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Lənkəran–Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin inkişafı 

və onun təbii mühitə təsiri 

Development of tourism in Lankaran-Astara  

economic-geographical region and its impact on the environment 

Развитие туризма в Лянкяран-Астаринском экономико-

географическом районе и его влияние на окружающую среду 

Xülasə: Turizm-rekreasiya fəaliyyəti landşafta və təbii mühitə 

müəyyən dərəcədə mənfi təsir edir. Ona görə də ətraf mühitin qorun-

ması və mühafizəsi bir sıra tədbirlərin görülməsini tələb edir. Məqalə-

də Lənkəran–Astara iqtisadi-coğrafi rayonun təbii turizm-rekreasiya 

potensialı, regionda yerləşən və fəaliyyət göstərən istirahət zonaları, 

pansionat və başqa turist obyektlərin fəaliyyəti haqqında məlumat ve-

rilir. Rayon üzrə atmosfer havası və suyun çirklənməsi, məişət tullan-

tıların atılması və başqa ekoloji göstəricilər təhlil edilir. Ətraf mühitə 

mənfi təsirin az olmasına görə burada ekoturizmin inkişaf etdirilməsi 

üçün mühüm faktorlar açıqlanır. Kənd və dağ turizmin təbii mühitin 

stabil vəziyyətdə olmasına xidmət edə biləcəyi göstərilir. 

Açar sözlər: ətraf mühit, turizm-rekreasiya fəaliyyəti, turizm 

müəssisələri, ekoloji vəziyyət, ekoloji turizm. 

Abstract: Tourism and recreation activities have some negative 

impact on the landscape and the natural environment. Therefore, the 

protection of the environment requires of some measures. The article 

provides information about natural tourism and recreational potential 

of the Lankaran-Astara economic-geographical region, activities of 

boarding houses and resorts also other tourist objects, located in the 

region. For the region analyzes air and water pollution and other 

ecological indicators. Due to the low environmental impact, important 

factors for the development of ecotourism are described here. It is 
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shown that rural and mountain tourism can serve to stabilize the 

natural environment in region. 

Keywords: environment, tourism and recreational activities, 

tourism enterprises, ecological situation, ecological tourism. 

Резюме: Туристско-рекреационная деятельность оказывает 

определенное негативное влияние на ландшафт и окружающую 

среду. Поэтому защита и сохранение окружающей среды требует 

принятия ряда мер. В статье приводятся сведения о природно-ту-

ристическом и рекреационном потенциале Лянкяран-Астаринско-

го экономико-географического района, деятельности располо-

женных в регионе пансионатов и других туристических объектов. 

Проведен анализ загрязнения воздуха и воды, выбросов бытовых 

отходов и других экологических показателей. Из-за малого воз-

действия на окружающую среду описаны значимые факторы для 

развития экотуризма. Показано, что сельский и горный туризм 

могут способствовать стабильному состоянию естественной 

среды района. 

Ключевые слова: окружающая среда, туристско-

рекреационная деятельность, туристические предприятия, 

экологическая ситуация, экологический туризм. 

Giriş 

Turizm və onun inkişafı təbii mühitə bağlıdır. Təbiət turizmin 

başlıca resursudur. Turizmin səmərəli inkişaf etdirilməsi üçün bir neçə 

mühüm şərtlər var. Onlardan biri ətraf mühitin vəziyyətinə xüsusi diq-

qət tələb edir. ilə bağlıdır. Ətraf mühitin təmizliyi, onun qorunması, mü-

vafiq tədbirlərin aparılması, landşaftın vəziyyəti turizm mərkəzlərinə tu-

ristlərin cəlb olunmasına xidmət edir. Bu isə turizm mərkəzlərinin yara-

dılması və məşhurlaşdırılması, onlar bənzərsizliyini təmin edir. 

Məlum olduğu kim, təbiət və cəmiyyət arasında olan münasibət-

lər çox şaxəlidir. Onların arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin dərinləşməsi 

bir sıra problemləri də üzə çıxarır. Mühüm problemlərdən olan insan-

ların təbiətə bilavasitə təsirin daha da artması ilə bağlıdır. 

Müasir turizmin növlərinin əhəmiyyətli bir hissəsi təbii turist re-

surslarının istifadəsinə əsaslanır. Başlıca təbii sərvətlədən olan təmiz 

hava, göllər və çaylar, gözəl təbiət və landşaft, toxunulmaz meşə sahə-

lərin saxlanılması-bütün bunların qorunması turizmin bir çox növü-

nün inkişafına zəmin yaradır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ekoturizm 
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davamlı inkişaf ideyasını həyata keçirmək üçün real vasitədir. Ekoloji 

turizmin əsas ideyası - turist məqsədləri üçün istifadə olunan ətraf mü-

hitə qayğı və onun qorunması. Lakin inkişaf geniş rekreasiya və turist-

ekskursiya məqsədilə təbiətdən istifadənin arzuolunmaz təsirlərindən 

biri də insanın təbii obyektlərdə olması onlara səbəbindən qaçınılmaz 

təsirini göstərir. 

Xarici valyuta gəlirləri, yeni iş yerlərin açılması, məşğulluq im-

kanları, turizmin və əlaqədar infrastrukturun inkişafını cəmiyyətimiz 

üçün iqtisadi üstünliklərini təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, turizm 

sektorunun fəaliyyəti göstərənlərdən müxtəlif vergilər şəklində dövlət 

gəlirlərinin daxil olmasına da gətirib çıxarır. Ekoloji faktorunun regio-

nal turizmin inkişafının idarəedilməsində nəzərə alınması mənfi təsir-

ləri azaldılmasını təmin edir. 

Təbii turizm-rekreasiya ehtiyatları, əlverişli ekoloji mühit, land-

şaftın cəlbediciliyi kənd turizminin inkişafına təsir edir. Mədəni irs və 

tarixi abidələr digəri ilə əlaqədə kənd turizmin formalaşdırılmasında 

iştirak edir. Dünya praktikası kənd turizmin effektiv təşkili və ekoloji 

mühitin qorunması bir-birilə əlaqədar olunduğu göstərir. Bu da ondan 

səmərəli istifadə edilməsi məsələsini kənd turizmin fəaliyyətini daha 

dayanıqlı edir. 

Təbii ərazinin hazırlanması, onun landşaftının yaxşılaşdırılması, 

regionun xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması zəruri tədbirlərdəndir. 

Ətraf mühitinin turizm fəaliyyəti ilə bağlı aparılan işlər zamanı daha 

çox istismarına imkan verilməməlidir. 

Bütövlükdə, turizm-rekreasiya fəaliyyəti landşafta müəyyən də-

rəcədə mənfi təsir edir. Ona görə də ətraf mühitin qorunması və müha-

fizəsi bir sıra tədbirlərin görülməsini tələb edir. Təbii ərazi kompleks-

lərində ekoloji tarazlığın qorunması, onların təbii sistemlərin mühafi-

zəsi kənd turizmin bu ərazilərdə normal təşkili üçün imkan yaradır və 

dayanıqlı fəaliyyətini təmin edir. 

1. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin

müasir inkişafı 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonun ümumi sahəsi 6,07 min 

kv.km. təşkil edir. Rayon Azərbaycanın cənub-şərq hissəsində yerləşə-

rək, Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Masallı və Cəlilabad inzibati 

rayonlarını əhatə edir. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu ölkə üçün çox 

vacib cografi mövqeyə malikdir. Cənubdan və qərbdən İran İslam 

Respublikası, şimaldan Aran iqtisadi rayonla, şərqdən isə Xəzər dənizi 
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ilə həmsərhəddir. İranla ölkəmizi əlaqələndirən magistral və dəmir 

yolları bu rayondan keçir. Lənkəran bu bölgənin ən böyük şəhəridir. 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu zəngin təbii-rekreasiya 

ehtiyatlarına malikdir və ölkənin ən mühüm turizm regionlarından 

biridir. Bölgənin iqlimi mülayim rütubətlidir. Əsrarəngiz təbii land-

şaft, isti və soyuq mineral sular, əlverişli iqlim bölgədə kurort-müali-

cə, kənd turizmi üçün çox əlverişlidir. Dağ turizminin inkişaf etdiril-

məsi (Lerik rayonunda), Lənkəran və Astara rayonların sanator-kurort 

mərkəzlərinin imkanlarının genişləndirilməsi, yeni istirahət zonaların 

yaradılması bölgənin turizm cəhətdən də perspektivlərini artıra bilər. 

Rayon düzənlik və dağlıq əraziyə ayrılır. Düzənlik Lənkəran 

ovalığını tutur və dənizə tərəf meyllidir. Rayonun dəniz sahilləri əsa-

sən hamar çimərliklərdir. Çimərliklərin çox hissəsi Qızılağac qoruğu-

nun sahəsində yerləşir. Qızılağac və Hirkan qoruqları bu ərazilərin 

rekreasiya zənginliyini genişləndirir. Bununla belə, Lənkəran-Astara 

rayonun turist-rekreasiya resurslarının əsasını subtropik iqlim, ilboyu 

yaşıl donlu düzənliklər, sərin qış, isti quru yay, çimərliklərin uzun sa-

hilboyu yerləşməsi, termal mineral sular, meşələr təşkil edir [5]. 

Lənkəran bölgəsinin 2-ci sahəsi Talış dağlarıdır və enliyarpaqlı 

meşələrlə örtülüdür. Ən yüksək nöqtə 2493 m hündürlüyü olan Göm-

rügöy zirvəsidir. Dağlar üç silsilədən ibarətdir, yüksəkliyinə görə seçi-

lir. Onlar dəniz sahilinə paraleldir [5]. 

Lənkəran-Astara regionu istirahət və balneoloji imkanlara malik-

dir. İqtisadi rayonunda subtropik və balneoloji iqlim kurort imkanlarını 

artırır. Rayonda zəngin mineral sular vardır, meşələrdə endemik ağaclar 

turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün üçün əlverişlidir. Qızılağac 

qoruğu və Hirkan Milli parkı da bu rayonun ərazisində yerləşir. 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda yerləşən və fəaliyyət 

göstərən Meşəsu sağlamlıq zonası, Lənkəranın Xanbulançay istirahət zo-

nası, Masallıda İsti su pansionatı, Astara rayonunun İstisu sağlamlıq ku-

rortu, çoxsaylı turistlərin birgünlük və ya bir neçə güm gəlişləri üçün ra-

hat məkandır. Bu obyektlər turistlərə müxtəlif gəzintilər də təklif edilir. 

Lənkəran, Masallı, Astara mehmanxana və otellərinə, Masallıda ―Dəşt-

vənd‖, ―Gülüstan‖, ―Gölüstü‖ istirahət komplekslərində turistlər qısa-

müddətli, həm də uzunmüddətli istirahətləri üçün səfər edirlər. Lənkə-

randa ―Palıdlı sahil‖, ―Bəşəru‖, ―Xanbulan‖ istirahət mərkəzləri, ―Qızıl 

Tac‖, ―Dalğa‖ otelləri və digər turizm yerləri fəaliyyət göstərir (şəkil 1). 
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Şəkil 2. Lənkəran-Astara iqtisadi-

coğrafi rayonuna səfərlərin məqsədinə 

görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı, %-la 

Şəkil 1. Lənkəran – Astara iqtisadi-coğrafi rayon üzrə 

mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin xərcləri və gəlirləri, 

2013-2018-ci illərdə (min man.) 

Regionda qədim məscidlər, türbələr və qalalar, tarixi diyarşünas-

lıq muzeyləri, karvansaralar mühüm tarixi-mədəni turizm əhəmiyyəti-

nə malikdir.Lənkəranda Bəlləbur qalası, Lerik rayonunda Xoca Səid 

məqbərəsi, Lerik rayonunda Lıtləkəran və Ərkivan kəndlərində qədim 

məscidlər, Cəlilabad rayonunda Göytopə kənd məscidi və Xamrava 

kənd məscidi əsasən XII-X1X əsrlərə aid edilir. Astara rayonunda 

Şandan qalası, Pensər, Süvi və Təngərüz kəndlərdə tunc dövrlərə aid 

kurqanlar Lənkəran-Astara regionunda yerləşir [1]. 

Talış dağlarının yaşıl-

lıqlarının içərisində də otel və 

kotteclər yerləşir. Bu əsasən 

Viləş çayın sahələridir. Ma-

sallı rayonunda dağlarla me-

şənin arasında ―İstisu‖ istira-

hət zonası yerləşir. 1090 m. 

Yüksəklikdə yerləşən (Lən-

kəranın şimal-qərb hissəsin-

də) çox əhəmiyyətli müalicə-

vi xüsusiyyətilə fərqlənən 

Meşəsu mineral bulağı var. 

Həmin ərazidə Meşəsu mər-

kəzi fəaliyyət göstərir. Lənkə-
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ran-Astara İR istirahət və əyləncə məqsədilə turistlər daha çox Masallı, 

Lənkəran və Lerik rayonlarına gəlir (şəkil 2). 

Lənkəran inzibati rayonu daha çox işgüzar və müalicə turizm 

məqsədilə gələnlərin sayına görə irəlidədir. Əyləncə və ekskursiya və 

xidmətlərinin təşkil edilməsi üçün bölgələ geniş imkanlar vardır. Ha-

zırda ekskursiya xidmətləri Yardımlı şəlalələrinə, ―İstisu‖ müalicəvi 

bulaqlarına, Lənkəran çimərliklərinə və digər ərazilərə təşkil edilir. 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turistlərə milli kuli-

nariyanın müxtəlif çeşidləri təklif olunur. Qidalanma xidməti bölgənin 

özünəməxsus mətbəxi ilə seçilir. Rayonda təşkil edilən yarmarkalarda 

həmin kulinariyanın çoxsaylı növləri təqdim edilir. 

Yeni statistik göstəricilərinə görə, Azərbaycanda mövcud olan 

mehmanxana və başqa mehmanxana tipli müəssisələrində nömrələrin 

ümumi sayının 6,88%-i Lənkəran-Astara İR-nun payına düşür. Bu 

göstəricilərə əsasən, həmin nömrələrin 68.9% isə Masallı və Lənkəran 

inzibati rayonların ərazisində yerləşir. Hazırda Astarada, Lənkəranda 

və Yardımlıda bir neçə otel inşa edilir (Cədvəl 1). 
 

Cədvəl 1 

Lənkəran – Astara iqtisadi-coğrafi rayonun turizm üzrə göstəriciləri 

(2013-2018-ci illər) 
 

Mehmanxana və 

mehmanxana tipli 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

müəssisələrin nöm-

rələrin sayı, vahid 
1176 1196 1131 1137 1236 1274 

müəssisələrin sayı, 

vahid 
75 75 68 67 72 72 

müəssisələrdə bir-

dəfəlik tutum, yer 
2284 3139 2751 2984 3199 3249 

müəssisələrdə keçi-

rilmiş gecələmələrin 

sayı, adam-gecə 

67637 64046 31847 36011 45139 61502 

müəssisələrdə 

yerləşdirilmiş ölkə 

vətəndaşlarının sayı, 

nəfər 

16232 17324 16108 16663 21701 32089 

müəssisələrdə 

yerləşdirilmiş 

əcnəbilərin sayı, 

nəfər 

1105 764 927 875 3169 3349 
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Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, regionun mövcud turizm infra-

strukturu inzibati rayonlar arasında eyni səviyyədə deyil. Qeydiyyatdan 

keçmiş otellər bölgənin rayonları üzrə belə yerləşir: Astarada - 2, Yar-

dımlıda - 2, Cəlilabadda - 1, Lerikdə - 4, Masallıda - 15, Lənkəranda - 17. 

Dəniz-dağ-meşə rekreasiya faktoru Lənkəran-Astara iqtisadi ra-

yonun turistlərin istirahəti üçün seçilməsində mühüm rol oynayır. Ra-

yona gələn turistlər dağətəyi və meşə ərazilərinə, Xəzər dənizinin çi-

mərlik zonalarına üstünlük verirlər. Həmin ərazilərdə turistlər üçün 

yaxşı şərait təşkil edilmişdir. Rayona turistlər əsasən respublikanın 

bölgələrindən, MDB ölkələrindən və İrandan gəlir. 

Lənkəıan-Astara rayonunda Lənkəran ovalığı və oraların orta 

dağlıq əraziləri gözəl və mənzərəli yerlərdir. Burada kənd turizmini, 

Hirkan və Qızılağac qoruqlarında ekoturizmi inkişaf etdirmək əlveriş-

lidir. Talış dağlarında qalın meşə örtüyü, çətin keçilən, hətta sıldırım 

yamaclı olmasına baxmayaraq ekoloji turlar təşkil etmək olar. Bu dağ-

larda turları sarmaşıqlarla sarılmış meşələrə və landşaftın gözəlliyinin 

müşahidəsi mümkündür. 

Kənd turizminin inkişafı yerli ehtiyatların müəyyən edilməsi və 

onlardan səmərəli istifadəyə əsaslanır. Bu mövcud və yerli infrastruk-

turun maksimum istifadəsinə təsir edir. Öz ehtiyatlan bazasında təşkil 

edilmiş, öz xüsusiyyəti ilə fərqlənən kənd turizmi yerli iqtisadiyyatı, 

kənd yerlərinin çoxfunksiyalı inkişafını canlandıran amillərdən birinə 

çevrilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd turizminin seçilməsində, ilk növ-

bədə təmiz havada olmaq, mühiti dəyişmək, başqa mədəni həyat və 

ənənələr tanışlıq, təbii ərzaq məhsullarla qidalanma insanları motivasi-

ya edir. Bu növ turizm belə təşkil edilir: 

1. mənzərəli yerlərdə tikilmiş kənd otellərində, kiçik kotteclərdə

və ya mənzillərdə, otaqların icarəyə verilməsi, 

2. Turistləri kəndin özündə, sakinlərin evlərində, ailələrdə yer-

ləşdirilməsi. 

Ümumiyyətlə, respublikamızda Lənkəran bölgəsi üçün kənd tu-

rizmi yeni istirahət növü ola bilər. Bu turizm Azərbaycan kəndlərində 

bir sıra problemlərin həllinə imkan yarada bilər. İlk növbədə, sosial, 

iqtisadi və ekoloji məsələlər tənzimlənə bilər. Lənkəran bölgəsində 

kənd turizm növünün seçilməsi üçün aşağıdakı amillər var: 

- sağlamlığın bərpası üçün müvafiq iqlimin olması, sakit həyat

tərzində yaşamaq imkanı; 
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- meşə, göl, dəniz yaxınlğı;

- ekoloji cəhətdən təmiz qida;

- kənd təsərrüfatı işlərinə (sitrusların yığımı və s.) qoşulmaq

imkanı; 

- yerli ənənələrin öyrənilməsi və bayramlarda iştirak etmək

fürsəti və s. 

Təbii landşaftlar, şəlalələr, meşələr, çaylar, bulaqlar və mineral 

sular buraya turistləri cəlb edir. Rayonda toxunulmamış ərazilərin ol-

ması, zona qoruqlarında zəngin flora və fauna ilə tanış olmaq üçün tu-

ristlərin çoxsaylı axınına imkan yaradır. Beləliklə, təbiət turları bu əra-

zilərə daimi təşkil edilə bilər. 

Kənd turizmin inkişaf etdirilməsində ən mühüm şərtlərdən təbii 

mühitin stabil vəziyyətdə olması tələbidir. Təbiətlə əlaqədar olduğun-

dan, turizmin bütün növləri (o cümlədən kənd turizmi) təbii mühitin 

qorunması, təbiətə qayğı ilə yanaşma tələb edir. Beləliklə, kənd turiz-

minin inkişafı və fəaliyyəti davamlı ekoloji mühitin olmasına zərurət 

yaradır. 

2. Lənkəran – Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda ekologiya

Elmi-texniki proqress, intensiv sənayeləşmə, turizmin qeyri da-

vamlı inkişafı, turist baza və obyektlərin səmərəli yerləşdirilməməsi, 

turizm mədəniyyətinin lazımi səviyyədə olmaması - təbii mühitin deq-

radasiyası ilə nəticələnir. Turizmin mənfi təsirləri aşağıdakılardır: 

- torpaq və suyun ayrılması - mövcud obyektlərin istismarı üçün

sudan istifadəsi, infrastrukturun böyük torpaqlarını istehlak edən və ən 

cəlbedici ərazilərin yaxınlığında yerləşməsi. 

- landşaftın tükənməsi - turizm bölgələrinin tıxanması, turist şə-

hərciklərinin formalaşması, turistik yerlərin çoxalması landşaftın tə-

miz qalmasını pozur. 

- havanın, suların çirklənməsi, torpaqların deqradasiyası, bitkilə-

rin məhv olunması, heyvan aləminə zərər vurulması və s. 

Masallı və Lənkəran rayonların sanitar vəziyyəti müasir tələblə-

rə cavab vermir. Xəzər dənizinin sahili mütəmadi olaraq çirklənir, su-

təmizləyici avadanlığın az olması və ya işləməməsi, məişət tullantıları 

müntəzəm olaraq buraya axıdılır, dənizin səviyyəsinin dəyişilməsi çi-

mərlik turizminin inkişafı üçün maneələr törədən faktorlardandır 

(şəkil 3, 4). 
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Şəkil 3. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayon üzrə yaranmış məişət 

tullantıların miqdarı (ildə min kub m) [2] 

Şəkil 4. 2000-2018-ci illərdə Lənkəran – Astara iqtisadi-coğrafi rayonun 

üzrə stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına  

atılması, min ton [2]. 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda atmosfer havasının çirklən-

məsinin çox hissəsi avtomobil nəqliyyatının payına düşür. Lənkəran – 

Astara iqtisadi-coğrafi rayon üzrə ekoloji göstəricilər aşağıdakı diaq-

ramlarda verilir (şəkil 5, 6). 
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Şəkil 5. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu üzrə ekoloji 

göstəricilər [3] 

Şəkil 6. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu üzrə ekoloji göstəricilər [3] 
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Turizm senayesinin 10 faizini əhatə edən ekoloji turizm sürətlə 

inkişaf edir və bu sektorun bütövlükdə inkişaf sürətindən 2 dəfə artıq-

dır. Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondun tərifinə görə, ―Ekoturizm - tə-

biətin mühafizəsinə istiqamətlənmiş təbiət turizmidir‖ [6]. Yerli əhali 

ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq yerlı əhali üçün daha yaxşı iqtisadi şəraiti 

yaratmaq ekoturizmin ayrılmaz hissəsidir. Ekoturizmin gələn tu-ristlə-

rin təbii ərazilərdə səyahətləri və səfərləri təşkil edir, onların fəaliyyə-

tini təmin edir və biomüxtəlifliyi qoruyur. 

Məlumdur ki, ekoturizmin təşkil edilməsi və inkişaf etdirilməsi is-

tənilən bölgədə mümkün deyil. Bunun üçün zəruri şərait və imkanlar la-

zımdır. Aşağıdakı hallarda ekoturizm və ekoturlar təşkil edilə bilər [4]: 

1. Regionda xüsusi mühafizə olunan ərazilərin olması;

2. Rayonda ekosistem və landşaftın müxtəlifliyi. Burada onların

ekoloji, bioloji və iqlim cəhətdən əlverişli olması; 

3. Nəqliyyat və başqa infrastrukturun olması;

4. Turist marşrutların tanılmış və regionun perspektivli olması.

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda ekoturizm üçün böyük po-

tensial mövcuddur. Bu rayonda populyar istirahət rayonlarının (dağ 

əraziləri, meşə örtükləri, dəniz sahilləri) olması ekoturizmin inkişafı 

üçün əlverişli yerlərdir. Turoperatorlar Hirkan Milli parkına ekoturlar 

təşkil edir. Bura zəngin və özünəməxsus flora və faunası ilə fərqlənir. 

Baxmayaraq ki, turist operatorları regiona ekoturlar təşkil edir hələlik 

bu sahə geniş inkişaf etməmişdir [5]. 

Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda ekoturizmin inkişafı 

iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundur. Ekoturizm yerli əhaliyə müəyyən 

gəlir gətirməklə və regionun sosial-iqtisadi inkişafına təsir edə bilir. 

Eyni zamanda, bu cür turizm növü burada yerli icmalara mühafizə 

olunan ərazilərdə yaşamaq, təbiətdən istifadəni təmin edən ənənəvi tə-

sərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmağı davam etməyi imkan verir. Eko-

turizmin dayanıqlı inkişaf etdirilməsi üçün təbii mühitə təsirlərin mini-

mum səviyyədə olması vacibdir. Bu məqsədlə əldə olunan gəlirləri isə 

təbiətin mühafizəsi tədbirlərinə, o cümlədən ekoloji təhsilin aparılma-

sına xərclənməsi mühüm vasitələrdəndir. 

Nəticə 

- Dəniz-dağ-meşə rekreasiya faktoru Lənkəran-Astara iqtisa-

di-coğrafi rayonun turistlərin istirahəti üçün seçilməsində mühüm rol 

oynayır. Rayonun təbii turizm-rekreasiya potensialı zəngindir. Rayona 

gələn turistlər dağətəyi və meşə ərazilərinə, Xəzər dənizinin çimərlik 
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zonalarına üstünlük verirlər. Həmin ərazilərdə turistlər üçün yaxşı şə-

rait təşkil edilmişdir. Əsrarəngiz təbii landşaft, isti və soyuq mineral 

sular, əlverişli iqlim bölgədə kurort-müalicə, kənd turizmi üçün çox 

əlverişlidir. Dağ turizminin inkişaf etdirilməsi (Lerik rayonunda), 

Lənkəran və Astara rayonların sanator-kurort mərkəzlərinin imkanları-

nın genişləndirilməsi, yeni istirahət zonaların yaradılması bölgənin tu-

rizm cəhətdən perspektivlərini artıra bilər. Ekoturizm gələn turistlərin 

təbii ərazilərdə səyahətləri və səfərləri təşkil edir, onların fəaliyyətini 

təmin edir və biomüxtəlifliyi qoruyur. 

- Masallı və Lənkəran zonasında sanitar-ekoloji vəziyyəti müa-

sir tələblərə cavab vermir. Xəzər dənizinin sahili mütəmadi olaraq 

çirklənir, sutəmizləyici avadanlığın az olması və ya işləməməsi, məi-

şət tullantıları müntəzəm olaraq buraya axıdılır. Bütün bunlar ekoloji 

vəziyyətə təsir edir və turizminin inkişafı üçün maneə faktorlardan sa-

yıla bilər. 

Ədəbiyyat 

1. Abadov M.K. Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problem-

ləri. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı: "Şərq-Qərb", 2014, 

248 s. 

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.

Azərbaycanda ətraf mühit, 2019. 

3. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. Lənkəran

iqtisadi rayonunun pasportu. Bakı, 2019, 70 s. 

4. Soltanova H.B. Ekoloji turizm: mahiyyəti və inkişaf istiqa-

mətləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3, 

2009, s. 209-213. 

5. Soltanova H.B. Azərbaycan respublikasında turizm və onun

inkişafı. Monoqrafiya. Bakı, 2015, 238 s. 

6. Сергеева Т. К. Экологический туризм. Учебник. М.: ―Фи-

нансы и статистика‖, 2004. 

İnternet resursları: 

7. http:// http://www.stat.gov.az

8. www.eco.gov.az

9. http://www.unwto.org

10. https://ekomonitorinq.az/

http://www.unwto.org/


21 

UOT: 338.482.22 

Lalə XANSEYİDOVA 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

l.khanseyidova@gmail.com

Dayanıqlı nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və turizmə təsiri 

Развитие устойчивой транспортной инфраструктуры 

и влияние на туризм 

Development of sustainable transport infrastructure and its 

impact on tourism 

Xülasə: Məqalədə dayanıqlı nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı 

və turizmə təsiri təhlil edilir. Nəqliyyat xidmətləri turizm məhsulları-

nın keyfiyyətinə və rəqabət qabiliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir. Dayanıqlı nəqliyyat (və ya yaşıl nəqliyyat) ətraf mühitə təsir-

ləri azaldan istənilən növ hərəkət üsulu və təşkilati formasıdır. Buna 

qənaətcil, mühitin qorunmasına və sağlam həyat tərzinin təbliğini şərt-
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на окружающую среду. К ним относятся пешеходное и велоси-

педное движение, экологические автомобили, аренда транспорт-

ных средств и городские транспортные системы, которые способ-

ствуют более эффективному, экологически чистому и здоровому 

образу жизни. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, 

устойчивый транспорт, туризм, сервис. 

Turizm nəqliyyat axınlarının müntəzəmliyindən, sürətindən, təh-

lükəsizliyindən, yerdəyişmə zamanı turistlərə göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətindən asılıdır. Nəqliyyat şirkətləri ilə əlaqələrin qurulması, 

sərnişinlərin və onların yüklərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması 

məsələləri ilə bağlı qarşılıqlı qaydalar, xidmət, satış zamanı uyğun gü-

zəşt və üstünlüklərdən istifadə etmək həm turistlər, həm də səyahət 

təşkilatçıları üçün vacibdir. 

Turizmin inkişafı bir sıra ölkələrdə nəqliyyat sistemlərinin rahat-

lıq, səmərəlilik və təhlükəsizlik baxımından beynəlxalq standartlara 

cavab verməməsi ilə məhdudlaşır və nəqliyyat layihələri, onların hə-

yata keçirilməsi, xüsusilə yeni hava limanlarının, avtomobil yollarının 

və dəmir yollarının inşası böyük investisiya və zaman tələb edir. Bu 

baxımdan müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə turist 

axınlarının təşkili aktual elmi və praktik vəzifəyə çevrilir. Turistlərin 

yerdəyişməsi zamanı nəqliyyatın müxtəlif növləri arasında əlaqənin 

qurulması turist marşrutları haqqında məlumatı artırmaqla yanaşı, tu-

ristlərin destinasiyalar arasında yerdıyişməsınin müddətini də azaltmış 

olur. [3, s. 276] 

Turizm sənayesi mürəkkəb və müxtəlifdir, əsas hədəfi isə səya-

hətçilərə (istehlakçılara) təqdim olunan xidmətdir. Turizm məhsulu sə-

yahət, əyləncə, müalicə və digər fəaliyyətlər zamanı istehlak olunan 

xidmətlər kompleksidir. Turizm sənayesinin uğurlu inkişafı və fəaliyyət 

göstərməsi tamamilə istehlakçı tələbatının tam ödənməsini nəzərdə tu-

tan komponentlərin müsbət, ahəngdar daxili münasibətlərindən asılıdır. 

İnsanların bir yerdən digərinə sürətli və rahat getmək imkanı ol-

masaydı, turizm bu gün olduğu kimi səmərəli şəkildə inkişaf edə, 

müxtəlif növlərə və beynəlxalq səviyyəsinə çatmazdı. Nəqliyyat bunu 

mümkün edir. Səyahətlərin təşkili zamanı turizm təşkilatları tərəfindən 

turistlərin daşınması məqsədilə müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə 

olunur. Turizm sənayesi nəqliyyat şirkətləri ilə bu formada əlaqələr 
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qurur: aviaşirkətlər, dəmir yolları, avtomobil şirkətləri, kruiz şirkətləri 

və s. [2, s. 72] 

Nəqliyyat xidmətləri turizm məhsulunun keyfiyyətinə və rəqabət 

qabiliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir: 

 hər hansı bir səyahət sərnişin və ya turistin, onların baqajının

daşınması ilə başlayır və bitir; 

 nəqliyyat xidmətinin keyfiyyəti yaranan vəziyyətlərin müxtə-

lifliyini və müştəri ehtiyaclarını nəzərə alaraq onu təmin edən cavab-

deh təşkilatın səriştəsi və təcrübəsindən asılıdır; 

 nəqliyyat xidməti səyahəti müəyyən edən bir çox proseslərin

kəsişmə yeridir: pasport və viza, gömrük qaydaları, sanitar və epide-

mioloji nəzarət, xüsusi yoxlama prosedurları, baqaj daşınması və s.; 

[3, s. 283] 

Belə ki, nəqliyyatın infrastrukturu turizmn inkişafında və turist 

potensialının artmasında ən böyük amildir. Nəqliyyatda sürətli və bö-

yük qrupların daşınmasına imkan verən inkişaf zaman baxımından 

daha çox turistlərin iştirakını təmin etmişdir. Bu baxımdan nəqliyyat 

müasirləşdikcə və inkişaf etdikcə turist hərəkəti artmışdır. 

Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sərnişin daşınmasında aparıcı 

yeri avtomobil nəqliyyatı tutur. Magistral avtomobil yollarının uzunlu-

ğu 573 km-dir. Respublikanın daxili, iqtisadi rayonları üzrə avtomobil 

yollarının 2,2%-i Abşeron iqtisadi rayonunun payına düşür. Ölkənin bü-

tün istiqamətlərinə gələn yollar iqtisadi-coğrafi rayona 3 istiqamətdən -

 cənub, qərb və şimal istiqamətində daxil olur. Bu magistral yolları bir-

ləşdirən Bakı dairəvi yolu son illərdə istifadəyə verilmişdir. Şimal isti-

qaməti birləşdirən yollar Bakı-Sumqayıt və Sumqayıt-Giləzi, cənub isti-

qamətini birləşdirən yollar Bakı-Sahil və Sahil-Ələt tamamilə qurularaq 

müasir tələblərə cavab verir. [4] 

SSRİ dövründə Bakıda şəhər inkişafı alman şəhərsalma mədə-

niyyətinə əsaslanan rus-sovet şəhərsalma məktəbi tərəfindən inkişaf 

etdirildi. Bakının Ağ şəhər ərazisindəki at dartı qüvvəsinə əsaslanan 

rels nəqliyyatını şəhərin ekoloji təmizliyini və şəhər mühitinin səs-kü-

yünün azalmasını təmin edən tramvay və trolleybus xətləri əvəz etdi. 

Bu xətlər sonrakı illərdə şəhərin yeni yaşayış məntəqələrinə qədər 

uzadıldı. Bakıda metropoliten salındı. Avropa şəhərlərindəki metropo-

litendən fərqli olaraq, Bakı metropoliteni tranzit daşımalar həyata ke-

çirən nəqliyyat vasitəsi kimi formalaşmışdı. Metropoliten stansiyala-

rından ətraf ərazilərə insanların daşınmasını təmin edəcək ictimai nəq-

https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99rni%C5%9Fin
https://az.wikipedia.org/wiki/Avtomobil
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99qliyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nub
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99rb
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eimal
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eimal
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Sumqay%C4%B1t
https://az.wikipedia.org/wiki/Sumqay%C4%B1t
https://az.wikipedia.org/wiki/Gil%C9%99zi
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nub
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Sahil
https://az.wikipedia.org/wiki/Sahil
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fl%C9%99t
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liyyat marşrutları hərəkət edirdi. Metropoliten stansiyaları şəhərin bir 

neçə yerində şəhər kənarı elektrik qatarlarının stansiyalarına yaxın 

yerlərdə quraşdırılmaqla, insanların qısa müddətdə uzaq məsafələrə 

daşınmasını təmin edir, şəhərin küçələrini daxili yanma mühərrikli 

ictimai nəqliyyatın hərəkətindən azad edirdi. Bakı şəhəri tranzit təyi-

natlı layihələndirməyə əsaslanırdı. Şəhər ərazisində toplayıcı və payla-

yıcı yerlər – Azneft meydanı və əsas metro stansiyaları üzərində icti-

mai avtobus nəqliyyatı qovşaqları formalaşdı. Şəhərdə nəqliyyat plan-

laşdırılması elektrik nəqliyyatından maksimal istifadəyə və tranzit tə-

yinatlı layihələndirməyə əsaslanmaqla nəqliyyatın dayanıqlığını təmin 

edirdi. [3, s. 4] 

Bakı şəhərinin nəqliyyat infrastrukturu şəhər baş planına müva-

fiq inkişaf etdirilmişdir. Tarixən Bakının bir neçə Baş planı olmuşdur 

ki, bu planların uğurla həyata keçirilməsi şəhərin müasir nəqliyyat 

infrastrukturunun formalaşmasına səbəb olmuşdur. Son 20 ildə şəhərin 

Baş plandan ciddi kənarlaşmalar baş vermiş, Baş plana müvafiq olma-

yan qanunsuz tikililər artmış, və nəticədə nəqliyyat infrastrukturunun 

inkişafı üçün ciddi maneələr yaranmışdır. 

Şəhərdə nəqliyyat infrastrukturunu inkişaf etdirmək üçün 2000-ci 

illərdə görülən işlər iki istiqamətdə aparılmışdır. Bir tərəfdən elektrik 

nəqliyyatının infrastrukturu dağıdılmış, tramvay yolları, trolleybus xət-

ləri və şəhərkənarı elektrik qatarlarının yolları sökülmüş, digər tərəfdən 

yeni körpülər, yol ayrıcıları, müasir avtomobil yolları, dairəvi yollar, 

yeraltı və üstü piyada keçidləri, sürətli avtomobil yolları (avtoban), yeni 

metro stansiyaları, yeni beynəlxalq avtovağzal tikilmişdir. 

Şəhərdə taksi xidmətinin yenidənqurulması və inkişafı üçün 

müəyyən işlər görülmüşdür. Baku Taxi MMC (*9000), Motor Taxi 

şirkətləri (*189) və s. yaradılmışdır. Taksi dayanacaqları açılmışdır. 

Lakin şəhərdə yüzlərlə qeyri-rəsmi taksi dayanacaqları vardır. Taksilər 

yolun hərəkət hissəsinin kənarında toplaşaraq, nəqliyyatın hərəkətinə 

çətinlik törədən problemlərdən biridir. 

Hazırda Bakı metropoliteni 2 xətdən (İçərişəhər-Həzi Aslanov 

və Dərnəgül-Xətai), 23 stansiya və 34,56 km dəmir yol xəttindən iba-

rətdir. Metro ilə 2011-ci ildə 186 mln. Sərnişin daşınmışdır. Bakı şə-

hərinin yeraltı nəqliyyat şəbəkəsinin uzunmüddətli Konseptual İnkişaf 

Sxemi hazırlanmışdır və bu Bakı Metropoliteninin mövcud şəbəkəsi-

nin 2030-cu ilədək olan müddətdə mərhələlərlə genişləndirilməsini və 

nəhəng metro şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur. [1, s. 8] 
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Dayanıqlı nəqliyyat (və ya yaşıl nəqliyyat) - ətraf mühitə təsirlə-

ri azaldan istənilən növ hərəkət üsulu və təşkilati formasıdır. Buna qə-

naətcil, mühitin qorunmasına və sağlam həyat tərzinin təbliğini şərt-

ləndirən piyada və velosipedlə hərəkət, ekoloji avtomobillər, tranzit 

yönümlü layihələndirmə, nəqliyyat vasitələrinin icarəsi, habelə şəhər 

nəqliyyatı sistemi aiddir. 

Dayanıqlı nəqliyyat sistemləri xidmət etdikləri cəmiyyətin eko-

loji, sosial və iqtisadi dayanıqlığına pozitiv töhfə verirlər. Nəqliyyat 

sistemləri ətraf mühitə əhəmiyyətli təsir edirlər, dünyada istehlak edi-

lən enerjinin və kükürd qazının tullantısının 20-25%-i məhz onların 

payına düşür. Nəqliyyatın fəaliyyəti nəticəsində istixana qazlarının 

tullantıları enerji sektorunun digər sahələrinə nisbətən daha sürətlə 

artır. Avtomobil nəqliyyatı, habelə, atmosfer havasının lokal çirklən-

məsinin və hisin əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biridir. 

Nəqliyyatın fəaliyyəti nəticəsində sosial məsrəflərə yol-nəqliy-

yat hadisələri, atmosfer havasının çirklənməsi, fiziki fəallığın zəiflə-

məsi, şəhərdaxili miqrasiya dövründə ailədən kənar keçirilən vaxtın 

artması və yanacağın qiymətinin artmasına həssaslıq aiddir. Bu neqa-

tiv nəticələrin çoxu qeyri proporsional olaraq avtomobil əldə etmək və 

onda hərəkət etmək imkanından mərhum sosial qrupların üzərinə dü-

şür. Yol tıxacları iqtisadi xərclərin artması ilə insanların vaxtlarının 

sərfinə, mal və xidmətlərin çatdırılmasında gecikməyə səbəb olur. 

Ənənəvi olaraq, nəqliyyat planlaması nəqliyyat vasitələrinin mo-

billiyinin artmasına yönəlməklə daha uzaq nəticələri qeyd edir, adek-

vat olaraq nəzərə alır. Lakin nəqliyyatın real məqsədi iş, tədris yerinə, 

mal və xidmətlərə, dostlara və ailəyə çatımlılığı təmin etməkdir və 

iqtisadi, sosial nəticələri yumşaltmaqla bərabər bu çatımlılığın yaxşı-

laşdırılması, habelə yol tıxaclarının qarşısının alınması üçün yoxlanıl-

mış metodlar mövcuddur. Nəqliyyat şəbəkələrinin dayanıqlığını artı-

ran cəmiyyətlər bunu dinamik, yaşayış üçün rahat və stabil şəhərin ya-

radılması üçün geniş proqram çərçivəsində həyata keçirilər. 

Piyada zonaları – yalnız piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutu-

lan və avtonəqliyyat vasitələrinin, xüsusi xidmət avtomobillərinin, 

kommunal texnikanın, marşrut nəqliyyatının, əlillər üçün nəqliyyatın, 

mağazaların təminatı üçün nəqliyyatın (alternativ marşrutlar olmadıq-

da) hərəkətinin qadağan edildiyi şəhər ərazisidir. Hazırda Azərbaycan-

da da belə piyada zonaları yaradılmaqdadır. Bakı Nizami küçəsinin, 

Sumqayıtda Heydər Əliyev prospektinin bir hissəsində – piyada zona-

ları yaradılmışdır. [1, s.17] 
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Bakıda tramvay xətlərini bərpa etmək və yaxın gələcəkdə hissə-

hissə şəhərin mərkəzindən avtobus nəqliyyatını çıxarmaq mümkündür. 

Bu şəhərin ətraf mühitinə və tarix-mədəniyyət abidələrinin vəziyyəti-

nə müsbət təsir edən amildir. Habelə, avtobusların şəhərin mərkəzin-

dən çıxarılması şəhərin mərkəzinin biznes mərkəzinə çevrilməsinə im-

kan verəcəkdir. 

Təcrübədə dayanıqlıq variantından asılı olaraq sürüşən yaşıl 

nəqliyyat şkalası mövcuddur. Beləliklə, yaşıl nəqliyyat vasitələri stan-

dart nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə böyük yanacaq səmərəliliyinə 

malikdirlər və onlar da yollarda nəqliyyat hadisələrinin və tıxacların 

əmələ gəlməsinə şərait yaradırlar. Ənənəvi dizel avtobuslarına əsasla-

nan ictimai nəqliyyat şəbəkələri hər sərnişinə nisbətdə daha az yana-

caq sərf edirlər, bir qayda olaraq təhlükəsizdirlər və şəxsi nəqliyyat 

vasitələrinə nisbətən daha az yol sahəsi tuturlar. Yaşıl ictimai nəqliy-

yat, elektroqatarlar, tramvaylar və trolleybuslar da daxil olmaqla yaşıl 

nəqliyyat vasitələrinin üstünlüklərini birləşdirir. Ətraf mühitə az təsir 

edən digər nəqliyyat variantları velosiped və insanın fiziki gücü ilə hə-

rəkətə gətirilən digər nəqliyyat vasitələrində hərəkətdir. Ətraf mühitə 

ən az təsir edən yaşıl nəqliyyat gəzintidir. Bakıda tramvay xətlərini 

bərpa etmək və yaxın gələcəkdə hissə-hissə şəhərin mərkəzindən avto-

bus nəqliyyatını çıxarmaq lazımdır. Bu şəhərin ətraf mühitinə və tarix-

mədəniyyət abidələrinin vəziyyətinə, turizmin təşkilinə müsbət təsir 

edən amildir. Habelə, avtobusların şəhərin mərkəzindən çıxarılması 

şəhərin mərkəzinin biznes mərkəzinə çevrilməsinə imkan verəcəkdir. 
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Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycanın cənub regionlarının coğrafi 

cəhətdən ölkədə turizm sahəsində ən perspektiv regionlardan biri ol-

duğu haqqında məlumat və analitik tədqiqat təqdim olunub. Hazırda 

turizm seqmenti qeyri-neft sektorunda ən dinamik və dominant seq-

mentlərdən biridir. Bu bərəkətli diyarın infrastrukturunun bütün ob-

yektiv və subyektiv amilləri nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, bu nöqteyi 

nəzərdən bu istiqamət aktual məna kəsb edir. Bu yer turizmin uğurlu 

inkişafı üçün demək olar ki, bütün zəruri komponentlərə malikdir. 

Bənzəri olmayan mədəniyyəti, qədim tarixi keçmişi, unikal adət 

və ənənələri, bir çox mənada yumşaq subtropik iqlimi, sitrus və çay tar-

laları, gözəl Talış dağları, müalicəvi vulkan mənşəlli ―qara qumlu‖ çi-

mərlikləri, milli qoruqları, müalicəvi termal suları, komfortlu otelləri, 

zərif kulinariyası, Bakıdan Azərbaycanın ən cənub nöqtəsi olan Astara 

şəhərinə qədər çəkilən keyfiyyətli yol, ən əsası isə yerli əhalinin səmimi 

mehribanlığı və qonaqpərvərliyi bu regionda turizmin inkişafı üçün əl-

verişli şərtlərdir. Səbəbsiz deyil ki, Lənkəran şəhərindən Astara şəhəri-

nə qədər olan ərazini ―Azərbaycan Antaliyasına‖ çevirmək istəyirlər. 

Açar sözlər: turizm, mədəniyyət, adət və ənənələr, 

qonaqpərvərlik, Xəzər dənizi. 

Резюме: В данной статье даѐтся информация об южном ре-

гионе Азербайджана, который в географическом отношении явля-

ется одним из самых перспективных в туристической сфере страны. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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Туристический сегмент, в настоящее время один из самых 

доминантных и динамичных в ненефтяном секторе. Учитывая все 

объективные и субъективные факторы инфраструктуры этого бла-

годатного края, считаю, что с этой точки зрения данное направле-

ние имеет актуальное значение. Эта местность располагает практи-

чески всеми необходимыми компонентами для успешного разви-

тия туризма. 

Самобытная культура, древнее историческое прошлое, уни-

кальные традиции и обычаи, мягкий во многом отношении субтро-

пический климат, с цитрусовыми, чайные плантации, живописные 

Талышские горы, прекрасные пляжи с лечебным вулканического 

происхождения «чѐрным песком», Национальные заповедники, це-

лебные термальные источники, комфортабельные отели, изыскан-

ная кулинария, качественная дорога проложенная из Баку до самой 

южной точки Азербайджана г. Астары, а главное искреннее раду-

шие и гостеприимство местного населения благоприятные усло-

вия, которые способствуют развитию туризма в этом регионе. Не-

даром территорию от города Ленкорани до города Астары плани-

руется превратить в «азербайджанскую Анталию». 

Ключевые слова: туризм, культура, традиции и обычаи, 

гостеприимство, Каспийское море. 

Abstract: This paper will review the analytic research and 

information on the southern regions of Azerbaijan being one of the 

perspective geographical regions in the tourism field of the country. 

At the present moment, tourism segment is one of the dynamic and 

dominant segments among non-oil sectors. To take into consideration 

of the objective and subjective factors of the infrastructure of this rich 

country, I think, this direction is considered actual from this point of 

view. This place has almost all necessary components for successful 

tourism development. 

Irreplaceable cultural heritage, ancient history, unique customs 

and traditions, soft subtropical climate, citrus and tea plants, Talysh 

Mountains, curative volcanic origin ―black sand‖ beaches, national 

reserves, curative termal waters, comfortable hotels, delicious culinary, 

high quality road from Baku to Astara - the southernmost point of 

Azerbaijan, and most importantly, the kindness and hospitality of the 

local people are the effective conditions for the development of tourism 
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in this region. It is not without reason that, the territory from Lankaran 

city to Astara city is intended to turns to ―Antaliya of Azerbaijan‖. 

Keywords: tourism, culture, customs and traditions, hospitality, 

Caspian Sea. 

В настоящее время, как известно интенсивными темпами, ди-

намично в Азербайджане развивается ненефтяной сектор. В этом 

отношении одним из перспективных и приоритетных на госу-

дарственном уровне, направлении является туристическая сфера. 

В таком контексте, очень перспективным является развитие 

туристического сегмента в южном секторе республики. Здесь для 

успешного развития туризма имеются практически все положи-

тельные компоненты. Это мягкий субтропический климат с цитру-

совыми, побережье Каспийского моря с редким вулканического 

происхождения лечебным «черным песком», живописные Талыш-

ские горы, исторические памятники, целебные термальные источ-

ники, самобытные традиции и обычаи, чайные плантации, своеоб-

разная кулинария (например, «лявянги»), а главное «человеческий 

фактор» – то есть радушие и искреннее гостеприимство местного 

населения. Другими словами, все объективные и субъективные 

факторы, способствующие туристической инфраструктуре. К тому 

же, ко всему сказанному дополняет качественная, в техническом 

плане оснащенная всеми необходимыми атрибутами дорога, про-

веденная из Баку до самой южной точки Азербайджана – города 

Астары. 

Среди городов страны, которые располагаются на юге, осо-

бо выделяется город Ленкорань, один из плодовоовощных цент-

ров Азербайджана. Еще античные авторы «отец истории», гречес-

кий ученый Геродот в своем трактате «история» и Страбон в ди-

дактическом труде «География» дают весьма ценную познава-

тельную и полезную информацию об этой территории. Ленкорань 

занимает удобное и выгодное месторасположение в этом специ-

фическом регионе, всему этому, во многом, благоприятствует 

хорошая гавань. Имеются версии разного характера, предположе-

ния об этимологии топониме названия этого города. Существует 

и такая гипотеза, как например «якорное место», «камышовое 

пространство» и т.д. Если совершить путешествие в прошлое, 

сделать исторический экскурс, провести образно говоря, «мос-
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тик», то мы обнаружим, что в разный хронологический период 

времени – эта территория была в составе империй Сельджуков, 

Хулагидов (Эльханидов), Тимуридов, Аккоюнлу, азербайджан-

ского государства Сефевидов. В 1747 году после смерти Надыр 

шаха – одним из ханств на обширной территории Азербайджана 

было Ленкоранское (Талышское) ханство. В то же время Ленко-

рань родина таких выдающихся личностей как С.Мехмандаров – 

герой «Порт-Артура», в дальнейшем видный военачальник, за-

меститель военного министра Азербайджанской Демократичес-

кой Республики, первой парламентской, демократической, свет-

ской республики на мусульманском Востоке. Дважды Герой Со-

ветского Союза – Ази Асланов и другие. 

«Одним из самых интересных и привлекательных архитектур-

ных памятников Ленкорани, дошедших до наших дней и недавно 

отреставрированный, является Ханский дом, возведенный в 1913 

году. Этот шедевр зодчества, построенный во французском стиле, 

возведѐн французскими и итальянскими мастерами. Инициатором и 

автором этого великолепного и оригинального особняка – был Мир 

Ахмед хан, который возвел его в честь любимой своей супруги – 

Тугры хатун. В настоящее время в этом сооружении располагается 

историко-краеведческий музей, наглядно повествующий о традици-

ях, обычаях, ритуалах местных жителей» [3]. 

Другими памятниками далекого исторического прошлого – 

являются круглые, оборонительные, носившие сторожевые функ-

ции башни. Одна из них состояла из 3-х этажей. Ленкорань зани-

мал ключевое, стратегическое, транзитное местоположение в 

этом регионе и был в центре геополитических интересов между 

шахским Ираном и царской Россией. Вторая по значению в Лен-

корани монументальная круглая башня выполняла роль маяка (в 

то же время в случае необходимости – военно-фортификацион-

ную стратегию). 

В этой местности находится известный Гирканский запо-

ведник, который имеет высокий статус – Национального. Мало-

известный, познавательный реальный факт то, что братья шведы 

Нобель волею судьбы оказались в «Черном городе» (в настоящее 

время «Белый город»), благодаря эндемичному «железному дере-

ву» - «дямир агач», растущему в этом заповеднике (древесина то-

нет в воде). Писатель Борис Акунин увлекательно описывает пе-
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рипетии событий того периода времени в своей известной книге 

«Черный город». 

Еще до нашей эры упоминавшийся историк Геродот назы-

вал Каспийское море – «Гирканским» морем. У известного анг-

лийского драматурга Шекспира в популярной поэме «Макбет» 

есть такие слова – «Гирканский тигр». И в настоящее время био-

логи отслеживают здесь движение особей леопардов, внесенных 

в «Красную книгу». 

«Издавна в этот юго-восточный регион Азербайджана на от-

дых приезжали любители мягкого климата, теплого моря и пол-

ного релакса на лоне природы. Сегодня здесь, интересные марш-

руты экотуризма, которые предоставляют широкие возможности 

не только спокойного удивительного наслаждения девственными 

природными красотами, но и ощущения незабываемых романти-

ческих походов по нехоженым лесным тропам, путешествия на 

лодках по озерам или верхом на лошади. В этих живописных, 

первозданных местах большой популярностью пользуется охота 

и рыбалка. Очень красивым, впечатляющим озером является – 

Ханбулан, окруженный со всех сторон лесом» [4]. 

Столица субтропической части г. Ленкорань готовится 

стать «Каспийской Анталией», которая протянется вдоль морско-

го побережья до самого южного города Азербайджана – Астары. 

Эти края славятся и своим высокосортным душистым чаем. 

В Ленкорани и Астаре имеются современные, отвечающие 

всем технологическим требованиям и стандартам – чайные фаб-

рики. С «легкой руки» популярного ведущего «Поле чудес» - 

Якубовича рекламируется этот чудесный, ароматный напиток. 

На территории Ленкорани немало имеются также и отели 

различного класса и санатории. Например, в санатории «Палыд-

лы сахиль» («Дубовый берег») – имеет место гармоническое со-

четание методики классической физиотерапии, морских ванн, 

водных процедур. 

Рядом с ним находится фешенебельный отель – Palmalife, 

по качеству спортивных площадок не уступающий местному 

олимпийскому центру. Как и во всех регионах республики здесь 

также имеются современные, оснащенные олимпийские комплек-

сы. Этот список гостиниц дополняют комфортабельные – «Гир-
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кан», «Хазар», «Гала», «Гызыл Тадж», «Далга», «Кавказ Сахиль», 

«Хан Лекорань». 

«В 2011 году Ленкорань была объявлена «столицей фольк-

лора» Азербайджана. Многочисленные жители и гости города 

эмоционально, с воодушевлением приветствовали ансамбль 

фольклорной песни и танца «Няняляр», танцевальные ансамбли 

«Шенлик», и «Бяновша» » [5]. 

Другим самобытным городом этого региона – является го-

род Масаллы. Это необычно колоритный и интересный уголок 

Азербайджана. Этот район знаменит, прежде всего своими, мно-

гочисленными горячими термальными источниками – Истису, с 

большим содержанием в составе серы и других полезных мине-

ральных микроэлементов. Приблизительно в 40 километрах от 

Ленкорани, чуть выше г. Масаллы есть целая серия санаториев, 

возникших благодаря уникальной речке Виляш, берущей начало 

с горы Думболов» [2]. 

На небольшом промежутке расстояния вдоль трассы Масал-

лы-Ярдымлы создано тоже немало курортов. Один из самых из-

вестных «Истису Фатмеи Захра». С глубины приблизительно 250 

метров сюда поступает редкостная целебная вода, температурой 

около 60º. В ее химический состав входят такие необходимые для 

жизнедеятельности элементы как гидроуглерод, магнезий, суль-

фит водорода и другие. В одном литре жидкости – находится и 

растворено до 30 миллиграмм йода. Ванны из здорового, горя-

чего источника под контролем медицинского персонала с высо-

кой квалификацией, очень эффективны при болезнях ревматизма, 

артрозах, остеохондрозе, кожных заболеваниях и т.д. Курс лече-

ния длится, как правило около 15 минут (можно применять 15-20 

ванн). В Талышских горах подобные термальные источники 

встречаются часто. В настоящее время на этой обширной терри-

тории наблюдается «курортный бум». 

В этой местности также произрастает знаменитое «железное 

дерево» - «парротия персидская». 

В Масаллы раскинулся также, один из самых известных в 

стране заповедников – «Кызылагаджский». 

Многие перелетные птицы, находящиеся здесь находят при-

ют в холодное время года, занесены в «Красную книгу». Ученые 

утверждают, что в этом заповеднике пребывает порядка 270 ви-

дов пернатых с различных стран мира. 
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На этой территории исстари проживает народность – талы-

ши, которая отличается самобытной культурой. Талышский язык 

с лингвистической точки зрения относится к северо-западной 

подгруппе иранских языков. В античные времена территория Ма-

саллы в разный хронологический период входила в состав древ-

них государств Азербайджана – Манну, Атропатену и Кавказ-

скую Албанию. Название Масаллы впервые встречается в средне-

вековых первоисточниках. Ценную и обширную информацию 

можно почерпнуть в труде Аббаскулу ага Бакиханова (Гудси) – 

«Гюлистани Ирем», написанной в середине XIX века, здесь 

дается подробная информация об истории Азербайджана начиная 

с первобытного общества вплоть до русско-иранских войн. 

Наиболее полно и достоверно историческое прошлое Ма-

саллы наглядно иллюстрирована и отражена в экспонатах мест-

ного краеведческого музея, расположенного в селении Хишкядя-

ря. В настоящее время в залах и фондах музея в общей сложности 

бережно содержатся более 7 тысяч уникальных экспонатов, отра-

жающих историю этого благодатного края со времени энеолита 

(меднокаменного периода, 4 тыс. лет до н.э.) до XX в. 

Еще античный автор Птолемей давал интересный, любо-

пытный материал о самой крупной в масштабе региона, когда-то 

полноводной реке Виляшчай. 

С географической точки зрения, следует отметить о высоко-

горном селе Шыхлар, с высоты птичьего полета которого откры-

вается прекрасная панорама на Виляшчайское водохранилище, а 

также районный центр Масаллы. 

Одним из самых больших сел, Масаллинского района, зате-

рявшихся в Талышских горах – является деревня Бендалан. Именно 

здесь как утверждают местные жители растет самый лучший сумах 

(барбарис) Талышских гор (приправа к мясным и рыбным блюдам). 

Большинство селений занимается пчеловодством, благо для этого 

располагает природа. В горных населенных пунктах находятся ис-

точники питьевой воды, которые снабжают город. 

Расположенный в 15 километрах от центра Масаллы – село 

Гызылагадж имеет древнюю, неповторимую историю. В средние 

века это нынешнее село было портом, морские караванные пути 

шли отсюда в Гилан и Мазандаран. Статус удобной гавани удер-

живался на протяжении долгого исторического периода. 
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Гызылагадж играл в свое время заметную роль в транзит-

ных торговых купеческих связях между Европой и Ближним 

Востоком. 

В селе Калиновка живут староверы – молокане, сохранив-

шие до наших дней свой самобытный жизненный, патриархаль-

ный уклад, формировавшийся на протяжении столетий. 

Старообрядцы были сосланы в эти редкие по красоте края в 

начале XIX века со стороны царской России. В другом селении 

Гарибляр расположена известная в округе зона отдыха – Истису, 

со множеством лечебных источников. 

В Масаллинском районе, как и на территории всего юга 

Азербайджана находится много мечетей. К примеру, в Масаллы 

до сих пор функционирует Джума (пятничная) мечеть, построен-

ная еще в 1860-1870 годах. В то же время здесь имеется немало 

«пиров» (святилищ). Например, в деревне Эркиван сохранился 

непересыхающий колодец, якобы вырытый еще при шахе Исмаи-

ле I Хатаи. Вокруг него построена молельня. 

В Масаллинском районе находится несколько старинных 

бань, в основном постройки XIX века. Например, так называемая 

«Большая баня» (Гызылагадж), которая относится к постройкам 

XVIII-XIX веков. Одна из действующих до сих пор бань работает 

в селе Борадигях, она также сооружена в XIX веке на средства 

местного благотворителя Гаджи Мираги. Издавна в этих регио-

нах хорошо развиты различные ремесла и декоративно-приклад-

ное искусство. Этот край всегда славился гончарным делом (осо-

бенно отличаются мастера по работе глиняных печей – тянди-

ров), плетеные циновки из камыша (особенно зембилей – кор-

зин), изготовление традиционных расписных сундуков (в том 

числе для приданого). 

В 2012 году – город Масаллы был объявлен «фольклорной 

столицей» Азербайджана. Как и практически повсюду в южном 

регионе, в Масаллинском районе широко распространены блюда 

из риса (чялтика), культивируемых в этих местностях. Вообще, 

анализируя можно прийти к выводу, что талышская кухня очень 

колоритна и калорийна. 

В 55 километрах от Ленкорани расположен высокогорный 

город Лерик. В настоящее время сюда проложена удобная ас-

фальтовая дорога, со всеми нужными дорожными знаками, по 

маршруту Ленкорань – Лерик. Эта трасса конечно же, однознач-
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но будет способствовать еще более лучшему развитию туристи-

ческой сферы в этих краях. 

По дороге из Ленкорани в Лерик уютно и привольно раски-

нулся туристический комплекс отдыха «RELAX». Здесь созданы 

все условия, также и для активного отдыха жителей региона и 

многочисленных гостей из разных стран мира. Лерик знаменит 

своим, единственным в мире, своем роде «Музеем долгожите-

лей». Самый старый долгожитель планеты местный житель из 

села Барзаву, который прожил 163 года. И в настоящее время не-

мало здравствующих здесь людей, перешагнувших столетний ру-

беж. Долголетию в этой местности способствует живописная 

природа, натуральные и свежие продукты, чистый горный воз-

дух, целебные травы, движение и конечно же хорошая генетика. 

В Лерике имеется также очень познавательный краеведчес-

кий музей, который отражает древние традиции и обычаи местно-

го населения. О древней истории этого края свидетельствует пе-

щера – Бузеир, которая датируется периодом палеолита (древне-

каменного века). 

По дороге в г. Ярдымлы имеется немало водопадов, кото-

рые «радуют глаз» своей красотой. 

«Самой крайней точкой завершающее наше увлекательное 

путешествие во времени по южному региону Азербайджана явля-

ется город – Астара. По дороге к этому городу, на пути встреча-

ется удивительное явление природы – «Янарбулаг», то есть бук-

вально горящий родник, чему способствует выделение серы. Ас-

тара известна и своей благоустроенной набережной – местным 

бульваром, сетью комфортабельных отелей, своей современной 

чайной фабрикой» [1]. 

Литература 

1. Axundov T.J. Astarada 20 gün. Bakı, 2009.

2. Ensiklopedik toplu. Masallı. Nəsir Muxtarlı. B., 2015.

3. Журнал «Azerbaijan review», № 2, 2007.

4. Журнал «Azerbaijan review», № 3, 2009.

5. Журнал «Azerbaijan review», № 1-2, 2012.

6. Журнал «Azerbaijan review», № 1, 2013.



36 

UOT: 379.85 

Vasif ƏHƏDOV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

vasifahad@gmail.com 

Umnisə HƏSƏNOVA 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

h.umnise@gmail.com

Turizmin inkişafının ölkə iqtisadiyyatına təsiri 

The impact of tourism development on the country's economy 

Влияние развития туризма на экономику страны 
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Bunun əsas səbəbi dünyada ən sürətlə inkişaf edən sektorlardan biri ol-
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iqtisadi tövhəni ön plana çıxarır. Məhz bununla əlaqədar olaraq son za-

manlar ölkəmizdə turizmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Ölkə ərazi-

sində bir sıra proqram və layihələr hazırlanır, beynəlxalq səviyyəli təd-
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Резюме: Туристический сектор-привлекательная сфера для 

всех государств. Основная причина этого-один из самых быстро-

растущих секторов в мире. Это ставит на первый план социаль-

ную и экономическую отдачу туристического сектора экономике 

страны. Именно в связи с этим в последнее время особое внима-

ние уделяется развитию туризма в нашей стране. На территории 

страны разрабатывается ряд программ и проектов, проводятся 

мероприятия международного уровня. В этой статье рассказы-

вается о туристических возможностях нашей страны и о влиянии 

развития туризма на экономику страны. 

Ключевые слова: туристический сектор, экономическое 

влияние, социальное влияние, развитие, туристические 

возможности Азербайджана. 

Turizm fəal istirahətin geniş və ən kütləvi formalarından biridir. 

Minlərlə insan hər il istirahət həvəskarları sırasına qoşulur və bununla da 

turizm getdikcə daha geniş vüsət alır. Turizm yalnız maraqdan ibarət de-

yil. Son 15-20 ildə ölkəmizdə insanların vərdiş etdikləri həyati tələbatına 

çevrilmişdir. Lakin respublikamızda turizmin tarixi bu qeyd olunanlarla 

məhdudlaşmır. Qədim dövürlərdən ölkə ərazisinə müxtəlif məqsədlər 

üçün səfər edən səyyahlar olmuşdur. Ölkəmizə ilk səyahətlər siyasi, dini, 

ticarət və dərketmə məqsədlərlə əlaqədar olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, ölkəmizin Böyük İpək Yolunun (BİY) üzərində yerləşməsi, onu ən 

mühüm dayanacaq ölkə kimi tanınmasına təkan vermişdir. [6, s.12] 

Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsini təmin edəcək əlavə 

üstlüklər də vardır. Beləki, Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyə ma-

likdir. Azərbaycan təbiətinin özünəməxsus gözəlliyi burada turizmin 

inkişaf etdirilməsi üçün başqa bir üstünlük yaradır. İstilik rejimi və ya-

ğışların ölkə ərazisində dağılmasına görə Azərbaycanda 9 iqlim tipi 

mövcuddur. Lakin bu üstünlükdən kifayət qədər istifadə edilmir. 

Meşələrin dənizlə qovuşan Xudat-Yalama və Lenkaran-Astara 

bölgələri özünəməxsus təbiəti ilə turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait 

yaradır. Qumlu çimərliklərə sahib olan bu bölgələrdə dəniz suyunun 

tempuraturu beş aydan çox bir müddətdə 22-26
0
C olmaqdadır ki, buda

yay fəsilinin uzun müddətli olmasına şərait yaradır. 

Turizmin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradan digər bir ünsür isə bu-

rada mineral su qaynaqlarının olmasıdır. Naxçıvan, Kiçik Qafqaz və Ta-

lış bölgələri mineral su qaynaqları ilə daha çox zəngindir. Dünyada oxşarı 

olmayan müalicəvi petrol yatağının yerləşdiyi Naftalan xüsusi ilə seçilir. 
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Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün digər ünsür antik tarixi və 

arxeoloji abidələrin olmasıdır. Ölkədə 6000 dən çox tarixi abidə vardır. 

Azərbaycan öz milli mətbəxilə də şöhrət qazanmaqdadır. Bu 

ənənələr ölkənin uzaq keçmişi ilə bağlıdır. Bura ilk dəfə gələn hər kəs 

ölkənin zəngin milli mətbəxinin yeməklərinə heyran qalırlar. Bütün 

bunlar isə ölkədə turizmın inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır. 

―Turizm haqqında‖ 1999-cu il 4 iyun tarixində Azərbaycan Res-

publikasının qanunu qəbul olunmuşdur. Həmin qanunun məqsədi ölkə 

ərazisində turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə 

istiqamətlənmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin 

əsaslarını müəyyən etmək və turizm sektorunda meydana çıxan müna-

sibətləri tənzimləmək, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən 

biri kimi mövcud turizm resurslarından səmərəli istifadə olunmasını 

müəyyənləşdirir [3]. 

Ölkəmizdə turizmin inkişafının əsası kimi ―2002-2005-ci illərdə 

turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının‖ qəbul edilməsini ilk ad-

dım hesab etmək olar. Bu Dövlət Proqramın məqsədi ―Turizm haqqın-

da‖ qanunda, habelə digər müvafiq normativ hüquqi aktlarda nəzərdə 

tutulmuş müddəalara uyğun olaraq turizm sahəsində dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsini, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən vasi-

tələrdən biri kimi turizm resurslarından səmərəli istifadə olunmasını 

təmin etməkdən ibarətdir. 

Daha sonra ―2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Döv-

lət Proqramı‖ qəbul edilmişdir. Burada məqsəd Azərbaycanda yüksək 

iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsi-

nin formalaşdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf dayaq-

larından birinə çevrilməsinin təmin edilməsidir. 

Turizmin inkişafı ilə əlaqədar işlər bununla bitmir. Ölkə başçısı-

nın sərəncamı ilə 2011-ci ilin ―Turizm ili‖ elan etməsidə bu sahəyə olan 

qayğısını göstərir. Beləki, həmin ildə ölkədə bir sıra turizm komplekslə-

ri yaradılmış və digər infrastrukturlar formalaşdırılmışdır. 

Nəhayət 06.12.2016-cı ildə Cənəb Prezidentin fərmanına əsasən 

―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyat‖ın 11 sahəsi üzrə, birlikdə 12 Strateji 

Yol Xəritəsi hazırlanmışdır. Strateji Yol Xəritəsinin hazırlanmasında 

əsas məqsəd iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, sosial rifahın artı-

rılması, ölkəmizin dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyni möhkəmləndir-

mək, yüksək gəlirli dövlətlər qrupuna qoşulması təmin edəcəkdir. 

―İxtisaslaşmış turizm sənayəsinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritə‖sində turizm sektoru üçün 3 strateji baxış müəyyənləşdirilmiş-
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dir. Belə ki, 2020-ci ilə qədər paytaxt Bakının turizm məkanına çevril-

məsi, əlverişli turizm mühitinin və infrastrukturun yaradılmasına və s. 

nail olmaq. Ölkəmizin region və dünya dövlətləri arasında əsas turizm 

məkanlarından birinə çevrilməsi 2025-ci ilə qədər ki, strateji baxışı 

əhatə edir. Daha sonra 2025-ci ildən sonrakı strateji baxış Respublika-

mızın turistlərin ən çox səyahət etdiyi 20 turizm ölkələrindən birinə 

çevirmək, eyni zamanda mövcud olan turizm resurslarından səmərəli 

istifadə edilməsinə nail olmaqdır [2]. 

Bu illər ərzində Azərbaycan bir sıra beynəlxalq idman, mədəniy-

yət, incəsənət tədbirlərinə ev sahibliyi etmişdir. Belə tədbirlərdən biri-

də ―Eurovizion 2012 Mahnı Müsabiqəsi‖ idi. Azərbaycan Respublika-

sı ilk dəfə bu müsabiqəyə 2008-ci ildə qoşulmuşdur və 2011-ci ildə 

qalib olmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, ―Eurovizion 2012 Mahnı 

Müsabiqəsi‖ölkəmizdə keçirilmişdir. Bu mahnı müsabiqəsinin ölkə-

mizdə yüksək şəkildə keçirilməsi üçün büdcədən vəsait ayrılmış və 

infrastruktur formalaşdırılmışdır. Hətta ölkə başçısı 2012-ci ildə gələn 

əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının 

sadələşdirilməsi barəsində fərman qəbul etmişdir. ―Eurovizion 2012 

Mahnı Müsabiqə‖sində ölkəmiz 4-cü yeri tutmuşdur və ümumilikdə 

bu müsabiqəyə 12 dəfə qosulmuşdur [8]. 

Respublikamızda Birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi haq-

qında qərar 2012-ci ilin dekabr ayında qəbul olunmuşdur. Bu yarışla-

rın ölkəmizdə keçirilməsi Olimpiya Oyunları Komitəsi tərəfindən qə-

bul olunmuşdur və Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi ilə bir-

likdə əməkdaşlıq əsasında təşkil və idarə olunması nəzərdə turtulmuş-

dur. Bakı 2015 I Avropa Oyunları ümumilikdə 20 idman növü üzrə 

kecirilmişdir. Həmin oyunlar zamanı müxtəlif ölkələrdən təxminən 6 

minə qədər idamnçının 17 gün ərzində öz ölkələrini təmsil etmişdir. 

Bu yarışlar ölkəmizdə yüksək şəkildə keçirilmişdir və Azərbaycan II 

yerə layiq görülmüşdür [8]. 

Daha sonra ölkəmiz ―Bakı 2017‖ IV İslam Həmrəyliyi Oyunla-

rına ev sahibliyi etmişdir. Paytaxt Bakıda keçirilən bu oyunlar çoxmil-

lətli və multi-idman turiniridir. Bu yarışlarda 54 ölkədən 3 mindən çox 

idmançı 24 idman növü üzrə mübarizə aparmışdır. Bu oyunlar ölkə-

miz İslam dinin elm, sülh, mədəniyyət dini və Azərbaycanın tolerant-

lıq məkanı olduğunu bir daha sübut etdi. 

2016-ci ildə ölkəmiz daha bir idamn yarışına ev sahibliyi etdi. 

Formula 1 avtoidman yarışlarının ölkəmizdə təşkili və idarə edilməsi 



Vasif ƏHƏDOV, Umnisə HƏSƏNOVA 

40 

bir daha Azərbaycanın nüfuzunu artırdı. Müxtəlif ölkələrdən bu yarış-

ları canlı olaraq izləməyə azərkeşlər gəlirlər. 

Ölkəmiz yalnız yuxarıda qeyd olunan beynəlxalq səviyyəli id-

man yarışlarına ev sahibliyi etmir, eyni zamanda bir sıra sərgilərə də 

evsahibliyi edir. Belə ki, 2002-ci ildən ehtibarən ölkəmiz hər il ―Azər-

baycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər‖ (AİTF) sərgisinə ev sahibli-

yi edir. Bu sərgi ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına həsr olunan 

əhəmiyyətli sərgilərdən biridir. Bu sərgilər zamanı təxminən 17 ölkə-

dən çoxlu sayda turizm peşəkarları bir araya gəlir və bu vasitə ilə tu-

rizm üçün yeni layihələr, yeni marşurutlar açıqlanır, tərəflər arasında 

sazişlər imzalanır. 

2019-cu ildə Azərbaycanda ―Bakutel‖ sərgisinin 25 illik yubile-

yi qeyd edilib. Bu sərgi İT xidmət və məhsulların tanıdılması məqsədi 

ilə bu sahənin mütəxəssislərini bir araya toplayır, burada müxtəlif əsas 

məsələlər öz həllini tapır, proqramlar və qərarlar qəbul edilir, İKT sa-

həsində olan ən son yeniliklər təqdim olunur, yeni əlaqələrin qurulma-

sı baş verir. Bakutel sərgisi ən böyük sərgi olmaqla, 20 ölkənin 200-

dən çox şirkətlərin iştrakını əhatə edir. 

Respublikamız eyni zaman da, müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan 

sərgilərə də qoşulur. Belə sərgilərdən biri də Madrid şəhərində təşkil 

olunan ―FİTUR-2019‖ beynəlxalq turizm sərgisi olmuşdur. Həmin 

sərgi turizm sahəsində faəliyyət göstərən peşəkarları bir məkada gö-

rüşdürür. Burada 165 ölkə və 10 mindən çox şirkət iştirak etmişdir. 

Sərgidə ölkəmizin turizm potensialı, turizm sektorundakı ən son tex-

nologiyalar və mövcud infrastrukturu kitabçalar və videoçarxlar və s. 

vasitəsi ilə nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan Türkiyə, Gürcüstan, 

İran, İsrail Almaniya, Rusiya, Hindistan, Çin, BƏƏ, Avstriya, İspani-

ya, İtaliya, ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya, Fransa, Qazaxıstan, 

Ukrayna və s. ölkələrdə təşkil olunan sərgilərdə uğurla çıxış edir. 

Müxtəlif idman yarışlarının və beynəlxalq tədbirlərin ölkəmizdə 

keçirilməsi ölkəmizin turizm məkanı kimi tanınmasına imkan verir. 

Bu tədbirlər sadəcə turizm sektorunun inkişafına təkan vermir, eyni 

zamanda digər sahələrində inkişafını sürətləndirir. Ona görə ki, ölkə-

mizə çoxlu sayda turistlər gəlir və onlar ölkəmizin biznes imkanları ilə 

də yaxından tanış olurlar. Bu isə öz növbəsində turizm sektoruna və 

iqtisadiyyata yönəldilən xarici investisiyaların cəlb olunmasına şərait 

yaradır. Bütün qeyd olunanların və ölkə rəhbərliyinin səyi nəticəsində 

son illər Azərbaycana gələn turistlərin sayı ilbəil artır. Bunu aşağıda 

göstərilən cədvəldə aydın şəkildə görmək olar. 
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Cədvəl 1. Ölkəyə gələn xarici vətəndaşların səfərlərin məqsədi üzrə bölgüsü (nəfər) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Azərbaycana gələn 

xarici ölkə vətən-

daşlarının sayı - 

cəmi 

1,962.9 2,239.2 2,484.1 2,508.9 2,297.8 2,006.2 2,248.8 2,696.7 2,849.6 

o cümlədən

səfərlərin

məqsədləri üzrə:

Turizm məqsədilə 1,279.8 1,561.9 1,985.9 2,129.5 2,159.7 1,921.9 2,044.7 2,454.0 2,605.3 

onlardan: 

İstirahət, əyləncə 

turizmi 
661.7 519.8 687.8 705.2 709.9 668,8 697.1 839.3 1,042.4 

İşgüzar turizm 547.6 591.9 595.3 648.9 670.5 632,3 691.7 834.4 787.4 

Müalicə turizmi 14.1 33.3 43.0 46.2 46.3 36,5 41.5 49.1 63.1 

Dini turizm 10.2 10.5 13.2 13.7 13.7 11,5 12.6 14.7 15.3 

Qohumların, 

dostların ziyarəti 
- 374.7 607.8 673.7 677.1 542,0 562.0 674.9 651.6 

Digər turizm 

məqsədilə 
46.2 31.7 38.8 41.8 42.2 30,8 39.8 41.6 45.5 

Digər məqsədlə 683.1 677.3 498.2 379.4 138.1 84,3 204.1 242.7 244.3 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 2019. 
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Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi ölkəmizə gələn turistlərin 

sayı ildən-ilə artır. Lakin 2015-ci ildə baş verən devalivasiya ilə əlaqə-

dar olaraq, gələn turistlərin sayında azalma olmuşdur. Sonrakı illərdə 

isə məzənnənin sabit qalması ilə əlaqədar turistərin sayı artmaqdadır. 

2019-cu ilin dekabr ayının 11-də Azərbaycan 3 milyonuncu turisti qə-

bul etdi və 2019-cu il üçün qoyulan hədəfə çatmış oldu. 

Bildiyimiz kimi, turizm sektorunun inkişafı bütün ölkələr üçün 

maraqlıdır. Ona görə ki, turizm bir ölkəyə yalnız iqtisadi təsir göstər-

mir, eyni zamanda sosial təsir də göstərir. Turizmin iqtisadi təsiri de-

dikdə, ərazinin gəlirli sahələrdən birinə çevrilməsi və ölkəyə həm da-

xili, həm də xarici mənbələrdən əlavə gəlirlərin axınını təmin edir. Tu-

rizmin sosial təsiri dedikdə isə ölkə daxilində yeni təşkilatların yaran-

masına və fəaliyyət göstərməsinə, sahibkarlığın inkişafına təkan ver-

məklə, ölkədə məşğulluğu təmin edir. Turizm sektoru işsizliyin aradan 

qaldırılması baxımından digər sahələrlə müqaisədə ilk yerlərdən birini 

turur, xüsusilə də, inkişaf etməkdə olan ölkələr də bu sektorun rolu 

əvəzolunmazdır. Çünki turizm insanlara yönəlmiş bir sahədir və bütün 

ölkələr üçün işsizlik probleminin həlli kimi qəbul olunur. 

Dünya dövlətlərinin bir çoxu turizmin regionlarda inkişaf etdiril-

məsinə üstünlük verir. Çünki regionlarda turizmin inkişafı urbanizasi-

ya prosesinin qarşısınıalı alır, büdcə daxilolmalarını artırır, iqtisadiy-

yatı gücləndirir və s. 

Bütün dünya dövlətləri kimi Respublikamızda turizm yalnız 

paytaxt Bakıda deyil, regionlarda da inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. 

Regionların rəngarəng, zəngin təbiəti turizmin inkişafı üçün mühüm 

rol oynayır. Dövlət Proqramının icrasının üç illiyinə həsir olunmuş 

konfransda Cənab İlham Əliyev qeyd etmişdi ki: ―Turizm sahəsi həm 

regionların inkişafı, həmdə ölkənin iqtisadi potensialının möhkəmlən-

məsi üçün, ölkəmizin imici, dünyaya inteqrasiyası üçün vacib bir vasi-

tədir. Ölkəmizin çox gözəl təbiəti var. Bəlkə də nadir ölkələrdən biri-

yik ki, burada istənilən təbii şərait, istənilən iqlim var‖. 

Hər il ölkəmizdə müxtəlif Beynəlxalq Musiqi Festivalları da ke-

çirilir. Bu festivalların keçirilməsində məqsəd ölkəmizin dünyaya tanı-

dılması, turist axının təmin olunmasıdır. Bunun ən bariz nümunələri, 

Bakı şəhərində keçirilən ―Muğam Dünyası‖ Beynəlxalq Musiqi Festi-

valı, Şəkidə ―İpək yolu‖ Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Qəbələ rayo-

nunda ―Qəbələ Musiqi Festivalı‖ və s. bu festivallarda ölkəmizlə ya-

naşı digər ölkələrdən (məsələn: İran, Gürcüstan, Türkiyə, Almanya, 

Fransa, Koreya və s.) musiqiçiləri bir araya gətirir. 
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Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayəsinin 

inkişafına dair ―Strateji Yol Xəritə‖sində regionlarda turizmin inkişafı 

ilə əlaqədar bəzi proqramlar və hədəflər də nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

məqsədlə, 2017-2020-ci illərdə Lənkaran, Masallı, Şabran, Naftalan və 

s. regionlarda sağlamlıq turizmin inkişafına uyğun bir sıra proqramlar

hazırlanıb icra ediləcəkdir. Eyni zamanda regionlarda bır sıra turizm

istirahət kompleksləri mövcuddur. Belə ki, Qəbələdə ―Tufandağ‖ Qış-

Yay Turizm İstirahət Kompleksi, Qusar rayonunda Şahdağ Qış-Yay

Turizm Kompleksi, Lənkaran rayonunda ―Lankaran Springs Wellness

Resort‖, Şamaxı rayonunda ―Shamakhi Palace Sharadil‖ 5 ulduzlu hotel

kompleksi və s. kimi dünya standarlarına cavab verən komplekslərdə

mövcuddur. Eyni zamanda regionlara gediş-gəlişin rahatlığını təmin et-

mək üçün nəqliyyat infrasturukturu inkişaf etdirilir, yollar təmir edilir,

limanlar tikilir və istifadəyə verilir. Bu komplekslərin formalaşması nə-

ticəsində ilin ən yaxşı turizm mövsumu üçün 150-250-yə qədər məşğul-

luq sahələri formalaşmış olur. O cümlədən, ―Cənab Prezident çıxışları-

nın birində qeyd etmişdi ki, gələn turistlər yalnız bank kartları ilə 1 mil-

yard manat səviyyəsində pul xərcləyirlər, təbii ki, nağd pul da xərcləyir-

lər və bu artacaq. Bu isə öz növbəsində büdcə daxilolmalarına və ölkə

iqtisadiyyatına müsbət təsir edir‖. Turizm üçün xarakterik sahələrdə ça-

lışan işçilərin sayı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 2. Turizm sektoru üçün xarakterik sahələrdə fəaliyyət göstərən 

işçilərin sayı 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Turizm 

üçün 

xarakterik 

sahələrdə 

çalışan 

işçilərin 

sayı, nəfər 

36,899 37,600 38,839 40,892 41,886 49,449 43,477 46,837 53,222 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 2019. 

Yuxarıdakı cədvəldən aydın görünür ki, bu sahədə işləyənlərin 

sayı ildən-ilə artır. 2010-cu ildə işləyənlərin sayı 36,899 nəfər və 2018-

ci ildə bu göstərici 53,222 nəfər olmuşdur. 2010-cu ildən 2018-ci ilə qə-

dər turizm sahəsində işləyənlərin sayı təxminən 31% artmışdır. 
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Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci ildə turistlərin yerləş-

dirilməsi və ictimai iaşə sahəsində formalaşdırılan əlavə dəyər keçən 

illə müqaisədə 7,6% artaraq 1790.7 milyon manat olmuşdur və qeyri 

neft ÜDM-də xüsusi çəkisi 3,8%-ə çatmışdır. 

Nəticə 

Turizm qeyri-neft sektoru içərisində ən prioritet sahə hesab olu-

nur. Ölkənin neftdən aslılığının azaldılmasında turizm sektoru mühüm 

rol oynuyur. Azərbaycan turizmin inkişafı üçün çox böyük potensiala 

malikdir. Belə ki, ölkəmizin zəngin təbiəti, müxtəlif iqlim tipinin 

mövcudluğu, tarixi abidələrimiz və s. turizmin inkişafını dəstəkləyir. 

Bu sahədə reallaşdırılan proqramlar, islahatlar, tədbirlər və s. yuxarıda 

qeyd edilənlərlə məhdudlaşmır. Həmin proqramların, tədbirlərin nəti-

cəsidir ki, ölkəmizdə yaradılan turizm infrastrukturları ildən-ilə artır. 

Buda ölkəyə qonaqların gəlməsinə və investisiyaların cəlb olunmasına 

öz tövhəsini göstərir. 

Nəticə etibarilə turizm sektorunun inkişafı ölkə iqtisadiyyatına 

həm sosial, həm də iqtisadi baxımdan təsir edir. Ölkə ərazisində min-

lərlə iş yerlərinin açılmasına şərait yaratmaqla işsizlik problemin həll 

olunmasında əvəzsiz rola malikdir. Gələn turistlərin burada xərclədik-

ləri pullarda valyuta axınlarını artırır. Bütün bunlarla əlaqədar olaraq 

aşağıdakı təklifləri irəli sürmək olar. 

 Ölkəmizin turizm potensialının tanıdılması ilə əlaqədar müx-

təlif marketinq və reklamların reallaşdırılması; 

 İxtisaslı kadrların sayının artırılması üçün xarici mütəxəssis-

lərin dəvət olunması; 

 Dünya standartlarına cavab verən infrastrukturun formalaşdı-

rılması və s. 
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Azərbaycan Respublikasında qeyri – neft sektorunun 

prioritet istiqamətləri 

Priority development of the underground sector 

in the Azerbaijan Republic 

Резюме: В статье, автором отмечается, что структурные из-

менения проводятся для того, чтобы содействовать улучшению 

внешнеэкономического сотрудничества, построению конкуренто-

способной диверсифицированной экономики. Развитие ненефтя-

ного сектора направлено на развитие приоритетных отраслей эко-

номики. Поэтому, благодаря крупным инвестициям в туристичес-

кую индустрию страны увеличивается количество крупных гос-

тиничных комплексов, офисных зданий, торговых центров, пар-

ков как в столице, так и за ее пределами, что также позволяет уве-

личить приток туристов к нам в страну. 

Таким образом, необходимо в ближайшем будущем решить 

ряд вопросов, связанных с более облегченным доступом местных 

производителей на зарубежные рынки. Это, в свою очередь, тре-

бует приведение по основным параметрам местные товары в 

соответствие с требованиями зарубежных частных и государст-

венных стандартов. Таким образом, стремление национальной 

продукции к всемирно признанным международным стандартам 

позволит в большом количестве экспортировать товар с учетом 

положительного сальдо и вливания капитала в страну. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, международные 

стандарты, экспортно – импортные операции, торговое сальдо, 

национальная продукция. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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Xülasə: Məqalədə müəllif qeyd edir ki, xarici iqtisadi əməkdaş-

lığın yaxşılaşdırılmasına, rəqabətqabiliyyətli şaxələndirilmiş iqtisadiy-

yatın qurulmasına töhfə vermək üçün struktur dəyişiklikləri aparılır. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inki-

şafına yönəldilmişdir. Buna görə də ölkənin turizm sənayesinə böyük 

sərmayələr sayəsində həm paytaxtdakı, həm də xaricdəki iri otel 

komplekslərinin, ofis binalarının, ticarət mərkəzlərinin, parkların sayı 

artır və bu da ölkəmizə turist axınını artırmağa imkan verir. 

Beləliklə, yaxın gələcəkdə yerli istehsalçıların xarici bazarlara 

daha asan çıxışı ilə bağlı bir sıra məsələlərin həlli lazımdır. Bu da öz 

növbəsində yerli malların əsas parametrlər baxımından xarici özəl və 

dövlət standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Belə-

liklə, milli məhsulların dünya miqyasında tanınmış beynəlxalq stan-

dartlara həvəsi, profisiti və ölkəyə kapitalın daxil olmasını nəzərə ala-

raq çox miqdarda mal ixrac etməyə imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, beynəlxalq standartlar, ixrac - 

idxal əməliyyatları, ticarət balansı, milli məhsullar. 

Abstract: In the article, the author notes that structural changes 

are carried out in order to contribute to improving foreign economic 

cooperation, building a competitive diversified economy. The 

development of the non-oil sector is aimed at the development of 

priority sectors of the economy. Therefore, thanks to large investments 

in the tourism industry of the country, the number of large hotel 

complexes, office buildings, shopping centers, parks both in the capital 

and abroad is increasing, which also allows increasing the flow of 

tourists to our country. 

Thus, in the near future it is necessary to solve a number of 

issues related to easier access of local producers to foreign markets. 

This, in turn, requires bringing local goods in accordance with the 

main parameters in accordance with the requirements of foreign 

private and state standards. Thus, the desire of national products to 

internationally recognized international standards will allow in large 

quantities to export goods, taking into account the surplus and the 

injection of capital into the country. 

Keywords: non-oil sector, international standards, export - 

import operations, trade balance, national products. 
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Введение 

В настоящее время отмечается рост строительных работ в 

промышленном, сельскохозяйственном и транспортном секторах 

как результат позитивных экономических реформ и целенаправ-

ленных программ, проводимых правительством Азербайджана по 

развитию ненефтяного сектора азербайджанской экономики. Эта 

сфера стала конкурентной отраслью, в ней участвуют крупные 

компании, строящие по современным международным стандар-

там. Помимо участия в самом процессе строительства, иностран-

ные компании имеют огромные возможности в производстве 

строительных материалов. Уже существуют совместные пред-

приятия по производству цемента, арматуры и клеящих материа-

лов, используемых в строительстве. 

По всей вероятности, структурные изменения проводятся 

для того, чтобы содействовать улучшению внешнеэкономичес-

кого сотрудничества, построению конкурентоспособной диверси-

фицированной экономики. В настоящее время Азербайджан в 

формировании структурной политики в существенной степени 

опирается на опыт стран с развитой экономикой, усваивая их 

производственные и управленческие навыки. Завоеванные успехи 

в экономическом развитии страны создают условия для перехода 

от догоняющего развития к развитию на технологической основе. 

Необходимо инновационное развитие, адаптированное к местным 

условиям. Что касается структуры промышленности, то доля до-

бывающих отраслей и производств «первого» передела (метал-

лургия) продолжает расти. 

Анализ исследований. В электроэнергетике ожидается соз-

дание новых рабочих мест, но данная отрасль является фондоем-

кой. Коэффициенты ввода основных фондов ниже, чем по про-

мышленности в среднем. Черная металлургия, лесная промышлен-

ность и электроэнергия в значительной мере ориентированы на 

экспорт. Черная металлургия отстает по темпам роста инвестиций 

от цветной металлургии. У этих отраслей есть дефицит собствен-

ных средств, необходимых для обеспечения современного уровня 

инвестиций, хотя имеется потребность в масштабном обновлении 

оборудования. Это относится и к отраслям, характеризующимся 

экстенсивным ростом инвестиций – машиностроение и крупными 

нефтяными терминалами [2]. Сегодня благодаря крупным инвести-

циям в туристическую индустрию страны увеличивается количест-
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во крупных гостиничных комплексов, офисных зданий, торговых 

центров, парков как в столице, так и за ее пределами, что также 

позволяет увеличить приток туристов к нам в страну. 

Таблица 1. 

Количество прибывших и выбывших туристов 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество прибыв-

ших и выбывших 

туристов, чел. 

101,406 73,527 63,543 77,587 83,722 

Прибывшие 10,657 2,009 8,949 13,455 12,777 

Выбывшие 90,749 71,518 54,594 64,132 70,945 

Численность тур – 

дней прибывших и 

выбывших туристов, 

чел. - дней 

683,794 501,819 370,520 487,446 549,037 

Прибывшие 57,931 8,102 33,054 65,804 60,645 

Выбывшие 625,863 493,717 337,466 421,642 488,392 

Как показывают данные табл. 1 видим, что за последние 5 

лет имеются определенные результаты по прибывшим туристам в 

страну, так проводится работа по привлечению туристов из Китая, 

Японии и др. европейских стран, что, в свою очередь положи-

тельно влияет на рост прибытия иностранных туристов в страну. 

Рост инвестиций в основной капитал за 2 месяца 2019 г. 

составил 1 711,2 млн. манатов. Крупный капитал в Азербайджа-

не, так или иначе, связан с государством, а частный капитал рас-

пределен между крупными холдингами. 

С момента распада Советского Союза регионы Каспия, Кав-

каза и Центральной Азии стали крупными центрами всемирного 

тяготения на геополитической карте, что связано далеко не в 

последнюю очередь с наличием здесь огромных запасов углево-

дородного сырья. Параллельно с развитием дипломатических 

отношений вновь сформировавшихся государств со странами 

мира развернулся активный процесс налаживания их экономичес-

кого сотрудничества и с крупнейшими международными компа-

ниями, включая масштабные инвестиционные соглашения в об-

ласти добычи нефти и газа и маршрутов их транспортировки, а 

контроль над нефте- и газопроводами обеспечивает получение 

доходов и установление политических связей. 



Эльмира ГОДЖАЕВА 

50 

На современном этапе важной составной частью внутренней 

и внешней политики Азербайджана является ненефтяная страте-

гия, но в тоже время основу которой заложил нефтяной сектор, а 

именно подписание 20 сентября 1994 г. контракта между Государ-

ственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) и консор-

циумом крупных зарубежных нефтяных компаний по совместной 

разработке шельфовых месторождений «Азери», «Чыраг» и глубо-

ководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском 

секторе Каспийского моря, а также распределению добываемой 

нефти по долевому участию. В консорциум наряду с ГНКАР 

(SOCAR) вошли десять крупных компаний из шести стран. Разра-

ботка и транспортировка на мировой рынок богатых углеводород-

ных ресурсов Каспийского моря впоследствии стали основными 

элементами энергетической политики и дипломатии, именуемой 

«энергетической стратегией Азербайджана». 

Таким образом, структура и направление торговой системы 

Азербайджана в значительной степени связаны с существующим 

режимом торговой политики. В этот режим, как известно, входят 

тарифные барьеры на импорт, соглашения с Европейским Сою-

зом и странами СНГ о преференциальной торговле, отношения с 

ВТО, участие в других многосторонних торговых системах и дру-

гие. Совершенствование торговой политики, помимо всего про-

чего, необходимо также с точки зрения развития торговли и 

освоения новых форм деятельности посредством боле ускорен-

ного развития ненефтяного сектора. 

Таблица 2. 

Платежный баланс (тысяч ABŞ) 
Платежный 

баланс 
2005 2010 2014 2015 2016 

Текущие 

операционные 

счета 

167315 15020703 10430530 -222495 -363404

Внешнеторгов

ый баланс 
3299105 19711538 18927628 5812423 4206335 

Баланс услуг -1970024 -1732888 -6089560 -4228865 -3154515

Доходы от 

туризма 
77665 620652 2431533 2309485 2713789 

Расходы от 

туризма 
163961 744966 3008408 2603062 2494411 
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Первоначальн

ые доходы 
-1645637 -3467078 -2581701 -2027798 -2472054

Повторные 

доходы 
483871 509131 174163 221745 56830 

Счет капитала -83 0 -6917 -43884 -40131

Финансовый 

счет 
-525076 3603979 3419129 9025251 2761557 

Чистые финан-

совые активы 
2158192 5989616 11692223 13720828 724491 

Иностранные 

Прямые 

инвестиции 

1220769 231977 2208831 3259769 2573601 

Портфельные и 

др. инвестиции 
937423 5757639 9483392 10461059 4671550 

Чистые финан-

совые оплаты 
2683268 2385637 827 4695577 4482934 

Прямые инвес-

тиции, направ-

ленные в 

Азербайджан 

4475396 3347311 8049206 7483072 7323654 

Портфельные и 

др. инвестиции 
1003348 1822505 3842626 647947 -16732

Нефтяной 

бонус 
1000 2005 17012 2000 52 

Как показывает табл.2 доходы от туризма увеличены в 34,9 

раза, что свидетельствует о положительном аспекте развития ту-

ризма в стране, а прямые инвестиции, направленные в Азербай-

джан увеличены в 1,6 раза. 

Таблица 3. 

Основные показатели по характерным отраслям для туризма 

2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 

работающих по 

характерным отраслям 

для туризма, чел. 

41,886 49,449 43,477 46,837 53,222 

Объем добавленной 

стоимости по 

характерным отраслям 

для туризма, млн. 

манат 

2,404.2 2,437.3 2,746.1 3,151.0 3,464.3 
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Удельный вес в ВВП 

по характерным отрас-

лям для туризма, в % 

4.1 4.5 4.3 4.5 4.3 

Объем вложенных 

инвестиций по харак-

терным отраслям для 

туризма, млн. Ман. 

2,204.0 1,063.9 363.0 267.3 229.7 

Как показывают данные табл. 3 видно, что численность рабо-

тающих по характерным отраслям для туризма имеют тенденцию 

к увеличению в 1,3 раза по сравнению 2018 года с 2014 годом. 

Нужно подчеркнуть, что сегодня в Азербайджане в целом, продол-

жают применяться всесоюзные государственные стандар-ты. Не-

смотря на то, что азербайджанские сертификаты соответствия и 

качества признаются во всем пространстве СНГ (хотя некоторые 

положения соглашения о взаимном признании стандартов и оцен-

ки соответствия в основном не распространяются на продукции 

сельского хозяйства), за пределами СНГ их принимают многие 

страны как Турция, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и т.д. [3]. 

Важно отметить тот факт, что проводится работа по осна-

щению лабораторий испытательными оборудованиями, позво-

ляющие определить безопасность продуктов питания, здоровье 

животных и растений. Следует подчеркнуть, что имеющиеся 

частные лаборатории являются за последнее время достаточно 

надежными, то есть на адекватном уровне. Особое внимание сле-

дует уделять стандартам продукции частного сектора, который в 

большей степени заинтересован на выходе в зарубежный рынок. 

Диаграмма 1. Динамика внешнеторгового оборота 
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Как видим положительное сальдо внешнеторгового оборота 

есть свидетельство того, что экспорт превышает импорт (5 029,6 

млн. долл.). 

Выводы 

Следовательно, необходимо в ближайшем будущем решить 

ряд вопросов, связанных с более облегченным доступом местных 

производителей на зарубежные рынки. Это, в свою очередь, тре-

бует приведение по основным параметрам местные товары в 

соответствие с требованиями зарубежных частных и государст-

венных стандартов. Таким образом, стремление национальной 

продукции к всемирно признанным международным стандартам 

позволит в большом количестве экспортировать товар с учетом 

положительного сальдо и вливания капитала в страну. 
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Xülasə: Elmi məqalədə Azərbaycanda elmi-tədqiqat işlərinin 

maliyyələşdirilməsi istiqamətləri araşdırılmış, onların hüquqi bazası 

müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda müstəqillik dövründə Azərbay-

can Respublikasında elm və elmi-tədqiqat işlərinə marağın və bunların 

maliyyələşdirilməsinə sərf olunan vəsaitlərin mənbələri araşdırılmış 

və müxtəlif illərlə müqayisə edilmişdir. Müstəqillik dövründə elm və 

elmi tədqiqat işlərinin inkişafı, onların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 

hüquqi baza təhlil edilmiş, dövlət tərəfindən yaradılan fondların fəa-

liyyəti qəbul edilən proqramların nəticələri araşdirilmışdır. 

Elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşmə mənbəyi olan dövlət büd-

cəsi və qrant maliyələşdirilməsi müstəqillik dövründə araşdırılmışdır. 

Elmi tədqiqatların və elmi tədqiqat müəssisələrinin davamlı və 

dinamik inkişaf etdirilməsi üçün hansı tədbirlərin həyata kecirilməsi 

göstərilmiş və qeyd olunan sahəyə mənfi təsirlər araşdırılmşdır. Müs-

təqillik dövründə elm və elmi tədqiqat işlərinin inkişafı istiqamətində 

aparılan dövlət siyasəti nəticəsində gənc tədqiqatçıların və gənc alim-

lərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, elmi fəaliiyətin inkişafı, təkmil-

ləşdirilməsi və elm tutumlu məhsulların artırılması göstərilmişdir. 
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Açar sözlər: Elm, elmi-tədqiqat işləri, elmi fəaliyyət, elmi 

tədqiqatların maliyələşməsi, maliyələşmə mənbələri, elmin inkişaf 

fondu, qrant maliyyələşməsi, büdcə maliyyələşməsi. 

Резюме: В научной статье изучены направления финансиро-

вания научно-исследовательских работ в Азербайджане, определе-

на их правовая база. В то же время в период независимости были 

исследованы и сопоставлены источники интереса и финансирова-

ния научных и научно-исследовательских работ в Азербайджан-

ской Республике. Проанализирована правовая база, связанная с 

развитием и финансированием научных и научно-исследователь-

ских работ в период независимости, изучены результаты прог-

рамм, принятых государством в деятельность созданных фондов. 

Государственный бюджет и Грант-Источник финансирова-

ния научных исследований были изучены в период независимости. 

Было показано, какие меры были предприняты для устойчи-

вого и динамичного развития научных исследований и научно-

исследовательских учреждений, и изучены негативные последст-

вия для указанной области. В результате проводимой в период 

независимости государственной политики по развитию науки и 

научно-исследовательских работ было показано стимулирование 

деятельности молодых исследователей и молодых ученых, разви-

тие, совершенствование научной деятельности и повышение 

производительности науки. 

Ключевые слова: Наука, научно деятельность, 

исследовательская работа, финансирование научных 

исследований, источники финансирования, Фонд развития науки, 

грантовое финансирование, бюджетное финансирование. 

Abstract: In the scientific article, the directions of financing of 

research works in Azerbaijan were investigated, their legal base was 

determined. At the same time, the sources of interest in science and 

research in the Republic of Azerbaijan and the funds spent on their 

financing were investigated and compared with different years in the 

period of independence. In the period of independence, the legal base 

on the development of scientific and research works, their financing 

were analyzed, the results of the programs adopted by the state-

created funds were investigated. 
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The state budget and grant funding, which is the source of 

funding for scientific research work, were investigated in the period of 

independence. 

The implementation of measures for the sustainable and 

dynamic development of scientific research and scientific research 

institutions has been shown and the negative effects on the mentioned 

area have been investigated. As a result of the state policy carried out 

in the direction of development of scientific and research works in the 

period of independence, stimulation of the activity of young 

researchers and young scientists, development of scientific activity, 

improvement and increase of science-intensive products were shown. 

Keywords: Science, research work, scientific activity, funding 

of scientific research, sources of funding, science Development Fund, 

grant financing, budget financing. 

Bu gün dünyada elm qəti olaraq cəmiyyətin məhsuldar qüvvəsi-

nə çevrilmişdir. Müasir şəraitdə elmi-texniki tərəqqinin nəticələrinin 

mənimsənilməsi və ötürülməsi prosesi elmin iştirakını tələb edir. Döv-

rümüzdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması, təlim və proqram vasitəsilə 

gənc tədqiqatçıların, alimlərin, işçilərin bilik və bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsi, kadr hazırlığının əmək bazarının tələblərinə və şəraitinə 

uyğunlaşdırılması, xarici və daxili şirkətlərdə elmi araşdirmaların apa-

rılması və insan kapitalından səmərəli istifadə olunması tələb olunur. 

Elmi tədqiqat elmin mövcudluğunun və inkişafının formasıdır. 

Elmi (elmi tədqiqat) fəaliyyət yeni biliklərin əldə edilməsinə və tətbi-

qinə istiqamətlənən fəaliyyətdir. Elmi tədqiqatın məqsədi elmdə işlə-

nib hazırlanmış dərketmə prinsipləri və metodları əsasında obyekt, 

proses yaxud hadisənin, onların əlaqələrinin hərtərəfli, etibarlı öyrənil-

mək, həmçinin istehsalda (təcrübədə) tətbiqi insan üçün faydalı olan 

nəticələr əldə etməkdir. Elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində 

formalaşdırılan mütəxəsislərin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsin-

də, şirkətlərin və dövlətin idarə olunmasında fəal iştirak edirlər. 

Özəl və dövlət universitetlərinin, elmi-tədqiqat müəssisələrinin 

müstəqilliyinin daha yüksək səviyyədə artırılması üçün stimullaşdırıcı 

tədbirlərin görülməsi bu sahədə daha yüksək nailiyyətlərin əldə olun-

masına zəmin yaradacqdır. Elmi tədqiqatların mühüm xarekteriskaları 

kimi dəqiq məqsədin olmasını, məlumatların sistematik şərh edilməsi-

ni və sistem şəklində toplanılmasını misal göstərə bilərik. 
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Sənayeləşmə dövründə baş vermiş inkişaf prossesində olduğu 

kimi hazırda inkişaf etmiş dünya olkələrində gedən inkişaf analoji ola-

raq o səviyyəyə çatmişdır ki, bu ölkələrdə elm tutumlu məhsulların 

ÜDM-də xüsusi çəkisi artmışdır. Belə ki, bütün iqtisadi sahələrdə ge-

dən inkişafa dünyada başçılıq edən ölkələr bu sahədə də liderdilər. 

Elm tutumlu məhsulların ÜDM-də xüsusi çəkisinə görə hər sahədə 

birinci olan ölkələr 

 ABŞ 36%

 Alnaniya 30%

 Yaponiya 16%-lə bu siyahiya da başçılıq edirlər.

Hər il ali təhsil müəssisələrinə və elmi tədqiqat institutlarına

Dövlət büdcəsi hesabına müəyyən investisiya yatırımları ayrılır. Bu 

növ yatırımın əsas məqsədi Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələrə inteq-

rasiya olunmasında və dövlətimizin xarici ölkələrdə tanınmasına gənc 

tədqiqatçı alimlərin elmi işlərdə yeni nailiyyətlərinin əldə olunmasına, 

iş yerləri ilə təmin olunmasında yeni-yeni mexanizmlər yaradır. Bu 

mexanizmlər üzrə hərəkət tendesiyası dünyanın bir çox ölkələrində 

vüsətlə inkişaf edərək ölkənin sosial və iqtisadi dəyərlərini üzə çıxarır. 

Azərbaycanda dövlət hesabına profillər üzrə bir çox elmi tədqi-

qat institutlarının fəaliyyəti və prioritet inkişaf istiqamətləri son dövr-

də aktiv şəkil alıb. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında elm və elm 

tutumlu məhsulların artırılmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. 

Yeni innovativ fikirlərin təkmilləşdirilməsində iqtisadi kapitalın inki-

şaf mərhələsini son dövrlərdə müşahidə edirik. 

Ulu öndər Heydər Əliyev istər müstəqillik dövründən əvvəl, is-

tərsə də müstəqillik dövründə Azərbaycana rəhbərliyi dövründə elmə, 

təhsilə və elecədə elmi tədqiqat sahələrinin inkişafına yüksək önəm 

vermişdir. Ötən əsrin 70-ci illərində Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində 

təhsil almaq üçün Azərbaycan tələbələrinin Rusiyaya göndərilməsi o 

dövr üçün qeyri-adi təşəbbüs olmaqla çox effektli bir siyasət idi. Tə-

sadüfi deyil ki, bu siyasətin nəticəsidir ki, hazırda Rusiyanın müxtəlif 

şəhərlərində çalışan nüfuzlu Azərbaycanlılar eləcə də Azərbaycanda 

yüksək postlar tutmuş kadrların bir çoxu o dövrdə Azərbaycandan Ru-

siyaya getmiş tələbələrdir 

Ulu öndərin layiqli davamçısı möhtərəm İlham Əliyev son bir 

neçə il ərzində elmin inkişafına, bu sahədə problemlərin bütünlüklə 

həll edilməsinə dair bir çox sərəncam və fərmanlar imzalamış, dövlət 

proqramları təsdiq etmişdir. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 4 
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may tarixli "Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin 

inkişafı üzrə Milli Strategiya"nın və "Azərbaycan Respublikasında 

2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata ke-

çirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında" sə-

rəncamları bu baxımdan xüsusi vurğulanmalıdır. 

Son zamanlarda elmin və elmi texniki tərəqqinin inkişaf istiqa-

mətində görülən ən mühüm tədbirlərdən biri də İlham Əliyevin 21 

oktyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı vasitəsilə Azərbaycan Respubli-

kası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondu yaradılmasıdır [1-2]. 

Elmin İnkişaf Fondunun məqsədi ölkədə elmi-texniki potensia-

lın qorunması və potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, problemlərin 

həllində elm və texnikanın rolunun artırılması, Azərbaycan Respubli-

kasında elmi təşkilatlar, elmi-tədqiqat müəssisələr, təhsil müəssisələri, 

digər müvafiq qurumlar və fiziki şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş 

təbiət, texniki, humanitar və ictimai elmlər sahəsində dövlət və cəmiy-

yət üçün əhəmiyyət kəsb edən tətbiqi və axtarış-innovasiya xarakterli 

elmi-tədqiqatların, proqramların, layihələrin və digər elmi tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi, alimlərin elmi fəaliyyətinin stimullaşdırılması və 

onlara əlavə yaradıcılıq imkanının yaradılmasıdır. 

Fondun ən başlıca vəzifəsi Azərbaycan xalqının, gənc tədqiqatçı-

ların, alimlərinin rifahına və ölkənin inkişafına, dövlətin möhkəmləndi-

rilməsinə, elmin və təhsilin yüksək xətlə inkişaf strategiyasının müəy-

yənləşdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə, Azərbaycanlı gənc tədqiqat-

çılarn elmi-tədqiqat layihələrinin uğurla həyata keçirilməsinə və ölkədə 

elm və təhsil sahəsində rəqabət apara biləcək elmi nəticələrin və qərar-

ların alınmasının reallaşdırılmasına və bu nəticələrin tezliklə iqtisadiy-

yatda öz tətbiqini tapmasına yüksək səviyyədə xidmət etməkdir. 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2012-ci il 16 yanvar tarixdə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin sosial-iqtisadi 

inkişafının yekunlarına və 2012-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr 

olunmuş iclasındakı giriş nitqində dövlət başçısı demişdir: "Qeyd etməli-

yəm ki, hazırda fəaliyyət göstərən Elmin İnkişafı Fondunun təcrübəsi də 

çox müsbətdir. Yəni, bu fondun xətti ilə müxtəlif proqramların icrasında, 

o cümlədən gənclər, gənc alimlər də çox fəal iştirak edirlər. Gənclər Fon-

du da bundan sonrakı fəaliyyətini bu istiqamətdə aparmalıdır".

Aşağıda 2010-2015-ci illərdə Elmin İnkişafı Fondunun müsabi-

qələrində iştirak edən qurumların statistikası verilmişdir [1]: 
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Qurumlar 
Layihələrin 

sayı 

Layihələrin 

maliyyələşdirilmə 

məbləği (manat) 

Faizlə 

göstəricisi 

AMEA 272 26620821.74 61.26% 

Təhsil müəssisələri 129 6706415.26 29.05% 

Sahə ET İnstitutları və 

digər dövlət qurumları 
31 2054100 6.98% 

Qeyri-hökumət 

təşkilatları, digər 

qurumlar və fiziki 

şəxslər 

12 376900 2.70% 

Cəmi 444 35758237 100.00% 

Statistikadan görünür ki, bu müsabiqələrdə iştirak edənlərin ək-

səriyyətini (61,26%) AMEA təşkil edir. Bu da onu deməyə əsas verir 

ki, müsabiqədə əsasən elmi-tədiqatla əlaqədar layihələr üstünlük təşkil 

etmişdir. Sona çatmış layihələrə fond tərəfindən müfaviq sertifikatlar 

təqdim edilir. Tədqiqatlar sahəsində uğurlu layihələr üzrə (pilot layi-

hələr, texniki, humanitar və ictimai elmlər sahəsindən olan layihələr 

üzrə) aralıq və tam hesabatlar qurum tərəfindən keçirilən seminarlar 

və ya tədbirlər zamanı dinlənilir, KİV-də təbliğ olunur. 

Bundan əlavə 1998-ci il 17aprel umummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən Azərbaycan Respublikası Qrant haqqında qanunu qəbul 

edilmişdir. Qrantın başlıca məqsədi-istənilən müqavilələrdə və ya qə-

rarlarda göstərilən məqsədlərin həyata keçirilməsidir. 

Qrant-sosial və humanitar layihələri, təbii fəlakətlər nəticəsində 

ziyan çəkmiş ərazilərdə istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin və infra-

strukturun bərpası üzrə təmir işləri, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, 

informasiya, nəşriyyat və idman sahələrində proqramları, elmi-tədqi-

qat və layihələndirmə proqramlarını, dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiy-

yət kəsb edən digər proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək üçün 

bu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada göstərilən yardımdır. Qrantlar 

hər hansısa konkret bir məqsədlər üçün verilir [3]. 

Aşağıdakı cədvəldə 2010-2015-ci illərdə Qrant layihələrinin ma-

liyyələşdirilmə həcmi üzrə statistikası verilmişdir: 
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Maliyyələşdirilmə 

həcmi 

Layihələrin 

sayı 
Layihələrin 

sayı, faizlə 

Layihələrin cəmi 

maliyyələşdirilmə 

məbləği (manat) 

kiçik maliyyə həcmli 

(10 min manatadək) 
155 34.91% 978602.00 

orta maliyyə həcmli 

(10 min manatdan- 

100 min manatadək) 

249 56.08% 12609635.00 

böyük maliyyə həcmli 

(100 min manatdan-500 

min manatadək) 

28 6.31% 7345000.00 

çox böyük maliyyə 

həcmli (pilot-meqa 

qrant) (500 min 

manatdan yuxarı) 

12 2.70% 14825000.0 

Cədvədən göründüyü kimi qrant layihələrinin ma-liyyələşdirilməsi 

həm həcminə, həm də sayına görə orta maliyyə həcmli layihələr və ma-

liyyələşmə həcminə görə isə meqa layihələr birinci yerdə durur. Bu da 

onu deməyə əsas verir ki, əsasən qrant layihələri içərisində daha böyük 

maraq orta maliyyə həcmli və meqa qrant layihələrinədir ki, burda ümü-

mi məbləğ təxminən 77%-dən ümumi sayı 60% yaxın miqdarını təşkil 

edir. Belə layihələrin cəmiyyət üçün faydalılığı daha səmərəlilidir. 

Azərbaycan dövləti adından verilən hər hansısa qrantlar Azər-

baycan Respublikasının dövlət büdcəsi hesabından verilir. Belə bir 

qrantların verilməsi üçün dövlət büdcəsinin xərcləri daxilində ayrıca 

sətirlə xüsusi vəsait nəzərdə tutula bilər. Lakin bu halda həmin vəsai-

tin formalaşdırılması üçün hər hansısa əlavə vergi növləri tətbiq oluna 

və ya mövcud vergi dərəcələri yüksəldilə bilməz. Dövlət büdcəsi və-

saiti hesabına verilmiş qrantın təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarə-

ti donor həyata keçirir. 

Son illər ölkə rəhbərliyinin gən alim və tədqiqatcıların normal 

fəaliyyəti üçün şəraitb yaradılması, onların sosial qayğılarının həlli isti-

qamətində görülən işlər (gənc alimlərin məzil şəraitinin yaxşılaşdırıl-

ması buna misaldır) onların daha məhsuldar fəaliyyətinə stimul verir. 

Gənc alim və tədqiqatçilarin müsabiqəsinin statistikası (2017). 
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Qurumlar 
Rəhbər və 

icraçıların sayı 
Faizlə 

AMEA 41 69,49% 

Təhsil müəssisələri 10 16,95% 

Qeyri-hökumət təşkilatları, 

digər qurumlar və fiziki şəxslər 
4 6,78% 

Sahə ET İnstitutları və digər 

dövlət qurumları 
4 6,78% 

Cəmi 59 100,00% 

Yuxarıdakı cədvəldən aydın görünür ki, gənc alim və tədqiqatçı-

ların müsabiqəsində iştirak edənlərin əksəriyyəti AMEA-nın işçiləri 

təşkil etmişdir. Bu da öz növbəsində artıq AMEA-nin tərkibinin nisbə-

tən cavanlaşmasını göstərir. 

8 oktyabr 2018-ci il Bakı şəhərində ―Kosmik Hava və Qlobal Na-

viqasiya Peyk Sistemləri‖ üzrə Beynəlxalq Məktəb 12 oktyabr tarixində 

öz işini yekunlaşdırmışdır. Azərbaycan, Avropa, Afrikanın 23 ölkəsi və 

Asiyadan olan doktrontların və gənc alimlərin iştirak etdiyi məktəbin 

mühazirəçiləri, nüfüzlu alimlər olub. Tədbirdə Boston Kolleci, NASA, 

Boulder, Atmosfer Milli Tədqiqatları Mərkəzindən, Amerika Kotolik 

Universitetindən, Haystak Rəsədxanasından (ABS), Fransa, Xarvatiya, 

İtaliya, Avstriya, Avropa Komisiyası, Rusiya, İngiltərə eyni zamanda 

Azərbaycanın akademik və təhsil qurumlarından tanınmış alim, akade-

mik və mütəxəssislər pleanar və öyrədici məruzələrlə çıxış ediblər. Bu 

Beynəlxalq Məktəb yerli və xarici peşəkar kadr hazırlığı beynəlxalq 

çərçivədə əməkdaşlıq, elmi əlaqələrin qurulması, ölkəmizin mədəniyyə-

tinin dünyaya tanıdılmasında böyük töhfə verib [4]. 

Elmi-tədqiqatların, elmi tədqiqat müəssisələrin davamlı və dina-

mik inkişafını təmin etmək, kadrların yaradıcılığını, kadr potensialini və 

hazırlığını yüksəldib onları inkişaf etdirmək üçün elmin investisiya, tex-

niki təchizat, informasiya kimi,vasitələrlə təmin edilməsi mühüm və va-

cib hal hesab edilir. Elmin maliyyələşməsinin mühüm problemlərindən 

biridə onun məhz dövlət büdcəsinin hesabına maliyyələşməsidir. 

2018/2019-cu illərdə Azərbaycanda elmin inkişaf etdirilməsinə 

dair proqram və tədbirlərin kecirilməsi ücün şərait yaradılmışdır. Bu-

nun ücün elmi proqramların və tədbirlərin keçirilməsinə görə elmin 

inkişaf fonduna bu sahə üçün dövlət büdcəsindən 2018-ci ildə 4 mil-
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yon manat, 2019-cu ildə 5.3 milyon manat ayrılmışdir ki, ötən illə mü-

qayisədə 4.2 % daha çoxdur. 

Nəhayət dövlətin və ölkə başçısının elmə olan diqqətinin davamı 

kimi Azərbaycan Respublikasında Elm haqqında Azərbaycan Respub-

likasının qanunu 2016-ci il 14 iyun tarixində qəbul olunmasıdır ki, bu 

qanunun verilməsində məqsədi - vətəndaşların elmi fəaliyyət səviyyə-

sinin yüksəldilməsini, onların yeni biliklərə sahiblənməsini və dünyanı 

dərk etmək kimi təbii və mənəvi təlabalarının ödənilməsində, ölkənin 

iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni inkişafının təmin edilməsində elmin 

aparıcı rolunu müəyyənləşdirir [5]. 

Elm haqqında qanun elmi fəaliyyət sahələrinin idarə edilməsi və 

təşkilində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini, elmi fəaliyyətinin 

məqsədlərini, elmi fəaliyyət subyektlərinin vəzifə və öhdəliklərini, el-

min tədqiqatlarların maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi innova-

siya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini və onlardan istifadənin təşkilati-

hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 

Azərbaycan Respublikasının Elm haqqında ki, qanunvericiliyi-

nin əsas məqsədi elmi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin kоnstitusiya 

hüquqlarının təmin edilməsi, qоrunması və elm fəaliyyət sahəsində 

mövcud olan münasibətlərin tənzimlənməsinin təşkilati və hüquqi ba-

zasının yaradılmasından ibarətdir. 

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin, milli mənafelərinin və təhlükə-

sizliyinin qorunmasında, demokratik-hüquqi dövlət quruculuğunda, 

elmi-texniki tərəqqinin inkişafında, dövlət idarəetmə sisteminin tək-

milləşdirilməsində elmin rolunun gücləndirilməsinin böyük əhəmiyyə-

ti vardır. 

Respublikanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafın-

da biliklərə əsaslanan intellektual bir gənc cəmiyyətin və iqtisadiyya-

tın formalaşdırılması elmi fəaliyyət sahəsində yüksək töhfələrə nail 

olacaqdır. 

Aşağıdakı cədvəldə dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərin 

dinamikası verilmişdir [6]: 
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1995 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Dövlət 

xərcləri 

mlrd 

21418941 10703404.6 11765920.9 17784535.2 17751283,7 17941000 23100000 25190000 

Dövlət 

büd-

cəsindən 

Elmə ayrı-

lan xərclər 

mln 

19,647 144110.4 92824,845 113178,802 110248,182 118545,440 128120,367 1136904,98 

ÜDM-ə 

nisbətən 

faizlə 

0.09 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü ki, Azərbaycanda elmi-tədqiqat sahələrinə və işləmələrə çəkilən xərc-
lərin ilbəil artmasına baxmayaraq ÜDM-də payı azdır. Bu da ölkədə elmin və kadrların inkişafı, müasir dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiya baxımından yaxşı hal deyil. 

Dövlətimizin beynəlxalq istehsal zəncirinə qoşulması özlüyündə ―təhsil-elm-istehsal‖ əlaqələrinin təkmil-
ləşdirilməsinə müsbət təsir göstərəcək. Hazırda AMEA ―elm-təhsil-istehsal‖ zəncirini qurmaq məqsədilə elmi-
tədqiqat universitetinin yaradılması üçün addımlar atmışdır. Azərbaycanda tədqiqat və təkmilləşdirməyə dair 
çəkilən xərclərin ÜDM-dəki payı (0.3) dünya üzrə orta göstəricidən aşağıdır 

Müasir dövrümüzdə inkişaf etmiş ölkələrdə elmə çəkilən xərclərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 3-5% arasında 
dəyişir. Azərbaycanda bu göstərici 1980-ci illərdə 1,6% olmuşdur. Hal-hazırda isə elmə çəkilən xərclərin 
ÜDM-də xüsusi çəkisi 0,5%-ə bərabərdir. 

Maliyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən 2020-ci ildə dövlət xərclərindən elmə ayrılan vəsaitin miqdarı 
193,7 mln manat nəzərdə tutulmuşdur. Bu ötən illə müqayisədə (2019) 42,1% və 57,4 mln manat çoxdur. 
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Verilən məlumata uyğun olaraq bildirilib ki, proqram və təd-
birlərin həyatə keçirilməsi üçün elm və elmi tədqiqat sahələrinə 12.3 
mln manat ayrılacaqdır. Həmin maliyyə vəsaiti fundamental elmi təd-
qiqatlarla məşğul olan tədqiqatların idarə edilməsi, qeyri-dövlət və dö-
vlət elmi tədqiqat təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fundamental 
tədqiqatlara yardım üzrə nəzərdə tutulan xərclərin maliyyələşdirilməsi 
üçün yönəldiləcək. 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Yanında Elmin İnkişaf Fonduna 4.2 mln manat və 
elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi texniki bazasının möhkəmlən-
drilməsi üçün 10 mln manat vəsait ayrılması bildirilmişdir. Bu sahədə 
bütün bunlara baxmayaraq hələ görüləsi işlər çoxdur [7-8]. 

Nano texnologiyası kimi müasir elmi tətqiqat müəssisələrində 
yeniliyin bügünümüzdə təzahür etməsi iqtisadiyyatın təməl bazasının 
perspektiv inkişafına və gələcəkdə xarici dövlətlərarası əlaqələrin 
inkişaf etdirilməsinə və bu texnologiya üzrə yeniliklərin daha mütə-
şəkkil formada inkişafına şərait yaradacaq. 

Bütün görülən işlərin sonunda yuxarıdakı təhlillər bunu deməyə 
əsas verir ki, ölkənin elmi tədqiqat sahəsində ki, inkişafın İEÖ-in sə-
viyyəsinə çatdırılması üçün görüləcək işlər çoxdur. Belə ki, bu sahə-
nin günün tələblərinə çatdırılaraq maliyyələşdirilməsi üçün ən inkişaf 
etmiş ölkələr kimi qeyri-dövlət qurumlarını cəlb etmək lazımdır. 

Diqqətdən kənarda qalmış elmi tədqiqat müəssisələrinin inkişaf et-
dirilməsi üçün dövlət islahatlarıın keçirilməsində belə müəssisələrin iş 
fəaliyyətinin artırılması üçün yeni straji tədbirlərin təşkil olunması vacib-
dir. Hər bir sahə üzrə bu elmi tədqiqat institutlarını inkişaf etdirmək so-
sial iqtisadi bazanın və maarifləndirmənin inkişafına gətirib çıxaracaq. 
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Audit nəzarətinin təşkilinin instutsional aspektləri 
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аудиторского контроля 

Abstract: The dynamic and rapid growth of small and medium-

sized businesses, as well as the process of attracting additional sources 

of funding, makes it possible for different companies in the economy 

to work with more transparent and international accounting standards 

for investors and lenders. In this regard, the service of preparing and 

auditing financial statements in accordance with International 

Financial Reporting Standards becomes increasingly necessary. After 

all, the market economy is constantly evolving, and increasingly, users 

of economic reports are making claims to have more financial 

statements in line with IFRS. This also makes it necessary to improve 

the institutional framework of audit activities. 

The article analyzes the peculiarities of the development of audit 

activities in different countries and examines the main problems of the 

development of audit activities in Azerbaijan in this area. 

Keywords: voluntary audit, mandatory audit, efficiency audit, 

internal audit, external audit. 
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daha şəffaf və benəlxalq mühasibatlıq standartlarına uyğun işləməsinə 

səbəb olur. Bununla əlaqədar olaraq, Maliyyə Hesabatlarının Beynəl-

xalq Standartlarına uyğun maliyyə hesabatlarının hazırlanması və yox-

lanılması xidmətləri getdikcə daha da zəruri hala çevilir. Axı, bazar iqti-

sadiyyatı daim inkişafdadır və getdikcə iqtisadi aspektlərə qarşı hesa-

batlarının istifadəçiləri olaraq MHBS-a uyğun daha çox maliyyə hesa-

batlarının mövcudluğuna dair tələblər irəli sürürlər. Bu da, audit fəaliy-

yətinin instutsional bazasının təkmilləşdirilməsini zəruri edir. 

Məqalədə müxtəlif ölkələrdə audit fəaliyyətinin inkişaf xüsusiy-

yətləri təhlil edilir və bu sahədə Azərbaycanda audit fəaliyyətinin inki-

şafın əsas problemləri araşdırılır. 

Açar sözlər: könüllü audit, məcburi audit, səmərəlilik auditi, 

daxili audit, xarici audit. 

Резюме: Динамичный и быстрый рост малого и среднего 

бизнеса, а также процесс привлечения дополнительных источни-

ков финансирования позволяют различным компаниям в эконо-

мике работать с более прозрачными и международными стандар-

тами бухгалтерского учета для инвесторов и кредиторов. В связи 

с этим услуга подготовки и аудита финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой от-

четности становится все более необходимой. В конце концов, ры-

ночная экономика постоянно развивается, и пользователи эконо-

мических отчетов все чаще заявляют о необходимости предостав-

ления большей финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Это также делает необходимым улучшение институциональной 

базы для аудиторской деятельности. 

В статье анализируются особенности развития аудиторской 

деятельности в разных странах и рассматриваются основные 

проблемы развития аудиторской деятельности в Азербайджане в 

этой области. 

Ключевые слова: добровольный аудит, обязательный 

аудит, аудит эффективности, внутренний аудит, внешний аудит. 

There is a certain audit classification that is recognized in the 

domestic theory and practice of auditing. 

External audit is carried out on a contractual basis by audit 

organizations in order to objectively assess the reliability of the 

accounting and financial statements of the organization. 
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An internal audit is an independent review and evaluation of an 

organization’s performance in the interests of its managers. The 

purpose of an internal audit is to help employees effectively perform 

their functions [1]. 

İnitiative audit - an audit that is conducted according to the 

decision of management of enterprise or its founders. Its goal is to 

identify the shortcomings of accounting, reporting. 

Mandatory audit - an audit that is regulated by federal law. In the 

current difficult situation for business, more and more managers are 

ready to take a critical look at the economic situation of their 

organization, and they understand that without major restructuring of 

the companies of continued existence, there is a veil of uncertainty. 

That is why managers in a crisis situation are trying to find sources of 

losses, to mobilize internal opportunities to improve business efficiency 

and competitiveness of an enterprise. 

In this regard, today one of the most important types of audit is 

performance audit. Performance audit is a review of activities aimed at 

identifying deficiencies in the management of an enterprise with 

subsequent recommendations to increase the efficiency and productivity 

of management, both in the private and public sectors of the economy. In 

contrast to the compliance audit that focuses is either on finding errors, 

violations, deviations from laws and rules, signs of abuse and misuse of 

funds, performance audit focuses on the systematic assessment of the 

effectiveness of resource use, as well as finding the causes of inefficiency 

and opportunities for improving financial and economic activities. With 

regard to regulatory a regulation, the concept of performance audit in the 

regulatory system is not fixed, since the audit in the legal sense focuses 

on the verification of accounting and reporting. Performance audit is 

primarily intended for management personnel, therefore the criterion for 

the quality of management information is the need, sufficiency and 

relevance of such information for making and monitoring the 

implementation of management decisions. The main areas of 

performance audit are: 

- implementation of goals;

- compliance with legal regulations;

- cost-effective use of resources;

- reliability of efficiency data;

- monitoring and evaluation of performance;

- providing guarantees in respect of assets.
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Thus, it can be said that performance audit most often examines 

questions about how the organization to be audited uses the resources 

available to achieve the main objectives of the activity. And in this 

situation the best solution would be to attract an experienced external 

auditor, rather than try to self-diagnose the state of the enterprise. And 

this is confirmed by the following factors: 

1) experience in conducting an audit, the ability to see

weaknesses by comparing with dozens of similar enterprises, a well-

established methodology that allows you to collect all the necessary 

information for subsequent diagnostics; 

2) lack of involvement in internal processes, management

receives an objective assessment of what is happening in the enterprise; 

3) the majority of enterprise managers regularly improve the

processes that are already the strengths of enterprises, and stubbornly 

do not pay attention to processes with low efficiency, and engaging an 

external auditor allows the manager to reconsider his position 

regarding weak areas and prioritize reorganization of activities. 

The target of the performance audit can be described as cost-

effectiveness, productivity and efficiency. There is no single definition of 

these three components, but they are often defined as follows [2]. 

A profitability audit describes how economically and efficiently 

an enterprise acquires, maintains and uses its resources, causes of 

irrationality and non-profitability of business, and how closely the 

enterprise’s activities comply with laws and regulations on economy 

and rationality. 

Performance audits include an assessment of the level of 

productivity achieved by the organization to be audited, the adequacy 

and reliability of systems or procedures designed to measure and 

report on the productivity of an organization’s efforts to research and 

implement opportunities to increase productivity. 

The performance audit is primarily aimed at verifying that the 

auditee does the right things and achieves goals, effectively using 

appropriate methods to achieve optimal results. In this case, an audit is 

not only a comprehensive study of financial statements, but also a 

comprehensive analysis of economic activities and, therefore, it should 

not be limited only to a statement of the formal compliance of the 

statements with accounting rules, but also to analyze accounting data in 

order to assess business performance. The success of the 
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implementation of performance audit in practice depends primarily on 

the development of the methodological framework. 

Despite the fact that many efficiency audit procedures can be 

borrowed from a compliance audit aimed at finding errors, violations, 

signs of abuse, in general, developing its methodology is more difficult. 

And above all, it concerns the selection and formation of performance 

evaluation criteria. Conducting a study of an effective audit methodology 

in a number of foreign countries led to the following conclusions: - the 

methodology for conducting performance audit largely repeats the 

provisions of generally accepted international auditing standards; - there 

is an adaptation of practical recommendations for conducting audits for 

each specific situation; - performance audit is carried out on the basis of 

available best practices, established criteria and performance indicators, 

less often - on the basis of an auditor's opinion. The performance audit is 

quite a costly undertaking and, as a rule, often requires the involvement 

of significant resources and organizational support. In this regard, the 

audit results should be used to make management decisions to improve 

the efficiency of the enterprise. In modern conditions, in the context of 

the world globalization, the audit is subject to substantial reform. And as 

among some countries, Azerbaijan has achieved quite significant results 

in the development of audit. A number of laws were drafted and adopted, 

accounting regulations were developed close to international standards. A 

number of laws were developed and adopted, accounting rules close to 

international standards were developed, and the institutional framework 

was formed. And every year this market grows and develops. Also, the 

audit market can be defined as a fairly conservative market sector. 

However, at the same time, it can be said that there are a number of 

problems that slow down the development of the audit and thereby 

reduce its effectiveness. In the current situation, as a result, there is strong 

competition between market participants, which leads to the situation 

where some of the participants begin to drastically reduce the prices of 

auditor services. And this sharp decline arises due to the users of these 

services - customers who want to get auditor signatures for less price. 

This unreasonable price cutting leads to a decrease in the quality of 

services provided, respectively. Instead of a detailed and thorough 

analysis of all financial statements, a dishonest auditor can give a positive 

opinion based on a superficial assessment. Since there is a low state 

control in our country, this leads to the fact that clients are tempted by the 

fact that it is possibility to save money spent on auditing by not 
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conducting any inspections at all. This is the so-called ―black‖ audit, 

which causes great damage to the market and its participants, and reduces 

the reputation of the audit institution. Experts predict the further 

development of the market for audit services and this will contribute to 

some factors. The dynamic growth of small and medium-sized businesses 

and their readiness to attract additional financial resources inevitably 

leads to the eagerness of various companies in the economy to be more 

transparent and attractive to investors and creditors. In view of this, 

services for the preparation and audit of financial statements under 

International Financial Reporting Standards are becoming increasingly 

popular. After all, the market does not stand still and more and more 

users of financial (accounting) statements have begun to impose 

requirements on the availability of financial statements under IFRS. We 

can single out another tendency of the common market - ongoing 

processes of reforming and consolidating enterprises that accompany the 

formation of new legal entities and subsidiaries, which lead to an increase 

in demand for a range of services in accounting, development and 

implementation of financial strategy and financial management system. 

From year to year the large businesses increasingly demands services to 

bring companies to the initial public offering (IPO). As noted above, 

audit organizations have sufficiently strengthened their positions. But at 

the same time, many tasks still have to be solved to increase the 

competitiveness of the national audit. One of several is the problem of 

standardization of auditing activities. Our auditors are poorly aware of 

what is meant by international standards on auditing, not all auditors are 

well aware of the domestic rules (standards) of auditing, although those 

rules are published in Azerbaijan language and commented more than 

once by various experts. In order to attract foreign investors to specific 

organizations that need an inflow of investments, it is necessary to 

convince investors of the expediency of investing funds, having 

previously provided them with information about financial and economic 

activity of the enterprise. The basic document reflecting the business 

situation of the enterprise and the results of its economic activity is the 

financial statements. The interest of outside external investors lies in its 

credibility. Consequently, reporting must comply with the rules of 

Western investors, and its accuracy must be confirmed by conducting an 

external audit using the same procedures as in the West. The credibility 

of the reporting of enterprises, as well as the integrity of its audit is also 

important for domestic investors. All this leads to the fact that there 
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should be a common approach to auditing both at home and abroad. 

Although this task is complicated due to the fact that the majority of 

clients are much more interested in tax audits and tax optimization than 

in objective confirmation of authenticity. The main problems of the audit 

is the low level of efficiency of the audit organizations as business 

entities. Today, in the West, various types of computer technologies for 

auditing are very widespread, auditing is based on risk models. The 

overwhelming majority of local auditors act in the old fashioned way, 

which requires excessive efforts, time expenditure and, of course, reduces 

the economic efficiency of the organization‖ [3]. 

A careful review of the standards reveals that the so-called freedom 

to choose an audit company may be costly. As a result, some significant 

problems arise in the work of auditors. One of them is that, based on the 

standards, auditors can independently apply the developed document 

forms to reflect the process of the audit and the work of the auditor in a 

such company. But the reverse of the coin is how to prove to a regulator 

the fact that the audit company issued all the documents in accordance 

with the law and did not violate anything. Another painful point is that 

the content of auditing standards does not reveal the specifics of the work 

of small audit firms, as well as individual entrepreneurs. To eliminate 

these difficulties audit check should be made by self-regulatory 

organizations. To this end, institutions for the social supervision of audit 

activities should be developed. These institutions will allow for public 

control over audit firms in the country. 
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Abstract: The main purpose of the research: The article 

assesses administrative justice and his views on the financial law 

system. The analysis of corporate law, its sources and features of the 

formation is given as well. Research work is scientific was carried 

out on the basis of research methods such as scientific abstraction and 

systematic analysis, logical summarization, and statistical analysis. 

Research restrictions: Requires broader practical information. The 

practical significance of the research can play a positive role in 

enriching the scientific and practical knowledge of professionals 

working in the field of social studies. Scientific novelty and 

originality of the research: Interpreted the main provisions of the 

recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision, 

corporate management principles proposed by the OECD. Adaptation 

and implementation of international law in the legal system of rules 

and regulations on the functioning of joint stock companies and large 

associations. Analyzed and identified the problems of implementation 

of international corporate law and regulation of exchange relations 

between economic entities. 

Keywords: Corporate Law, Basel Committee, OECD, listing 

procedure. 

Xülasə: Tədqiqatın əsas məqsədi: Məqalədə inzibati ədalət və 

onun maliyyə hüquq sistemində yeri ilə bağlı fikirlər qiymətləndirilir. 

Burada həmçinin korporativ qanunun təhlili, onun mənbələri və forma-

laşması xüsusiyyətləri də verilir. Tədqiqat işi elmi abstraksiya və sis-
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temli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə, statistik təhlil kimi tədqiqat üsulla-

rı əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri: daha ge-

niş praktik informasiya tələb edir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: so-

sial sahədə tədqiqatlar aparan və bu sahədə çalışan mütəxəssislərin elmi 

və əməli biliklərinin zənginləşdirilməsində müsbət rol oynaya bilər. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı: İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf 

təşkilatı (OECD) tərəfindən təklif olunan Bank Nəzarəti üzrə Bazel Ko-

mitəsinin tövsiyələrinin əsas prinsiplərini, korporativ idarəetmə prinsip-

lərini şərh edilmişdir. Məqalədə beynəlxalq korporativ hüququn tətbiqi 

və təsərrüfat subyektləri arasında mübadilə münasibətlərinin tənzimlən-

məsi problemlərini təhlil edib müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: Korporativ Hüquq, Basel Komitəsi, OECD, 

siyahıyaalma proseduru. 

Резюме: Основная цель исследования: В статье дается 

оценка административного правосудия и его взглядов на систему 

финансового права. Дан анализ корпоративного права, его источ-

ников и особенностей формирования. Исследование проводи-

лось на основе таких методов исследования, как научная аб-

стракция и систематический анализ, логическое обобщение и ста-

тистический анализ. Пределы исследований: требует более ши-

рокой практической информации. Практическая значимость 

исследования может сыграть положительную роль в обогащении 

научных и практических знаний специалистов, работающих в об-

ласти общественных наук. Научная новизна и оригинальность 

исследования: Толковались основные положения рекомендаций 

Базельского комитета по банковскому надзору, принципы корпо-

ративного управления, предложенные ОЭСР. Адаптация и внед-

рение международного права в правовую систему норм и правил 

функционирования акционерных обществ и крупных объедине-

ний. Проанализированы и выявлены проблемы реализации меж-

дународного корпоративного права и регулирования обменных 

отношений между хозяйствующими субъектами. 

Ключевые слова: корпоративное право, Базельский 

комитет, ОЭСР, процедура листинга. 

Introduction 

For the effective functioning of enterprises and organizations, a 

legislative base is needed on the basis of which the relations between 
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economic entities and objects are formed and regulated. All economic 

agents and counterparties operate on the basis of the rules and 

regulations of the relevant laws and regulations adopted in the 

country. State bodies of government adopt acts and laws enshrining 

and restricting economic activities. In most cases, these regulations 

and legislative acts are standardized with the norms of international 

law adopted by the state. The regulation of these legal norms is based 

on international jurisdictions accepted by all states, confirmed and 

sealed by the relevant acts of the states. 

The rapid development of commodity-money relations 

stimulated the evolution of the financial sphere and the legal 

regulation of economic relations. Over the course of several centuries, 

the chaotic development and establishment of financial, as well as 

economic relations have led government agencies to adopt appropriate 

legal laws to control their movement, accounting, regulation, 

distribution, and incentives. The development of industrial relations 

and a change in the vector of investments constantly increased 

financial flows, complicated the system of control of fixing cash flow 

or creating the necessary conditions acceptable for investments. 

It should be noted that with the development of information 

technologies, the globalization of the financial market began to take 

place quickly, and the timing of the formation of the global financial 

market began to noticeably narrow. The state could not take into 

account and control financial flows, as they were carried out in the 

network. Through the use of the Internet, financial flows have become 

more convenient and mobile. Investments were made through the 

World Wide Web, and the technology of financial transactions in the 

market did not require the physical presence and direct participation of 

economic agents in the stock markets. 

Financial markets carried out various types of operations not 

controlled by the state. The tax system and government agencies could 

not record all financial transactions in the market. In this regard, legal 

norms and legal acts began to be improved and implement innovative 

technologies of jurisprudence in legislative acts. States tried to regain 

control of financial markets by restricting and tightening the system 

for regulating financial flows. Adopted legislation limited the 

uncontrolled system of financial transactions. 

Financial - economic crises of this century have revealed the 

cause-and-effect factors of the uncontrolled financial flow, as a result 
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of which the state did not receive enough financial contributions to the 

budget in the form of tax levies on the financial operations carried out. 

Corporate law 
The norms of corporate law regulate the economic relations 

between economic entities in the process of production and outside 

production activities. 

The basis of this right are various legislative acts, norms and 

laws regulating economic activities and relations between subjects. 

Basically, corporate law regulates relations with both direct 

participants and stakeholders involved in this process. The principles 

of corporate governance govern the relationship between the main 

participants in this process. Corporate law establishes the basic rights 

and obligations of participants in corporate relations. So, corporate 

law is a specific branch of civil law that regulates the norms of social 

relations in the organization and activities of enterprises acting as 

subjects of civil law. Corporate law is distinguished by its 

characteristic features: it has autonomy in relation to civil law; 

regulates socio-economic relations in the creation, functioning, and 

legal status of economic and public entities entering into corporate 

relations; consists of legal acts and norms, united in institutions. A 

distinctive feature of civil law from corporate law is the lack of 

independent legal regulators and methods. All relationships are 

regulated within the framework and on the basis of civil law. 

However, it should be mentioned that the norms of special directions 

regulating economic relations and not included in civil law can also be 

used as a legal argument. This interpretation is based on the absence 

of special norms of legal regulation of the functioning of the special 

regime of the legal field of corporations and corporate relations. 

Moreover, there is a different interpretation of corporate law, some 

authors try to compare the norms of post-Soviet legislation with the 

standards adopted in countries where the traditions of corporate 

relations have long been established [1]. In this regard, most of them 

ignore the norms and standards of international institutions that offer 

legal standards as a regulation of corporate relations. In this regard, 

the subject of the dispute is the interpretation of the legal field of 

countries and international norms on the subject and object of legal 

relationship and its dissemination. 
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Some authors, including F. Karagusov, interpret corporate law 

as a discipline regulating the activities of joint stock companies, while 

excluding the activities of limited liability partnerships. On the other 

hand, the author proposes the regulation of various legal disputes and 

relationships based on corporate law, although according to the logic 

of its interpretation it should not apply to this type of organization [4]. 

Mechanisms of regulatory relations should be based on existing 

legislation on the functioning of joint-stock companies. The author 

conducts a comparative analysis of the Kazakh and Russian legislation 

regarding the legal framework of corporate governance, within which 

corporate law should operate [3]. On the other hand, the author gives a 

clear description of the legal relationship of regulation and distribution 

of corporate law considering this legal institution from the point of 

view of the implementation of corporate governance principles [2]. 

The views of scientists on the area of functioning and 

distribution of corporate law distinguish various types and forms of 

organizations belonging to large associations or forms of joint-stock 

company. Such an approach creates a certain opinion regarding the 

correctness of the choice of legal interpretation regarding the 

operation of corporate law mechanisms. 

In foreign literature, mainly the interpretation of corporate law 

has a range of distribution regarding the functioning of corporate 

governance mechanisms. The unification of corporate law does not 

divide the forms of joint-stock companies or other economic entities, 

but regulates the relations between the main participants of economic 

relations. Corporate law governs and protects the rights of various 

stakeholders involved in this process [5]. Legal regulations apply to 

investors, creditors, various public organizations, the local community 

and other participants in corporate relations. 

It should be noticed that corporate law should take into account 

the basic principles and internal institutions of corporate governance on 

the basis of which the activities of large and medium-sized economic 

associations operate. State interests based on ensuring the stable and 

sustainable development of corporations are reflected through legal acts 

and legal norms. Due to the bankruptcy of large American corporations, 

including Enron, to make significant changes and implement the 

principles of corporate governance through legislation. 

The tightening and restriction of legal rules governing economic 

relations significantly actualized the research area of corporate law. In 
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order to ensure the stability of the national economy, in most countries, 

corporate law is regulated and functions as an area of private law. The 

state establishes legal norms that extend to the scope of shareholders' 

powers on procedural matters, including the election of corporate 

internal institutions. The rights and statuses of elected internal and 

external directors are subject to regulation. Income distribution between 

majority and minority shareholders. In this case, we are talking about 

the principle of equal treatment of the company's shareholders. At the 

same time, the dissemination of insider information with possible 

negative consequences for the company itself is governed by corporate 

law articles on the distribution of confidential information. In this 

regard, it should be noted that the principle of disclosure is carried out 

and provided by companies, published and distributed to all interested 

parties. This information should be objective and reflect the real 

position of the company. Typically, such information is provided to 

various market institutions, and published annually on the company's 

Internet portal. The information contains audit reports based on an audit 

of the company's activities, with the exception of some of the 

information that is confidential. 

Corporate law also regulates relationships and rights in the event 

of a business termination or reorganization of companies. The issues 

of association and takeover of organizations are also subject to 

regulation. Corporate law also prevents unfriendly takeovers, raider 

seizures and market abuse. The mechanisms for regulating these legal 

procedures provide for various forms and methods that restrict the use 

of illegal methods of redistribution of property rights. Within the 

framework of corporate law, there is a procedure for providing 

information to stock markets, antitrust control of economic 

concentration, issuance of securities and supervision of their 

placement and redemption. The stock markets themselves within the 

framework of this legislation require the disclosure and provision of 

information in accordance with the principle of corporate governance 

on the transparency of the provision of information, including the 

provision of consolidated corporate accounts of shareholders. In this 

case, it should be noted that after a succession of financial and 

economic crises, the listing procedure and the IPO of companies are 

tightened by the exchange participants. For the United States, the legal 

basis for regulation is the Sarbanes-Oxley Act [3]. 
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Property rights and obligations of shareholders are provided for 

by the principle of observing the interests of shareholders based on the 

economic component of maximizing profits and minimizing costs. At 

the same time, the activities of corporations must take into account the 

public interest and benefits not only the company itself, but also society. 

Most corporations, given the characteristics of rehearsal aspects, 

voluntarily engage in philanthropic activities. The state exempts or 

reduces due to the implementation of the corporate social responsibility 

policy of the company from paying taxes [6]. This comfort zone is 

displayed in legislation and regulations. Unfortunately, not all 

corporations operating in the post-Soviet space take into account the 

public interest and the entire corporate social responsibility policy is 

limited to the implementation of socially significant projects. 

 

Recommendations of the Basel Committee  

on Banking Supervision 

The Bank for International Settlements on the basis of the 

principles of corporate governance adopted by the Organization for 

Economic Cooperation and Development of the OECD recommends 

the adaptation of these principles, taking into account banking specifics, 

as an effective management mechanism. The recommendations of this 

committee are closely related to corporate law, as they must be 

enshrined in the relevant legal acts and regulations [9]. It should be 

noted that the latest recommendations of the board have been adjusted 

to reflect the financial and economic crisis and provide mechanisms for 

countering crisis and sustainability. The recommendations of the Basel 

Committee are aimed at establishing minimum requirements for capital 

adequacy and effective management are reflected in the provisions of 

Basel I and II. These recommendations significantly changed the nature 

and capabilities of not only the banking sector, but also other economic 

entities implementing these structural requirements. The provisions of 

Basel III offer new standards of capital and its adequacy in case of 

occurrence of risk. In particular, the proposed continuous monitoring of 

leverage, sustainability and capital adequacy in relation to the size of 

the loan portfolio and liquidity indicators. In the case of a decrease in 

these indicators, on the recommendation of the committee, measures are 

being taken to increase liquidity and reduce the size of the loan 

portfolio. In addition to the above, it is recommended to continuously 

monitor the risk to identify critical areas through stress tests. These tests 
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allow you to identify weak areas in the management and in the capital 

structure. Thus, the recommendations of the Basel Committee are not 

only recommendations, but also fix the rights and obligations of the 

management staff, owners and employees in the company. 

Legal procedures governing exchange relations 

Corporate law also applies to exchange transactions and their 

participants. Procedures for fixing, registration and trading are 

associated with various types of securities, including large companies. 

Most often, the most popular exchange trades are made with corporate 

types of securities. Regardless of the type of securities (debt or having 

the right of ownership (votes)), they have a high degree of liquidity. 

After the financial and economic crises, registration and exchange 

operations were tightened. State control services adopted relevant 

legal acts enshrining the rights and obligations of exchange 

participants. Bodies monitoring the market monitor the 

implementation of securities laws by participants in exchange 

transactions. In exchanges, the processes of listing companies and 

IPOs (initial placement of securities) should be carried out on the 

basis of the requirements of the exchanges themselves, which adapted 

the principles of corporate governance. Stock platforms require 

transparency of financial and accounting reports, as well as disclosure 

of the names of company owners. The implementation of corporate 

governance principles allowed the exchanges themselves to 

effectively manage exchange processes with the condition of 

compliance with the law in force in this area. 

Implementation of international standards governing 

corporate law in the post-soviet country 

Adopted international norms and legal foundations for the 

functioning of corporations enable its implementation and adaptation 

to legal norms and legislation. Unfortunately, in most independent 

states of the post-Soviet space, corporate law norms are still not 

applied as a single regulatory document, but are presented through a 

collection of legal acts and norms. It should be noted that the actual 

state of corporate law in the space of the former USSR requires 

thorough revision, and design developments to amend legislative acts 

should reflect the recommendations and principles proposed by the 
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OECD and the Basel Committee [9]. The implementation of these 

principles in the laws of European countries, the United States and 

Japan is mandatory. It should be remarked that companies using 

corporate structures as an effective mechanism use corporate law as a 

legal argument. 

Problems of implementation of corporate law  

and their consolidation through legal norms 

Legal norms and acts regulating the economic relations between 

joint-stock companies and large associations most often encounter the 

problem of distinguishing concepts and categories. The actions of 

legislation and norms are implemented incorrectly, and the laws 

contradict each other, an equivocation of the conceptual apparatus 

arises in the interpretation of legal norms. In this case, it turns out that 

the law is applicable to one situation involving one of the types of joint-

stock company on the other hand is not applicable, since this category 

of joint-stock company is not included in the list of applicability of the 

force of law [3]. This contradiction leads to the fact that not every type 

of corporation has the applicability of corporate governance, and its 

legal procedures are interpreted by other legal norms. The order of 

consideration by various legal norms and acts of identical situations 

creates problems of adequate applicability of corporate law. In general, 

the corporation’s interpretation is as follows: a corporation is a legally 

formed and structurally independent from the state association of 

individuals or legal entities registered in the manner prescribed by law, 

having a functionally defined status and characterized by the common 

goals of its participants, for the implementation of which a collective 

and / or individualized apparatus is formed endowed with rule-making 

and managerial powers [1]. The corporation is managed on the basis of 

corporate norms, interpreted as a rule of conduct, adopted by an 

authorized body of a corporation created and registered in accordance 

with the law, authorized by the state, formally defined and accessible to 

the recipients, the implementation of which is provided by corporate 

means and methods, and if they are insufficient, government coercion 

calculated on repeated use as a regulator of intra-collective interaction, 

rights and obligations of its members, as well as the conditions and 

procedures for the functioning of the corporation in the external social 

environment. 
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Conclusions and offers 

Improvement of corporate law mechanisms depends on the 

degree of legal validity. Legal norms and acts are the guarantor of 

ensuring the safe operation of economic activities and limiting unfair 

methods of redistribution of property and management rights of the 

organization. Recommended by international organizations and 

endowed with legal status provisions on the effective functioning of 

corporate governance are faced with the problem of their 

implementation in the legal space of countries with economies in 

transition. Testing of these legal documents was carried out in 

developed markets and secured by the relevant changes in legal 

documents relating to corporate law. Problems of implementation of 

corporate law in countries with transitional economies are complex. 

The causes of these problems are: the imperfection of the 

securities market, or the lack of necessary legislative acts on the basis of 

which these institutions should function; the difference in concepts and 

interpretations of forms of joint-stock companies, endowed with rights 

and acting on the basis of various legal regulatory documents and acts; 

the shadow nature of economic development, which does not allow the 

full implementation of all legal aspects of corporate law. Despite the 

reasons given and the problems that have arisen, it should be noted that 

in most cases the formation of corporate law in the post-Soviet space is 

carried out taking into account the recommendations and standards 

proposed by international organizations. In order to improve and 

improve the existing legislation in the field of civil and administrative 

law, financial law, and other regulatory legal acts of corporations, joint 

stock companies, and other large associations, various legal projects 

and recommendations for amending existing laws are proposed. The 

economic tendency to privatize property and privatization requires the 

adoption of relevant laws and legal acts allowing to preserve the right of 

ownership or the safety of investments and therefore the adoption and 

implementation of international norms in the category of economic and 

civil administrative laws is a natural market demand with regard to 

public interests [2]. 
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Demoqrafik keçid dövrünün sosial-iqtisadi təsiri 

Socio-economic impact of demografic transition period 

Социально-экономическое воздействие демографического 

переходного периода 

Xülasə: Demoqrafik keçid prosesi yüksək doğum və ölüm gös-

təricilərinin aşağı səviyyələrə düşməsi ilə xarakterizə olunur. Demo-

qrafik keçidin müxtəlif mərhələlərində iqtisadi və sosial fayda yaradan 

demoqrafik divident imkanları yaranır. Ayrı-ayrı ölkələr bu dönəmdən 

müxtəlif dərəcədə faydalana biliblər.

Bu məqalədə İEÖ və İEOÖ-də demoqrafik keçid dövrü təhlil 

olunmuş, bu dönəmin ölkələrin sosial-iqtisadi həyatına necə təsir gös-

tərdiyi araşdırılmışdır. Azərbaycanın demoqrafik keçid dövrünün hə-

min ölkələrlə oxşar və spesifik cəhətləri müəyyənləşdirilmiş, yaşlan-

ma və yetərli işçi qüvvəsinin olmaması kimi problemlərlə necə müba-

rizə aparıla bilər mövzusu təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: demoqrafik keçid, demoqrafik fayda, sosial-

iqtisadi inkişaf. 

Abstract: Demographic transition period is characterized by the 

low birth and death rates. Demographic dividend opportunities that 

create economic and social benefits exists at different stages of 

demographic transition. Various countries have benefited from this 

cycle in different degrees. 

This article analyzes the demographic transition period in the 

most developed and developing countries. It examines how this period 

affects the socio-economic life of countries as well. This article 

identifies similar and specific features of the demographic transition 

period in Azerbaijan with these countries and the analysis of how to 

deal with problems such as aging and lack of sufficient workforce. In 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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general, this investigation identifies the impact of the demographic 

transition period of Azerbaijan on the socio-economic development. 

Keywords: demographic transition, demographic divident, 

socio-economic development. 

Резюме: Процесс демографического перехода характеризу-

ется низким уровнем рождаемости и смертности. На разных эта-

пах этого перехода демографические дивидендные возможности 

создают экономические и социальные выгоды. Некоторые страны 

извлекли выгоду из этого цикла в различной степени. 

В данной статье анализируется демографический переход-

ный период в развитых и развивающихся странах, а также рас-

сматривается влияние на социально-экономическую жизнь стра-

ны этого периода. Определены схожие и специфические особен-

ности этого переходного периода Азербайджана и других стран. 

В результате проведенных анализов были выявлены как решать 

такие проблемы, как «старение и нехватка рабочей силы». 

Ключевые слова: демографический переход, 

демографические выгоды, социально-экономическое развитие. 

Giriş 

Demoqrafik keçid nəzəriyyəsi ilkin formalaşdığında ölüm və do-

ğumda dəyişiklik mexanizminin detallı təsviri ilə yanaşı bu dəyişikli-

yin gələcəkdə dünyanın demoqrafik inkişafına necə təsir edəcəyindən 

də bəhs edirdi. Keçid sosial və iqtisadi proseslərdə gedən dəyişiklik-

lərlə yanaşı baş vermişdir. 1960-1970-ci illərdə Avropada 19-cu əsrdə 

doğumda azalmanın xarakterizə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən 

Prinsiton doğum layihəsi (Princeton European Fertility Project) do-

ğumdakı dəyişikliyi iqtisadi və sosial həyatda baş verən dəyişikliyin 

nəticəsi hesab etmirdi [2, s.82].Demoqrafiya tarixində bu fikrin doğru-

luğu ilə bağlı saysız məqalələr, araşdırmalar aparılmış və müxtəlif nə-

ticələr əldə olunmuşdur. Demoqrafik keçid dövrü yaşayan Avropa və 

Qərb ölkələrində çoxlu dəyişikliklər baş verməkdə idi. Həyat standart-

ları dəyişilmiş, təhsil səviyyəsi yaxşılaşmışdı. Cəmiyyətdə şəhər əhali-

sinin sayı artmaqda idi. Xidmət və sənayə sektoru istehsal səviyyəsinə 

görə kənd təsərrüfatını ötüb keçmişdi. İş saatı azaldılması nəticəsində 

işçilər istirahətə vaxt ayıra bilir, istehlak cəmiyyəti formalaşır və qa-

dınlar toplu halda əmək bazarına daxil olurdular. Əsrlər boyu ən bö-

yük sosial və iqtisadi dəyişikliklər bu dönəmdə baş verdiyindən demo-
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qraflar təbii olaraq dönəmin tətqiqinə böyük diqqət vermişdilər. De-

moqrafik keçidi sosial-iqtisadi dəyişikliklərin nəticəsi olaraq görür-

dülər. Demoqrafik keçidi sosial və iqtisadi dəyişikliklərin səbəbi ola-

raq görməyə az diqqət yönəlmişdi. 

Demeny 1972-ci ildə yazdığı məqaləsində demoqrafik keçidi cə-

miyyətə sosial, iqtisadi, psxolojik və ideolojik təsir göstərən tamamilə 

müstəqil proses olmağını qeyd etmişdi [5, s.154]. Avropaya və Argen-

tina, Uruqvay, USA və Zellandiya kimi Avropa əsilli qeyri Avropa öl-

kələrininə təsir edən tarixi keçid dövrünə baxdıqda bu ölkələrin əksə-

riyyətində 18-ci əsrin ortalarından axrına doğru ölüm azalmaqda idi. 

Doğum da paralel azalma meyilli idi. Əksər hallarda doğumda azal-

malar cüzi olurdu. Bunun nəticəsi olaraq əhali artımı sürətlənmişdi. 

19-cu əsrin ikinci yarısında əhali artımı sürəti zəiflədi və az artmağa

başladı. Bu dəyişiklilər 19-cu əsrin axrı 20 ci əsrin əvvəllərində do-

ğum və ölümdə ani düşməyin xəbərçisi idi. Başlanğıcını çox daha ön-

cədən götürsə də, axrıncı proses ümumi olaraq demoqrafik keçid adla-

nır. Demək olar hər yerdə ölümdə azalma doğumda azalmadan öncə

baş verdi. İlk olaraq, uşaq ölümləri azaldı daha sonra körpə ölümlərin-

də azalmalar baş verdi. Tədricən yetkin insanlar arasında ölümdə azal-

ma baş verdi. Bütün bunlar ailənin şüurlu planlaması ilə nəticələndi.

Uşaq ölümləri azalandan biraz sonra nəsilvermə əmsalı da düşməyə

başladı. Nisbi olaraq gec reproduktik yaşda olan qadınlar nəsilverməni

ilk və daha effektiv idarə edərək bu dəyişikliyə daha tez reaksiya ver-

dilər. Son doğuş edən qadının yaşının düşməyi ailə daxili doğum kont-

rolunun əsas xüsusiyyəti hesab olunur. Həmçinin, doğuşlar arasında

məsafənin saxlanılması kimi başqa mexanizmlər də doğumun azalma-

sına səbəb olmuşdu [17]. Onilliklər boyu ölüm dərəcəsi düşməyi do-

ğumdakı azalmanı qabaqlamaqda idi. Nəticə olaraq əhali artımı sürəti

artan kimi ailə sayı da artmaqda idi. Prosesin xüsusiyyəti ondan ibarət

idi ki, yaşamda baş verən dəyişiklik olduqca tədrici idi əhali artım sü-

rəti nadir hallarda bir faizdən çox olurdu.

1.Avropada baş verən demoqrafik keçid dövrünün təhlili

Demoqrafik keçidin ikinci dalğası 1950-1980-cı illər arası başla-

dı. İlkin olaraq Avropanın sıx əlaqələri olduğu regional lider ölkələrdə 

baş verdi. Nəticə olaraq həmin cərəyan dünya əhalisinin böyük bir his-

səsinə təsir etdi. İkinci dalğanın əsas xüsusiyyəti tarixi keçid dövrü ilə 

böyük oxşarlıqlar olması ilə bərabər istisna olaraq 3 səciyyəvi hal təş-

kil edirdi [4, s.13]. 



Səbinə CUMAZADƏ 

86 

1. Keçiddən öncəki dönəmdə əhali sayında olan dəyişmələr

daha yüksək idi 

2. Əhali sayında azalma digər dönəmə görə daha sürətli oldu

3. Əhali artım dərəcəsi əvvəlki dönəmdəkini çox ötüb keçdi.

Reproduktiv dəyişikliklər əbəs yerə baş vermədi. Bu uşaq sağ-

lamlığında yaxşılaşmalar, uşaq qayğısı və bəslənmə ilə bağlı biliklərin 

artması ilə əlaqədar idi. Bu ideaları yerinə yetirmək üçün olan analar 

həyat standartının artmağına səbəb olan Louis Pasteur kimi alimlərin 

tədqiqatlarının nəticələrindən və bütövlükdə bəslənmə səviyyəsinin 

artmağından faydalandılar. Həkimlər cəmiyyətdə rolu qadınlara məs-

ləhətxanalar açmaq kimi səhiyyə inisiativləri irəli sürməkdən ibarət ol-

muşdu. Həkimlər elə də ciddi terapevtik rol oynamırdılar. Son olaraq, 

səhiyyədə yaxşılaşmalar az miqdarda texnolojik təchizatla bağlı oldu. 

Ailə planlaşdırmada təbii, ənənəvi yollardan istifadə olunurdu. Hər iki 

keçid dönəmində də təhsil, xüsusilə, qadın təhsili həm körpəyə qayğı 

ilə həm də, reproduktiv qərarlarla bağlı böyük əhəmiyyətə malik idi. 

Demoqrafik dəyişikliklər birbaşa və ya dolayı yolla sosial-iqtisadi 

dəyişikliklərə səbəb olmaqdadır. Demoqrafik dəyişikliklər əhalinin yaş 

strukturu, miqrasiya, təhsil, sağlamlıq və istehlak investisiyalarında dəyi-

şikliklərə gətirib çıxarır. Bunlardan bəzisi cəmiyyət səviyyəsində təsir 

edərkən, bəzisi fərdi qərara təsir göstərməkdədir. Bəzisi dərhal təsir gös-

tərərkən bəzisi orta və ya uzun müddətli dönəmdə təsir göstərməkdədir. 

Doğumda uzunmüddətli azalma əhalinin yaş strukturunda dəyi-

şikliyə səbəb olur. İlkin olaraq, bu dəyişikliklər yaş piramidasının əsa-

sına təsir göstərir. Belə ki, daha gənc xalqın nisbi ölçüsü azalmağa 

başlayır. Bir müddət sonra bu azalmanın nəticəsi olaraq daha gənc 

xalq daha yaşlı kateqoriya ilə əvəz olunmur. Beləliklə, əmək qabiliy-

yətli əhali miqdarı nisbi artır. Bu proses doğulan əhali sayı artan müd-

dətdə davam edir. Bu proses 1950-cı illərin axrından-1980-cı illərin 

əvvəlinədək olan dövrdə demoqrafik keçid yaşayan əksər ölkələrdə 

doğulan əhalinin ilk olaraq azalması dönəminə qədər baş vermişdir. 

Avropa ölkələrini çoxunda gənc əhali sayı daha çox olan yaş struktur-

lu dönəm uzun müddət baş vermişdir. Doğulan əhali sayının azalması 

get-gedə çox ölkədə həm məhsuldar əhali sayını, həm də reproduktiv 

qabiliyyətli əhali sayını aşağı salmaqdadır. Məhsuldar əhali sayının 

çox olduğu bu fürsət dövrünün cəmiyyət üçün möhtəşəm iqtisadi təsir-

ləri mövcuddur. Böyüyən əmək qabilliyyətli əhali sayını işlə təmin 

edə bildiyi müddətcə iqtisadiyyat üçün olduqca faydalı dövr hesab 

olunur. Demoqrafik dividend adlandırılan bu məhsuldar situasiya iqti-
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sadi inkişafı son illərdə baş verən Asya pələngləri, İran, Brazilya kimi 

bir çox ölkələr üçün təkan hesab olunmuşdur[6]. Bir çox müəlliflər 

demoqrafik dividentin ölçüsünü iqtisadiyyatın artan işçi qüvvəsini 

effektiv şəkildə məhsuldarlığını təmin etmə bacarığından asılı görür-

lər. Bu baş verərsə iqtisadi fayda əsaslı və davamlı olar. Bu fürsətin 

gətirdiyi divident dövrü İEOÖ-də də baş verəcəkdir. İqtisadi faydalı 

yaş strukturu son yarım əsrdə İEÖ arasında da əmək məhsuldarlığını 

stimullaşdırmışdır. 

Demoqrafik keçid nəticəsində yaş strukturunda dəyişikliklərin 

digər müsbət təsiri milli pensiya sisteminin yaradılmasıdır. Pensiya 

sosial rifahın əsas komponentidir.Günü gündən artan məhsuldar əhali 

tərəfindən ödənən sosial siğorta ödənişləri vasitəsilə xərcləri qarşıla-

nan yaşlılar sayı az olduğundan yaranan artıqlığın həmin sistemdə yı-

ğılması böyük fayda qazandıra bilər. Nəsildəyişmə nisbətləri və yaş 

strukturundakı dəyişmələr pensiya sistemlərinin düzgün qurulması 

üçün vacib göstəricilərdir. 

Nəhayət eyni yaş strukturları sürətlə yaşlanan əhaliyə gətirib çı-

xaracaqdır ki, bu da öz növbəsində nəsillər arası gəlir bölgüsünə əsas-

lanan sosial sistemlərin üzərində böyük bir problem meydana gətirir. 

Bu daha əvvəl keçid baş verən sosial ödənişləri pensiyalardan az olan 

yaş strukturlu ölkələrdə halhazırda baş verir. Bu mənfi təsir neytrallaş-

dırıla bilər və ya ən azından azaldıla bilər. Aşağı doğum və ölüm 

situasiyasında ömür boyu yığım nəticəsində kapital- işçi qüvvəsi nis-

bəti artır ki, bu da ikindi demoqrafik divident adlanır. Bunun vasitəsilə 

yaşlanan əhalinin artan yükünü qismən aradan qalxacaq. Son illərdə 

eyni müəlliflər modelləşdirmə ilə öz arqumentlərini irəli sürərək qeyd 

etmişlər ki, insan kapitalının yığılması yavaş və ya mənfi işçi gücünün 

böyüməsi olan vaxtlarda xoş olmayan yaş strukturuna baxmayaraq 

yüksək həyat standartlarına səbəb ola bilər[8]. 

Avropa tarixi sübut etdi ki, demoqrafik keçid dövrü iqtisadi və 

sosial müasirləşməyə gətirib çıxarır. İEOÖ-lər bu proses yaxın zaman-

larda yaşanıb və ya yaşanmaqdadır. Demoqrafik keçid dövründə fay-

danın nə qədər olacağı və nə qədər davam edəcəyi 3 amildən asılıdır. 

1. Demoqrafik dəyişikliyin sürəti

2. İlkin ölüm nisbətinin düşdüyü əsas dövr ərzində əhali artım

sürətinin nə qədər olacağı 

3.Demoqrafik siyasət mexanizmləri.
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Bütün bu cəhətlər nəzərə alındıqda Avropadakı ilkin demoqrafik 

keçid dövrünün ikinciyə nisbətən daha çox fayda verdiyini demək olar 

[4, s.21]. 

Dəyişikliyin sürəti həm doğumda azalma, həm də ölümdə azal-

ma cəhətdən ikinci keçid dövründə çox daha sürətli olmuşdu. İlkin ke-

çidlə müqayisədə doğum və ölümdə azalmanın sürəti ikinci keçid döv-

ründə təxminən ikiqat çox olmuşdu. Ən son keçid dövründə azalma 

nisbətinin daha sürətli olması əsasən ölkələrin cəmiyyətinə xaricdən 

müdaxilələr səbəbindən baş vermişdir. Avropa tarixində baş vermiş 

demoqrafik keçid anaların daha bilikli olması, ictimai səhiyyə inisia-

tivləri, həyat standartında yaxşılaşma kimi daxili amillərdən qaynaq-

lanmışdır. Texnolojik cihazlardan az istifadə olunmuşdu. Analar öz 

uşaqlarını daha təhlükəsiz və faydalı qidalandırma üsullarını öyrən-

miş, ailələr ənənəvi üsullarla qorunma üsulundan istifadə olunmağa 

başlanmışdır. İkinci keçid dövründə də bu amillər baş vermiş, lakin 

texnolojik üsullardan daha çox istifadə olunmuşdur. Bu keçid üçün də-

yişiklik alətləri hesab olunan səmərəli kontraseptik vasitələr, antibio-

tiklər, beynəlxaq peyvənd proqramları, su keyfiyyəti və kanalizasiya 

tullantıları proqramları həm yerli hakimiyyət, həm də beynəlxalq təş-

kilatlar tərəfindən təşviq olundu [13]. Bu üsullar geniş yayıldıqca ilkin 

keçiddə istifadə olunan ənənəvi üsullardan daha səmərəli oldular. 

Əhali artım sürəti son keçid dövrü ərzində daha yüksək olmuş-

dur. Demoqrafik keçid ilkin olaraq ölüm səviyyəsi düşdüyündən və 

ölümdə azalma doğumda azalmadan daha sürətli olduğundan təbiət 

etibarı ilə əhalini artımını sürətləndirir. Əgər artım sürəti kontroldan 

çıxarsa demoqrafik keçidin sosial dəyişikliklərə faydalı təsiri qısa 

müddətli olar, gecikər və ya faydası olmaz. Əhalinin artım sürəti miq-

rasiya üçün mümkün imkanlar həddini aşarsa və yerli iqtisadiyyatın iş 

yaratma qabiliyyətini aşarsa yaş strukturuna görə proqnozlaşdırılan 

pozitiv effekt baş tutmayacaq. Ailələrin sayında sürətli artım da artan 

reproduktiv səmərəliliyin pozitiv təsirlərindən çoxunu neytrallaşdıra 

bilər. Bu nöqtədə tarixi və son zamanda yaşanan demoqrafik keçid 

proseslərində fərqlər böyükdür. İlkin demoqrafik keçid müddətində 

əhali artımı nadir hallara illik 1%-i ötərdi, hətta daha aşağı olardı. 

İkinci demoqrafik keçiddə isə 2.5%-dən çox olaraq 3%-ə çatmaqda 

idi. Xalis ailə sayı bir neçə il ərzində iki qat artmışdı. İki-üç on illiklər 

ərzində məhsuldar əhali sayı 15%-qədər artmaqda idi. Bu reallığın 

arxasında iki mexanizm dayanmaqdadır. [4,s.23-24] 
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1. Keçiddən öncəki artım son keçid dönəmini yaşayan cəmiyyət-

lərdə çox daha yüksək idi. Ölümdə azalma ilə doğumda azalma arasın-

daki müddət fərqi çox daha böyük idi (25-35 il ara, ilkin tarixi keçiddə 

isə 10 ildən daha az) İEOÖ-in çoxundan illər boyu uşaq ölümlərində 

azalma baş verəndən sonra doğum artmağa başladı. Bu fərqlilik tam 

başa düşülməsə də 3 səbəbdən qaynaqlandığı düşünülür. 

1) Son keçid dönəmi yaşayan ölkələrdə evlilik və nəsilvermə ta-

rixi keçid yaşayan ölkələrlə müqayisədə mümkün iqtisadi resurslardan 

daha az asılıdır 2) əhali sayında olan azalma digər cəmiyyətlərdən ke-

çən texnolojik yeniliklərlə bağlı olduğundan yerli əhali tərəfindən çox 

vaxt gec qəbul edilir. Xüsusəndə, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tək-

lif olunan süni qorunma üsullarına qarşı müqavimətlər yerli xalqlarda 

heç də az olmamışdır 3 ) Ölümün düşməyi ilə uşaq sayının çoxlu art-

mağı dövrünün çox ölkədə üst üstə düşməyi bu ölkələrdə daima artan 

doğum üçün izah hesab oluna bilməz. Yekun olaraq bu artım demo-

qrafik keçidin sosial və iqtisadi dəyişikliklərə müsbət təsirinə maneə 

olur. Artım dərəcəsi azalmağa başlamadan keçidin faydalı təsirindən 

danışmaq mümkün olmayacaq. 

2. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə demoqrafik keçid dövrü

Dünyanın digər hissələrində də gözlənilən demoqrafik keçid

prosesi sosial dəyişiklik və müasirləşmə amili kimi hesab oluna bilər-

mi? Əlbəətdə ki, bir çox ölkələrdə həddən artıq izdihamlı şəhərlərin 

mövcudluğu iqtisadi inkişafın həyat standartını əhəmiyyətli dərəcədə 

artıra bilməməsinə səbəb olur. İEOÖ-də son yarım əsrdə ilk dəfə baş 

verən əhali artım sürətində azalma həyat standartının artmasına səbəb 

olur. Sürətli əhali artımı demoqrafik keçiddən faydalanmanı yavaşlatdı 

ama dayandırmadı. Yekun olaraq, bütün ölkələr demoqrafik keçidin 

yaratdığı sosial dəyişikliyi stimullaşdıran demoqrafik dəyişiklik qabi-

liyyəti və yaş strukturundakı dəyişmələr hesabına demoqrafik divi-

dentdən faydalanarlar [9] 

Həmin dividendin nə qədər müddət davam edəcəyi gözlənilir? 

Avropa və digər İEÖ-də yaşlı əhalinin sayının çoxalmağı əsrlər boyu 

milli əhalini xarakterize edən çox müsbət yaş strukturu trendini dəyişdi. 

Əhali artımı daha iqtisadi sosial dəyişikliklərə səbəb olmur, sosial və 

iqtisadi rifahın bir çox aspektləri üçün potensial mane hesab olunur. 

Son keçidlərdə oxşar şeylər baş verə bilməkdədir. Əhali artım 

dərəcəsi kəskin azalmışdır və bu xətt boyunca gələcəkdə davam edə-

cəyi gözlənilir. Demək olar həryerdə uşaq asılılıq yükü böyük miqdar-
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da azalmışdı. Həmçinin, İEOÖ-də yetkin insan sağlamlığı yaxşılaşma-

ğa davam edir, təhsil səviyyəsi yaxşılaşır, qadın məşğulluğu artır. Bu 

ölkələrdə iqtisadi inkişaf böyük ölçüdə əhali artımının önünə keçir. 

Çində bu inkişaf Çin cəmiyyətini və dünya iqtisadiyyatını tamamilə 

yenidən formalaşdırmaq prosesindədir [4, s.25]. 

Neqativ proseslərdə eynilə baş verə bilir. Yaşlanma İEOÖ-də 

Avropa ilə müqayisədə daha sürətli baş verəcək. Əhali artım sürəti ta-

rixi keçiddə baş verən sürətdən çox olduğundan bu faktın baş verməsi 

danılmazdır. Bu trend beləcə davam edəcək və əhali yaşlanması ilə 

nəticələnəcək. Yaxın bir neçə on illikdə bu ölkələrin məhsuldar əhali 

və reproduktiv əhali sayı azalacaqdır. Bu da həm işçi qüvvəsi bazarı-

na, həm də gələcək doğum sayına təsir göstərəcəkdir. Bu mərhələdə, 

ən son demoqrafik keçid yaşayan ölkələrin vəziyyəti sürətlə yaşlanan 

əhaliylə üzləşəcəyindən parlaq qala bilməyəcək. 

Demoqrafik keçidin açdığı ―fürsət pəncərəsi‖ nəqədər müddət 

davam edəcək? Demoqrafik keçid İEOÖ-in əksəriyyətində daha öncə 

baş verən yerlərlə müqayisədə kəskin gedir. Bu halda asılılıq yükündə 

azalma daha yüksək olsa da, fürsət pəncərəsi daha erkən bağlanır. Ta-

rixi keçiddə isə asılılıq yükünün azalması daha yavaş baş vermiş, lakin 

uzun müddət fürsət pəncərəsi açıq qalmışdı. Uzun müddətli sosial və 

iqtisadi və instisional dəyişikliklər baxımından tədrici dəyişiklik sürəti 

keçid üçün daha idealdı çünki bu ölkələrə stabil və davamlı şəkildə 

fayda götürməyə imkan yaradır. Halhazırda demoqrafik keçid yaşayan 

ölkələr hazırki demoqrafik dəyişikliklərdən tam fayda əldə edə bilə-

cəkləri məlum deyil. 

Demoqrafik keçid yaşayan İEOÖ-in əksəriyyəti hələ indi fürsət 

pəncərəsini görməkdədirlər. Demoqrafik keçidin potensial pozitiv 

təsirlərindən bir neçə on illiklər ərzində yüksək əhali artımı aradan 

qaldırıldıqdan sonra reproduktik səmərələlilikdən istifadə edilərək fay-

dalanmağa çalışırlar. Avropa kimi imkandan tam istifadə edərək cə-

miyyəti müsbətə doğru dəyişməyə vaxtları olacaqmı sual altındadır. 

Bu ölkələrdə böyük fərqlər mövcuddur. Şərqi Asya ölkələri kimi bəzi-

ləri keçən oilliklər ərzində xeyli müasirləşmiş, bəzisi isə geri qalmış 

və kasıblığa məruz qalmışdır. Bu sual olunmazdır ki, bu ölkələr öz so-

sial strukturuunu yeniləməyə keçid dövrünü daha öncə yaşamış ölkə-

lərdən daha az vaxtı olacaq. Bu da doğrudur ki, yeni keçid yaşanan 

bəzi ölkələrdə iqtisadi və sosial dəyişmələrin sürəti tarixi keçid yaşa-

yan ölkələrdən daha çoxdur. Heç kəs deyə bilməz ki, çox ölkələrdə so-

sial iqtisadi və institusional inkişaf baş vermədən fürsət pəncərəsi bağ-



Demoqrafik keçid dövrünün sosial-iqtisadi təsiri 

91 

lanacaq. Trendin nəticəsini əminliklə demək çətindir. Bu aydın görü-

nür ki, demoqrafik faydalı dönəm qısa sürəcək. Bu cəmiyyətlər öz 

inkişaf prosesini tamamlamağa tələsməlidirlər [13]. 

Demoqrafik keçidi daha öncə yaşamış ölkələrdə yaşlanma və 

yetərli işçi qüvvəsinin olmaması problemi daha öncə də bəhs olunmuş 

ikinci demoqrafik divident vasitəsilə ən azından nisbi olaraq aradan 

qaldırıla bilər. Həmçinin, bu problemlə daha yüksək məşğulluq dərə-

cəsiəldə etmək üçün dövlət siyasətləri, pensiya yaşının çoxaldılması, 

azaldılmış pensiya kimi sosial sığorta sistemi alətləri ilə mübarizə apa-

rıla bilər. Bu cəmiyyətlərdə emiqrantların sayında artım davam edir, 

gələcəkdə daha da çoxalacaq kimi görünür. Emiqrantlar cəmiyyətin iş 

axtaran insanlarla dolu olduğu ən son demoqrafik keçid dövrü yaşayan 

ölkələrdən İEÖ-ə gəlirlər. Bu baxımdan Avropaya və ABŞ-a miqrasi-

ya həm qəbul edən, həm gedən ölkə üçün səmərəli hesab olunur. Miq-

rasiya sosial və siyasi baxımdan mübahisəli proses olsa da, iqtisadi ba-

xımdan işçi qüvvəsi qıtlığı və işçi qüvvəsi artlıqlığı halında səmərəli 

yol hesab olunur. Miqrasiya vasitəsilə bir yerdə olan qıtlıq digər yerdə 

olan artıqlıqla kompensasiya olunsa da, bu balans müvəqqəti, qısa 

müddətli xarakter daşıyır. Bir müddət sonra işçi qüvvəsi ixrac edən öl-

kələr məhsuldar qüvvəyə malik əhali sayında azalma ilə bağlı olaraq 

özləri işçi qüvvəsi qıtlığı ilə üzləşirlər. Bu ölkələr üçün demoqrafik 

keçid doğumun azalması ilkin keçid dövründən 60-80- il sonra başlasa 

da, işçi qıtlığı dövrü 20-30 il sonra başlayacaq [4, s.29]. Birinci və son 

keçid yaşayan ölkələr arasında fərq get-gedə aradan qalxır, zaman ba-

xımından yaxınlaşırlar. Lakin keçidə yeni qoşulan ölkələrin iqtisadi 

inkişafı və sosial dayanıqlılığı üçün zaman azalmışdır. 

3. Azərbaycanda demoqrafik keçid dövrünün təhlili

Qadının cəmiyyətdə rolu demoqrafik proseslərin gedişatına təsir

göstərən mühüm amillərdəndir. Hazırda 10 milyon əhaliyə malik Azər-

baycan Respublikasında 1918-ci ildən bəri istər Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyəti dönəmində, istər Azərbaycan SSR dönəmində milli qanunve-

ricilikdə qadın və kişi hüquqları bərabərliyinə, ailə, əhalinin sağlamlığı, 

ana və uşaq hüququ, gənclərə təhsil alma hüququ, yaşlılara, əmək qabi-

liyyətindən məhrum olan şikəstlərə və yoxsul əhaliyə sosial təminat hü-

ququna geniş yer verilmişdir. 20-ci əsrdə baş verən qanuni dəyişiklik-

lərlə yanaşı, Azərbaycanda sosial quruluşda və əhalinin həyat tərzində 

də fundamental dəyişikliklər baş vermişdir. Neft istehsalı, nəqliyyat və 

emal sənayesində baş verən dəyişikliklərlə bərabər ölkədə milli təhsil, 
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səhiyyə sistemi inkişaf etmiş, infrastruklar qurulmuşdur [10,s.6]. Bu 

inkişaf əhali arasında təhsil səviyyəsinin artmasına və qadınların imti-

yazlarının artmasına gətirib çıxardı. Demoqrafik keçid müasirləşmə 

prosesində qadının artan sosial rolu, cəmiyyətdə funksiyasından və sta-

tusundan asılı olduğundan qadın imtiyazlarının artması böyük önəmə 

malikdir. Demoqrafik keçid erkən baş verən ölkələrdə sosial tarixi feno-

men kimi qadının imtiyaz sahibi olması sənaye inqilabı, kişilərin imti-

yazlara sahib olması və müasirləşmənin digər aspektlərindən çox daha 

sonralar baş verdi. Lakin Azərbaycanda və digər Sovet Birliyi ölkələrin-

də qadının imtiyazlara sahib olması sənaye inqilabı ilə paralel və hətta 

başqa müasirləşmə proseslərindən öncə baş verdi [1, s.22]. 

Azərbaycanda demoqrafik keçid II Dünya Müharibəsindən sonra 

ölümdə kəskin azalma və 1960-cı ilin ortalarına qədər davam edən yük-

sək doğum miqdarı ilə xarakterizə olunur. Bu da Azərbaycanın yaş 

strukturunda 1970-ci ilin əvvəllərinə qədər davam edən gəncləşməyə 

səbəb oldu və məşğul əhali üzərinə demoqrafik yükü artırdı [18]. 1960-

cı ilin ikinci yarısı ərzində doğum səviyyəsində azalmaya bağlı olaraq, 

1970-ci ilin ortalarından başlayaraq 2015-ci ilə qədər davam edən de-

moqrafik fürsət pəncərəsi mərhələsinə daxil oldu. 20-59 yaş arası əhali 

miqdarı artmış və 2010-2013 cü illərdə pik nöqtəyə çataraq 62% olmuş-

dur. İşləyən əhalinin 100 nəfərə görə toplam asılılıq nisbəti 158-dən 2.5 

dəfə azalaraq 62-ə düşmüşdü. 2017 ci ildə bu nisbət 42,15 olmuşdur. 

20-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan əhalisinin nisbi stabil tə-

bii artımı ölümdəki kəskin azalma və doğum miqdarının artmasının 

nəticəsi idi. 30-cu illərin ortalarında ölümün azalması sanitariya şərai-

tin yaxşılaşması, oxuma-yazma dərəcəsinin inkişaf etməsi, qadın do-

ğum xəstəxanalarının, uşaq poliklinikalarının və qadın məsləhətxana-

larının inkişafı, peyvənd və antibiotiklərin tibbi praktikada istifadə 

olunması ilə bağlı idi. 

Ümumi ölüm nisbəti il ərzində ölənlərin sayının əhalinin orta 

illik sayına nisbəti olaraq bilinir. 1940-cu ilin sonuna qədər ölüm dərə-

cəsi hər 1000 nəfərə 15-ədək azaldı. 1940-1960 illərdə 2 dəfə azaldı. 

Çox gənc əhali yaş strukturuna görə ümumi ölüm nisbətindəki bu 

azalma həyat gözləntisi düşməyə başlayan 1970-ci illərdə də davam 

etdi. 1980-ci illərdə həyat gözləntisinin artması ümumi ölüm nisbətini 

aşağı edən digər bir səbəb oldu. 1990-ci ilin əvvəllərinə qədər ümumi 

ölüm dərəcəsi hər 1000 nəfərə 6-7 olmaqla sabitləşdi [18]. 

1930-1960 illər arası ölüm dərəcəsi düşərkən doğum artmağa 

başladı. 1950-ci illərdə II Dünya müharibəsinin ardından yaşanan uşaq 
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sayının kütləvi artmasına müharibədən sonra dünyanın əksər hissəsin-

də gedən doğum sayının əhəmiyyətli artması (―baby boom‖) səbəb 

oldu. Doğumun sayının artmasının bir səbəbi də 1930-cu ilin ikinci 

yarısında doğulan böyük nəslin hesabına reproduktiv yaşda olan qadın 

sayının artması idi. 

Nəticə olaraq ümumi doğum nisbəti 1960-da hər 1000 nəfərə 42 

olmaqla ən pik nöqtəyə çatdı. Ümumi ölüm nisbəti yeni sağ doğulan-

larının sayının illik əhali sayının ortalamasına bölməklə tapılan, il ər-

zində baş verən doğumun əhali artımına töhfəsini müəyyənləşdirən 

nisbətdir. Həddən artıq yüksək səviyyədə olması demək olar ki, qadın-

ların əksəriyyətinin erkən yaşda evlənməsi, abortdan və kontraseptik 

vasitələrdən istifadə olunmama kimi reproduktiv davranışların nəticəsi 

idi. Ən yüksək nəsilvermə əmsalı ortalama 7 uşaq dünyaya gətirən 

kənd yerlərində olurdu. 1960 da nəsilvermə əmsalı azalmağa başlasa 

da, əhali sayı ildə ortalama 2% olmaqla sürətlə artdı. Nəticə olaraq, 

Azərbaycanda əhali sayı 1960-1995-ci illərdə iki qat artdı [1]. Əsas 

səbəb təbii artım idi. 1970-1980-ci illərdə olan əhalinin təbii artımı 

əhalinin quruluşunda olan amillərlə bağlı idi. 1970-ci ilin əvvəllərin-

dən 1990-cu ilin sonunadək ümumi əhali artımı miqrasiyada emiqrant-

ların sayının artmasına bağlı olaraq azaldı. Müstəqillik əldə etdikdən 

sonra da Azərbaycan əhalisi sürətlə artmağa davam etdi. 1991-ci ildə 

7.134 milyon olan əhali 26% artaraq 2017-ci ildə 9 milyona çatmışdı. 

O dövrün sosial demoqrafik statistikasının analizinə əsasən 

Azərbaycan II Dünya müharibəsi ərəfəsində oxuma-yazma nisbəti 

yüksək, ziyalılarla zəngin bir ölkə olmuşdur. Yaxşı inkişaf etmiş so-

sial infrastrukturu, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilərək effektiv fəa-

liyyət göstərən səhiyyə, təhsil və sosial müdafiə sistemi mövcud idi. 

1918-1940-cı illərdə Azərbaycanda sosial həyatda baş verən dəyişik-

liklər sənayenin inkişafından daha sürətli baş verməkdə idi. Ənənəvi 

ailə dəyərlərinə malik Azərbaycan əhalisinin düşüncələri dəyişməyə 

başlayırdı. Təhsildə, səhiyyədə yaxşılaşmalarla və həyat standartının 

yüksəldilməsi ilə yanaşı əhalinin 1930-1950-ci illərdə nəsilvermə əm-

salı da böyük miqdarda artmaqda idi [6]. Buna bir səbəb də, SSR-nin 

Avropa hissəsində əhali sayının çox olmasını təşviq edən milli siyasət-

lərin aparılması idi ki, reallıqda onlar bu demoqrafik keçidin ilkin 

mərhələsini yaşayan bu regionlarda ənənəvi ailə tipini saxlamağa əl-

verişli mühit formalaşdırmaqda idilər. 

20-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan əhalisi 2.9 milyondan 8

milyona qalxmaqla Qafqazda demoqrafik liderə çevrildi. 20-ci əsrin 



Səbinə CUMAZADƏ 

94 

ikinci yarısında əhalinin belə sürətli artımı sosial iqtisadi inkişaf üzə-

rində əngəl rolunu oynuya bilərdi ama bu baş vermədi. Azərbaycan 

inkişaf dinamikasını 1960-cı illərdə və sonraları qoruyub saxlaya bil-

di. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri, doğum şöbələri, səhiyyə xidmə-

ti şəbəkələri daha da inkişaf etdi. 1980-ci ilə qədər səhiyyə sistemində 

kəmiyyət baxımdan əhali ehtiyaclarını tam ödəyirdi. 1980-ci ildə 

SSR-də həyat gözləntisində yaxşılaşma azalmağa başladı və həyat 

gözləntisi aşağı düşdü, yeni epidemologiya baxımından sovet səhiyyə 

sisteminə etibar zəiflədi, belə ki, yoluxucu olmayan xəstəliklərə bağlı 

olaraq ölüm və arzuolunmaz hamiləliyin qarşısının alınması ilə bağlı 

xidmətə olan tələb daha da artdı [18]. 

Ümumi doğum nisbəti yeni sağ doğulanlarının sayının illik əhali 

sayının ortalamasına bölməklə tapılan, il ərzində baş verən doğumun 

əhali artımına töhfəsini müəyyənləşdirən nisbətdir. Ümumi doğum də-

rəcəsi böyük miqdarda əhalinin yaş strukturundan, əhalidə olan qadınla-

rın sayı və reproduktiv yaşda olan adamların sayından asılıdır. Sosial 

inkişafda baş verən dəyişikliklə daha az uşaqlı ailələrin formalaşması 

ümumi doğum nisbətini artıra bilər çünki müəyyən olunmuş əhalidə 

uşaq sayının payı azalır, nəticə olaraq, reproduktiv yaşda olan qadın 

sayı artır. Bu Azərbaycanda 1970-1980-cu illərdə ümumi doğum nisbə-

tinin stabilləşməsi dövründə baş vermişdi. 1980-cı ilin sonlarında Azər-

baycan gənc əhalisi ilə, yüksək artım potensialı, aşağı ölüm səviyyəsi və 

optimal nəsilvermə əmsalı ilə demoqrafik keçidin son mərhələsində he-

sab olunurdu. Demoqrafik dividentin erkən faydaları görünürdü [1]. 

Məşğulluğun təminatı önəmli sosial inkişaf göstəricisidir və de-

moqrafik proseslərlə sıx bağlıdır. Azərbaycanda məşğul əhali sayı son 

onilliklər ərzində sürətlə artmaqdadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

proqnozuna (medium variant projection) əsasən, 20-59 yaşlarında olan 

qadın və 20-63 yaşlarında olan kişi sayı 2018-ci ildə 6 milyona çataraq 

stabil qalacaqdır. 2003-2013 arası bu qrup ildə 100000 olmaqla sürətlə 

artmaqda idi. 2018-2030 illər arası 6 milyon olmaqla stabil qalacağı, 

2041-ə qədər 400000 miqdarında artım olsa da, 21-ci əsrin ortalarında 

yenə 6 milyona düşəcəyi gözlənilir [16]. 2018-ci il məşğul əhali statisti-

kasına nəzər saldıqda əvvəlki ilə nisbətən 1,2% artaraq 4879,3 min nə-

fərə çatmışdır. Məşğul əhali sayında dəyişiklik həm 20 yaşa çatan əhali 

sayında dəyişiklik, həm də pensiya yaşına çatan əhali sayında olan dəyi-

şikliklə müəyyənləşir. Nəsil dəyişmə nisbəti məşğul olan əhalidəki 20 

yaşına çatmış əhali sayını pensiya yaşına çatan əhali sayına bölmək ilə 

hesablanır. Azərbaycanda bu nisbət son on ildə əhəmiyyətli dərəcədə 
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dəyişmişdir [10,s.16]. 2007-ci ildə 100 nəfər pensiya yaşına çatana qarşı 

530 iyirmi yaşa çatan var idi. Sora sürətlə düşərək 2019-2025-ci illərdə 

balanslaşacağı gözlənilir. 2035-ci ildə yenidən 100 nəfər pensiya yaşına 

çatana 150 nəfər iyirmi yaşına çatan olacağı gözlənilir. 21-ci əsrin orta-

larında əhalidə gedən yaşlanma prosesinin nəticəsi olaraq, hər 100 nəfər 

pensiya yaşına çatana 70 nəfər iyirmi yaşına çatan olacağı gözlənilir [1]. 

Son 40 ildir ki, Azərbaycan doğumun aşağı düşməyi ilə iqtisadi 

fəal əhalinin demoqrafik yükünün azaldığı demoqrafik divident dönə-

mi yaşamaqda idi. 2010-cu ilin ortalarında bu proses sona çataraq yaş-

lanma problemi yaranmağa başlamış və fəal olmayan əhalinin fəal 

əhalidən asılılıq nisbəti artmışdır. 

Nəsillərin əvəzolunması əmək bazarında 2005-2010-cu illərdə ən 

pik nöqtəyə çatdı. 20 yaşa çataraq əmək bazarına daxil olan 5 nəfərə hər 

il orta hesabla bir nəfər pensiya yaşına çatmış düşməkdə idi. Yüksək 

fəal əhali əvəz olunması sürətlə azalır və 2020-cu ilə qədər nəsillərin 

əmək bazarında əvəz olunması balanslaşaraq sıfır olacağı gözlənilir. 

Əmək bazarı gənc və yaşlı nəsil arasında tarazlıq qadınlar arasında 

2020-cı ilin sonuna qədər, kişilər arasında 2030-cu ilin ortalarına qədər 

təmin olunacağı gözlənilir [1]. Aşağıdakı cədvəldə məşğul əhalinin 

2018-ci il üzrə cins və yaş qruplarına əsasən bölgüsü verilmişdir. 

Cədvəl 1. Məşğul əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü 

Yaş 

qrupları 

Yekuna görə faizlə Cins bölgüsü 

Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər 

15–19 1,7 2,0 44,5 55,5 

20–24 8,7 9,5 46,0 54,0 

25–29 14,2 14,9 46,9 53,1 

30–34 14,9 14,3 49,3 50,7 

35–39 12,1 12,7 46,8 53,2 

40–44 12,1 11,7 49,1 50,9 

45–49 12,7 11,3 50,9 49,1 

50–54 13,2 11,5 51,7 48,3 

55–59 6,8 8,1 43,9 56,1 

60–64 2,9 2,9 48,6 51,4 

65+ 0,7 1,1 35,9 64,1 

Cəmi, 

faizlə 
100 100 48,2 51,8 

min nəfər 2 349,9 2 529,4 x x 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi 
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Cədvəl 1.-də göründüyü kimi 2018-cu ilin statistikasına əsasən 

məşğul kişilərin sayı qadınların sayından çoxdur. Məşğul əhalinin ən 

böyük faiz nisbəti kişilərdə 25-29 yaş aralığında, qadınlarda isə 30-34 

yaş aralığında müşahidə olunmuşdur. Azərbaycanda oğlan uşaqlarının, 

gənc kişilərin sayı qızlardan çox olsa da, 20 yaşdan yuxarı qadınlar 

sayı kişilərdən çoxdur. Bu fərq yaş artdıqca daha da artır. Yenidoğu-

lanlar içində oğlanların sayı artmaqdadır. Normal hesab olunan əmsal 

hər 100 qadına 105-106 oğlan olsa da, halhazırda hər 100 qadına 116 

oğlan düşür [3]. 

Yeni doğulan kişilər sayı 4-6 faiz çox olsa da, 18-20 yaşlarda 

kişi ölüm dərəcəsinin 1-20 li yaşlarda daha yüksək olması ilə əlaqədar 

balans yaranır, irəli yaşlarda bu balans qadınların xeyrinə dəyişir. Ki-

şilərin emiqrasiyasının mövcudluğu halında müasir cəmiyyətdə qadın 

sayı çoxluq təşkil edir və daha da artır. 

Azərbaycanda cins nisbətinin pozulması hələ 1990-cı illərin əv-

vəllərindən müşahidə olunurdu. 1980-1991-ci illərdə ortalama hər 100 

qadına 106 kişi düşsə də, 2001-2011-ci illərdə hər 100 qadına ortala-

ma 117 kişi düşdü. Kişi ölüm nisbətinin get-gedə düşməyi bu prosesi 

daha da sürətləndirir. 1990-cı ildə qadınlarda həyat gözləntisi kişilər-

dən ortalama 8 yaş çox idi. Bu rəqəm 2000-ci illərdə 6.11-ə düşdü və 

2008-ci ildə 4.8-ə düşdü. 2019-cu ildə də bu fərq 5.1 olaraq qeydə 

alınmışdır (75.9 yaş qadınlarda, 70.8 yaş kişilərdə) [14]. 

Fəal əhali içərisində də qadınların rolu artmaqdadır. 2009-cu il 

əhali siyahıyaalınmasına əsasən hər 100 qadına 95 kişi düşürdüsə 

2018-cu ildə bu rəqəm 100 qadına 107 kişi olmuşdur. 

Ümumi olaraq, demoqrafik keçidin klassik nümunəsində olduğu 

kimi Azərbaycanda da nəsilvermə əmsalı azalır. Ənənəvi ailədə olan 

uşaq sayları azalır, 2 uşaq norma qəbul olunmağa başlayır. Ailənin 

formalaşması prosesinin müddəti qısalmağa başlayır, ailələr daha uzun 

müddətə kontraseptik vasitələrdən istifadə etməyə başlayır, beləliklə, 

Azərbaycanda nəsilvermə inkişafı 3 mərhələyə bölmək mümkündür: 

birinci mərhələ 1960-cı illərin əvvəllərindən 1990-cı ilin sonuna kimi 

olan tədrici və sabit artım dövrü, ikinci mərhələ 1993-2003-cü illəri 

əhatə edən kəskin krizin səbəb olduğu nəsilvermədə azalma dövrü, so-

nuncu mərhələ doğum səviyyəsini və dinamikasini böhrandan öncəki 

səviyyəyə aparan indiki müasir dönəm. İndiki artıma səbəb krizdə tə-

xirə salınmış doğum niyyətinin həyata keçirilməsi oldu [1]. 

Demoqrafik keçid dönəmi ərzində nəsilvermə əmsalında azalma 

müasir cəmiyyətlərdə cinslə bağlı dəyişikliklərin arxasında dayanan 
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əsas səbəblərdən biridir. Təhsil səviyyəsinin yaxşılaşması, professio-

nal fəaliyyətlərin və səlahiyyətlərin artması nəticəsində qadınların so-

sial mövqeyində dəyişiklik ailə tsiklinə(family cycle), evliliyə, repro-

duktiv fəaliyyətlərə və bütövlükdə demoqrafik dinamikaya təsir göstə-

rən önəmli amillərdəndir [10,s.11]. Təhsilli qadınların fərdi inkişaf 

üçün daha çox fürsətləri və iqtisadi cəhətdən daha müstəqil olma şans-

ları mövcud olur. Qadınların təhsil alması qadınların reproduktiv sağ-

lamlıqlarının və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşmasına kömək edir. 

Aşağıdakı cədvəldə 2018-ci il üzrə qadınların təhsil səviyyəsinin sta-

tistikası verilmişdir. İqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınla-

rın 14%-i, kişilərin isə 19,2%-i ali təhsillidir. Göründüyü kimi ali təh-

silli qadınların sayı ümumi əhalinin yarıdan azını təşkil edir. Həm rep-

roduktiv fəaliyyətlərinin, həm iqtisadi fəaliyyətərinin uğurlu alına bil-

məsi üçün qadınların təhsildə iştirakını stimullaşdıran tədbirlər planı 

həyata keçirilməlidir. 

Cədvəl 2. Qadınların təhsil səviyyəsi (2018-ci il) 

Təhsil üzrə 
Yekuna görə faizlə Cins bölgüsü 

Qadınlar Kişilər Qadınlar Kişilər 

Ali təhsil 14,0 19,2 40,5 59,5 

Orta ixtisas 

təhsili 
13,8 8,4 60,4 39,6 

Peşə təhsili 3,3 7,5 28,9 71,1 

Tam orta təhsil 60,8 59,5 48,7 51,3 

Ümumi orta 

təhsil 
6,9 5,0 56,3 43,7 

İbtidai təhsil 1,2 0,4 73,6 26,4 

Cəmi, faizlə 100 100 48,2 51,8 

min nəfər 2 349,9 2 529,4 x x 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi 

Azərbaycanda gələcəkdə nə baş verəcəyini müəyyənləşdirmək 

çətindir. Cənubi, Mərkəzi və Şərqi Avropadakı kimi nəsilvermə əmsa-

lı hər qadına orta hesabla 1.5-1.7 olan bir uşaqlı ailələr çoxluq mu təş-

kil edəcək yoxsa Şimali və Qərbi Avropa ölkələrində olduğu kimi iki 

uşaqlı ailələr mi daha çox yayılacaq. 2 uşaqlı ailələr daha çox üstünlük 

təşkil etsə də nəsilvermə əmsalı müəyyən bir qrupda yüksək qalarsa 
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nəsilvermə əmsalı əhali artım dinamikasını yüksək saxlayan səviyyədə 

sabit qalacaqdır. 

Nəticə 

Demoqrafik keçid dövrünü tamamlamış inkişaf etmiş ölkələrin 

əksəriyyətində uzunmüddətli sosial stabilliyin təmin olunması ictimai 

narahatçılıq doğurur. Tarixi keçid dönəmi yaşayan ölkələr yaşlanmanın 

negativ təsiri ilə mübarizəyə ehtiyac olan uzun bir dönəmə keçmişlər. 

Fayda götürdükləri dönəm artıq tamamlanmış və yaşlanmanın gətirdiyi 

mənfi təsir ortaya çıxmışdır. Bu İEÖ-in çoxunda uzunmüddətli sosial 

stabillik üçün ciddi problemlər yaratmaqdadır. Buna baxmayaraq keçid-

dən sonra İEÖ-də müsbətə doğru çox böyük dəyişikliklər baş vermiş, 

ölkələr yüksək həyat standartlarına, təhsilli, bilikli əhaliyə, dayanıqlı 

pensiya sisteminə malik cəmiyyətlərə çevilmişlər. Demoqrafik keçidi 

daha öncə yaşamış ölkələrdə yaşlanma və yetərli işçi qüvvəsinin olma-

ması problemi daha öncə də bəhs olunmuş ikinci demoqrafik divident 

vasitəsilə ən azından nisbi olaraq aradan qaldırıla bilər. Həmçinin, bu 

problemlə daha yüksək məşğulluq dərəcəsi əldə etmək üçün dövlət si-

yasətləri, pensiya yaşının çoxaldılması, azaldılmış pensiya kimi sosial 

sığorta sistemi alətləri ilə mübarizə aparıla bilər. 

Demoqrafik fayda dövründən daxili vəya xarici səbəblərdən ye-

tərincə faydalana bilməyən ölkələr üçün yaşlanma problemi daha kəs-

kin büruzə verəcəkdir. Demoqrafik keçidin klassik nümunəsində oldu-

ğu kimi Azərbaycanda da nəsilvermə əmsalı azalır. Ənənəvi ailədə 

olan uşaq sayları azalır, 2 uşaq norma qəbul olunmağa başlayır. Ailə-

nin formalaşması prosesinin müddəti qısalmağa başlayır, ailələr daha 

uzun müddətə kontraseptik vasitələrdən istifadə etməyə başlayır. 

Azərbaycan doğumun aşağı düşməyi ilə iqtisadi fəal əhalinin demo-

qrafik yükünün azaldığı demoqrafik divident dönəmi 2010-cu ilin 

ortalarında sona çataraq yaşlanma problemi yaranmağa başlamış və 

fəal olmayan əhalinin fəal əhalidən asılılıq nisbəti artmışdır. 

Qlobal və milli səviyyədə davamlı insan inkişafı iqtisadi, sosial 

və demoqrafik inkişafla qarşılıqlı əlaqədə olan mürəkkəb sistemi təşkil 

edir. İşçi qüvvəsinin kəmiyyət və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsə-

dilə Azərbaycan höküməti tərəfindən təhsilə / insan kapitalının inkişa-

fına daha çox sərmayə qoyulmalıdır. Əsaslı iqtisadi böyümə əldə et-

mək üçün hökümət işsizliyi azaltmaq və daha çox iş yerləri təmin et-

mək üçün daha əlverişli investisiya mühiti yaradılmalıdır. Rəqabət ba-

zarının mövcudluğu, çevik ictimai siyasətlər, yaxşı idarə olunan hökü-
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mət siyasətləri kimi vasitələr də demoqrafik dəyişikliklər səbəbindən 

iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşmağa kömək edirlər. 

Cəmiyyətin həyat standartını yaxşılaşdırılması, yüksək təhsilli fərdlər 

və informasiya cəmiyyəti formalaşdırılması, dayanıqlı pensiya və gəlir 

bölgüsü sistemininin təmin olunması məqsədilə dövlət tərəfindən təci-

li tədbirlər planı həyata keçirilməlidir. 
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Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının 

inkişafına təsərrüfat strukturunun təsiri 

Influence of the economic structure on the development of urban 

settlement in Aran economic and geographical region 

Влияние структуры экономики на развитие городского 

поселения в Аранском экономико-географическом регионе 

Xülasə: Məqalədə Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun ayrı-ayrı şə-

hərləri üzrə əhali potensialı və sənaye istehsalının mövcud vəziyyəti 

araşdırılmışdır. İqtisadi-coğrafi rayonda məşğulluq və əmək resursla-

rından istifadə məsələsi araşdırılmaqla şəhərlərinin inkişaf pespektiv-

ləri şərh edilmişdir. Ətraf ərazilərin bol kənd təsərrüfatı xammalının 

tam, kompleks emalına əsaslanan müasir, rəqabətə dözümlü məhsul 

istehsal edə bilən müştərək (xarici investorları cəlb etmək hesabına) 

sənaye müəssisələrinin yaradılması Aran şəhərlərinin iqtisadi bazasını 

yaxşılaşdırar, sosial infrastrukturunu təkmilləşdirər. Aran iqtisadi-coğ-

rafi rayonunun iqtisadi potensialı əsasında kənd təsərrüfatı və onunla 

əlaqədar emal, ticarət və sair sahələrinin inkişaf etdirilməsi artan de-

moqrafik potensialı iş yerləri ilə təmin etməklə əhalisinin məşğulluq 

səviyyəsini yüksəldər və əhalinin yerlərdə qalmasını stimullaşdırar. 

Açar sözlər: şəhər məskunlaşması, iqtisadi-coğrafi mövqe, 

məhsuldar qüvvələr, sosial-iqtisadi inkişaf, demoqrafik potensial. 

Abstract: The article analyzes the demographic potential of 

individual cities in the Aran economic-geographical region and the 

current state of industrial production. It explains the prospects of urban 

development by exploring the use of employment and labor in the 

economic region. Establishing joint ventures (by attracting foreign 

investors), capable of producing modern, competitive products based on 

complex processing of plenty of agricultural raw materials in the 

surrounding areas, would be improve the economic base of Aran cities 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 
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and its social infrastructure. The development of agriculture and related 

processing, trade, and other areas in the Aran economic-geographical 

region would be increase employment levels, provide jobs for a 

growing population, and stimulate the population to stay in place. 

Keywords: urban settlement, economic-geographical position, 

productive forces, socio-economic development, demographic potential. 

Резюме: В статье анализируется демографический потен-

циал отдельных городов Аранского экономико-географического 

района и современное состояние промышленного производства. 

Объясняется перспективы развития городов путем изучения ис-

пользования занятости и трудовых ресурсов в экономическом ре-

гионе. Создание совместных предприятий (путем привлечения 

иностранных инвесторов), способных производить современные 

конкурентоспособные продукты, основанные на комплексной 

переработке большого количества сельскохозяйственного сырья в 

прилегающих районах, улучшит экономическую базу Аранских 

городов и социальную инфраструктуру. Развитие сельского хо-

зяйства и связанных с ним перерабатывающих, торговых и дру-

гих областей в Аранском экономико-географическом регионе по-

высит уровень занятости, предоставляя рабочие места для расту-

щего населения и стимулирует население оставаться на местах. 

Ключевые слова: городское поселение, экономико-

географическое положение, производительные силы, социально-

экономическое развитие, демографический потенциал. 

İqtisadi-coğrafi rayonda məskunlaşmanın qısa yaxın tarixi. 

Əsasən Kür-Araz ovalığını əhatə edən Aran iqtisadi-coğrafi rayonu-

nun əlverişli fiziki və iqtisadi-coğrafi mövqeyi, düzən relyefi, bol 

aqroiqlim ehtiyatları, qışın burda mülayim-yumşaq keçməsi bu ərazi-

nin çox qədimdən mənimsənilməsınə səbəb olmuşdur. Müxtəlif bö-

yüklüyə və funksiyaya malik yaşayış məntəqələrinin yaranmasına və 

formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Hələ VIII-IX əsrlərdə orta əsrlər 

Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olan, böyük ticarət və sənətkarlıq mər-

kəzi Bərdə şəhəri, Kür və Araz çaylarının qovuşduğu yerə yaxın ərazi-

də yerləşən, hazırda mövcud olmayan Baylakan şəhəri var idi. 

Lakin müasir məskunlaşma areallarının formalaşması, kənd, qə-

səbə, şəhər məskunlaşma sistemlərinin təşəkkülü daha çox sovet haki-

miyyəti illərinə təsadüf edir. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 



Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının inkişafına 

təsərrüfat strukturunun təsiri 

103 

Kür-Araz regionu hələ sovet hakimiyyəti illərində inkişaf etmiş səna-

ye və mexanikləşdirilmiş çox sahəli kənd təsərrüfatına malik idi. Re-

gionda zəngin təbii resurs potensialı əsasında ərazinin intensiv mənim-

sənilməsi prosesi və sənaye qovşaqlarının formalaşması sürətlə gedir. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun relyefini düzənliklər təşkil etdiyindən 

burada əhalinin rahat məskunlaşmasına, istehsalın səmərəli yerləşmə-

sinə və nəqliyyat yollarının inkişaf etdirilməsinə müsbət təsir göstərir 

[15]. Bu illərdə Kürün, Arazın və digər nisbətən kiçik çayların üzərin-

də su anbarlarının yaradılması, çoxlu suvarma kanallarının çəkilişi su-

varma şəraitində əməktutumlu bitkiçilik (üzüm, tərəvəz, pambıq) sa-

hələrinin inkişafına, onların məhsullarının emalı isə emaledici sənaye-

nin inkişafına, elektrik stansiyalarının isə işə düşməsi əməyin enerji 

təminatının köklü surətdə yaxşılaşdırmaqla məskunlaşmanın iqtisadi 

bazasının möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Aran iqtisadi-coğrafi rayo-

nun respublikanın əsas elektroenergetika regionuna çevrilməsi şəhər 

məskənlərinin inkişafında xüsusi rol oynamış oldu. Yüngül və yeyinti 

sənayesi müəssisələri şəbəkəsinin genişlənməsi, yanacaq, maşınqayır-

ma sahələrinin inkişafı artan demoqrafik potensialı iş yerləri ilə təmin 

etməklə əhalinin yerlərdə qalmasını stimullaşdırırdı [16]. 

Sıx nəqliyyat şəbəkəsi və onun bütün növlərinin inkişafı, bey-

nəlxalq əhəmiyyətli avtomobil, dəmiryolu, boru-kəmər nəqliyyatının 

iqtisadi rayonun ərazisindən keçməsi də iqtisadi-coğrafi rayonun daxi-

li və xarici əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb olmaqla ərazinin mə-

nimsənilməsində, xüsusən də şəhərlərin və qəsəbələrin formalaşması 

və inkişafında mühüm amillərdən biri olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, 

bir neçə şəhər və qəsəbə (məs, Yevlax, Ləki, Hacıqabul və s.) ilk əv-

vəl nəqliyyat qovşağı-məntəqəsi kimi təşəkkül tapmışdır [5]. 

İqtisadi-coğrafi rayonda şəhər və qəsəbələrin əksəriyyəti əsasən 

Sovet hakimiyyəti illərində yaranmışdır. O cümlədən demoqrafik, iqti-

sadi və sosial potensialına görə Bakı, Gəncə və Sumqayıtdan sonra 

Azərbaycanın 4-cü və 5-ci şəhəri olan Mingəçevir və Şirvan şəhərləri 

mühüm energetika mərkəzləri kimi təşəkkül tapmışdır. Regionun sü-

rətli sosial-iqtisadi inkişafı hesabına şəhər məskunlaşmasının və onlar-

da yaşayan əhalinin artım tempi orta respublika analoji səviyyəsindən 

yüksək olmuşdur [16]. Məsələn, əgər 1939-1959-cu illərdə bu region-

da şəhər əhalisinin artımı 167,9%, 1959-1979-cu illərdə 81,9%, 1979-

1989-cu illərdə 25,2% olmuşsa, respublikada bu göstəricilər müvafiq 

olaraq 52,8%, 80,8% və 15% təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə, Aran iqti-
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sadi-coğrafi rayonunda 1926-1989-cu illər ərzində şəhər əhalisi 9 dəfə 

artdığı halda, ümumi respublikada 6 dəfə çoxalmışdır. İqtisadi-coğrafi 

rayonun şəhər əhalisinin artım tempinin müqayisə dövründə, orta res-

publika səviyyəsindən çox olması, bir tərəfdən bazis ilində iqtisadi-

coğrafi rayonda şəhər əhalisinin az olması ilə əlaqədar olmuşsa, digər 

tərəfdən bu regionun daha sürətli sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı ol-

muşdur. Kənd təsərrüfatının intensiv və şəhəryaradıcı təsərrüfat sahə-

lərinin sürətli inkişafı əhalinin nəinki respublikanın müxtəlif regionla-

rından, hətta respublikadan kənardan da bura əhali axınına səbəb ol-

muş, yeni və mövcud yaşayış məntəqələrinin demoqrafik inkişafında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Bu iqtisadi-coğrafi rayonun tərkib hissələri olan Mil və Muğan 

düzlərinin mənimsənilməsinin coğrafi problemlərini tədqiq etmiş 

N.A.Babaxanovun hesablamalarına görə bura 1948-1953-cü illərdə 

Ermənistandan 20 min nəfər, 1958-ci ildən 1965-1966 illərə kimi 15 

min nəfər azərbaycanlı Orta Asiya və Qazaxıstandan isə 3 min nəfər-

dən çox əhali təşkil olunmuş şəkildə köçürülmüşdür [7]. Bu əhali təbii 

artım üçün əlverişli cins-yaş strukturuna, yəni yüksək demoqrafik po-

tensiala malik olmuşdur. 

Hal-hazırda Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun şəhər məskunlaşma 

sistemi 2018-cı ilin statistik məlumatlarına görə 18 şəhər və 35 qəsəbə 

ilə təmsil olunur. Bunlar da müvafiq olaraq respublika şəhərlərinin 

23,1% və qəsəbələrinin 14,9%-ni təşkil edir. Bu yaşayış məntəqələrin-

də 743,8 min nəfər əhali və ya respublika şəhər əhalisinin 14,3%-i 

məskunlaşmışdır [18]. Bu şəhərlərdən üçü Mingəçevir, Şirvan, qismən 

də Yevlax demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişaf potensialına görə bü-

tün digər iqtisadi-coğrafi rayonun şəhərlərindən fərqlənərək respublika 

tabeli şəhərlər kimi əsas regional mərkəz funksiyaları yerinə yetirmiş-

dir və yetirməkdədir. Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda eyniadlı kənd 

rayonu inzibati mərkəzləri Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsu-

var, Göyçay, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, 

Salyan, Ucar və Zərdab rayon tabeli digər şəhərlərdir. İqtisadi-coğrafi 

rayonun bu şəhərləri funksiyasına, əhalisinin sayına və sosial-iqtisadi 

potensialına görə bir-birindən az fərqlənir [1]. Mingəçevir, Salyan, 

Neftçala şəhərlərində kimya sənayesi müəssisələri fəaliyyət göstərir. 

Salyanda plastik kütlə, Neftçalada yod-brom və İmişlidə şəkər zavod-

ları mövcuddur. Aran iqtisadi-coğrafi rayonu ölkə və beynəlxalq əhə-

miyyətli magistral nəqliyyat xəttləri (dəmir və şose yolları) üzərində 

yerləşir. Bakı şəhərini ölkənin əsas iqtisadi rayonları, Gürcüstan, İran 
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və Türkiyə ilə birləşdirən nəqliyyat yolları bu iqtisadi-coğrafi rayonun 

ərazisindən keçir. Son vaxtlar beynəlxalq yükdaşımaların çoxalması 

bu yolların əhəmiyyətini artırmışdır [14]. 

Tədqiqatın əsas məzmunu və alınmış nəticələr. Qeyd etmək la-

zımdır ki, Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər əhalisinin sürətlə ar-

tımına baxmayaraq, bu rayon hələ də Azərbaycanın orta respublika sə-

viyyəsi ilə müqayisədə zəif urbanizasiyalaşmış regionlardan biridir. Dü-

zən relyefin kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmaq üçün əlverişli ol-

ması yaşayış məntəqələrinin, xüsusən də kəndlərin həm ərazicə, həm də 

demoqrafik cəhətdən nisbətən sürətli inkişafı ilə nəticələnmişdir [13]. 

Son statistik məlumata görə (2017-ci il) Aran iqtisadi-coğrafi ra-

yonunda ümumi əhalinin 38,6%-i şəhər əhalisidir, respublikada isə bu 

göstərici 54,1%-dir. Bu da iqtisadi-coğrafi rayonda şəhəryaradıcı tə-

sərrüfat sahələrinin ― sənayenin, nəqliyyatın, müxtəlif sosial infra-

strukturların orta respublika səviyyəsi ilə müqayisədə zəif inkişaf etdi-

rilməsi ilə əlaqədar olmuşdur[9]. 

Energetika sənayesi üzrə ixtisaslaşmış Mingəçevir, Şirvan şəhər-

ləri eyni zamanda neft, qazçıxarma, tikinti sənaye mərkəzləri kimi for-

malaşmışdır. İnzibati rayon mərkəzi kiçik şəhərlərdə əsasən kənd tə-

sərrüfatı məhsulları emal edən, yerli əhəmiyyət daşıyan yeyinti və 

yüngül sənaye sahələri inkişaf etmişdir[12]. Son dövrlərdə isə iqtisadi-

coğrafi rayonda yeni texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir sıra 

yeyinti sənayesi və maşınqayırmanın elmtutumlu müəssisələri respub-

lika əhəmiyyətlidir. Təbii ki, ―Regionların sosial-iqtisadi inkişafının 

Dövlət proqramları‖nın həyata keçirilməsi iqtisadi-coğrafi rayonun şə-

həryaradıcı təsərrüfat sahələrinin inkişafına və bu sahədə məşğul olan 

əmək ehtiyatlarının artımına səbəb olmaqla urbanizasiya səviyyəsinin 

də yüksəlməsinə şərait yaradacaqdır. Ümumi Azərbaycan respublikası 

və Aran iqtisadi-coğrafi rayon üzrə şəhər əhalisinin və onun payının 

dinamikasını aşağıdakı cədvəl üzrə izləmək olar. 

Cədvəl 1 

Azərbaycan Respublikası və Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər 

əhalisinin və onun payının dinamikası 

Azərbaycan 

Respublikası 

İ l l ə r 

1990 1995 2000 2005 2009 2017 

Ümumi əhali 7175,2 7684,9 8048,6 8391,9 8947,2 9810,0 

Şəhər əhalisi 3852,8 4020,1 4096,9 4327,5 4842,5 5199,0 
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faizi 53,9 52,4 51,0 51,5 54,1 52,9 

Aran iqtisadi 

rayonu 

əhalisi 

1403,7 1560,6 1648,2 1721,2 1802,2 1985,2 

Şəhər əhalisi 536,7 601,8 611,1 654,5 695,6 743,8 

faizi 38,2 38,6 37,1 38,0 38,6 37,5 

Mənbə: Azərbaycanın əhalisi, 1990, 1995, 2000, 2005, 2009, 2017-ci illərin 

məlumatları 

Cədvəldən göründüyü kimi, son 18 ildə ümumi Azərbaycan 

Respublikası üzrə olduğu kimi, iqtisadi-coğrafi rayonda da ümumi 

əhalinin tərkibində şəhər əhalisinin payı əhəmiyyətli dərəcədə azal-

mışdır. Bu da müstəqillik əldə olunduqdan sonra müharibə, Ermənis-

tanın 20%-dən çox ərazini işğal etməsi, böyük miqdarda qaçqın və 

köçkün ordusunun yaranması, ənənəvi istehsal-iqtisadi əlaqələrin po-

zulması, iqtisadi böhran və s. səbəblərdən şəhəryaradıcı təsərrüfat sa-

hələrinin ləng inkişafı ilə əlaqədar olmuşdur. Aran iqtisadi-coğrafi ra-

yonu şəhər məskunlaşma sistemi strukturunun 2017-ci liin məlumatı-

na görə respublikanın müvafiq göstəricilərini Cədvəl 2.-nin rəqəmləri 

üzrə müqayisəli izləmək olar. 

Cədvəl 2 

Əhalinin 2017-ci ilin əvvəlinə olan sayına görə şəhər yerlərinin 

qruplaşdırılması 

Şə-

hər 

yerlə

rinin 

sayı 

onlardan əhalinin sayına görə 

3000-

dək 

3000

-

5000 

5000-

10000 

10000-

20000 

20000-

50000 

50000-

100000 

100000

-

500000 

50000

0-dən 

yuxarı

Azərbaycan 

Resp-sı 

şəhərlər 78 1 1 13 27 25 7 3 1 

qəsəbələr 261 169 23 29 20 16 4 - - 

Aran 

iqtisadi r-nu 

şəhərlər 18 - - - 5 10 2 1 - 

qəsəbələr 35 27 4 4 - - - - - 

Mənbə: Cədvəl müvafiq illərin Azərbaycanın əhalisi statistik məlumatları 

əsasında tərtib edilmişdir. 
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İqtisadi-coğrafi rayonda bütün şəhər əhalisinin 89,2%-i şəhərlər-

də yaşayır. Ümumi şəhər əhalisinin cəmi 10,8%-i qəsəbələrdə cəmlən-

mişdir. Bu yaşayış məskənlərində 01.01.2017-ci ilin məlumatlarına 

görə 79,6 min nəfər əhali yaşayır ki, bu da iqtisadi-coğrafi rayonun 

bütün şəhər əhalisinin təqribən 10,8%-ni təşkil edir [4]. 

İqtisadi-coğrafi rayonun əhalisinin sayına və sosial-iqtisadi po-

tensialına görə ən böyük şəhəri Mingəçevirdir. Respublikada əsas 

elektroenergetika mərkəzi kimi 1948-ci ildə təşəkkül tapmış bu şəhər-

də 103,2 min nəfər (1 yanvar 2017-ci il məlumatına görə) əhali yaşa-

yır. Şəhərin iqtisadi bazasında əsas sənaye müəssisələri Azərbaycan 

DRES və SES olsa da burada hazırda 45 müəssisə fəaliyyət göstərir. 

İşçilərin orta sayı 3118 nəfər, əsas sənaye-istehsal fondlarının sayı isə 

595,9 mln. manat təşkil edir. Daha çox istehsal olunan məhsullar elek-

trik enerjisi (27854 mln.kvt./saat), bərk plastik borular, ştanqlar,... 

(198,8 ton) rezin lövhələr, təbəqələr və zolaqlar (22,6 ton) və s.-dir. Şə-

hərin təsərrüfat strukturunda tikinti də əhəmiyyətli rola malikdir. Tikin-

ti-quruculuq, abadlaşdırma işləri ilə 23 tikinti təşkilatı məşğul olur. On-

larda çalışan işçilərin sayı 235 nəfər təşkil edir. Şəhərdə iqtisadi-coğrafi 

rayonun ümumi sənaye məhsulunun 30,2%-i istehsal olunur (Müvafiq 

ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə). Ümumiyyətlə, Mingəçevir şə-

hərində iqtisadi-coğrafi rayonun bütün sənaye müəssisələrinin 13,7%-i, 

sənayedə çalışan işçilərin isə 14,6%-i burada cəmlənmişdir. 

Şəhərin əsas sosial infrastrukturu 642 çarpayısı olan 5 xəstəxa-

na, 2600 nəfərə bir növbədə xidmət göstərən 10 ambulator-poliklinika, 

2880 nəfərin təlim-tərbiyə aldığı 21 daimi məktəbəqədər uşaq müəssi-

səsi, 13739 nəfərin təhsil aldığı 22 gündüz ümumtəhsil məktəbləri, ki-

tab fondu 256,9 min nüsxə olan 13 kütləvi kitabxana və s-dən ibarət-

dir. Tibbi müəssisələrdə 431 həkim çalışır. Orta tibb işçilərinin sayı 

isə 993 nəfər təşkil edir (Azərbaycanın regionları, 2016, s.544-552). 

Mingəçevir digər yerlərlə əhali mübadiləsində həmişə müsbət 

miqrasiya balansına malik olmuşdur. Lakin dövlət müstəqilliyi illərin-

də şəhərin iqtisadi bazasında müşahidə edilən geriləmələrlə əlaqədar 

miqrasiya balansı mənfi olmuşdur. Məsələn, 2010-2015-ci illər döv-

ründə şəhərin təbii artımı 5912 nəfər təşkil etmişsə, ümumi əhali artı-

mı 4600 nəfər olmuşdur. Yəni təbii yolla artan əhalinin 1312 nəfəri şə-

hərdən kənara miqrasiya etmişdir. 

İqtisadi-coğrafi rayonun əhalisinin sayına və sosial-iqtisadi po-

tensialına görə ikinci şəhəri 1954-cü ildə yaranmış Şirvandır. Burada 1 
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yanvar 2017-ci ilin məlumatına görə 80,1 min nəfər əhali yaşayır. 

Cədvəl 3.-ün məlumatlarından aydın olur ki, şəhər demoqrafik cəhət-

dən dinamik inkişafa malikdir. Azərbaycanın əsas elektroenergetika 

mərkəzlərindən biridir. Burada Azərbaycanın gücünə görə ikinci 

DRES-i işləyir. 2015-ci ildə 4813 mln.kvt./saat elektrik enerjisi isteh-

sal olunmuşdur. Şəhərin iqtisadi bazasında yanacaq sənayesinin də 

payı az deyil, neft-qaz hasil edilir. Son (2015) məlumatına görə burada 

258,5 min ton xam neft, 19,9 mln.kub metr təbii qaz istehsal olunmuş-

dur. Ümumiyyətlə, şəhərdə 37 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir və 

onlarda 4964 nəfər sənaye-istehsal heyəti çalışır. Şirvan şəhərinin payı-

na Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun bütün sənaye müəssisələrinin 

11,2%-i və sənaye işçilərinin 23,3%-i düşür. Şirvan şəhərində 2015-ci 

ildə 254,5 mln.manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, 

bu da iqtisadi-coğrafi rayonun müvafiq məhsulunun 28,9%-i deməkdir. 

Sənaye məhsulu istehsalının dinamikası məhsul istehsalının azaldığını 

göstərir. Yüngül sənayesi əsasən pambıq tiftiyi, pambıq lifi, pambıq çi-

yidi istehsalı, yeyinti sənayesi isə saflaşdırılmış pambıq yağı, hidrogen-

ləşdirilmiş bitki piyləri və yağları, alkoqolsuz içkilər istehsalı ilə təmsil 

olunur. Burada ildə 150,6 ton paltar sabunu istehsal edilir. 

Şəhərin sosial infrastrukturu 420 çarpayısı olan 5 xəstəxana, bir 

növbədə gələnlərin sayının 860 nəfər olduğu 7 ambulator-polikninika 

ilə təmsil olunur. Bu müəssisələrdə çalışan orta tibb işçilərinin sayı isə 

606 nəfər təşkil edir. Gündüz ümumtəhsil məktəblərinin sayı 16, on-

larda təhsil alanlar 11570 nəfər, 525 nəfərlik 6 daimi məktəbəqədər 

uşaq müəssisələri, 29 kütləvi kitabxana və s. vardır. Şirvan şəhəri də 

ətraf yerlərlə əhali mübadiləsində mənfi balansa malikdir. Məsələn, 

2010-2015-ci illərdə ümumi əhali artımı 5300 min nəfər, təbii artım 

5753 min nəfər, miqrasiya hesabına azalma isə 453 nəfər olmuşdur. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonu əhalisinin sayına, sosial-iqtisadi po-

tensialına görə üçüncü şəhəri 1938-ci ildə şəhər statusu almış eyniadlı 

inzibati rayonun idarəetmə mərkəzi, respublika tabeli şəhər Yevlaxdır. 

Burada 60,9 min nəfər əhali yaşayır. Yevlax şəhəri bir şəhər vahidi, 

Aran, Meyvəli, Düzdağ qəsəbələrinin və 46 kənd yaşayış məntəqəsi-

nin inzibati-idarəetmə, təsərrüfat-təşkilat, sosial-mədəni mərkəzidir. 

Yevlax şəhərinin inkişafında onun nəqliyyat qovşağı kimi yerinə yetir-

diyi funksiya xüsusilə mühüm rol oynamış və oynamaqdadır. Əlverişli 

iqtisadi-coğrafi mövqeyi, beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli dəmiryolu, 

avtomobil yollarının – Bakı-Tiflis-Ceyhan; Bakı-Supsa neft; Bakı-Tif-

lis-Ərzurum qaz kəmərinin buradan keçməsi şəhərin inkişafına müsbət 
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təsir etmişdir. Bakı-Tbilisi, Bakı-Tbilisi-Qars beynəlxalq dəmiryolları 

bu şəhərdən keçir. Bununla yanaşı şəhərin böyük kənd təsərrüfatı ra-

yonu mərkəzində yerləşməsi, müəyyən emaledici sənaye sahələrinin 

inkişafına səbəb olmaqla şəhərin iqtisadi bazasının formalaşmasında 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. Lakin statistik məlumatların təhlili, kame-

ral müşahidələr göstərir ki, son onillikdə şəhərin iqtisadi və sosial ba-

zasında tənəzzül baş verir. Bu da şəhərin həm də demoqrafik inkişa-

fında ləngimələrlə müşahidə olunur, mövcud və artan əhali potensialı-

nın kənarlara axıcılığı ilə nəticələnir. Cədvəl 3.-ün statistik məlumatla-

rından görünür ki, son onilliklərdə (2001-2017) şəhərin əhalisi cəmi 

16,2% artmışdır.Orta illik artım isə cəmi1% təşkil etmişdir.Şəhərin so-

sial-iqtisadi bazasının demoqrafik potensiala uyğunlaşdırılması vacib-

dir, bunun üçün davamlı maliyyə vəsaiti lazımdır. 

Tərtərçayın sol sahilində yerləşən Bərdə şəhəri orta əsrlər Alba-

niyasının paytaxtı olmaqla çox qədim tarixə malikdir. Onun inzibati 

idarəçiliyində şəhərin özü və 110 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. On-

ların əsas istehsal funksiyası müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələri olsa da, 

əsas aparıcı sahə pambıqçılıqdır. Sosialist təsərrüfat sisteminin dağıl-

ması təsərrüfat müstəqilliyinin verilməsi ilə əlaqədar şəhəryaradıcı 

faktor kimi inzibati idarəçilik funksiyası xeyli zəifləmişdir. Əsas şə-

həryaradıcı təsərrüfat sahələri yüngül və yeyinti sənayesi ilə təmsil 

olunur. Əsas müəssisəsi pambıqtəmizləmə zavodudur. Burada mahlıc, 

pambıq tiftiyi və pambıq çiyidi istehsal olunur. İş yerlərinin məhdud-

luğu ilə əlaqədar şəhərdə əhalinin sayı ləng artır. Məsələn, son 16 ildə 

(2001-2017) Bərdənin əhalisi cəmi 9,7% artmışdır. Halbuki, demoqra-

fik potensial bu rayonda daha çox olmuşdur, həm də Bərdə Dağlıq Qa-

rabağdakı strateji mövqeyi ilə əlaqədar həm demoqrafik, həm də so-

sial-iqtisadi baxımdan daha sürətlə inkişaf etməlidir. Aran və Dağlıq 

Qarabağ arasında əhali məskunlaşmasının mühüm istinad-dayaq kar-

kası funksiyasını yerinə yetirməlidir. Bunun üçün şəhərin iqtisadi-so-

sial bazasının demoqrafik potensiala uyğunlaşdırılması zəruridir. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun demoqrafik və iqtisadi potensia-

lına görə əsas şəhərlərindən biri Salyandır. Salyan şəhəri nəqliyyat qov-

şağı kimi də müəyyən dərəcədə inkişaf etmişdir. Salyandan Bakı-Astara 

dəmiryolu və avtomobil yolları keçir. Salyan həm də çay limanıdır. 

Ümumiyyətlə, əlverişli nəqliyyat və iqtisadi-coğrafi mövqe şəhərin 

inkişafında müsbət rol oynamışdır. Şəhərin iqtisadi bazasında yanacaq 

(neft-qaz hasilatı), yeyinti və yüngül sənaye sahələri aparıcı rol oynayır. 
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Daha çox istehsal olunan məhsullar mahlıc, pambıq tiftiyi, plastik kütlə, 

kərpic, neft və s.-dir. Şəhərin iqtisadi bazasının demoqrafik inkişafdan 

geri qalması, son müstəqillik illərində isə daha da zəifləməsi şəhərin so-

sial-iqtisadi, demoqrafik baxımdan ləng inkişafına səbəb olmuş və ol-

maqdadır. Son 16 ildə (2001-2017) şəhərin əhalisi cəmi 6,7% artmışdır. 

Bu da demoqrafik potensialla sosial-iqtisadi inkişaf arasında böyük fər-

qin olması ilə əlaqədardır. Artan demoqrafik potensialın çoxu şəhərdən 

başqa yerlərə miqrasiya edir. Şəhərin inkişafına, xüsusən də tikinti qu-

ruculuq işlərinə Kürün səviyyəsinin hər il qalxması ilə əlaqədar qrunt 

sularının səthə çıxması, antisanitariya şəraitini yaratması da əhəmiyyətli 

dərəcədə mənfi təsir edir.Ona görə də Kürün məcrasını şəhərdən uzaq-

laşdırmaq, dəyişdirmək məqsədəuygundur. 

İqtisadi-coğrafi rayonun şəhər məskunlaşma sistemində əhalisi-

nin sayına görə fərqlənən eyniadlı inzibati rayonun idarəetmə mərkəzi 

Göyçay şəhəridir. Göyçay şəhər statusunu XIX əsrdə almışdır. Şəhərin 

formalaşmasında onun uzun müddət yerinə yetirdiyi ətraf kəndlər 

üçün təsərrüfat-təşkilat, sosial-mədəni mərkəz funksiyası mühüm rol 

oynamışdır. Lakin müstəqillik dövründə təsərrüfat müstəqilliyinin 

verilməsi ilə əlaqədar bu amilin şəhəryaradıcı təsiri zəifləmişdir. Bu-

nunla yanaşı, şəhərin iqtisadi bazasında tənəzzülün baş verməsi onun 

demoqrafik inkişafına da mənfi təsir etməkdədir. Məsələn, son 16 ildə 

(2001-2017) şəhərdə əhali artımı cəmi 5,4% təşkil etmişdir, halbuki tə-

bii artım bundan 2 dəfə çox olmuşdur. Hazırda şəhərin iqtisadi bazasını 

əsasən yerli kənd təsərrüfatı xammalının emalına əsaslanan yeyinti və 

yüngül sənaye təşkil edir. Əsas müəssisələri Göyçay Süd açıq tipli 

səhmdar cəmiyyəti, nar emalı zavodu, quşçuluq kombinatları, yem za-

vodu və s.-dir. Şəhərin maddi və sosial infrastrukturunun mövcud de-

moqrafik potensiala uyğunlaşdırılması onun inkişafına müsbət təsir edə 

bilər. Bunun üçün dövlət səviyyəsində əmək tutumlu, müasir emaledici 

sənaye müəssisələrinin yaradılmasına kömək göstərilməlidir. 

Ağcabədi şəhəri mühüm kənd təsərrüfatı, xüsusən də pampıqçı-

lıq rayonu təsərrüfat-təşkilat mərkəzi kimi inkişaf etmişdir. Şəhərin 

iqtisadi bazası demək olar ki, çox kasıbdır. Əsasən kiçik həcmli yeyin-

ti və yüngül sənaye müəssisələrindən ibarətdir, hətta şəhərin iqtisadi 

cəhətdən fəal əhalisinin müəyyən hissəsi ətrafdakı kənd təsərrüfatı sa-

hələrində çalışır. Şəhərdə üç yeni açılmış süd emalı zavodu və bir neçə 

bankın filialları fəaliyyət göstərir. Şəhər əhalisi Cədvəldən 3.-dən gö-

ründüyü kimi, müsbət dinamikaya malikdir. Lakin demoqrafik inkişaf 

tempi yuxarıda qeyd edilən şəhərlərlə müqayisədə yüksəkdir. Son 16 
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ildə şəhərin əhalisi 20% çoxalmışdır. Şəhərin əhalisi yüksək təbii ar-

tım hesabına formalaşır. 

İqtisadi-coğrafi rayonun digər nisbətən əhəmiyyətli əhalisi, so-

sial-iqtisadi potensialı olan şəhəri İmişli şəhəridir. Şəhər Arazın sol sa-

hilində, Bakı-Naxçıvan dəmir yolunun kənarında yerləşir. Şəhərin 

iqtisadi bazasının əsasını yeyinti və yüngül sənaye müəssisələri təşkil 

etsə də onlar çox kiçik həcmlidirlər. Ümumiyyətlə, İmişlidə 2015-ci 

ildə 35 fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri 35 vahid təşkil etmişdir. 

Bu müəssisələrdə çalışan işçilərin orta siyahı sayı 2385 nəfər olmuş, 

istehsal olunan sənaye məhsulunun dəyəri (müvafiq ilin faktiki qiy-

mətləri ilə) 126455 min manata bərabər olmuşdur. Son illərdə istifadə-

yə verilən ən böyük müəssisə yerli xammalla işləyən şəkər zavodudur. 

Hər gün 100 ton olmaqla il ərzində 300-350 min ton şəkər emal edilir. 

Bu sənaye müəssisəsinin infrastrukturunda 1400 nəfərə qədər adam 

çalışır. Şəhərdə istehsal olunan məhsullar əsasən şəkər tozu, mahlıc, 

pambıq tiftiyi, müxtəlif tikinti materialları, neft (qaz kondensatı daxil 

olmaqla) və s.-dir. Buna baxmayaraq şəhərin iqtisadi bazasının şəhər-

yaradıcı amil kimi təsiri zəifdir. Ona görə də o biri şəhərlərdə olduğu 

kimi, burada şəhərin təsərrüfat strukturu nisbətən yaxşı olsa da onun 

da əməktutumlu, müasir emaledici sənaye sahələri hesabına əsaslı tək-

milləşdirilməsi məqsədəuyğundur. 

Böyük kənd təsərrüfatı rayonunun inzibati idarəetmə mərkəzi 

olan, Kür çayı ilə Arazın qovşağında ― sağ sahildə, dəniz səviyyəsin-

dən təqribən -10m. aşağıda yerləşən Sabirabad şəhərində 30,5 min nə-

fər əhali yaşayır (01 yanvar 2017). Cədvəl 3.-ün materiallarının təhli-

lindən görünür ki, son 16 ildə (2001-2017) şəhərin əhalisi 10,9% ço-

xalmışdır. Şəhərin əhalisi əsasən təbii artım hesabına formalaşır. Şəhə-

rin iqtisadi bazasını əsasən onun özünün əhalisinin daxili tələbatının 

ödənilməsinə yönəlmiş kiçik həcmli yeyinti və yüngül sənaye müəs-

sisələri təşkil edir. 2015-ci ilin məlumatına görə şəhərdə 19 sənaye 

müəssisəsi fəaliyyət göstərir, onlarda çalışan sənaye-istehsal heyətinin 

sayı 292 nəfərdir. Əsas istehsal olunan sənaye məhsulları konservləş-

dirilmiş tərəvəz və meyvələr, müxtəlif souslar və s.-dir. Son illərdə 

tikilən ən böyük sənaye müəssisəsi lift zavodudur. Şəhərin iqtisadi ba-

zasında kənd təsərrüfatının da payı böyükdür. Şəhərin əmək ehtiyatla-

rının müəyyən hissəsi ətrafda yerləşən heyvandarlıq, əkinçilik işlərin-

də çalışır. Şəhəryaradıcı sənaye sahələrinin zəif inkişafı, iş yerlərinin 

mövcud və artan demoqrafik potensialdan geri qalması şəhərin inkişa-
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fını, onun məskunlaşma sisteminin mühüm istinad dayaq mərkəzi 

kimi normal fəaliyyətini məhdudlaşdırır. 

Hacıqabul şəhəri həm beynəlxalq əhəmiyyətli magistral Bakı-

Tbilisi dəmir və avtomobil yolları üzərində, həm respublika daxili 

nəqliyyat yollarının qovşağında yerləşdiyindən onun inkişafında nəq-

liyyat faktoru mühüm rol oynamışdır. Şəhərin inkişafında digər mü-

hüm rol oynamış faktor onun ətraf ərazilər üçün təsərrüfat-təşkilat 

funksiyası olmuşdur. Hər iki şəhəryaradıcı amilin hal-hazırda da rolu 

əhəmiyyətli olaraq qalmaqdadır. Son məlumata görə (2017-ci il) bu 

şəhərdə 37,0 min nəfər əhali yaşayır, onun inzibati idarəçiliyində 1 şə-

hər, 5 qəsəbə və 25 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Ümumiyyətlə, 

Hacıqabul rayonunda son məlumata görə 14 sənaye müəssisəsi fəaliy-

yət göstərmişdir. Bu müəssisələrdə işləyən sənaye-istehsal heyətinin 

sayı 862 nəfər olmuşdur. Şəhər təsərrüfatının, xüsusən də sənayenin 

zəif inkişaf etməsinə baxmayaraq, onun coğrafi cəhətdən Bakı-Sum-

qayıt sənaye qovşağına yaxın yerləşməsi əmək ehtiyatlarının kəfkiri 

miqrasiya edərək bu sənaye qovşağında işləməsinə, yerlərdə qalması-

na müsbət təsir edir. Təsadüfi deyildir ki, son müqayisə dövründə 

(2001-2017-ci il) şəhərin əhalisi 63,7% çoxalmışdır. Bu da iqtisadi-

coğrafi rayonun şəhərləri arasında ən yüksək göstəriciyə malikdir. 

Ağdaş şəhəri əlverişli iqtisadi-coğrafi və nəqliyyat mövqeyi, ətraf 

ərazilərin təsərrüfat-təşkilat mərkəzi funksiyası daşıması hesabına for-

malaşmış və inkişaf etməkdədir. Ağdaş XVI əsrdə salınsa da, ona şəhər 

statusu 1900-cü ildə verilmişdir. Burada 31,9 min nəfər (2017) əhali ya-

şayır. Ağdaş şəhəri böyük kənd təsərrüfatı rayonunun mərkəzi olsa da 

onun iqtisadi bazası zəif inkişaf etmiş, sənaye müəssisələri kiçik həcmli 

olub əsasən yüngül və yeyinti sənayesi sahələrini əhatə edir. Son statis-

tik məlumatlara görə Ağdaşda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin 

sayı 11 ədəd, onlarda çalışan işçilərin orta siyahı sayı 522 nəfər təşkil 

etmişdir. Ətraf ərazilərin bol kənd təsərrüfatı xammalının tam, komp-

leks emalına əsaslanan müasir, rəqabətə dözümlü məhsul istehsal edə 

bilən müştərək (xarici investorları cəlb etmək hesabına) sənaye müəssi-

sələrinin yaradılması Ağdaş şəhərinin iqtisadi bazasını yaxşılaşdırar, so-

sial infrastrukturunu təkmilləşdirər, əhalisinin məşğulluq səviyyəsini 

yüksəltmiş olar. Son 16 ildə (2001-2017) şəhərin əhalisi 39,9% çoxal-

mışdır. Bu da yüksək təbii artım hesabına baş vermişdir. 

İqtisadi-coğrafi rayonda Şirvan şəhərindən sonra ikinci neft ha-

silatı mərkəzi Neftçaladır. Xəzər sahilindən təqribən 12km. məsafədə 

yerləşən bu şəhərdə 21,7 min nəfər əhali yaşayır. Neftçala həm də 
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eyniadlı kənd təsərrüfatı rayonunun inzibati mərkəzidir. Şəhərin iqti-

sadi bazasının əsasını neft-qaz hasilatı, yüngül və yeyinti sənayesi təş-

kil edir. Neftçalada fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 15, sənaye 

işçilərinin sayı isə 1267 nəfər təşkil edir. Əsas istehsal olunan məhsul-

lar neft, qaz, yod, balıq və balıq məmulatları və s. təşkil edir. Digər şə-

hərlər kimi Neftçalanın da təsərrüfat strukturunu əmək tutumlu, müa-

sir emaledici sənaye müəssisələri hesabına təkmilləşdirmək lazımdır. 

Neftçala şəhərinin əhalisi son 16 ildə (2001-2017) 19,2% çoxalmışdır. 

Əhalinin yüksək artımı şəraitində bu zəif göstəricidir. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun əlverişli iqtisadi-coğrafi möv-

qedə yerləşən digər şəhəri Kürdəmirdir. Şəhərdə 2017-ci illin 1 yanva-

rına olan rəsmi statistikaya görə 18,8 min nəfər əhali yaşayır. Kürdə-

mir şəhərindən beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Tbilisi şose və dəmir yol-

larının keçməsi onun iqtisadi-coğrafi mövqeyinin əlverişliliyini artırır. 

İqtisadi rayonun digər şəhərləri kimi, Kürdəmir şəhərinin də iqtisadi 

bazasını ətraf kəndlərdə istehsal olunan xammalın emalına əsaslanan 

kiçik həcmli yüngül və yeyinti sənayesi müəssisələri təşkil edir. Şəhə-

rin iqtisadi bazasının əsasını işçilərin orta siyahı sayı 527 nəfər olan 

11 fəaliyyətdə olan sənaye müəssisələri təşkil edir. Əsas istehsal olu-

nan sənaye məhsulu un, çörək və çörək məmulatları, süd məhsulları, 

qismən də spirtdir. Son vaxtlarda çoxmərtəbəli binalar üçün sərnişin 

və yük qaldıran liftlər istehsal edən zavod istifadəyə verilmişdir. Bu 

maşınqayırma müəssisəsinin tam gücü ilə işləməsi əmək ehtiyatların-

dan istifadəni yaxşılaşdıracaq, şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına müs-

bət təsir edəcəkdir. Şəhərin iqtisadi bazasının zəif olması nəticəsində 

Kürdəmir şəhərinin əhalisi son 16 ildə (2001-2017) cəmi 6,2% çoxal-

mışdır. Bu isə iqtisadi-coğrafi rayonun o biri şəhərləri ilə müqayisədə 

çox aşağı göstəricidir. 

İqtisadi-coğrafi rayonun digər şəhəri Saatlı da yerinə yetirdiyi 

funksiyaya görə yuxarıda xarakterizə edilən şəhərlərdən fərqlənmir. 

Bu şəhər də kənd təsərrüfatı rayonunun sosial-mədəni, inzibati və tə-

sərrüfat-təşkilat mərkəzidir. Şəhərin iqtisadi bazası 14 fəaliyyətdə olan 

müəssisə ilə təmsil olunur. Bu müəssisələr kiçik həcmlidirlər, onlarda 

cəmi 526 sənaye-istehsal heyəti çalışır. Saatlıda son (2017) statistik 

məlumata görə 19,4 min nəfər əhali yaşayır. Əhali əsasən yerli təbii 

artım hesabına çoxalır. Cədvəl 3.-ün statistik məlumatlarından aydın 

olur ki, şəhər əhalisi 2001-ci ildən 2017-ci ilə kimi 2,7 min nəfər və ya 

16,2% çoxalmışdır. Artan demoqrafik potensiala nisbətən iş yerlərinin 
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az olması Saatlı şəhərinin mexaniki hərəkət balansının mənfi olmasına 

səbəb olmuşdur. Şəhərin kiçik həcmli yeyinti və yüngül sənaye müəs-

sisələrində istehsal olunan əsas məhsul ətraf kəndlərdə becərilən pam-

bığın ilkin emalı məhsulu olan pambıq mahlıc (2073 ton) və pambıq 

tiftik (2822 ton), çörək və çörək məmulatları (86 ton), müxtəlif kon-

servlər (153,7 ton) və s-dir. 

Çox qədim tarixə malik olsa da Beyləqan şəhərinin son vaxtlar-

da inkişafı əsasən ətraf ərazilərin sosial-mədəni, təsərrüfat-təşkilat 

mərkəz olması ilə bağlı olmuşdur. Beyləqan şəhəri (14,4 min nəfər) az 

əhali sayına malik 16 qəsəbənin (hər birinin əhalisinin sayı 0,1-2 min 

nəfər arasında dəyişir), 25 kənd yaşayış məntəqəsinin inzibati, sosial-

mədəni, təsərrüfat-təşkilat mərkəzidir. Şəhərin yerinə yetirdiyi bu 

funksiyanın yeni təsərrüfatçılıq sisteminə keçilməsi ilə əlaqədar zəiflə-

məsi, şəhəryaradıcı təsərrüfat sahələrinin tənəzzülə uğraması şəhərin 

demoqrafik inkişafının ləngiməsinə səbəb olmuşdur. Hətta şəhərin 

təbii artım hesabına formalaşan demoqrafik potensialının əhəmiyyətli 

hissəsinin kənarlara miqrasiyasına səbəb olmuşdur. Hazırda şəhərin 

iqtisadi bazasını kiçik həcmli özəl yeyinti və yüngül sənaye müəssisə-

ləri təşkil edir. 2015-ci ilin məlumatına görə Beyləqanda 8 fəaliyyətdə 

olan sənaye müəssisəsi qeydə alınmışdır. Bu sənaye müəssisələrində 

çalışan işçilərin orta sayı 412 nəfər olmuşdur. Əsas istehsal olunan 

məhsullar pampıq mahlıcı (773,1 ton), çörək və çörək məmulatlarıdır 

(657 ton). Ticarət və müxtəlif xidmət sahələri isə çox olsa da az əmək 

tutumludurlar. Ona görə də şəhər demoqrafik cəhətdən zəif inkişaf et-

məkdədir. Son 16 ildə şəhərin əhalisi cəmi 2,3 min nəfər və ya 16,4% 

artmışdır. Halbuki, təbii artım bundan 2 dəfədən də çox olmuşdur. 

Muğan düzünün əsas yaşayış məntəqələrindən olan, İran islam 

respublikası ilə sərhəddə yerləşən Biləsuvar şəhər yaşayış məntəqəsi 

böyük kənd təsərrüfatı rayonunun inzibati mərkəzi kimi təşəkkül tap-

mışdır. Şəhərin iqtisadi bazasını çox kiçik həcmli yüngül və yeyinti sə-

naye müəssisələri təşkil edir. Məsələn, 2015-ci ilin statistik məlumatına 

görə ümumiyyətlə rayonda 13 sənaye müəssisəsi olmuş, onlarda 934 

nəfər sənaye istehsal heyəti çalışmışdır. İstehsal edilən əsas sənaye 

məhsulları pambıq çiyidi və pambıq tiftiyi (1221 ton), konservlər və to-

mat püresi (13976 ton), un (585,6 ton) olmuşdur. Ona görə də Biləsuvar 

şəhərində də o biri şəhərlərdəki kimi demoqrafik inkişaf ləng getmişdir. 

Əhalinin sayı 2001-ci ildəki 17,7 min nəfərdən 2017-ci ildə 22,6 min 

nəfərə yüksəlmişdir. Başqa sözlə, əhali 27,7%-ə qədər artmışdır. Halbu-

ki, bir sərhəd yaşayış məntəqəsi kimi Biləsuvar sosial-iqtisadi və demo-
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qrafik cəhətdən daha güclü inkişaf etdirilməlidir. Demoqrafik potensiala 

və inkişafa uyğun iqtisadi baza, sosial infrastruktur yaradılmalıdır. Bilə-

suvar sərhəd məskunlaşma sistemində mühüm istinad-dayaq karkasına 

çevrilməlidir. O, nəinki özünün, hətta müəyyən dərəcədə ətraf kəndlərin 

artan demoqrafik potensialını özündə cəmləməlidir. 

Ucar şəhərinin iqtisadi bazası zəif olub əsasən kiçik həcmli yün-

gül və yeyinti sənayesi müəssisələri ilə təmsil olunur. Son məlumata 

görə şəhərdə 11 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardakı səna-

ye istehsal heyətinin sayı 272 nəfər təşkil edir. Əsas məhsulları çörək 

və çörək məmulatları, nar şirəsi, pambıq tiftiyi, pambıq mahlıcı ol-

muşdur. O biri şəhərlər kimi, Ucar da iqtisadi və sosial infrastrukturu-

nun zəif inkişafı üzündən demoqrafik cəhətdən ləng inkişaf edir. Təsa-

düfi deyildir ki, nisbətən yüksək təbii artıma baxmayaraq, 2001-ci il 

ilə müqayisədə 2017-ci ilə kimi burada əhali cəmi 2,3 min nəfər art-

mışdır və ya ilin əvvəlinə əhalinin sayı 15,5 min nəfər idisə, 2017-ci 

ildə 17,8 min nəfər olmuşdur. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonu şəhər məskunlaşmasının digər şə-

həri 10,9 min nəfər (01 yanvar 2017) əhali yaşayan Zərdab şəhəridir. 

Onun inzibati tabeliyində şəhərin özü, Bəyimli qəsəbəsi və 40 kənd 

yaşayış məntəqəsi vardır. Ümumiyyətlə, iqtisadi-coğrafi rayonun digər 

şəhərlərinə xas olan inkişaf xüsusiyyəti Zərdab şəhəri üçün də səciy-

yəvidir. İqtisadi bazasının zəifliyi ilə əlaqədar Zərdab şəhəri zəif inki-

şaf edir. Son 16 ildə (2001-2017) onun əhalisi cəmi 6,9% artmışdır. 

Cədvəl 3 

Aran iqtisadi rayonu şəhər və qəsəbələrinin əhali sayının dinamikası 

 (min nəfər) 

Şəhər və qəsəbələr 
İllər 

1991 2001 2008 2017 

1.Ağcabədi şəh. 26,5 34,0 36,0 40,8 

Hindarx qəs. - - - 8,8 

2.Ağdaş şəh. 20,5 22,8 23,7 31,9 

Ləki qəs. 3,6 3,8 3,9 3,8 

Türyançay qəs. 0,3 0,3 0,3 0,3 

3.Beyləqan şəh. 13,2 14,0 14,4 16,3 

Qəhrəmanlı q. 1,8 1,8 1,8 2,0 

Araz qəs. 0,2 0,1 0,1 0,2 

Yeni Mil qəs. - - 2,1 2,3 
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Günəş qəs. - - 0,8 0,9 

Bolsulu qəs. - - 1,6 0,9 

Şərq qəs. - - 1,9 1,9 

Mil qəs. - - 2,0 2,4 

Türklər qəs. - - 1,4 1,7 

Yuxarı Aran qəs. - - - 1,8 

Mayak qəs. - - - 0,8 

Milabad qəs. - - - 2,4 

Örənqala qəs. - - - 2,1 

Baharabad qəs - - - 0,9 

Bahar qəs. - - - 1,3 

Şəfəq qəs. - - - 1,2 

4.Bərdə şəh. 32,0 36,3 38,2 39,8 

5.Biləsuvar şəh. 19,7 17,7 18,9 22,6 

6.Göyçay şəh. 32,2 34,9 35,2 36,8 

7.Hacıqabul şəh. 21,5 22,6 24,0 37,0 

Müğan qəs. 3,2 4,3 4,7 5,5 

Padar qəs. - - 0,8 1,1 

Navahı qəs. - - 2,3 2,5 

Pirsaat qəs. - - 0,8 1,1 

8.İmişli şəh. 27,0 31,0 31,9 35,2 

Bəhramtəpə qəs. 3,7 4,0 4,3 4,9 

Vətəgə - - 0,1 - 

9.Kürdəmir şəh. - 17,7 17,8 18,8 

Karrar qəs. - - 1,5 1,7 

Qarabucaq q. - - 1,4 1,6 

10.Neftçala şəh. 15,0 18,2 19,1 21,7 

Bankə qəs. 6,0 6,8 7,3 7,8 

Həsənabad qəs. - 4,0 4,3 6,8 

Xıllı qəs. 3,5 3,7 4,0 4,3 

11.Saatlı şəh. 14,9 16,7 17,5 19,4 

12.Sabirabad ş. 19,4 27,5 28,4 30,5 

13.Salyan şəh. 29,9 35,8 36,2 38,2 

Qaraçala q. 3,6 3,9 4,2 4,8 

Qırxçıraq q. - - 0,3 0,3 

14.Ucar şəh. 14,9 15,5 15,8 17,8 
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15.Zərdab şəh. 8,6 10,2 10,8 10,9 

Bəyimli qəs. 1,0 0,8 0,8 0,9 

16.Şirvan şəh. 62,9 68,3 70,5 80,1 

Hacıqəhrəmanlı q. 1,9 2,2 2,3 2,4 

Bayramlı qəs. - - 2,8 2,5 

17.Mingəçevir şəh. 93,3 94,6 95,8 103,2 

18.Yevlax şəh. 47,0 52,4 55,1 60,9 

Aran qəs. 6,2 6,6 7,0 6,7 

Meyvəli qəs. - - 0,3 0,3 

Düzdağ - - 0,4 0,5 

Mənbə:Cədvəl müvafiq illərin “Azərbaycanın əhalisi” statistik məlumatları 

əsasında tərtib edilmişdir. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun şəhər məskunlaşma sistemində 

qəsəbələr 35 qəsəbə ilə təmsil olunur [8]. Bu yaşayış məskənlərində 

01.01.2017-ci ilin məlumatlarına görə 79,6 min nəfər əhali yaşayır ki, 

bu da iqtisadi-coğrafi rayonun bütün şəhər əhalisinin cəmi 7,0%-ni 

təşkil edir. Əhalisinin sayına görə ən böyük 8 qəsəbə (Bankə, Həsən-

abad, Aran, Muğan, Bəhrəmtəpə, Qaraçala, Xıllı, Ləki) fərqlənir. Bu 

yaşayış məntəqələrinin əhalisi 3,8 mindən (Ləki) 7,8 minə qədər (Ban-

kə) dəyişir. Onlarda cəmi 44,6 min nəfər əhali yaşayır. Bu da iqtisadi 

rayonun bütün qəsəbələrinin əhalisinin 56%-i deməkdir. Halbuki, on-

lar bütün iqtisadi rayon qəsəbələrinin 22,9%-ni təşkil edir. Cədvəl 3.-

ün rəqəmlərindən göründüyü kimi qəsəbələrin əksəriyyətinin əhalisi 

çox azdır. Ən kiçik qəsəbələrin əhalisi 200-300 nəfər təşkil edir. İqti-

sadi bazalarının tənəzzülə uğraması və ya zəif inkişaf etməsi ilə əlaqə-

dar onlar demoqrafik cəhətdən ləng inkişaf edirlər, bəziləri isə (məsə-

lən, Vətəgə) tam boşalmışdır. Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun qəsəbə 

məskunlaşma sistemində nisbətən əhali sayı çox olan şəhər tipli yaşa-

yış məntəqəsi Ləki qəsəbəsidir. Bu yaşayış məntəqəsində 3,8 min nə-

fər əhali yaşayır. Qəsəbə Ağdaş rayonunda, əlverişli iqtisadi-coğrafi 

mövqedə Bakı-Tbilisi beynəlxalq dəmir və avtomobil yolları üzərində 

yerləşir. Yaşayış məntəqəsi qədim tarixə malik olsa da ona qəsəbə sta-

tusu 1934-cü ildə verilib[8]. Qəsəbənin əhalisi 3,8 min nəfərdir 

(2017). Əhalinin sayı təbii artım hesabına formalaşır. İqtisadi bazası 

çox zəif olduğundan demoqrafik inkişaf demək olar ki, dayanmışdır. 
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Belə ki, son dövrdə (2001-2017) əhali sayı artmamışdır. Demoqrafik 

potensialın müəyyən hissəsi kənarlara miqrasiya etmişdir. 

Kənd təsərrüfаtı mənşəli sənаyе хаmmаllаrı bаzаrının fоrmаlаş-

mаsındа еmаl sənаyеsi müəssisələrinin müstəsnа rоlu vаrdır. Еmаl 

sənаyеsinin inkişаf еtdirilməsi rеgiоnda məşğulluğun аrtmаsınа, işsiz-

liyin аşаğı düşməsinə təsir еdərək rеgiоnlаrın sоsiаl-iqtisаdi inkişаfın-

dа əhəmiyyətli təsirlərə mаlikdir[6]. İqtisadi-coğrafi rayonda qəsəbə-

lərin əhalisi əsasən heyvandarlıq, taxılçılıq, pambıqçılıq, meyvəçilik 

və tərəvəzçilik sahələrində çalışır. Bu sahələrin emalı müəssisələrinin 

olmaması qəsəbələrin demoqrafik inkişafına mane olur. İqtisadi-coğ-

rafi rayonun digər şəhər tipli qəsəbələri əhali sayına görə çox kiçikdir-

lər. Onların demoqrafik inkişaf tendensiyasını 1991-2017-ci illər üzrə 

cədvəl 3.-ün rəqəmləri üzrə izləmək olar. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun qəsəbələrinin funksional və ge-

netik xüsusiyyətlərini isə aşağıdakı xəritə-sxem üzrə təhlil edib müəy-

yənləşdirmək olar [11]. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin məskunlaşması, 2009 

Nəticə. İqtisadi-coğrafi regionun bütün şəhər və qəsəbələrində 

demoqrafik inkişafa uyğun sosial-iqtisadi inkişaf təmin olunmalı, eko-

loji tarazlığın saxlanması, mühafizəsi və yaxşılaşdırılması daim diqqət 

mərkəzində olmalıdır. Yerli kənd təsərrüfatı xammalının kompleks 

emalına əsaslanan tam dövriyyəli, müasir standartlara uyğun məhsul 

istehsal edən əməktutumlu müəssisələrin inkişafı təmin edilməli, özəl 
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sektorla yanaşı, dövlət müəssisələri də inkişaf etdirilməlidir. Pambıq-

təmizləmə zavodlarında istehsal olunan mahlıcın sapəyirmə, parçato-

xuma, boyama, toxuma, tikiş mərhələlərini əhatə edən, müasir avadan-

lıqlarla təmin olunmuş kompleks yüngül sənaye müəssisələri nisbətən 

iri şəhərlərdə, ayrıca istehsal mərhələsini əhatə edən (məs. sapəyirmə, 

yaxud tikiş və s.) müəssisələri isə nisbətən kiçik şəhərlərdə yerləşdir-

mək olar. Belə müəssisələrin tikilməsinə ölkənin maliyyə durumu və 

daxili bazarda təbii məhsullara olan böyük tələbat da imkan verir və 

bunu zəruri edir. Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun Abşeronla qonşu-

luqda yerləşməsi Bakı aqlomerasiyası ərazisindəki mövcud və yeni 

yaranacaq sənaye müəssisələri filiallarının iqtisadi-coğrafi regionun 

şəhərlərində yerləşməsinə imkan verir. Bu Aran şəhərlərinin iqtisadi 

və sosial bazasının inkişafına səbəb olmaqla yanaşı, həm də Bakı 

aqlomerasiyasının demoqrafik yükünün, ekoloji gərginliyinin azalma-

sına xidmət edər. Bunun üçün dövlət nəzarəti olmalıdır, çünki özəl şir-

kətlər Bakı paytaxt regionunun böyük tələbatını, sərfəliliyini nəzərə 

alıb o qədər də regionlara meylli deyillər. 

Aran iqtisadi-coğrafi rayonu şəhərlərində kənd təsərrüfatı məh-

sulları emalına əsaslanan istehsalın artırılmasına, innovasiyalı fəaliy-

yətin genişləndirilməsinə nail olmaq üçün dövlət dəstəyi ilə tədbirlər 

işlənib hazırlanmalı və həyata keçirmək lazımdır. Regional inkişafın 

idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması qeyd olunanlarla yanaşı 

aşağıdakı kimi bir sıra strateji əhəmiyyətli məsələlərin həllini də tələb 

edir: məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin sıx yerləşdiyi iqti-

sadi-coğrafi rayonun Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, İmişli, 

Saatlı, Sabirabad, Kürdəmir şəhərlərində xüsusi inkişaf proqramlarının 

işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi vacibdir. 
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Türkdilli dövlətlər qlobal miqrasiya proseslərində 

Turkic-speaking states in global migration processes 

Тюркоязычные государства в процессе глобальной миграции 

Xülasə: Dünyada yaşanan qlobal proseslər türkdilli dövlətlərin 

beynəlxalq inteqrasiyasına təsir göstərir. Azərbaycan daxil olmaqla, 

türkdilli dövlətlər müasir dövrün qlobal miqrasiya proseslərində ya-

xından iştirak edir. Müasir beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənmə-

sində mühüm hadisə sayılan miqrasiya sahəsində türk dünyasının qar-

şılıqlı əməkdaşlığı sosial-iqtisadi və siyasi əhəmiyyətə malikdir. Həm-

çinin, Azərbaycan Respublikası son illər ərzində türk dünyası ilə mü-

nasibətlərini genişləndirmişdir. Ölkənin türkdilli dövltlərdə artan nü-

fuzu ikitərəfli münasibətlərdə, regional və beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlıqda əmək miqrasiyasının aktuallığını artırır. Hazırda Azər-

baycanın miqrasiya idarəçiliyi sahəsində qazandığı müsbət təcrübə 

türk dünyası üçün nümunə təşkil edə bilər. 

Məqalədə türkdilli dövlətlər arasında bütün sahələrdə olduğu 

kimi, qlobal miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında əməkdaşlığı 

tədqiq olunur. Türk dünyasının bir-biri ilə münasibətlərinin genişlən-

məsi və möhkəmlənməsində əmək miqrasiyasının tənzimlənməsi və 

gələcək perspektivləri təhlil olunur. Həmçinin, müəllif məqalənin so-

nunda alınan elmi nəticəni ümumiləşdirərək bir-bir sadalayır. 

Açar sözlər: türk dünyası, miqrasiya prosesləri, tarixi dəyərlər, 

əmək miqrasiyası 

Abstract: The global processes in the world have an impact on 
the international integration of Turkic-speaking states. Turkic-speaking 
countries, including Azerbaijan, are closely involved in the global 
migration processes of the modern era. Mutual cooperation of Turkic 
world in migration, which is an important event in regulating modern 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 



Aqil ƏHMƏDOV 

122 

international relations, has socio-economic and political importance. 
Moreover, the Republic of Azerbaijan has expanded its relations with 
the Turkic world in recent years. The growing influence of the country 
in Turkic states increases the relevance of labor migration in bilateral 
relations, in cooperation with regional and international organizations. 
At present, positive experience gained in migration management in 
Azerbaijan can serve as an example for the Turkic world. 

The article examines cooperation between Turkic-speaking 
countries in managing global migration processes, as in all areas. 
Expansion and strengthening of relations between the Turkic world 
and the future of labor migration regulation and future prospects are 
analyzed. At the same time, the author lists one by one by 
summarizing the scientific result received at the end of the article. 

Key words: turkic world, migration processes, historical values, 
labor migration 

Резюме: Произошедшие глобальные процессы в мире влия-
ют на международную интеграцию тюркоязычных государств. 
Тюркоязычные государства принимают активное участие в про-
цессе глобальной миграции современного периода включая Азер-
байджан. Считающимся важным событием в регулировании 
современных международных отношений, миграция имеет со-
циально-экономическое и политическое значение с точки зрения 
взаимного сотрудничества тюркского мира. Кроме того, Азербай-
джанская Республика за последние годы развивала свои отноше-
ния с тюркским миром. Растущий авторитет страны в тюркоязыч-
ных странах, повышает актуальность трудовой миграции в дву-
сторонних отношениях, региональном и в сотрудничестве с меж-
дународными организациями. В настоящее время, достигнутый 
позитивный опыт Азербайджана в области управлении миграции 
может составить пример для тюркского мира. 

В статье исследуется сотрудничество во всех областях 
между тюркоязычными государствами, в том числе в управлении 
глобальных миграционных процессов. Анализируются регулиро-
вания трудовой миграции и будущие перспективы в расширении 
и в укреплении отношений тюркского мира друг с другом. Также 
автор, обобщая вопросы, перечисляет один за другим, получен-
ный научный результат в конце статьи. 

Ключевые слова: тюркский мир, миграционные процессы, 

исторические ценности, трудовая миграция 
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“Türkdilli xalqların müştərək tarixinin 

dərindən öyrənilməsi çox vacibdir” 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı, 8 avqust 2005-ci il 

Müasir dövrdə dünyanın bütün regionlarında hiss olunan miqra-

siya prosesləri, xüsusilə də əmək miqrasiyası fərqli istiqamətlərdə tə-

zahür edir. Miqrasiya ümumilikdə müsbət, həm də mənfi tendensiya 

kimi qarşımıza çıxır. Mövcud sahədə Qərb və Avropa dövlətlərində 

əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunması sahəsində yaranan prob-

lemlər yeni müzakirələrə yol açmaqla, məsələyə ciddi elmi-nəzəri ya-

naşma tələb edir. 

Əmək miqrasiyası sahəsində beynəlxalq aləmdə yaşanan mürək-

kəb vəziyyətə baxmayaraq, qlobal miqrasiya proseslərinin intensivləş-

diyi türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlıq münasibətləri inkişaf et-

məkdə davam edir və ikitərəfli münasibətlərdə sosial-iqtisadi əmək-

daşlıq kimi mühüm məqamları üzə çıxarır. Bu səbəbdən, illər ötür XX 

yüzilliyin sonlarında, dövlət müstəqilliklərinin bərpasından ötən dövr 

ərzində türkdilli dövlətlər – Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxısatn, Türk-

mənistan, Özbəkistan və Qırğızıstan stabil siyasi idarəçiliyə nail olur, 

sosial iqtisadi inkişaf yolu keçərək birgə əməkdaşlıq münasibətləri qu-

rur. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumtürk regionunda gerçəkləşən nə-

həng layihələr – enerji, infrastruktur və logistik sazişlər yeni əməkdaş-

lıq münasibətlərinin formalaşmasında mühüm rola malik olmuşdur. 

Qərb və Avropanın regiona artan marağı fonunda demək mümkündür 

ki, türkdilli dövlətlərin beynəlxalq inteqrasiya meylləri yüksəlmiş və 

qlobal miqrasiya proseslərində iştirakına əhəmiyyətli təsir göstərmiş-

dir. Bu səbəbdən, qədim tarixi köklərə malik olan miqrasiya prosesləri 

dünyanın bütün regionlarına yayılmaqla türk-islam əməkdaşlığının ge-

nişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Türkdilli xalqların bəşəriyyət tarixinə verdiyi töhfələrə, müasir 

qloballaşma şəraitində və beynəlxalq münasibətlər sistemindəki roluna 

diqqət yetirmək üçün strateji baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

daha bir məsələyə toxunmaq gərəkdir. Bu, Avrasiya geostrateji məka-

nında mövcud münasibətlərə əsaslı şəkildə təsir edən, hətta həyati əhə-

miyyət kəsb edən prosesləri şərtləndirən miqrasiya prosesində türkdilli 

xalqların yeri və roludur [11, 35]. Hazırda Avrasiya kimi nəhəng geo-
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strateji regionda ümumtürk münasibətləri aktual olaraq qalır. Bu ölkə-

lərin əksəriyyəti Azərbaycan başda olmaqla dünya üçün mühüm enerji 

məkanı kimi diqqət cəlb edir. Türkdilli dövlətlərin regionda reallaşdır-

dığı böyük sosial-iqtisadi layihələr isə miqrantlar üçün yeni imkanla-

rın dəyərələndirilməsinə şərait yaradır. 

Şərqdən Qərbə və əks istiqamətdə baş verən miqrasiya axınları 

müasir xalqların formalaşması mərhələlərinə böyük təsir göstərmişdir 

[10, 5]. Türk dünyasının bir parçası olan Anadolu türklərinin Kiprə 

miqrasiyası bu baxımdan diqqət çəkir və XVI yüzillikdə adanın Os-

manlı imperiyası tərəfindən ilhaq olunması ilə başlayır [13, 14]. Belə 

olduğu təqdirdə, miqrasiya bir proses kimi Şərqlə Qərb arasında körpü 

rolunu oynamaqda davam edir. Burada Anadolu türklərinin fəth etdik-

ləri torpaqlara miqrasiyası yeni islam mədəniyyətinin yayılmasına, 

xalqlar arasında, xüsusilə türk dünyası ilə münasibətlərin qurulması və 

mehriban qonşuluğun inkişafına yol açmış olur. Müasir dövrdə Şimali 

Kipr Türk Respublikasına dünyanın müxtəlif regionlarından əməkçi 

miqrantlar gəlir. Onlar əsasən otel işi, inşaat sahəsində, qismən təhsil, 

tib və s. sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Sülh və əməkdaşlıq adası Şi-

mali Kiprə üz tutanlar arasında Azərbaycan vətəndaşlarının sayı az de-

yil. Onlar buraya təhsil, müvəqqəti və ya uzunmüddətli iş üçün gəlir-

lər. Türkdilli dövlətlərdə müşahidə olunan müsbət inkişaf meyilləri öz 

növbəsində həmin dövlətlərdə miqrasiya proseslərini canlı saxlamaq-

la, məsələyə yeni baxış tələb edir. 

Hazırda türkdilli dövlətlərdə xüsusilə də Azərbaycan Respubli-

kasında miqrasiya siyasəti uğurla inkişaf edir. Bu səbəbdən, türk dün-

yasının qlobal miqrasiya proseslərində iştirakı, miqrasiya sahəsində 

əməkdaşlıq münasibətlərinin tədqiq olunması, elmi-nəzəri əsaslarının 

öyrənilməsi aktual olaraq qalır. Türkdilli dövlətlər arasında dinamik 

inkişaf yolu keçən respublikalardan biri Azərbaycanın qısa müddət ər-

zində miqrasiya idarəçiliyi sahəsində qazandığı təcrübə digər türkdilli 

dövlətlər üçün nümunə təşkil edə bilər. Azərbaycanın əmək miqrasi-

yası sahəsində qısa müddət ərzində əldə etdiyi innovativ idarəçilik sis-

temi, mövcud sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq münasibətləri türkdilli 

dövlətlərin diqqətini cəlb edir və ölkələr arasında yeni əməkdaşlıq 

üçün imkanlar yaradır. 

ХХ yüzilliyin 90-cı illəri tək Аzərbаycаn хаlqı üçün dеyil, həm 

də bütövlükdə türk dünyаsı üçün əlаmətdаr bir dövr оlmuşdur. Bu 

оnunlа izаh оlunur ki, əvvəllər dünyа birliyində türk dünyаsını yаlnız 

Türkiyə Cümhuriyyəti təmsil еdirdisə bu dövrdə bаş vеrmiş prоsеslə-
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rin nəticəsi оlаrаq yеni türkdilli dövlətlər (Аzərbаycаn, Özbəkistаn, 

Qаzахıstаn, Türkmənistаn və Qırğızıstаn) meydana çıxaraq ümumtürk 

birliyi müstəqil dövlətlərin simаsındа dаhа dа gücləndi [6, 4]. SSRİ-

nin süqutu regionda Azərbaycanın nüfuz dairəsini genişləndirmiş, yeni 

yaranmış türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinin inkişafına ciddi təsir 

göstərmişdir. Bu gün Azərbaycan Respublikası türk dünyasında böyük 

nüfuza malikdir, türk əməkdaşlıq qurumlarında uğurla təmsil olunaraq 

digər türkdilli ölkələrlə əməkdaşlıq münasibətlərinin perspektivlərini 

inkişaf etdirir. Əməkdaşlıq münasibətləri müxtəlif sahələrlə yanaşı, 

miqrasiya prosesləri və idarəçiliyi sahəsində türk dövlətlərində yara-

nan problemlərin, qanunsuz miqrasiyanın və problemlə bağlı digər 

məsələlərin müzakirəsinə əlverişli şərait yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1940-cı illərin ortalarından başlayaraq 

Mərkəzi Asiyada neft sənayesinin yaranması və inkişafında azərbay-

canlıların əməyindən və təcrübəsindən istifadə məqsədilə peşəkar 

neftçi həmvətənlərimizin həmin ölkələrə daimi və ya mövsümi xarak-

terli işlərə göndərilməsi növbəti miqrasiyaya səbəb oldu [3, 13]. Gö-

ründüyü kimi bir zamanlar azərbaycanlıların Mərkəzi Asiya dövlətlə-

rinə miqrasiyasında enerji amili əhəmiyyətli rol oynamış, hazırda isə 

Azərbaycanda müşahidə olunan iqtisadi tərəqqi türkdilli dövlətlərə 

emiqrasiyanı kəskin şəkildə azalmışdır. Bu isə Azərbaycanın ötən 

dövr ərzində yüksələn sosial-iqtisadi qüdrəti, immiqrantlar, xüsusilə 

də türkdilli dövlətlərdən gələn əməkçi miqrantlar üçün cəlbedici ölkə 

olması ilə izah oluna bilər. Azərbaycan son 17 ildə əməkçi miqrantla-

rın müvəqqəti və uzun müddətli işləmək üçün seçdikləri dövlətlər si-

yahısında ilk pillədə göstərilir. Burada tərəqqi yolunu tutmuş Azər-

baycanın regionda reallaşdırdığı nəhəng layihlərlə yanaşı, beynəlxalq 

aləmdə artan nüfuzu əməkçi miqrantların nəzərlərini ölkəyə yönəldən 

amillərdən biri və birincisidir. 

Azərbaycan və Türkiyənin birgə təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə yara-

dılan Türk mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafı üzrə Beynəlxalq Təş-

kilat TÜRKSOY türkdilli dövlətlərin regional və beynəlxalq inteqrasi-

yasının inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır [8, 22]. Mədəniyyətlə-

rin inteqrasiyası qloballaşmanın sürətləndiyi miqrasiya axınları fonun-

da həll edilmədiyindən hazırda bu məsələ Avropa inteqrasiyasının ―di-

lemmaları‖ səciyyəsini almış, inteqrasiyanın mədəni-kulturoloji kon-

sepsiyaları geniş yayılmışdır [1, 60]. Əslində Avropanın miqrasiya si-

yasətində baş verən son illərin aşınması bərbərində mədəniyyətlərin, 

yəni müxtəlif mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan miqrantların inkişaf et-
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miş ölkələrdə təzyiqlərə məruz qalması ilə bir qədər genişlənmişdir 

desək yanılmarıq. Mövcud sahədə yaşanan qlobal problemlərə baxma-

yaraq TÜRKSOY-a daxil olan türkdilli dövlətlər qlobal miqrasiya pro-

seslərində iştirak edərək türkdilli dövlətlərdə əmək miqrasiyasını ge-

nişləndirməyə davam edirlər. 

Türk dünyasında miqrasiya proseslərinin müsbət inkişafına təsir 

edən amillərdən biri, Türk Şurasının – Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaş-

lıq Şurasının yaradılması ilə prosesə təkan verdi [16, 3]. Qurumun ge-

nişlənən fəaliyyəti birdaha onu göstərir ki, buraya daxil olan dövlətlər 

müasir beynəlxalq münasibətlərə inteqrasiya yolunda mühüm addım-

lar ataraq türk birliyinin möhkəmlənməsinə xidmət etməkdədirlər. Yu-

xarıda sadalananlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan illər 

ötdükcə türkdilli dövlətlər arasında yüksək nüfuz qazanmış, müxtəlif 

sahələrlə yanaşı qlobal miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi kimi 

mühüm əlaqələrin yaradılmasına da nail olmuşdur. Azərbaycanda 

miqrasiya idarəçiliyi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdə türkdilli 

dövlətlərin iştirakı və mövcud sahədə qanunsuz miqrasiya və insan al-

verinə qarşı mübarizədə əməkdaşlığa maraq göstərmələri mövzunun 

elmi-nəzəri əhəmiyyətini göstərir. 

Həmçinin, türkdilli ölkələrin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 

qarşılıqlı fəaliyyətlərini əks etdirən, Türkdilli Ölkələrin Parlament 

Assambleyasının (TürkPA) beynəlxalq əlaqələr komissiyasının üçünc-

ü iclasının hesabat məruzəsində, 20 illik əməkdaşlıq sahələri sırasında 

qanunsuz miqrasiya kimi mühüm məsələyə yer verilmişdir [15, 7]. 

Eləcə də TürkPA nümayəndə heyətinin 6-7 dekabr 2018-ci ildə Məra-

keşin Rabat şəhərində keçirilən ―Təhlükəsiz, düzgün və müntəzəm 

miqrasiya üçün qlobal saziş‖in qəbulu münasibətilə Parlament İclasın-

da iştirakı mövcud sahədə türk-islam əməkdaşlığına diqqəti artırmış 

oldu [17]. Tədbir türkdilli dövlətlərin ərəb dünyası ilə münasibətləri-

nin inkişaf etdiyinə nümunə təşkil edərək, qlobal miqrasiyanın əhə-

miyyəti ilə yanaşı mövcud sahədə yarana biləcək problemlərə də diq-

qət çəkmişdir. Göründüyü kimi, tükdilli dövlətlərin ərəb ölkələri ilə 

münasibətləri birgə əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlərin yaranmasın-

da səmərəli olmuşdur. 

Türk-islam dünyasının bir parçası olan Azərbaycan Respublika-

sı, 1992-ci ildən rəsmi fəaliyyətə keçən türkdilli dövlətlərin zirvə top-

lantısının fəal üzvüdür [4, 213]. Qurum türkdilli dövlətlər arasında 

miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsinə diqqət yetirir və mövcud sa-

hədə ümumtürk problemlərinin birgə həllini dəstəkləyir. Burada miq-
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rasiyanın bütün mənfi təzahürləri ilə mübarizə və əmək miqrasiyası 

sahəsində müsbət inkişafa yol açan müzakirələr dövlətlər arasında 

iqtisadi münasibətlərin genişlənməsinə təkan verir. 

Azərbaycanda daxili miqrasiyanın yüksəlməsinə Ermənistanın 

işğal siyasətinin nəticələri mənfi təsir göstərmişdir. Bu məsələ türkdil-

li dövlətləri narahat edir və Azərbaycanın haqq işinə dəstək verilmə-

sində, başda Türkiyə olmaqla digər dövlətlər də öz siyasi dəstəyini bə-

yan edir [7, 148]. Erməni işğalı 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbay-

canda miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsinə mənfi təsir göstərsə də 

1993-cü ilin ikinci yarısından ölkədə bütün sahələrdə olduğu kimi 

miqrasiy siyasətinin inkişafında köklü dəyişikliklər baş vermiş, daxili 

miqrasiya tənzimlənmiş və azərbaycanlıların emiqrasiyası azalmışdır. 

Görkəmli dövlət və siyasi xadim Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində 

türkdilli dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlər dinamik əməkdaşlığa keçid 

almış və ölkə türk dünyası ilə siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni əlaqələrini 

hazırkı yüksək səviyyəyə çatdıra bilmişdir. Hazırda Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkənin türkdilli dövlətlər birli-

yində layiqincə təmsil olunması və münasibətlərinin inkişafına öz töh-

fəsini verir. İkitərəfli münasibətlərdə müxtəlif sahələrlə yanaşı əmək 

miqrasiyası, qeyri-qnuni miqrasiya, əməkçi miqrantların hüquqlarının 

müdafiəsi kimi vacib məsələlər də geniş müzakirə obyektinə çevrilir. 

Qlobal miqrasiya proseslərində yaxından iştirak edən türkdilli 

dövlətlərdən biri Qazaxıstandır. 1 may 2018-ci ildə Almatıda Müstəqil 

Dövlətlər Birliyi iştirakçı dövlətlərinin Miqrasiya Orqanları Rəhbərləri 

Şurasının 22-ci iclasının keçirilməsi Qazaxıstanın məsələyə ciddi əhə-

miyyət verdiyini, əmək miqrasiyası və qanunsuz miqrasiya kimi prob-

lemlərin həllində keçmiş sovet məkanı ilə əməkdaşlığın səmərəsini 

əks etdirir [18]. İclaslarda həmçinin Azərbaycan və Özbəkistan res-

publikaları da iştirak edərək mövcud sahədə problemlərin aradan qal-

dırılması, yeni əməkdaşlıq üçün müzakirələr aparmışlar. Son illər 

əməkçi miqrantların Qazaxıstana marağı xeyli artmışdır. Bu dövlətin 

ölkədə həyata keçirdiyi enerji siyasəti və iqtisadi islahatlar, müasir 

infrasturktur layihələrinin genişlənməsi Qazaxıstanın beynəlxalq 

aləmdə tanınmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

Günümüzdə Türk-Qərb münasibətləri geopolitik müstəvidən 

başqa cəmiyyət daxili müstəvidə də fəal interaksiyadadır. Müasir döv-

rümüzdə sivilizasiyalar arasında münasibətlərin xarakterik xüsusiyyət-

lərindən biri də bu münasibətlərdə miqrasiya proseslərinin rolunun art-

ması ilə bağlıdır [9, 134]. Türk dünyasının görkəmli, dahi şəxsiyyətlə-
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rindən biri Heydər Əliyevin 21 oktyabr 1996-cı ildə Daşkənddə türk-

dilli dövlət başçılarının IV forumunda söylədiyi geniş nitqi bu baxım-

dan diqqət çəkir. Heydər Əliyev burada, türkdilli dövlətlərin daxil ol-

duğu Mərkəzi Asiyanın sosial-iqtisadi inkişafında TRASEKA-nın 

əhəmiyyətinə diqqət yetirmişdir. Bununla da nəhəng iqtisadi layihə 

ümumtürk regionunun miqrasiya proseslərində yaxından iştirakına 

əhəmiyyətli təsir göstərən və təkan verən hadisə olmuşdur. Regionun 

iqtisadi tərəqqisinə təsir edəcək layihə haqqında Heydər Əliyev demiş-

dir: ―Bu gün cəsarətlə demək olar ki, əməkdaşlığımız öz bəhrəsini ver-

məyə başlayır. Biz kommunikasiya sistemlərinin tikintisinə dair layi-

hələri əməli surətdə həyata keçirməyə başlamışıq. Bu sistemlər ölkələ-

rimizi birbirinə sıx bağlayacaq, qarşımızda Avropaya, Asiyaya, Yaxın 

və Orta Şərqə, bütün dünyaya yollar açacaqdır‖ [4, 213]. Burada, 

Azərbaycanda daxil olmaqla dörd türkdilli dövlətin iqtisadi tərəqqisin-

də yaxından iştirak edən nəhəng qaz layihəsinin keçdiyi türk regionu-

nun Avropaya inteqrasiyası və qlobal miqrasiyadan, yəni əmək miqra-

siyasının, əməkçi miqrantların diqqətini cəlb edə biləcək inkişafdan 

söhbət gedir. Bu baxımdan, türkdilli dövlətlər arasında tarixi münasi-

bətlərin bərpası artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Türk dünyası bütün 

sahələrdə olduğu kimi qlobal miqrasiya proseslərində, xüsusilə də iki-

tərəfli münasibətlərdə əmək miqrasiyasının tənzimlənməsi sahəsində 

əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsinə diqqət yetirir. Heydər Əliyev 

çıxışında Özbəkistan və Türkmənistanın da adlarını çəkir. Hər iki 

türkdilli dövlət suveren hüquqlarının bərpasından ötən dövr ərzində, 

regionda yeni əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşmasında mühüm 

rol oyanamaqla, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi kimi həssas 

sahədə əlaqələr yaradaraq, digər türkdilli dövlətlərlə münasibətlərini 

möhkəmləndirmişlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 8 avqust 

2005-ci ildə Bakıda, türkdilli xalqların tarixinin tədqiqatçısı dağıstanlı 

Murad Aci ilə görüşündə türk dünyasının zəngin tarixinə və müasir 

dövrdə inteqrasiya proseslərinə diqqət çəkərək demişdir: ―Türk dünya-

sının qədim tarixi vardır, türkdilli ölkələrin əməkdaşlığının möhkəm-

lənməsi böyük əhəmiyyətə, potensiala malikdir. Müasir dövrdə bu 

ölkələrin siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrinin genişlənməsi və möh-

kəmlənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir‖ [5, 302]. Türkdilli dövlətlə-

rin suveren hüquqlarının bərpasından ötən dövr göstərdi ki, türk dün-

yası müasir sosial-iqtisadi proseslərdə, xüsusilə də qlobal miqrasiyada 

iştirak etməklə ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına dəstək vermişlər. 
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Burada, Azərbaycan prezidentinin də qeyd etdiyi kimi ortaq tarix, mə-

dəni dəyərlər türk dünyasının mənəvi mirasıdır və ölkələri, türk xalq-

larını bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Bu yaxınlaşma müasir dövrdə 

türkdilli dövlətlərdə əmək miqrasiyası kimi regional inkişafın geniş-

lənməsinin, təhlükəsizliyinin təmin olunmasında birgə səylərin səmərə 

təşkil etdiyini ifadə edir. 

Amerikan analitiki Z.Bjezinski Mərkəzi Asiyanı Avropanın Bal-

kanları ilə müqayisə etmiş, burada maraqların kəsişən iri güc mərkəz-

lərinin, o cümlədən ABŞ-ın strategiyası barədə fikirlərini açıqlamışdır 

[12, 9]. Tanınmış Qərb siyasi analitiki türkdilli dövlətlərin də daxil ol-

duğu regionun ABŞ üçün əhəmiyyətinə diqqət çəkərək, burada böyük 

güclərin toqquşan maraqlarını şərh etmişdir. Məsələyə münasibət 

regionun əmək miqrasiyasını bu baxımdan aktuallaşdırmış olur. Mər-

kəzi Asiyada türk dövlətlərində yaşanan sosial-iqtisadi inkişaf, yeni 

istehsal sahələrinin yaranması, beynəlxalq enerji və infrastruktur layi-

hələrinin həyata keçirilməsi, heç şübhəsiz ki, bu ölkələri qlobal miqra-

siya proseslərinə cəlb edir və iqtisadi səmərəsini göstərir. 

XXI əsr türk dünyasının siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlə-

rinin inkişafında mühüm dövr kimi xarakterizə olunur. Sovet dövləti-

nin çöküşündən sonra müstəqilliklərini bərpa edən 6 türkdilli dövlət 

son illər ikitərəfli diplomatik münasibətlərini genişləndirmiş, sosial-

iqtisadi əlaqələrini yüksəltmiş, ticarət dövriyyəsini yüksəltmişlər. 

Ümumtürk regionunda müşahidə olunan davamlı inkişaf yeni inkişaf 

üçün uğurlu yol açır. Bu baxımdan, türkdilli dövlətlərin qlobal miqra-

siya proseslərində iştirakı və ikitərəfli münasibətlərdə əmək miqrasi-

yasının, həmçinin qanunsuz miqrasiya və əməkçi miqrantların hüquq-

larının müdafiəsi kimi çoxşaxəli münasibətlərin inkişaf edirilməsi, 

mövcud sahədə yarana biləcək problemlərin birgə həlli sahəsində atı-

lan addımlar, regionun əmək miqrasiyasının tənzimlənməsində mü-

hüm amil olaraq qalır. 

Sonda məqalə boyu göstərilən bütün müsbət məqamları aşağıda-

kı şəkildə sadalamaq mümkündür: 

 Müasir dövrdə qlobal hal alan miqrasiya prosesləri ümumtürk

regionuna da təsirsiz ötüşməmişdir; 

 Miqrasiyanın mənfi tendensiyalarından uzaq durmaq məqsə-

dilə türkdilli dövlətlərin müasir beynəlxalq münasibətlərdə oynadığı 

rol, əməkdaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsi, mövcud sahədə yarana 

biləcək problemlərin həllində səmərə təşkil edir; 
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 SSRİ-nin dağılması, müstəqil türk dövlətlərinin suveren hü-

quqlarını bəyan etməsi və ötən dövr ərzində yaranan əməkdaşlıq əla-

qələri Azərbaycan Respublikasının türkdilli dövlətlər arasında nüfuz 

dairəsini genişləndirmişdir; 

 XX əsrin sonlarına doğru Türkiyə Respublikası türk dünyasın-

da böyük nüfuza malik idisə, 1990-cı ildən sonra Azərbaycanın müs-

təqil siyasi idarəçiliyi ələ alması və suverenliyini bərqərar etməsi, enerji 

siyasətini dünya birliyi səviyyəsinə çatdırması, neft sektoru ilə yanaşı, 

qeyri-neft sektorunun, insan kapitalının inkişafına göstərdiyi yüksək 

münasibət, onun türkdilli dövlətlər arasında dəyərini artırmışdır; 

 Azərbaycanın qısa vaxt ərzində bütün sahələrlə yanaşı, ölkə-

də miqrasiya idarəçiliyinin müasir standartlar səviyyəsində idarə edil-

məsinə nail olması türkdilli dövlətlər üçün nümunə təşkil edə bilər; 

 Qlobal miqrasiya proseslərində yaxından iştirak edən Qaza-

xıstan Respublikasında da əmək miqrasiyasının inkişaf etdirilməsi və 

tənzimlənməsi baxımından digər türkdilli dövlətlərlə əməkdaşlığı öz 

bəhrəsini verir və əlaqələr gün keçdikcə yüksəlir; 

 Beynəlxalq prosesdə yaxından iştirak edən Qırğızıstan, Özbə-

kistan, Türkmənistan, Türkiyə kimi türkdilli dövlətlər də miqrasiya sa-

həsində inkişafa nail olmuş, bunu ikitərəfli münasibətlərinə də yansıt-

mışlar. 

 Azərbaycan başda olmaqla bütün türkdilli dövlətlər ötən dövr

ərzində qlobal miqrasiyanın gətirdiyi müsbət və mənfi tendensiyalar-

dan təsirlənmiş, bütün çətinliklərə baxmayaraq öz ölkələrində miqrasi-

ya siyasətinin uğurlu inkişafına nail ola bilmişlər. 

 Şimali Kipr Türk Respublikasının turizm və miqrasiya sahə-

sində həyata keçirdiyi layihələr, türkdilli dövlətlərlə münasibətlərinə 

verdiyi dəyər ikitərəfli münasibətlərdə əmək miqrasiyasının aktual 

olduğunu göstərir; 

 Azərbaycan Respublikasında milli inkişafın banisi Heydər

Əliyevin türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətlərindən biri olaraq ölkədə 

bütün sahələrlə yanaşı miqrasiya idarəçiliyinin inkişaf etdirilməsinə və 

beynəlxalq əməkdaşlığa göstərdiyi maraq müasir dövrdə respublikada 

innovativ miqrasiya idarəçiliyinin yaranmasında mühüm rol oynayır; 

 Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyevin davamlı inkişaf siyasətində türkdilli dövlətlərlə münasibətlə-

rə xüsusi diqqət yetirilir və sosial-iqtisadi əməkdaşlıq münasibətləri 

durmadan inkişaf edir. Bununla yanaşı, ölkədə təsis edilən Dövlət 

Miqrasiya Xidməti Azərbaycanın miqrasiya sahəsində qlobal siyasətin 
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bir parçası kimi tanınması, təhlükəsizliyinin təmin olunması və türk 

dünyası ilə münasibətlərinin inkişafında əhəmiyyət kəsb edir. 
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Роль археологических раскопок в древнем городе Габала  

в изучении керамики XI-XIII веков и развитии археотуризма 

Xülasə: Qədim Qəbələ şəhər yerində son illərdə aparılmış arxeo-

loji qazıntılar zamanı şirsiz, şirli və inşaat keramikasına aid xeyli miqdar-

da maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Bu nümunələr ilə 

digər ərazilərdə aşkar olunmuş maddi-mədəniyyət nümunələri arasında 

oxşar və fərqli əlamətlərin olduğu müəyyən edilmişdir. Şirsiz, şirli və in-

şaat keramikasına aid tapıntılar əsasında həmin qabların və tikinti mate-

riallarının hazırlanma texnologiyasını müəyyən etmək mümkündür. 

Açar sözlər: Arxeoloji qazıntılar, keramika, turizm. 

Abstract: During the recent archaeological excavations in 

ancient Gabala, a large number of non-glazed, glazed and construction 

ceramics artifacts were discovered. The similarities and differences of 

these examples and the material and cultural samples found in other 

areas have been identified. Based on the findings of non-glazed, 

glazed and construction ceramics, it is possible to determine the 

technology of manufacturing of these artifacts and building materials. 

Keywords: Archeological excavations, ceramics, tourism. 

Резюме: В ходе недавних археологических раскопок в древ-

ней Габале было обнаружено большое количество незакрытых, 

застекленных и строительных керамических артефактов. Были 

выявлены сходства и различия этих примеров и найденных в дру-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 
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гих областях материальных и культурных образцов. На основа-

нии находок незаколенной, глазурованной и строительной кера-

мики можно определить технологию изготовления этих артефак-

тов и строительных материалов. 

Ключевые слова: Aрхеологических раскопок, керамика, 

туризм. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

açılışında iştirak etdiyi Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi üçmərtəbəli binası 

sərgi salonu, arxeoloji fond, bərpa laboratoriyası, konfrans zalı və 

arxeoloqların çalışdığı otaqlardan ibarətdir. Bu, mərkəzin açılışı döv-

lət səviyyəsində arxeoloji tədqiqatların aparılmasına diqqət və qayğı-

nın olduğunu göstərir. Burada toplanan zəngin eksponatlar Qəbələnin 

tarixi keçmişi barədə aydın təsəvvür yaratmaqla yanaşı həm də ölkə-

mizə gələn turistlərin buranı ziyarət etməsinə stimul yaradır. 

Eramızın I əsrindən etibarən yazılı mənbələrdə adı çəkilən Qə-

bələ Albaniyanın ilk paytaxt şəhəri olub. 1959-cu ildən etibarən isə 

orada arxeoloji tədqiqatlar artıq kəşfiyyat xarakterli deyil, geniş şəkil-

də aparılmağa başlanmışdır. Qaraçay və Qocalançayları arasında yer-

ləşən Çaqqallı ərazisi təxminən 50 hektardır. Çaqqallıda şəhər həyatı 

kəsildikdən sonra Səlbir və Qalada həyat başlanıb. XI əsrdən etibarən 

isə şəhərin ancaq Qala hissəsində həyat davam etmişdir. 80-ci illərin 

ortalarında arxeoloq Q.M.Əhmədov tərəfindən Səlbirin cənub və cə-

nub-şərq küncündə qala divarları öyrənilmişdir. 70-80-ci illərdə Qəbə-

lədə hər il ən azı 4 ekspedisiya işləyirdi. 1990-cı ildən etibarən isə hə-

min ekspedisiyaların fəaliyyəti tam dayandırıldı. Yalnız 18 illik fasilə-

dən sonra, 2008-ci ildə SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan–Koreya Mədə-

niyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 

arxeoloji ekspedisiyası arxeoloq Q.C.Cəbiyevin rəhbərliyi ilə Qala 

ərazisində yenidən arxeoloji tədqiqatlara başladı [2, s.307]. 

AMEA-nın müxbir üzvü, arxeoloq İ. Babayevin rəhbərlik etdiyi 

dəstə antik Qəbələdə, arxeoloq Q.Cəbiyevin rəhbərlik etdiyi orta əsrlər 

dəstəsi isə şəhərin Qala hissəsində tədqiqat işləri aparmışdır. Bu tədqi-

qatların şəhərin digər dövrləri ilə yanaşı orta əsrlər dövrünün öyrənil-

məsi üçün zəngin maddi-mədəniyyət nümunələrinin aşkara çıxarılma-

sında xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Məlumdur ki, orta əsrlərin məişət keramikası hazırlanma texno-

logiyasına görə şirli və şirsiz olmaqla iki əsas qrupa ayrılır. Qəbələ şə-
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həri yerinin Qala ərazisində arxeoloq Q.C.Cəbiyevin rəhbərliyi ilə son 

illərdə aparılmış arxeoloji tədqiqatlar zamanı şirsiz və şirli keramika-

ya, eyni zamanda inşaat keramikasına xeyli miqdarda maddi-mədəniy-

yət nümunələri müəyyən olunmuşdur. 

2005-2013-cü illərdə Qəbələ şəhər yerinin Qala və Səlbir ərazi-

lərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş tapıntılar 

əsasında Qəbələnin XI-XIII əsr şirsiz saxsı məmulatını çeşid müxtəlif-

liyi cəhətdən aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

1.İri ölçülü təsərrüfat küpləri

2.Çıraqlar

3.Küpə tipli qablar

4.Mehtərə tipli qablar

5.Qazanlar

6.Dolça tipli qablar

7.Aftafa tipli qablar

8.Bardaqlar

9.Badya tipli qablar

10.Tabaq (dövrə) tipli qablar

11.Səhəng tipli qablar

12.Şar-konusvari qablar.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş şirsiz keramika nü-

munələri əsasında həmin qabların əsas xarakterik xüsusiyyətlərini müəy-

yənləşdirmək mümkündür. Tədqiqatlar göstərir ki, forma və çeşid müx-

təlifliyi baxımından Qəbələnin və digər orta əsr şəhərlərinin şirsiz saxsı 

məmulatı ilə Örənqalanın şırsiz saxsı məmulatı arasında müəyyən müəy-

yən oxşarlıqlar vardır. Nümunələrə nəzər salsaq şirsiz qabların əsas xa-

rakterik əlamətlərini müəyyən etmiş olarıq. Qala ərazisində aşkar olun-

muş şirsiz saxsı məmulatının böyük bir qrupunu çıraqlar təşkil edir. 

Şəkil 1 
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Qəbələ şəhər yerinin Qala ərazisindən tapılmış belə çıraqlarda 

birinin (şəkil 1) hündürlüyü 6,5, uzunluğu 14,5, oturacağının diametri 

5,5, ağzının diametri isə 4,5 sm-dir [3, s. 245]. 

Qala ərazisində 2013-cü ildə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəti-

cəsində aşkar olunmuş digər bir lüləkli çırağın (şəkil 2) ölçüsü nisbə-

tən kiçik olmaqla oturacağının diametri 2,8, ağzının diametri 2,5, hün-

dürlüyü 3, lüləyinin uzunluğu isə 3 sm təşkil edir [4, s.251]. 

Şəkil 2 

Şirsiz saxsı qabların bir qrupunu təşkil edən küpə tipli qablar da 

əsasən əhalinin ehtiyacı zərurətindən istehsal olunmaqla, bu növ qablar-

da ağartı məhsulları saxlanılmışdır. Belə ki, ehtiyat ağartı məhsullarının 

uzun müddətli saxlanılması və ilin müxtəlif vaxtlarında istifadə olun-

ması üçün küpə tipli qablardan geniş istifadə olunmuşdur [1, s.78]. 

Qala ərazisində 2013-cü ildə aparılmış arxeoloji qazıntılar zama-

nı aşkar olunmuş, XI əsrə aid olan (şəkil 3) küpə nümunəsi digər kü-

pələrdən xarici görünüşünə görə fərqlənir. 

Şəkil 3 
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Bu küpənin boğaz hissəsi nisbətən uzun olmaqla, qabın boğaz 

hissəsinə iki zolaqlı dalğavarı xətlərlə cızıq çəkilmişdir. Küpənin ağzı-

nın diametri 4, oturacağının diametri 4,3, hündürlüyü isə 7,5 təşkil 

edir [4, s. 253]. 

Küpə tipli qablar həm də kiçik ölçüyə malikdir ki, bu da onların 

daşınmasını asanlaşdırır. 

Şirsiz saxsı məmulatı çeşidləri içərisində əhalinin geniş istifadə 

etdiyi qablardan biri də bardaqlar olmuşdur. Arxeoloji qazıntılar za-

manı Qala ərazisindən orta əsrlərin müxtəlif dövrlərinə aid, o cümlə-

dən XI-XIII əsrlərə aid xeyli sayda bardaq nümunələri aşkar olunmuş-

dur. Arxeoloq Q.C.Cəbiyev bardaqların mayelərin sərin saxlanması 

üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərmişdir [1, s. 6]. 

Qəbələ şəhər yerində müxtəlif illərdə aparılmış arxeoloji qazıntı-

lar zamanı digər dövrlərlə yanaşı, XI əsrə aid olan xeyli miqdarda bar-

daq nümunələri aşkar olunmuşdur ki, bu da əhalinin bardaqlardan ge-

niş istifadə etdiyini deməyə əsasə verir. Həmçinin, XI əsrin bardaqları 

ümumi forma etibarilə XII-XIII əsrlərin və son orta əsrlər dövrünün 

bardaqlarına oxşasalar da, XI əsrdə əsas etibarilə darboğaz bardaqlar 

üstünlük təşkil etmişdir. 

Şəkil 4 

XI-XII əsrlərə aid olan və Qala ərazisində aşkar olunmuş (şəkil

4) göstərilən bardaq nümunəsi, şirsiz olmaqla darboğaz bardaqdır.

Bardağın oturacağının diametri 3,8, hündürlüyü 8,5 sm-dir [4, s.258].

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş digər şirsiz keramika
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nümunələri say etibarilə çoxluq təşkil etməklə özünə məxsus forma və 

hazırlanma texnologiyaları olmuşdur. 

Qala ərazisində aparılmış qazıntılar zamanı şirli keramikaya aid 

xeyli miqdarda maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Aşkar 

olunmuş şirli qablar əsasında XI-XIII əsrlər dövrünün şirli saxsı mə-

mulatının əsas xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyən etmək mümkündür. 

Qəbələ şəhər yerində sənətkarlığın müxtəlif sahələri ilə yanaşı 

inşaat və tikinti sahəsində də XI-XIII əsrlərdə çiçəklənmə olmuşdur. 

İnşaat keramikasının öyrənilməsi orta əsrlər dövründə tikinti işində 

keramika məhsullarından nə dərəcədə istifadə olunmasını, həmçinin, 

inşaat keramikasının başlıca istehsal texnologiyasını müəyyən etməyə 

kömək edir. 

Qala ərazisindən aşkar olunmuş nümunələrin əsasında XI-XIII 

əsrlərdə inşaat keramikasının - kərpicin, kirəmitin, kaşı istehsalının, 

şəhərin su təchizatını təmin edən su xətlərinin quruluşu, çəkilmə tex-

nologiyalarının müəyyənləşdirilmək mümkün olmuşdur. 

Şəhərin Qala ərazisində 2008-ci ildə aparılmış arxeoloji tədqi-

qatlar zamanı qala divarının qalıqları, su xəttinin qalığı müəyyən edil-

miş oldu. Qeyd edək ki, su xəttini çəkilməsində uzunluğu 95 sm, enli 

yerdə diametri 8, dar yerdə isə 5,5 sm olan saxsı borulardan istifadə 

olunmuşdur [2, s.312]. 

Maraqlıdır ki, 2009-cu ilin arxeoloji tədqiqatları da digər illərlə 

yanaşı məhsuldar olmuşdur. Belə ki, 2009-cu ildə Qala ərazisində Qə-

bələdə ilk dəfə olaraq iki hamam otağı aşkara olunmuşdur [2, s. 355]. 

İnşaat keramikasında xüsusi əhəmiyyətə malik olan kərpic və ki-

rəmit nümunələri aşkar olunmuş tapıntılar içərisində çoxluq təşkil edir. 

Şəkil 5 
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Şəkil 5-də təqdim olunan kirəmit fraqmenti XI-XII əsrlərə aid-

dir. Həmin kirəmitin qalınlığı 2, mövcud hissəsinin uzunluğu isə 22 

sm-dir [3, s. 251]. 

Kirəmit nümunəsinə əsasən deyə bilərik ki, kirəmitlərin nisbətən 

qalın hazırlanması onları həm qırılmadan qoruyur, həm də dəyirmi 

forma həmin kirəmitlərin müəyyən ardıcıllıqla tikililərin üzərinə çəkil-

məsini daha da asanlaşdırırdı. 

Şəkil 6 

Şəkil 6-da təqdim olunan bişmiş kərpic fraqmenti XII əsrə aid-

dir. Onun qalınlığı 5, uzunluğu isə 18 sm təşkil edir [3, s. 262]. Nümu-

nədən göründüyü kimi kərpicin üzərində həndəsi təsvirlər verilmişdir 

ki, bu da hörgü prosesində daha səliqəli olmaqla həm də dekorasiya 

funksiyası daşımışdır. 

Göründüyü kimi Qəbələnin XI-XIII əsrlər dövrünün inşaat kera-

mikasına aid arxeoloji qazıntılar zamanı zəngin maddi-mədəniyyət nü-

munələri aşkar olunmuşdur. Hansı ki, bu tapıntılar dövrün inşaat kera-

mikası haqqında aydın təsəvvür yaradır. Məqalədə qeyd olunan nümu-

nələr Qala ərazisində aşkar olunmuş keramikaya aid olan tapıntıların 

yalnız az bir hissəsini təşkil edir. Həmin tapıntıların tədqiqi və öyrə-

nilməsi XI-XIII əsrlər dövrünün keramikasının öyrənilməsi nöqteyi 

nəzərindən xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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Dünyanın müxtəlif ölkələrində turizm növlərindən biri də arxeo-

loji turizm təşkil edir. Muzeylərdə nümayiş etdirilən maddi-mədəniy-

yət nümunələri ölkəyə gələn turistlər tərəfindən həmişə maraqla qarşı-

lanıb. Ölkəmizə turist cəlbinə imkan verən bu turizm növünün Azər-

baycanda da inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki, 

ölkəmizin tarixi-arxeoloji abidələrlə zənginliyi bu sahənin daha da 

inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar açır. Biz inkişaf etmiş ölkələrə nə-

zər salsaq burada arxeoturizmin daima dövlət səviyyəsində diqqət 

mərkəzində saxlanıldığını görərik. Bu istiqamətdə respublikamızda 

digər ölkələrə nümunə ola biləcək səviyyədə xeyli işlər görülmüşdür. 

Arxeoloji turizm üçün Qəbələ şəhəri xüsusilə əlerişli olmaqla bu şəhə-

rin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Çünki, Qədim Qəbələ şəhər yerində aparılmış arxeoloji qazıntı-

lar, eyni zamanda bu qazıntılar zamanı aşkara çıxarılmış zəngin mad-

di-mədəniyyət nümunələri şəhərin turizm potensialına öz təsirini gös-

tərməkdədir. Qədim Qəbələ şəhər yerinin Qala və Səlbir ərazilərində 

aparılan arxeoloji qazıntılar bizə orta əsr şəhər mədəniyyətini, bu döv-

rün keramika istehsalını, eyni zamanda onun müxtlif növlərinin əsas 

xarakteristikasını ətraflı tədqiq etməyə və öyrənməyə daha yaxından 

kömək edir. 

Məqalənin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, Qəbələnin Çuxur-

Qəbələ kəndində inşa olunan Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinin açılışı 

2014-cü il sentyabr ayının 22-də olmuşdur. Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Qəbələ Arxeoloji Mərkə-

zinin açılışında iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı mərkəzin rəmzi 

açılışını bildirən lenti kəsmiş, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-

nın müxbir üzvü İlyas Babayev Prezident İlham Əliyevə mərkəzdə gö-

rülən işlərlə bağlı ətraflı məlumat vermişdir. Qəbələ Arxeoloji Mərkə-

zi üçmərtəbəli binası sərgi salonu, arxeoloji fond, bərpa laboratoriyası, 

konfrans zalı və arxeoloqların çalışdığı otaqlardan ibarətdir. Burada, 

həmçinin Qəbələ Dövlət Tarix-Bədii Qoruğunun ofisi də fəaliyyət 

göstərəcək. Açılış zamanı Prezident İlham Əliyev mərkəzin sərgi salo-

nu ilə tanış olmuşdur [5]. Bu, mərkəzin açılışı və dövlət səviyyəsində 

arxeoloji tədqiqatların aparılmasına diqqət və qayğının göstərilməsi 

bir daha qeyd olunan sahənin ölkəmizdə diqqət mərkəzində olmasının 

əyani göstəricisidir. Turistlər Qəbələdə həm Arxeoloji mərkəz, həm də 

Qala və Səlbir ərazilərində aparılan arxeoloji tədqiqatlarla geniş tanış 

olurlar ki, bu da tarixi faktların dünya ictiamiyyətinə çatdırılmasında 

xüsusi əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda turizmin inki-
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şafına dəyərli töhfədir. Qeyd edək ki, AMEA-nın Arxeologiya və 

Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən arxeoturizm layihəsi hazırlanaraq 

Prezident yanında Elmin İnkişafı Fonduna təqdim olunmuşdur. Bura-

da Qəbələ bölgəsində olan arxeoloji tarixi abidələrin qeydiyyatı, böl-

gənin elektron xəritəsinin yaradılması, arxeoloji qazıntıların aparılma-

sı, turistlərin buraya cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi və s. 

nəzərdə tutulmuşdur [5]. Beləliklə, Qədim Qəbələ şəhər yerində son 

bir neçə ildə aparılmış arxeoloji tədqiqatlar həm şəhərin tarixinin öy-

rənilməsində, həm də ölkəmizdə turizmin inkişaf etdirilməsində xüsu-

si əhəmiyyətə malikdir. 

Ədəbiyyat 

1. Cəbiyev Q.C. Azərbaycan keramikası. Bakı 2003.

2. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası. Hesabatlar. 2005-2010. Bakı-

2012. 

3. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası.Tapıntılar-2011-2012. Bakı-

Şərq-Qərb 2013. 

4. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası.Hesabatlar.Tapıntılar-2013.

Bakı-CBS-2015. 



142 

UOT: 94(479.24) 

Günel ASLANLI 

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, t.ü.f.d. 

g.aslanli-85@mail.ru
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Вклад Гейдара Алиева в область спортивной политики в 

Республике Азербайджан 

Contribution of Heydar Aliyev to the field of sport policy in the 

Republic of Azerbaijan 

Xülasə: 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qa-

yıdışı, dövlət siyasətinin və xüsusi idman strategiyasının hazırlanması 

idmanın inkişafı üçün perspektivlər yaratmış, ölkədə bədən tərbiyəsi 

işinin təşkili üçün normativ bazanın yaradılmasına kömək etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Gənclər və 

İdman Nazirliyi yaradıldı. Bu sərəncam ölkədə bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafının təşkili üçün normativ baza yaratmaqda ilk addım 

idi və aşağıdakı normativ sənədlərin əsasını qoydu. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda idman sahəsində atdığı növbəti böyük 

addım 1997-ci ildə imzaladığı "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu idi. 

İdman ölkəsinin inkişafı üçün vacib şərtlərdən biri də dünya id-

manının müasir tələblərinə uyğun maddi-texniki bazasının möhkəm-

ləndirilməsi idi. 

Beləliklə, Ümummilli Liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra 

Azərbaycan Respublikasında idmanın və bədən tərbiyəsinin inkişafı 

dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən biri oldu, təməli Heydər 

Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 

Açar sözlər: Azərbaycan idmanı, idman siyasəti, beynəlxalq 

əlaqələr, inkişaf perspektivləri. 

Резюме: Возвращение Гейдара Алиева к власти в Азербай-

джане в июне 1993 года, разработка государственной политики и 

специальной спортивной стратегии создали перспективы для 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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развития спорта, способствовали созданию нормативно-правовой 

базы для организации физического воспитания в стране. 
Указом президента Азербайджанской Республики было соз-

дано Министерство Молодежи и Спорта. Этот указ стал первым 
шагом в создании нормативно-правовой базы для организации 
физического воспитания и развития спорта в стране и заложил 
основу для следующих нормативно-правовых документов. Сле-
дующим крупным шагом, предпринятым общенациональным ли-
дером Гейдаром Алиевым в области спорта в Азербайджане, стал 
закон Азербайджанской Республики о физическом воспитании и 
спорте, подписанный им в 1997 году. 

Одним из важных условий развития в стране спорта было 
укрепление его материально-технической базы в соответствии с 
современными требованиями мирового спорта. 

Таким образом, после возвращения Общенационального 
Лидера к власти, развитие спорта и физического воспитания в 
Азербайджанской Республике стало одной из приоритетных сфер 
государственной политики, основы которой были заложены 
Гейдаром Алиевым. 

Ключевые слова: Азербайджанский спорт, спортивная 
политика, международные отношения, перспективы развития. 

Abstract: The return of Heydar Aliyev to power in Azerbaijan 
in June 1993, the development of state policy and a special sports 
strategy, created prospects for the development of sports, contributed 
to the creation of a regulatory framework for organizing physical 
education in the country. 

By the decree of the President of the Republic of Azerbaijan, 
The Ministry of Youth and Sports was established. This decree was 
the first step in creating a regulatory framework for organizing 
physical education and the development of sports in the country and 
laid the foundation for the following regulatory documents. The next 
major step taken by the national leader Heydar Aliyev in the field of 
sports in Azerbaijan was the law of the Republic of Azerbaijan on 
physical education and sport, signed by him in 1997. 

One of the important conditions for the development of sports in 
the country was the strengthening of its material and technical base in 
accordance with the modern requirements of world sport. 
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Thus, after the return of the National leader to power, the 
development of sports and physical education in the republic of 
Azerbaijan became one of the priority spheres of state policy, the 
foundations of which were laid by Heydar Aliyev. 

Keywords: Sports of Azerbaijan, sports policy, international 

relations, development prospects. 

Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsinin təşkili və idma-

nın inkişafı üçün hüquqi bazanın yaradılması müstəqilliyini bərpa et-
miş dövlətin sosial siyasətinin tərkib hissəsi idi: qədim tarixi ənənələri 
olan, XX yüzillikdə isə bir sıra uğurlara imza atan Azərbaycan idmanı 

1990-cı illərin əvvəllərində müstəqil inkişaf imkanı əldə etmişdi. Bu 
imkandan müstəqil Azərbaycan Respublikasının siyasi, sosial və mə-
dəni inkişafı üçün istifadə etmək, beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına 

cəlb etmək üçün dövlət siyasəti və xüsusi idman strategiyası zəruri idi. 
Bunun üçün isə ilk növbədə, ölkədə bədən tərbiyəsinin təşkilinin və 
idmanın inkişafının hüquqi-normativ bazası yaradılmalı idi. 

Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan edilməmiş təcavüzkar 
müharibəsi, SSRİ-nin dağılması və əvvəlki iqtisadi əlaqələrin qırılması 
səbəbi ilə ölkədə yaranmış ağır sosial-iqtisadi durumu, həmçinin vətən-

daş qarşıdurması və hətta 1993-cü ilin əvvəllərində başlayan vətəndaş 
müharibəsi yuxarıda sadaladığımız məsələləri – bədən tərbiyəsinin təş-
kili və idmanın inkişafı üçün xüsusi dövlət siyasətinin aparılması və 

strategiyasının hazırlanması məsələsini arxa plana keçirmişdi. Obyektiv 
səbəblərlə yanaşı, 1990-cı illərin başlanğıcında ölkədə idmanın inkişafı-
nı ləngidən subyektiv amillər də az deyildi: ölkə rəhbərliyində peşəkar 

siyasətçilərin olmaması, bu rəhbərlərin ölkədəki hərc-mərcliyin qarşısı-
nı almaq bacarığından məhrum olması Azərbaycanın peşəkar idmançı-
larının respublikanı tərk etməsinə, müvafiq idman qurumlarına da qey-

ri-peşəkarların rəhbərlik etməsi ilə nəticələnmişdi. Təəccüblü deyil ki, 
bu illərdə ölkədə bədən tərbiyəsinin təşkilinin və idmanın inkişafının 
hüquqi-normativ bazası yaradılması məsələsi aktual deyildi. 

İstər Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial-iqtisadi həya-
tında, istərsə də beynəlxalq əlaqələrində yaranmış bu ağır durum çox 
çəkmədi: 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda hakimiyyətə Heydər 

Əliyevin qayıdışı ilə ölkədə kardinal dəyişikliklər dövrü başladı. Bu 
dəyişikliklər birmənalı şəkildə pozitiv xarakter daşımaqla, respublika 
həyatının bütün sahələrini, o cümlədən bədən tərbiyəsinin təşkili və 

idmanın inkişafı sahələrini də əhatə etmiş oldu. Azərbaycan Respubli-
kasında idmanın inkişaf perspektivlərini qura biləcək dövlət siyasəti-
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nin və xüsusi idman strategiyasının hazırlanması ölkədə bədən tərbi-

yəsinin təşkilinin və idmanın inkişafının hüquqi-normativ bazasının 
yaradılmasını da şərtləndirdi [8]. 

İlk olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1994-cü 
il tarixli, 179 saylı fərmanı və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
26 iyul 1994-cü il tarixli, 861 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Prezidentin bu fərmanı ölkədə bə-
dən tərbiyəsinin təşkilinin və idmanın inkişafının hüquqi-normativ baza-
sının yaradılmasının ilk addımı oldu və növbəti hüquqi-normativ sənədlər 
üçün özül yaratmış oldu. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin fərmanının 2-ci bəndində nazirliyin funksiyalarını, hüquq 
və vəzifələrini əks etdirən Əsasnamənin hazırlanması nəzərdə tutulmuş-
du. Əsasnamədə gənclər siyasəti ilə yanaşı fiziki tərbiyə və idman sahə-
sində də nazirliyin başlıca fəaliyyət istiqamətləri öz əksini tapmışdı: 
Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi sahəsində milli proqramın 
həyata keçirilməsi; Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə əsasla-
nan sağlam həyat tərzinin əhali arasında aşılanmasının təmin edilməsi, 
bədən tərbiyəsinin geniş təbliğinin təşkil edilməsi; əhali, xüsusilə böyü-
məkdə olan gənc nəsil arasında idmanın və bədən tərbiyəsinin kütləviliyi-
nin təmin edilməsi məqsədilə digər dövlət orqanları və ictimai təşkilatlar-
la birlikdə onların maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi; Azərbay-
canın beynəlxalq idman əlaqələrinin genişlənməsinə köməklik göstəril-
məsi [3, s.20-21]. Fərmanda həmçinin, Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyinə tapşırılırdı ki, gənclərlə iş sahəsində milli 
siyasət konsepsiyasını və əhalinin fiziki tərbiyə proqramını hazırlayıb, 
təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin. Bu sənəddəki tövsiyə və tapşırıqlar respublika idmanının güclü 
hüquqi bazasının qurulması məqsədi daşıyırdı. 

Bu sənədin qəbulunun ardınca 1994-cü il 26 iyul fərmanı ilə 
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi formalaşdırıldı. Belə bir na-
zirliyi yaradıb düzgün istiqamətləndirməklə, Heydər Əliyev bir gediş-
lə iki məsələnin həllinə yol açdı. İdman işlərinin həllində lazım olan 
ikinci təşkilatın simasında bundan daha böyük, daha önəmli, həm də 
daha mürəkkəb və keçid dövrü üçün həyati vacib bir işi görməli (pəra-
kəndə gənc qüvvələri vahid ümumi məqsədlər ətrafında birləşdirməli, 
onları epoxal, ümumdövlət əhəmiyyətli strateji vəzifələrin həllinə yö-
nəltməli) qurumun əsasını qoymuş oldu [9]. 
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Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradıl-
ması haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 1994-cü il fər-

manı respublikada bədən tərbiyəsinin təşkili və idmanın inkişafı istiqa-
mətində hüquqi-normativ bazanın yaradılmasını sürətləndirdi. Beləki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

bədən tərbiyəsinin və idmanın inkişafı təməlinin qoyulması istiqamətində 
imzaladığı növbəti sənəd – 23 dekabr 1997-ci il tarixli 417-İQ saylı ―Bə-
dən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖ öl-

kədə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində münasibətləri tənzimləməyə, 
Azərbaycan Respublikasının idman siyasətini müəyyənləşdirməyə, xüsusi 
idman strategiyasının qurulmasına yönəlmiş hüquqi addım idi [3, s.8-19]. 

«Qanun»un vəzifələri vətəndaşların bədən tərbiyəsi və idmanla 
məşğul olmaq hüququnu təmin etməkdən; bədən tərbiyəsi və idman 
sisteminin fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminat yaratmaqdan; fi-

ziki və hüquqi şəxslərin bədən tərbiyəsi və idman sahəsindəki hüquq-
larını, vəzifələrini və məsuliyyətini müəyyən etməkdən, bu sahədə ya-
ranan münasibətləri tənzimləməkdən ibarət idi [3, 8]. 

2000-ci illərin əvvəllərində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun 
güclənməsi, hüquqi-dövlət quruculuğu sahəsində əldə edilən böyük 
uğurlar, gənclərin siyasətə daha ardıcıl şəkildə qatılması bu dəyişiklik-

lərin hüquqi tərəfini tənzimləməyi şərtləndirdi. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti Heydər Əliyevin 18 aprel 2001-ci il tarixli fərmanı 
Azərbaycan idmanının tarixində yeni mərhələnin əsasını qoydu. 

«Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin 
yaradılması haqqında» Prezident Fərmanına görə, Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti yanında Xarici Turizm Şurası ləğv edil-

di, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbay-
can Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinə çevrildi. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 sentyabr 2001-ci il tarixli 

528 saylı fərmanı ilə isə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və 
Turizm Nazirliyinin əsasnaməsi təsdiq edildi [3, s.43]. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevin imzaladığı 23 dekabr 1997-ci il tarixli 417-
İQ saylı ―Bədən tərbiyəsi və idman haqqında Azərbaycan Respublika-
sının Qanunu‖ müstəqilliyini yeni bərpa etmiş ölkədə bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafı sahəsində münasibətləri tənzimləmiş oldu, Azərbaycan 
Respublikasının idman siyasətini müəyyənləşdirdi, xüsusi idman strate-
giyasının qurulmasına yönəlmiş hüquqi addım oldu. 
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Ölkədə aparılan sosial-iqtisadi quruculuq işləri, xüsusi iqtisadi 

strategiyanın işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, respublikanın 

beynəlxalq iqtisadi və mədəni əlaqələrinin, həmçinin idman əlaqələrinin 

genişlənməsi, Azərbaycanın dünya ölkələri sisteminə iri miqyasda inte-

qrasiyası bəzi hüquqi-normativ sənədlərdə dəyişiklikləri zəruri etdi. 

Belə ki, 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan Respubli-

kasının beynəlxalq idman hərəkatlarında ən fəal şəkildə iştirakı, bölgə-

lərdə idman hərəkatının genişlənməsi və perspektivlərinin artması, id-

manın hüquqi və sosial təminatı bazasının genişlənməsi Bədən tərbiyəsi 

və idman haqqında Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununun veril-

məsi zərurətini yaratdı. Əvvəlki qanunun qəbulundan ötən 11 il ərzində 

ölkəmizdə baş vermiş sosial-iqtisadi dəyişikliklər, inkişaf, respublika və 

beynəlxalq idman aləmindəki yeniliklər xalqımız üçün böyük mahiyyət 

kəsb edən bu sənədə yenidən baxılmasını günün zərurəti kimi qarşıya 

məqsəd qoymuşdu. Qanunun yeni layihəsi əsasən bu sahə üzrə mövcud 

olan sənədin bazasında hazırlanmışdı. Eyni zamanda yeni layihədə 

MDB-nin Parlamentlər Şurası tərəfindən birliyə daxil olan dövlətlər 

üçün hazırlanmış ―Bədən tərbiyəsi və idman haqqında‖ model qanunun 

layihəsindən istifadə edilmiş və digər ölkələrin, əsasən Rusiya Federasi-

yası və İngiltərənin bu sahədəki təcrübələri öyrənilmişdir [6]. 

Müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasında bədən 

tərbiyəsini müasir tələblərə uyğun şəkildə təşkil etmək üçün idmanın 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi də vacib şərtlərdən biri 

idi. Azərbaycan idmanının hüquqi-normativ bazasının yaradılmasının 

ardınca, onun maddi-texniki təchizatı bu sahənin perspektivlərini 

müəyyən etməli idi. Lakin müstəqilliyinin ilk illərində, əvvəlki bölmə-

də də qeyd edildiyi kimi, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, 

Qarabağ müharibəsi, sistem transformasiyası nəticəsində yaranmış si-

yasi və sosial-iqtisadi böhran bütün digər sahələrdə olduğu kimi bədən 

tərbiyəsi və idman sahəsində də özünü aydın büruzə verirdi. Eyni za-

manda, bədən tərbiyəsinin təşkili və idmanın inkişafı üçün zəruri olan 

maddi-texniki bazanın yaradılması və möhkəmləndirilməsi üçün 

müəyyən bir zaman kəsiyi tələb olunurdu, çünki SSRİ idmanının tər-

kib hissəsi olaraq mövcud olmuş Azərbaycan idmanı üçün maddi-tex-

niki bazanın möhkəmləndirməsi - əslində onun yenidən qurulması de-

mək idi. Bu da öz növbəsində bədən tərbiyəsi, idman və mədəniyyət 

sahəsində böyük durğunluq yaratmışdı: idmanın hər hansı maddi-tex-

niki bazasının yaradılmasından söhbət belə gedə bilməzdi, üstəlik əv-
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vəlki sovet idmanının maddi-texniki bazası da artıq dağılmışdı və bər-

pası uzun zaman tələb edirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində bu sahədə 

dövlət siyasətinin və strategiyasının olmaması, Azərbaycanın peşəkar 

idmançılarının respublikanı tərk etməsi, idman qurumlarına qeyri-pe-

şəkarların rəhbərlik etməsi vəziyyəti bir qədər də kəskinləşdirmişdi. 

1993-cü ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanın siyasi, hər-

bi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında kardinal pozitiv dəyişikliklər 

dövrü başladı. Azərbaycan Respublikasında idmanın inkişaf perspek-

tivlərini müəyyənləşdirəcək dövlət siyasətinin və xüsusi idman strate-

giyasının hazırlanması ölkədə idmanın inkişafının hüquqi-normativ 

bazasını yaratmaqla yanaşı, onun maddi-texniki bazasının yaradılma-

sına və inkişafına təkan verdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1994-cü il tarixli 

Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yara-

dıldıqdan sonra Azərbaycan idmanının maddi-texniki bazasının yaradıl-

ması üçün də əməli addımlar atıldı. ―Azərbaycan Respublikası əhalisi 

arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi və bədən tərbiyəsinin 

maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi, bu sahədə ümumxalq yardı-

mının təşkil olunması məqsədi ilə, gənclərin idmana marağını artırmaq 

və Azərbaycan idmanının beynəlxalq miqyasa çıxması üçün real zəmin 

yaratmaq zərurətini nəzərə alaraq‖ Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 5 mart 1995-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Prezi-

denti yanında İdman Fondu yaradıldı. Bu fərmanla Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin fondundan müstəsna hal kimi İdman Fonduna 2 

milyard manat məbləğində vəsait ayrıldı [3, s.22]. 

Bu fərman Azərbaycan idmanının maddi-texniki bazasının yara-

dılması üçün böyük bir özül yaratmış oldu. Bu özülün üzərində, həm-

çinin 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ―Bə-

dən tərbiyəsi və idman haqqında qanun‖ qəbul edildikdən sonra ölkə-

də bədən tərbiyəsi işinin təşkili, müxtəlif idman yarışlarının keçirilmə-

si, beynəlxalq idman yarışlarına Azərbaycan idmançılarının qatılması, 

ayrı-ayrı idmançıların və idman üzrə mütəxəssislərin mükafatlandırıl-

ması, əvvəlki idman binalarının və qurğularının bərpası və yenilərinin, 

o cümlədən idman komplekslərinin inşası sürətləndi.

Qeyd edək ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitə-

sinin rəhbərliyinə İlham Əliyevin gəlməsi ilə ölkədə idmanın sürətli 

inkişafında və onun maddi-texniki bazanın vəziyyətində əsaslı dönüş 

yarandı. Qeyd edək ki, 1997-ci ilə qədər Milli Olimpiya Komitəsinin 

özünəməxsus heç bir idman qurğusu yox idi, komitə başqa təşkilata 
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aid binanın bir neçə otağında yerləşmişdi. Azərbaycanda keçmiş SSRİ 

dövründən qalan, dövlət idman strukturlarına və həmkarlar ittifaqları-

na mənsub idman qurğularının bir qisminin istismar müddəti bitmiş, 

digər qismi isə 1990-cı illərin əvvəllərində ya köhnəlib yararsız vəziy-

yətə düşmüş, ya da keçid dövründə ölkədə hökm sürən özbaşınalıq, 

qeyri-sabitlik, baxımsızlıq, dağıdıcılıq siyasəti nəticəsində bərbad hala 

düşmüşdü. İdman zalları və meydançalarının böyük bir hissəsi öz təyi-

natı üzrə istifadə olunmurdu. İdman avadanlıqlarının əksəriyyəti köh-

nəlmiş və dağıdılmışdı. Mövcud idman zallarının təyinatı üzrə işlədil-

məsi, onların bərpası, idman avadanlıqlarının yeniləri ilə əvəz edilmə-

si zərurəti kəskin hiss olunurdu [2]. 

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ölkə idmanının maddi-tex-

niki bazasının yaradılması və inkişafı üçün iki vacib istiqamətdə iş 

görmüşdür. Bunlardan birincisi Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi-

nin maddi-texniki bazasını yaratmaq, ikincisi isə mövcud idman qur-

ğularını yenidən qurmaq, onların bərpasını və avadanlıqla təchizatını 

təmin etmək olmuşdur. Milli Olimpiya Komitəsi 1999-cu ildən öz ob-

yektlərinin tikintisinə başlamış və artıq 2000-ci ilin oktyabrında Bakı-

da ilk Olimpiya kompleksinin açılış mərasimi olmuşdur. 2001-ci il 

mart ayının 26-da isə Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası isti-

fadəyə verilmişdir. 2001-ci ilin dekabrında isə Bakının Maştağa qəsə-

bəsində Milli Olimpiya Komitəsinin tikdirdiyi daha bir Olimpiya İd-

man Kompleksi istifadəyə verilmişdir. 

2000-2002-ci illərdə Azərbaycanda istifadəyə verilən Olimpiya 

İdman Kompleksləri aşağıdakılardır: 

Bakı Olimpiya İdman Kompleksi 

Kompleks 21 oktyabr 2000-ci ildə açılmışdır, 2 zaldan ibarətdir. 

Kompleksin 560 nəfər tamaşaçı tutumuna malik böyük zalı, əsasən ko-

manda idman növləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkinci zalda isə (430 nə-

fərlik) təkbətək idman növləri üçün şərait yaradılmışdır. Hazırda komp-

leksdə bədii gimnastika və voleybol idman növləri inkişaf etdirilir. 

Maştağa Olimpiya İdman Kompleksi 

Kompleks 29 dekabr 2001-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Bu 

kompleks şəhər kənarında yaşayan gənclərin bədən tərbiyəsi və id-

manla məşğul olması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Maştağa Olimpiya 

İdman Kompleksində, eyni zamanda, bir çox idman növləri üzrə res-

publika miqyaslı yarışlar da təşkil olunur. Tamaşaçı tutumu 600 nəfər 

olan zalda həndbol, futzal, voleybol kimi komanda idman növləri ilə 
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yanaşı, güləş, cüdo, ağırlıqqaldırma, karate və s. kimi fərdi idman 

növləri ilə məşğul olmaq mümkündür. İdman mərkəzinin həyətində 

tennis kortu, yüngül atletika cığırı və voleybol meydançası var. Hazır-

da Maştağa Olimpiya-İdman Kompleksində cüdo, kikboksinq və kara-

te bölmələri fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksi 

Kompleks 15 iyun 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kompleksin 

hər biri 378 tamaşaçı tutumu olan iki idman zalı var və bu zallarda ko-

manda və təkmübarizlik idman növlərinin həm inkişaf etdirilməsi 

üçün uyğun bütün şərait var. Hazırda Naxçıvan Olimpiya İdman 

Kompleksində voleybol, basketbol və futzal kimi növlər geniş yayıl-

mışdır. Kompleksin ikinci zalında boks, karate-do, sərbəst güləş, kik-

boksinq və stolüstü tennis həvəskarlarının məşğələləri keçirilir. 

Kompleks 2007-ci və 2010-cu illərdə əsaslı təmir olunmuşdur və mo-

dernləşdirilərək yenidən idmançıların istifadəsinə verilmişdir. 

Şəki Olimpiya İdman Kompleksi 

Kompleksi 9 noyabr 2002-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Ümumi 

sahəsi 5 hektar olan kompleksin əsas binasında böyük zal, trenajor 

otağı, kiçik zal, hovuz binası və bilyard otağı yerləşir. 

Gəncə Olimpiya İdman Kompleksi 

Kompleksin birinci korpusu 2002-ci ildə istifadəyə verilmişdir. 

2006-cı ildə isə kompleksin ikinci korpusu inşa olunmuşdur. Ümumi 

sahəsi 3 hektar olan Gəncə Olimpiya İdman Kompleksinin əsas bina-

sında 2 zal, örtülü üzgüçülük hovuzu, 10 geyinib-soyunma, 1 köməkçi 

və 1 məşqçi-müəllim otaqları, 1 məşq zalı, 1 konfrans zalı, 2 kafe, 1 

açıq basketbol meydançası, inzibati otaqlar və qarderob fəaliyyət gös-

tərir. Hazırda kompleksdə idmanın 12 növü üzrə 28 bölmə fəaliyyət 

göstərir. Gün ərzində kompleksdə 700-ə yaxın idmançı məşğul olur. 

Kompleksdə 18 məşqçi-müəllim müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan idmanına qayğısının ən 

bariz nümunələrindən biri də idman sahəsində çalışanların sosial təmi-

natı məsələsi olmuşdur; 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq bu mə-

sələ dövlət rəhbərliyinin daim diqqətində olmuş, Azərbaycan idmanı-

nın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi işinin tərkib hissəsi 

olmuşdur. Hələ 2002-ci ildə ―Azərbaycanın Olimpiya çempionları 

üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi Olimpiya təqaüd-

lərinin təsis edilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin Sərəncamı imzalanmış, sərəncama görə, Azərbaycan Respublika-

sında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına dövlət qayğısının artırıl-
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ması məqsədi ilə Azərbaycanın Olimpiya çempionları üçün Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin hərəsi ayda iki milyon manat məblə-

ğində xüsusi olimpiya təqaüdləri təsis edilmişdir [3, s.32]. 

Göründüyü kimi, Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın tə-

kidli tələbi ilə ali hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə idmanın və 

bədən tərbiyəsinin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet qollarından biri-

nə çevrildi, bu sahədə yüksəlişin əsası qoyuldu. Heydər Əliyev idma-

nın həm də milli məfkurə, mədəni irs və düşüncə sistemi, tarixi ənənə-

lər əsasında inkişafını dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri 

kimi müəyyənləşdirmişdi. Heydər Əliyevin uğurlu idman siyasətinin 

nəticəsi olaraq Azərbaycan həm də dünyanın idman ictimaiyyəti tərə-

findən ciddi tərəfdaş kimi qəbul olundu. Azərbaycanın qısa müddətdə 

idman sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər sonrakı illərdə daha böyük 

uğurlarının təməlini qoydu. 
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Xülasə: Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 

təhsil sistemində yeni prinsiplər və dəyərlər təşəkkül etməyə başladı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsil strategiyası Azərbaycanın 

təhsil sisteminin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün ictimai-siyasi, 

təşkilati-hüquqi şərtlərin və təminatların yaradılmasına istiqamətlən-

mişdi. Sosial infrastrukturun, o cümlədən təhsilin modernləşdirilməsi 

üçün güclü maddi baza da yaradıldı. Ardıcıl şəkildə təhsilin bütün pil-

lələrində onun yeni modeli qurulmağa başlandı. 

Bu gün ardıcıl dövlət siyasəti sayəsində Azərbaycanda təhsil siste-

mi dünyadakı əhəmiyyətli yeniliklərin çərçivəsində inkişaf etməkdədir. 

Azərbaycan Bolonya prosesinin tamhüquqlu üzvüdür, təhsilin maddi-

texniki bazasının köklü yenilənməsi üçün mühüm layihələr həyata ke-

çirilir. Kadrların hazırlığında yeni sistemə keçilmişdir, təhsil müəssisə-

lərinin idarəsi və maliyyələşdirilməsinin yeni formaları tətbiq edilməkdir. 

Açar sözlər: təhsil, modernləşmə, islahatlar, təhsil strategiyası 

Резюме: С приобретением государственного суверенитета в 
Азербайджане начали формироваться новые принципы и ценности 
системы образования. Стратегия образования Общенационального 
лидера Гейдара Алиева была направлена на создание обществен-
но-политических, организационно-правовых условий и гарантий 
для обеспечения всестороннего развития системы образования 
Азербайджана. Была создана мощная финансовая база, которая 
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служила надежной платформой для модернизации всей социаль-
ной инфраструктуры, в том числе столь важной сферы, как образо-
вание. Последовательно стала выстраиваться принципиально но-
вая модель инновационного образования на всех ее ступенях. 

Сегодня благодаря последовательной государственной по-
литике, в Азербайджане система образования развивается в русле 
важнейших мировых тенденций. Азербайджан стал полноправ-
ным участником Болонского процесса, реализуются проекты по 
коренной модернизации материально-технической базы образо-
вания, осуществлен переход на современную систему подготовки 
кадров, внедрены новые формы управления и финансирования 
образовательных учреждений. 

Ключевые слова: образование, модернизация, реформа, 
образовательная стратегия 

Abstract: After gaining the state independence of Azerbaijan, 
new principles and values began to be created in the education system. 
The national leader Heydar Aliyev's educational strategy was aimed at 
creating social-political, organizational and legal conditions and 
guarantees to ensure comprehensive development of the education 
system in Azerbaijan. A powerful financial base was created that 
served as a reliable platform for the modernization of the entire social 
infrastructure, including such an important area as education. His new 
model was set up at all stages of his education consistently. 

Thanks to consistent state policy today, education system in 
Azerbaijan is developing within the context of significant innovations 
in the world. Azerbaijan is a full member of the Bologna process, and 
significant projects are being implemented to upgrade the material and 
technical basis of education. In the preparation of staff, a new system 
has been introduced, new forms of management and financing of 
educational institutions have been introduced. 

Keywords: education, modernization, reform, educational strategy 

Təhsil – özündə həm yenilikləri, həm də ənənələri daşıyan so-
sial-mədəni bir institutdur və bir ölkənin təhsil sisteminin formalaşma-
sı onun tarixi inkişafı ilə sıx bağlıdır. Bu səbəbdən də 1991-ci ildə 
SSRİ-nin dağılması və müstəqil dövlətçiliyin bərpası Azərbaycanın 
təhsil sisteminin və onun inkişaf prinsiplərinin dəyişməsi, ənənələrlə 
yeniliklərin vəhdəti ilə müşayiət olunmuşdur. 
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Bir tərəfdən, sovet təhsil sisteminin ənənələrinin güclü olması, 

digər tərəfdən, ölkə üçün açılmış yeni siyasi və iqtisadi şərtlərin cazi-

bəsi müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycan üçün həm hüquqi-norma-

tiv, həm təşkilati problemlər doğurmuş oldu. Qərb ölkələrinin təhsil 

sistemi sovet təhsil sisteminə görə daha effektiv göründüyü üçün, onu 

örnək almaq, bu örnək üzərində Azərbaycanın təhsil sistemini qurmaq 

fikirləri bu illərdə ölkədə güclü idi. Bir qrup təhsil eksperti hətta ―indi-

yə qədər mövcud olmuş təhsil sistemindən tamamilə imtina edərək, 

yeni milli təhsil sistemi yaratmaq‖ tərəfdarı idi [6, s.8]. 

Lakin ölkənin infrasturkturu, o cümlədən təhsil müəssisələri, on-

ların fəaliyyət istiqamətləri 70 illik bir mərhələdə təşəkkül etdiyi üçün, 

―köhnə‖dən tamamilə imtina etmək, uğurları ilə yanaşı, qüsurları da 

olan Qərb təhsil sistemini olduğu kimi təkrarlamaq həssas bir sosial-

mədəni sahə olan təhsil üçün təhlükəli ola bilərdi. 1990-cı illərin əv-

vəllərində bu sahədə ciddi bir islahat keçirmək, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sistemini qurmaq üçün xüsusi dövlət siyasətinə, 

təhsil strategiyasına ehtiyac var idi. Bu strategiya bir tərəfdən, ölkənin 

təhsil sistemindəki tənəzzülü ortadan qaldırmağa, digər tərəfdən, dün-

yaya inteqrasiya etməyə başlamış Azərbaycanın qloballaşma şərtlərinə 

uyğun təhsil sistemini qurmağa xidmət etməli idi. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev o illərdə təhsil sahəsindəki mövcud ehtiyacı aşağıdakı 

şəkildə ifadə etmişdir: ―Azərbaycanda təhsil sistemində indiyə qədər 

əldə edilmiş müsbət təcrübə və özünü doğrultmuş, müsbət nəticələr 

vermiş sistem saxlanılmalı, inkişaf etdirilməli və müasirləşdirilməli-

dir. Dünya təcrübəsindən Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərinə uyğun 

olan prinsiplər, qaydalar təhsil sistemimizə tətbiq edilməlidir. Biz dün-

yanın bütün ölkələrində – Qərbdə də, Şərqdə də əldə edilmiş nailiyyət-

ləri dərindən öyrənməli və onlardan Azərbaycan üçün müsbət xarakter 

daşıyan cəhətləri ölkəmizin təhsil sistemində tətbiq etməliyik‖ [6, s.8]. 

Təəssüf ki, müstəqilliyinin ilk illərində yaşadığı sosial-iqtisadi 

böhran, siyasi sabitsizlik, Ermənistanın Azərbaycana qarşı başlamış 

olduğu işğalçı müharibə, bu müharibənin sadaladığımız böhranı və sa-

bitsizliyi daha da dərinləşdirməsi ölkədəki təhsilə də öz mənfi təsirini 

göstərmişdi. Üstəlik, işğal olunmuş bölgələrdən vətəndaşların məcburi 

köçkün düşməsi, onları yerləşdirmək üçün isə çox vaxt məktəblərin 

binasından, ali təhsil müəssisələrinin yataqxanalarından istifadə olun-

ması bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı. Ermənistanın Azərbaycan 

torpaqlarının 20 fazini işğal etməsi nəticəsində 616 ümumtəhsil mək-

təbi dağıdılmış, 97.779 şagird, 12.705 müəllim öz vətənində məcburi 
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köçkünə çevrilmişdi [8, s.5; 7]. Ölkənin şəhər və rayonlarında 9 ali 

məktəb, 17 texnikum, 48 texniki peşə və 850-ə qədər ümumtəhsil 

məktəbinin tədris və yataqxana korpuslarında, 100-dən çox uşaq bağ-

çasında 7500-dən çox məcburi köçkün ailəsi məskunlaşmışdı [6, s.61]. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk illərdə məktəb tikintisi sahə-

sində də böhranlı vəziyyət hökm sürürdü. Belə ki, 1990-cı ildən 111 

təhsil obyektində tikinti işləri dayandırılmışdı. 1991-1992-ci illərdə yeni 

məktəblər demək olar ki, tikilməmişdi [6, s.72]. Təhsilin böhranlı və-

ziyyətdən çıxarılması üçün qəbul edilən qərarlar, verilən sərəncamlar 

isə, tələsik bir şəkildə hazırlandığı üçün, bütün mütərəqqi tərəflərinə 

baxmayaraq (məsələn, 1992-ci ilin oktyabrında Təhsil Qanununun qə-

bul edilməsi, 1992-ci ilin iyulunda Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissi-

yasının – TQDK-nın yaradılması və s.), qüsursuz da deyildi. Üstəlik, 

normativ-hüquqi tədbirlər təşkilati işlərlə bir sistem halında deyildi. 

1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətə Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin qayıtması ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inki-

şafının əsaslı dəyişiklik mərhələsinin başlanğıcını qoydu. Ölkədəki si-

yasi hərcmərcliyin aradan qaldırılması vətəndaş həmrəyliyinə yol açdı, 

sovet dövründən qalmış təməli ləğv etməmək şərtilə yeni iqtisadi isla-

hatların aparılması, xüsusi neft strategiyasının qurulması nəticəsində 

sənayeyə və kənd təsərrüfatına böyük sərmayələrin cəlb edilməsi 

uğurlu sosial siyasət üçün, o cümlədən təhsil siyasəti üçün də geniş 

perspektivlər açdı. Ölkəmizdə müstəqil dövlət təsisatlarının yaradıl-

ması, beynəlxalq normalara əsaslanan demokratik, hüquqi dövlət qu-

ruculuğunun böyük vüsət alması, suveren Azərbaycanın əsas qanunu 

olan Konstitusiyanın qəbul edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaş-

dırılması, milli təhlükəsizliyin təmin olunması və yeni iqtisadi kursun 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı proseslərin müvəffəqiyyətli həlli Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin xidmətləridir [3, s.410]. 

Təhsil sahəsində 1980-ci illərin sonu – 1990-cı illərin əvvəllə-

rində başlamış olan böhranın ortadan qaldırılması, təhsilin sosial-iqti-

sadi və mədəni inkişafa tabe etdirilməsi, intellektual resursların ölkə-

dən getməsini əngəlləmək, əksinə bu resursları daha geniş şəkildə öl-

kəyə cəlb etmək üçün operativ həyata keçirilməsi mümkün olan xüsu-

si təhsil strategiyasının hazırlanması da Heydər Əliyevin adı ilə bağlı-

dır. Məhz onun hakimiyyətə qayıtması ilə təhsilin yeni şərtlərə uyğun 

normativ-hüquqi bazası hazırlandı və praktika ilə uyğunlaşması üçün 

tədbirlər planı həyata keçirildi. 
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İlk olaraq Azərbaycan Respublikasının ―Təhsil Qanunu‖na uyğun 

olaraq 1993-1994-cü illərdə ümumi təhsilin normativ-hüquqi bazasının 

yaradılmasına başlandı. Bu illərdə ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliy-

yətini tənzimləmək məqsədilə bir çox normativ-hüquqi sənədlər hazırla-

naraq təsdiq edildi [6, s.74-75]. Daha sonra, 1995-ci ildə Təhsil Nazirli-

yinin əmri ilə ―Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında Əsasna-

mə‖ təsdiq edildi. 1995-ci il 12 noyabr tarixində qəbul edilən Azərbay-

can Respublikasının Konstitusiyasında isə (42-ci maddə, ―Təhsil hüqu-

qu‖) təhsil siyasətinin başlıca prinsipləri təsbit olundu [1]. 

1993-cü ilin mayında tələsik bir qərarla Xalq Təhsili Nazirliyi-

nin bazasında yaradılmış iki nazirlik – Maarif və Ali və Orta İxtisas 

Təhsili nazirlikləri 1993-cü ilin sentyabrında birləşdirilərək Azərbay-

can Respublikası Təhsil Nazirliyi yaradıldı. 1993-1994-cü tədris ilin-

dən etibarən ali təhsildə ikipilləli sistemə – 4 illik bakalavriatura və 2 

illik magistraturaya keçildi. 1997-ci ildə bakalavriatura pilləsində təh-

sil alan tələbələrin ilk buraxılışı oldu, eyni zamanda həmin il ilk dəfə 

olaraq magistr hazırlığına başlandı. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin bu illərdə 

təhsil sahəsi üzrə verdiyi fərmanlar və sərəncamlar Azərbaycan vətəndaş-

larının təhsil hüququnu tam təmin etmək, milli təhsil konsepsiyasının 

müddəalarını gerçəkləşdirmək, təhsil sistemində aparılan islahatları sürət-

ləndirmək, idarəetmə mexanizmini təkmilləşdirmək, pedaqoji kadrların 

müasir tələblər səviyyəsində hazırlanmasını və yenidən hazırlanmasını 

təmin etmək, təhsildə maddi-texniki və kadr potensialından istifadənin 

səmərəliliyini artırmaq məqsədi daşıyırdı. Təhsilin idarə olunmasında 

yeni prinsiplərin bərqərar olması, təhsilin dünya standartlarına uyğunlaş-

dırılması, onun məzmununda köklü keyfiyyət dəyişikliklərinin aparılması 

təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsini də bir vəzifə olaraq qarşıya qoy-

muşdur. Bu sənədlərin içərisində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

aşağıdakı fərmanları və sərəncamları xüsusi qeyd edilə bilər: 

 ―Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə

Dövlət Komissiyası haqqında‖ Sərəncam (30 mart 1998-ci il tarixli); 

 ―Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq inkişaf Assosiasiyası

arasında ―inkişaf üçün kredit haqqında Saziş‖i (Təhsil sahəsində İsla-

hatlar Layihəsi) Azərbaycan Respublikasının adından imzalamaq səla-

hiyyətlərinin verilməsi barədə‖ Sərəncam (15 iyun 1999-cu il tarixli); 

 ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqra-

mı‖ haqqında Sərəncam (15 iyun 1999-cu il tarixli); 
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 ―Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması

haqqında Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə‖ Azərbaycan Respub-

likası Qanununun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haq-

qında Sərəncam (6 mart 2000-ci il tarixli); 

 ―Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdiril-

məsi haqqında‖ Fərman (13 iyun 2000-ci il tarixli); 

 ―Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında‖

Fərman(18 iyun 2001-ci il tarixli); 

 ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanu-

nunun tətbiq edilməsi barədə Fərman (6 may 2002-ci il tarixli); 

 ―Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərınin mü-

vafiq texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında‖ Sərəncam (4 

oktyabr 2002-ci il tarixli) 

 ―Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında‖ Azərbay-

can Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Fərman (2 yanvar 

2003-cü il tarixli); 

Qəbul olunmuş bu fərman və sərəncamlar təhsilin normativ-hü-

quqi bazasını təşkil etməklə bərabər, həm də ―müstəqil Azərbaycanda 

təhsil sektorunun hərtərəfli yüksəlişini, tərəqqisini, məzmunca yeniləş-

məsini, maddi-texniki cəhətdən möhkəmlənməsini, dünya standartları-

na yaxınlaşmasını şərtləndirmişdir‖ [5]. 2002-ci il oktyabrın 4-də Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı ―Azərbaycan Respublikasında 

ümumtəhsil məktəblərınin müvafiq texniki bazasının möhkəmləndiril-

məsi haqqında‖ sərəncamı isə milli elm və təhsil sisteminin inkişafın-

da vacib amillərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Bu sərəncam 

ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, maddi-texni-

ki bazasının möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdır. 

Təhsil sahəsində əsaslı islahatların aparılmasını təmin etmək 

məqsədilə Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası 

haqqında imzaladığı sərəncam respublikada milli təhsil quruculuğuna 

dövlət qayğısının parlaq təzahürü idi. 1999-cu ildə imzalanmış və hü-

quqi qüvvəyə minmiş ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində 

İslahat Proqramı‖nda isə Azərbaycanda təhsil islahatlarının üç mərhə-

lədə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Birinci mərhələ hazırlıq mərhələ-

si adlanırdı və 1999-cu ili əhatə edirdi. Bu mərhələdə vətəndaşların 

təhsil almaq hüququnu təmin edən, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 
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uyğun yeni təhsil sisteminin normativ-hüquqi, iqtisadi və informasiya 

bazasını yaratmaq üçün təşkilati işlər planlaşdırılmışdı. İkinci mərhə-

lədə (2000-2003-cü illər) təhsil sahəsinin sosial-iqtisadi sabitliyinin tə-

min edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi, genişmiqyaslı isla-

hatların aparılması üçün təşkilati, hüquqi-normativ, kadr, maliyyə, 

maddi-texniki. elmi, tədris-metodiki və informasiya təminatının, yeni 

idarəetmə modelinin yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar 

atılması nəzərdə tutulurdu. Üçüncü mərhələ isə 2004-cü ildən sonrakı 

dövrü əhatə edirdi və bu mərhələdə Proqramda nəzərdə tutulan bütün 

tədbirlərin həyata keçirilməsi yolları göstərilmişdi [2, 6, s.98-99]. 

Qısa bir müddət ərzində Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi 

nizamlanmağa başladı. Təhsil sahəsində aparılan islahatlar Azərbaycan 

məktəbinin, təhsilinin keyfiyyətini artırmağa, məktəblərdə, universitetlər-

də müasir tələblərə uyğun təhsil verilməyə başlandı. 1993-1994-cü tədris 

ilindən başlayaraq həm məktəblərin, həm şagirdlərin, həm də müəllimlə-

rin sayında artma tendensiyası müşahidə edildi. Belə ki, 1993-1994-cü 

tədris ili ilə müqayisədə 2000-2001-ci tədris ilində məktəblərin sayı 

4447-dən 4561-ə, şagirdlərin sayı 1.449.435-dən 1.689.682-yə, müəllim-

lərin sayı isə 142.640-dan 161.492-yə yüksəldi [6, s.112]. 

Azərbaycanda vətəndaşların təhsil hüququnu tam təmin etmək, 

təhsil sistemində aparılan islahatları sürətləndirmək, idarəetmə mexa-

nizmini təkmilləşdirmək məqsədilə Ümumilli lider Heydər Əliyev 

2000-ci ilin iyununda ―Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 

təkmilləşdirilməsi haqqında‖ Fərman imzaladı. Fərmana əsasən, mül-

kiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan Res-

publikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrinə tədris-meto-

diki rəhbərlik, təlim və tədris prosesinin keyfiyyətinə nəzarət səlahiy-

yətləri Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə verildi. Eyni za-

manda ayrı-ayrı nazirliklərin, dövlət komitələrinin, konsernlərinin, şir-

kətlərinin, birliklərinin və digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan 

ümumtəhsil məktəbləri Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verildi [6, s.113]. 

Dərsliklərin yenidən hazırlanması, Azərbaycançılıq ruhunda və 

Azərbaycançılıq ideologiyasına xidmət edən kitabların nəşri də 

Heydər Əliyevin təhsil strategiyasında çox önəmli yer tutmuşdur. Təh-

sil naziri olmuş Misir Mərdanov bu dövrdə Təhsil Nazirliyinin dərslik 

hazırlığı sahəsindəki fəaliyyətini şərti olaraq üç mərhələyə ayırmışdır 

ki, onların ilk ikisi Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrü ilə bağlıdır: 1) 

Birinci mərhələ 1991-1998-ci illəri əhatə edir və latın qrafikalı əlifba-

ya keçid, dövrün siyasi təzadlarından irəli gələn sistemsizliyin aradan 
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qaldırılması ilə müşayiət olunur. Qeyd edək ki, məhz Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin göstərişinə əsasən Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 

1994-cü il tarixli qərarı ilə 1995-1996-cı tədris ilindən etibarən hər il 

ibtidai sinif dərsliklərinin dövlət vəsaiti hesabına çap olunub şagirdlə-

rə pulsuz verilməsinə başlanılmışdır [6, s.138]. 2) Ümumi təhsil sahə-

sində əsaslı islahatların həyata keçirilməsinə 1999-2000-ci tədris ilin-

dən başlandı. Bu mərhələ tədris proqramları və planlarının, dərs və-

saitləri və digər tədris-metodik ədəbiyyatların məzmunca yeniləşdiril-

məsi, müasir standartlara cavab verən yeni nəsil dərsliklərin hazırlanıb 

nəşr edilməsi və ümumtəhsil məktəblərinin bu dərsliklərlə dövlət və-

saiti hesabına təmin edilməsi ilə bağlı genişmiqyaslı tədbirlərlə səciy-

yələnirdi və 2003-cü ilədək davam etmişdir [6, s.138-139]. 

Bu illərdə peşə məktəbləri və peşə liseylərinin qurulması üçün də 

tədbirlər planı hazırlandı və həyata keçirilməyə başlandı. Belə ki, Heydər 

Əliyevin tapşırığı ilə 1996-cı ildə hökumət tərəfindən ―Azərbaycan Res-

publikasında peşə təhsilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında‖ qərar 

qəbul edildi; peşə məktəbləri və peşə liseyləri yaradıldı [4, s.76]. 

Ali təhsil sahəsində də bir sıra yeniliklərə məhz bu dövrdə imza 

atıldı. ―Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 

haqqında‖ Respublika Prezidentinin 13 iyun 2000-ci il tarixli fərmanı 

ilə ölkənin 4 aparıcı ali məktəbinə – Bakı Dövlət Universiteti, Azərbay-

can Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Tibb Universiteti və Azər-

baycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına maliyyə müstəqilliyi, bir neçə 

ali məktəbə isə ―Universitet‖ statusu verildi [4, s.77]. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin tək-

milləşdirilməsi haqqında‖ 13 iyun 2003-cü il tarixli fərmanı ilə təhsil 

müəssisələrinin şəbəkəsi optimallaşdırılmış, daha bir neçə universitetə 

muxtariyyət statusu verilmiş, ölkəmizdə müəllim hazırlığının keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və onun 

12 filialı yaradılmışdır. Eyni zamanda yeni təhsil müəssisələri – Dəniz-

çilik Akademiyası, Milli Təhlükəsizlik Akademiyası, Musiqi Akademi-

yası, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Milli Konserva-

toriya və Aviasiya Akademiyası təsis edilmişdir [4, s.77]. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsil strategiyası Azərbayca-

nın təhsil sisteminin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün ictimai-siya-

si, təşkilati-hüquqi şərtlərin və təminatların yaradılmasına istiqamətlən-

mişdi. Sosial infrastrukturun, o cümlədən təhsilin modernləşdirilməsi 

üçün güclü maddi baza da yaradıldı. Ardıcıl şəkildə təhsilin bütün pillə-
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lərində onun yeni modeli qurulmağa başladı. Təhsilin inkişaf strategiya-

sı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində, bütövlükdə təhsil sisteminin 

strukturu, idarə sistemi və iqtisadiyyatında köklü yeniləşmənin həyata 

keçirilməsinə imkan vermişdir. Bu stretegiyanın həyata keçirilməsi ge-

dişində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və onun nəticələrinin təhsil 

prosesinə tətbiqinə əlverişli şərait yaradılmış, təhsil sistemi işçilərinin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə və təhsil alanların sağlamlığının 

və sanitar-gigiyenasının təşkilinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Bu gün Heydər Əliyevin təhsil strategiyasının Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan 

Respublikası müasir dünya standartlarına cavab verən bir təhsil siste-

minə sahibdir. Azərbaycanın təhsil sisteminin əhatə imkanları geniş-

ləndirilmişdir, təhsil sisteminin yeni iqtisadi modeli qurulmuşdur. 

Azərbaycan gənclərinin hərtərəfli inkişafını, həmçinin cəmiyyətin hə-

yatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədilə sosial-iqtisadi və 

təşkilati-hüquqi şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda təhsil sistemi dün-

yadakı əhəmiyyətli yeniliklərin çərçivəsində inkişaf etməkdədir. 
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Heydər Əliyevin neft strategiyasının rolu 

The role of Heydar Alıyev's oil strategy in establishment 

East - West energy and transport corridors 

Роль нефтяной стратегии Гейдара Алиева в создании 

энергетических и транспортных коридоров Восток - Запад 

Xülasə: 1993-cü ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azər-

baycanda hakimiyyətə qayıdışı dövlətin uğurlu daxili və xarici siyasə-

tinin əsasını qoymuş oldu. 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin imza-

lanması Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafına mühüm töhfə 

verdi və eyni zamanda Azərbaycanın tranzit enerji dəhlizi kimi rolu da 

artmış oldu. Azərbaycan Respublikası dünya siyasətində etibarlı tərəf-

daş kimi qəbul edilməyə başlandı. 

İndiki mərhələdə Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti və 

Avrasiyanın aparıcı dövlətlərindən biri olaraq, geosiyasi vəziyyətini 

qorumaq üçün Şərq-Qərb enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında-

kı rolunu gücləndirir, eyni zamanda tranzit potensialını artırır. 

Açar sözlər: geopolitika, Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizi, neft strategiyası, ―Əsrin müqaviləsi‖. 

Abstract: The return of the National Leader Heydar Aliyev to 

power in Azerbaijan in 1993 laid the foundations for the successful 

domestic and foreign policy of the state. The signing of the "Contract of 

the Century" in 1994 besides the great success achieved by the 

Azerbaijani government, initially gave impetus to the development of the 

oil and gas industry of the Republic of Azerbaijan and in the future 

increased its role as a transit energy corridor. The Republic of Azerbaijan 

has begun to be regarded as a reliable partner in the world politics. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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At the present stage, the leading state in the South Caucasus, one 

of the leading states of Eurasia, is to preserve its geopolitical status, 

strengthen its role in the development of East-West energy and 

transport corridors, expand energy export routes and at the same time 

increase its transit potential and closeness to the interests of the 

country is in the geopolitical perspectives of the country. 

Keywords: geopolitics, East - West international transport 

corridor, oil strategy, ―Contract of the Century‖. 

Резюме: Возвращение Общенационального Лидера Гейдара 

Алиева к власти в Азербайджане в 1993 году заложило основы 

успешной внутренней и внешней политики государства. Подпи-

сание «Контракта века» в 1994 году и соответствующих соглаше-

ний в значительной степени способствовали развитию нефтегазо-

вой промышленности Азербайджана и, следовательно, увеличили 

роль Азербайджана как транзитного энергетического коридора. 

Азербайджанская Республика стала рассматриваться как надеж-

ный партнер в мировой политике. 

На современном этапе Азербайджан как ведущее государ-

ство на Южном Кавказе и один из ведущих государств Евразии, 

чтобы сохранить свой геополитический статус, усиливает свою 

роль в развитии энергетических и транспортных коридоров Вос-

ток-Запад, расширяет маршруты экспорта нефти и газа, одно-вре-

менно увеличивая свой транзитный потенциал в мировой эко-

номике. 

Ключевые слова: геополитика, отношения Восток - Запад, 

нефтяная стратегия, Контракт века. 

Azərbaycan Respublikasının suverenlik qazanması ona beynəl-

xalq hüququn fəal subyekti olması üçün şərait yaratmışdır. Yeni tarixi-

siyasi şərait bütün fəaliyyət sahələrində onun müstəqil siyasət yeritmə-

sini şərtləndirərək digər dünya ölkələri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq 

əsasında siyasi və iqtisadi münasibətlər qurmağa ona şərait yaratdı. 

Ölkəmizin əlverişli coğrafi yerləşməsi hələ qədim zamanlardan karvan 

yollarının keçdiyi nöqtələrdən olmasına və bu məkana siyasi və iqtisa-

di marağın yönəlməsinə şərait yaratmışdır. Bu gün isə bu coğrafi yer-

ləşmə siyasi-coğrafi anlam daşımaqla mahiyyət etibarilə əvvəlki mə-

nasını qoruyub saxlamış və Azərbaycanın dünyanın şah damarlarına 
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çevrilmiş beynəlxalq ticarət yollarının kəsişdiyi, beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizlərinin keçdiyi bölgəyə çevirmişdir. 

Avrasiya məkanının mühüm logistik mərkəzlərindən birinə çev-

rilən Azərbaycan Respublikası bu gün həm də yeni geoiqtisadi təşəb-

büslərin müəllifidir. ―İpək Yolu‖ üzərində geniş iqtisadi zolağın yara-

dılmasının fəal dəstəkçisi olan Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərə 

tranzit daşımalarının səmərəli təşkilinə etibarlı təminat verir və etibarlı 

əməkdaş kimi çıxış etməkdədir [10, s. 5]. Xəzəryanı bölgə Şimalla-

Cənubun (Rusiya və Fars körfəzi) və Şərqlə-Qərbin (Cənubi Şərqi 

Asiya və Avropa) əhatəsində yerləşən çox vacib strateji məntəqədir. 

Bu bölgə iki nəhəng hidrogen rezervuarı - Xəzər dənizi və Fars körfə-

zinin arasında yerləşməklə ―strateji energetik ellips‖ yaratmışdır [12, 

s.125]. Azərbaycan Respublikası Avrasiyanın giriş qapısı, Şərq-Qərb 

nəqliyyat-kommunikasiya və enerji dəhlizinin mərkəzi dövləti, Şərq-

Qərb ölkələrinə isə bağlayıcı (körpü) rolunu icra etməklə ―Böyük İpək 

yolu‖nun müasir modeli olan TRASEKA nəqliyyat-kommunikasiya 

layihəsinin hərəkətverici qüvvəsi və əsas təminatçılarından biridir. Bu 

dəhliz Şərqdən Avropaya və bütün dünyaya açılan ən yaxın və əlveriş-

li nəqliyyat qovşağıdır. Bu gün dünyanın enerji daşımaları və nəqliy-

yat sektoru vahid bir orqanizm olaraq mövcud olsa da, neft dünyası 

upstream, midstream və downstream kimi bir-biri ilə əlaqəli sektorlara 

da ayrılmaqdadır. Onların da arasında midstream, yəni neft və neft 

məhsullarının nəqli çox əhəmiyyətli olub bir çox ölkələrin (hətta neft 

ehtiyatına sahib olmayan ölkələrin) iqtisadiyyatında və geosiyasətində 

vacib yer tutmaqdadır.Bu bölgənin aparıcı dövləti olan Azərbaycan isə 

həm də güclü ənənələri olan neft ixracı və emalı ölkəsidir. 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının müstə-

qilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edildikdən sonra Azərbayca-

na, onun zəngin hidrogen ehtiyatlarına Amerika, Avropa və Asiyanın 

aparıcı dövlətlərinin marağı bir qədər də artdı. Xəzər dənizi və bütöv-

lükdə Xəzər hövzəsi rayonu Rusiya və İran kimi dövlətlərlə yanaşı, di-

gər ölkələrin də maraq obyektinə çevrildi. Sovet İttifaqı dağıldıqdan 

sonra Azərbaycan Respublikasının Cənubi Qafqazda formalaşan gər-

gin siyasi və iqtisadi münasibətlər şəraitində xarici siyasət sahəsində 

sabit və güvənli tərəfdaşlara ehtiyac duyulurdu. Amma yalnız təbii 

sərvətlər ölkənin güc mənbəyi olmasına kifayət etmir. Azərbaycandan 

qat-qat çox neft-qaz ehtiyatlarına malik olan bir sıra ərəb ölkələrinin 

hazırkı vəziyyətinə diqqət yetirsək, bunu daha aydın görə bilərik. Yer-
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ləşdiyi regionda müstəqil siyasət yeritmək yalnız ağıllı düşünülmüş 

siyasi hərəkətlərlə həyata keçirilə bilər. Bu özünü həm daxili, həm də 

xarici siyasətdə göstərir. 

Hələ müstəqilliyin ilk illərində xarici neft şirkətləri Azərbaycan-

la neft müqavilələri bağlamaq üçün danışıqlar prosesinə qoşulmuşdu-

lar. Ermənistanın təcavüzü, 1992-1993-cü illərdə Dağlıq Qarabağ ətra-

fında gedən müharibə, ölkənin ağır müharibə şəraitinə düçar olması və 

ölkənin düşdüyü ağır siyasi şəraitlə əlaqədar olaraq vəziyyətin gərgin-

ləşməsi və s. məqamlar bu neft strategiyası qurmağa və neft müqavilə-

lərini işləməyə qoymadı [14]. 

1993-cü ilin iyununda Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

dönməsindən sonra Azərbaycan yaxın Şimal qonşusunun, yəni Rusiya 

Federasiyasının siyasi dəstəyini qazanmaq, güclü qonşunu düşmən 

mövqeyində saxlamamaq üçün Rusiya ilə sıx münasibətlər qurmaq 

xəttini götürdü. O, balanslaşdırılmış siyasətin bu zamanda məhz Azər-

baycana fayda verəcəyini bildirərək Moskvaya səfər etdi, 1993-cu ilin 

sentyabrında Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olmağa razılaşdı [13, 

s.104-107]. Rusiya Qazaxıstanla və hətta Xəzərin bölgüsü ilə bağlı 

Azərbaycana qarşı iddiaları olan Türkmənistan və İranla da qarşılıqlı 

münasibətlər normallaşdırıldı. Yəni Rusiya və İranla qarşı-qarşıya qa-

lan Azərbaycan üçün bu münasibətlərin düzəldilməsi o dövrdə Azər-

baycanın milli maraqlarının bərpası üçün atılan addımlardan idi. 

1993-cü il noyabrın 20-də Azərbaycan ilə Rusiya arasındakı mü-

qaviləyə əsasən "LUKoil" şirkətinə Xəzərin Azərbaycan sektorunda 

neft hasil etmək hüququ verilmişdir. Məhz bu ―yaxınlaşma‖ siyasəti 

nəticəsində 1994-cü ilin əvvəlində Rusiyanın Baş naziri V.Çernomır-

din Azərbaycanın Qərb şirkətlər ilə müqavilə imzalamasına etiraz et-

mədiklərini bildirmişdir. Bunun davamı olaraq, 1994-cü il mart ayının 

15-17-də ―Lukoil‖ neft şirkətinin prezidenti V.Ələkbərov ARDNŞ 

rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün Bakıya gəldi. ARDNŞ ―Lu-

koil‖un konsorsium üzvü olması üçün Azərbaycanın 20%-lik payın-

dan 10%-ni ona güzəştə getməyi qərara aldı [2, 126]. Azərbaycana öz 

təbii sərvətlərindən istifadə etməklə iqtisadi və siyasi güclənmə şansı 

verən, regionda balans siyasətinin bir parçası kimi izah edilən bu ad-

dımlar Azərbaycana siyasi təzyiq göstərən, onun varlığını şübhə altına 

qoyan Rusiyanın neytrallaşdırılması idi. 

Azərbaycanın dünyaya yollarını açacaq Şərq-Qərb dəhlizinin 

açılması bu dövrdə tarixi zərurətə çevrilmişdi. Bu vəziyyətdə ―boru‖ 

siyasətinin mümkün istiqamətləri ―ələnməyə‖, onların sayı minumuma 
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enməyə başladı: Şimal marşrutu (Rusiyadan keçməklə), qərb marşrutu 

(Gürcüstandan Türkiyəyə), cənub marşurutu (İrandan keçməklə). ―Şi-

mal‖ və ―Cənub‖ marşrutlarının mümkün variantlar sırasında olma-

sına baxmayaraq, hökümətin həyata keçirdiyi siyasət göstərdi ki, 

Azərbaycan Respublikası yaxın gələcəkdəki prespektivlərdə Şərq-

Qərb dəhlizinin inkişaf etdirilməsini dövlət siyasətinin əsas strateji 

xətlərindən birinə çevirdi. 

1994-cü ilin mayın 12- də Ermənistanla müharibədə atəşkəs əldə 

edilməsinə nail olundu. Bu, Azərbaycan Respublikasının ağır sosial-

iqtisadi böhrandan çıxmağa başlamasının təsdiqi idi. Prezident Heydər 

Əliyevin gərgin siyasi və diplomatik səyləri nəticəsində daxili ictimai-

siyasi sabitliyin bərpası Azərbaycan Respublikasının ölkənin milli mə-

nafelərini təmin edə biləcək müqavilənin imzalanması üçün danışıqlar 

prosesini sürətləndirdi. Aparılan danışıqların daha səmərəli olması 

üçün Prezident Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 1994- cü il martın 1-də 

İlham Əliyev ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti təyin edildi. İlham 

Əliyev sonralar «Caspian energy» jurnalına verdiyi müsahibəsində de-

yirdi: ―Bu zaman bizim qarşımızda üç əsas vəzifə dayanmışdı: birinci-

si, kontraktın imzalanmasına nail olmaq; ikincisi, müqavilədə Azər-

baycan üçün ən əlverişli həm hüquqi, həm də iqtisadi şərtlər yaratmaq; 

üçüncüsü isə, müqavilənin işləməsinə nail olmaq‖ [5, s.7]. Heydər 

Əliyev 1994-cü ildə 16 sentyabında ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalan-

mağa hazırlanması ilə əlaqədar keçirdiyi brifinqdə bütün dünyaya bə-

yan etdi ki, ―...Ən böyük təbii sərvətimiz olan neft yataqlarından çox 

ehtiyatla, səriştəli istifadə olunmasına çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, 

bu sərvətlərdən Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyi üçün maksi-

mum mənfəət götürək‖ [8, 50]. 

Böyük güclərin iqtisadi maraqlarının siyasi maraqları üstələdiyi 

bir dövrdə ABŞ, Böyük Britaniya və s. kimi qüvvələrin regiona marağı, 

siyasi və iqtisadi proseslərə nüfuz etmək istəkləri gücləndi, lakin bu ma-

raqlar Rusiya ilə toqquşurdu. Məhz bu dəstək gənc respublikaya Şərq-

Qərb dəhlizini inkişaf etdirmək yolunda addımlar atmağa şərait yaratdı. 

14 sentyabr 1994-cü ildə ―Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft yataqla-

rının birgə işlənməsi haqqında xarici neft şirkətləri konsorsiumu ilə da-

nışıqların yekunları‖ barədə fərman imzalandı. 1994-cü il 20 sentyabrda 

dünya neft sənayesi tarixinə ―Əsrin müqaviləsi‖ adı ilə daxil olan kon-

trakt imzalandı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 2 dekabr 

1994-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilən müqavilə Azərbayca-
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nın neft sənayesinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Bu 

müqavilənin imzalanmasından sonra Cənubi Qafqazın geostrateji vəziy-

yətində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Artıq çıxarılacaq neftin gələcəkdə 

hansı marşrutlarla dünya bazarlarına axıdılması məsələsi aktuallaşmağa 

başladı. Bu problemi ― Rusiya üçün kəskin geosiyasi məsələ‖ hesab 

edən rusiyalı hərbi-siyasi dairələr məsələnin gələcəkdə Amerika və Bri-

taniya neft şirkətlərinin maraqları çərçivəsində həll olunacağından öz 

narahatlıqlarını gizlətmirdilər [15, s.163]. 

―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması, ayrı-ayrı yataqlar üzrə bağ-

lanmış müqavilələr Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi böyük uğur ol-

maqla yanaşı, əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının neft və qaz səna-

yesinin inkişafına təkan verdi, növbəti addım kimi isə gələcəkdə Azər-

baycanın enerji dəhlizi kimi, tranzit enerji koridoru kimi rolunu artır-

dı. Beləliklə, enerji dəhlizi siyasəti həyata keçirilməyə başlandı. 1995-

ci ilin 30 yanvarında prezident Heydər Əliyev Davosda (İsveçrə) keçi-

rilmiş İqtisadi Forumda dünyanın energetika problemlərinə həsr olun-

muş sessiyada çıxışında ―Əsrin müqaviləsi‖nə yüksək qiymət verərək 

bildirmişdir ki, ―Biz bunu Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına fəal in-

teqrasiyası yolunda ilk addım sayır, ölkəmizin xarici investisiyalar 

üçün, biznes üçün, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün açıq ol-

duğunu nümayiş etdiririk‖ [7, s.156]. 

1995-ci ilin fevral ayında Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 

Şirkəti (ABƏŞ) yaradıldı. ABƏŞ Azərbaycan Respublikasının Xəzər-

dəki neft və qaz sərvətlərinin dünyanın tanınmış iri transmilli neft şir-

kətləri ilə birgə işlənməsi, müştərək infrastrukturun yaradılması, geo-

loji və geofiziki tədqiqatların aparılması, kəşfiyyat və qazma işlərinin 

görülməsi, mədəndaxili və əsas ixrac neft və qaz boru kəmərlərinin, 

neft və qaz terminallarının yaradılması, hasil olunan neftin və qazın 

dünya bazarlarına çıxarılması ilə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq 

qurumdur [3, s.487]. 1996-cı ilin əvvəllərində Azərbaycan neftinin 

Bakı-Novorossiysk marşrutu ilə nəql edilməsi haqqında Rusiya Fede-

rasiyası ilə hökumətlərarası sazişə əsasən, Azərbaycanın nefti Şimal 

boru kəməri vasitəsi ilə dünya bazarına çıxarılmağa başladı. 

Xəzər neftinin xarici bazarlara çatdırılmasında Rusiya variantına 

alternativ xətt-Bakı-Supsa oldu. Azərbaycanın neft strategiyasının 

vacib cəhətlərindən biri neft marşrutlarının alternativliyinə nail olmaq 

idi. Bu, Azərbaycanın hər hansı bir dövlətdən iqtisadi aslılığına son 

qoymaqla yanaşı, ölkəmizin milli mənafeyinə cavab verirdi. 1996-cı 

ildə martın 8-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan 
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Prezidenti Eduard Şevardnadze Tbilisidə Bakı-Supsa neft kəmərinin 

çəkilməsi barədə razılığa gəldilər. ―Əsrin müqaviləsi‖ndə iştirak edən 

şirkətlərin qurduğu ABƏŞ, ARDNŞ və Gürcüstan hökuməti arasında 

bağlanmış 3 tərəfli müqavilə ―Azəri‖, ―Çıraq‖, ―Günəşli‖ yataqların-

dan çıxan ilkin Azərbaycan neftinin Bakı-Supsa neft kəməri vasitəsi 

ilə nəqlini nəzərdə tuturdu [1]. Uzunluğu 833 kilometr olan QİBK 

Səngəçal terminalından başlayaraq Gürcüstan sahilindəki Supsa termi-

nalına qədər uzanır. Diametri 530 mm olan kəmər 1997-1998-ci illər 

ərzində tikilmişdir. Supsada ilk dəfə neft 1999-cu il aprelin 8-də gəmi-

lərə yüklənmişdir [11]. 

Qərb İxrac Boru Kəməri Xəzərin Azərbaycan sektorunda hasil 

edilən neftin Gürcüstandan keçməklə dünya bazarlarına nəqlini həyata 

keçirir. Xam neft Gürcüstanın Supsa terminalında tankerlərə yüklənə-

rək Bosfor boğazından keçməklə Avropa bazarlarına yola salınır. Şüb-

həsiz ki, bu neft-boru kəməri Bakı-Novorossiysk marşrutuna rəqib ol-

maqla yanaşı, kəmərin başqa bir üstünlüyü neftin Supsaya Novoros-

siyskə nisbətən daha ucuz nəql olunmasıdır. 

Bakı-Supsa kəmərinin işə düşməsi Cənub Enerji Dəhlizinin əsa-

sını qoymuşdur. Azərbaycan öz müstəqilliyi tarixində ilk dəfə neft 

nəqlində alternativ marşruta malik olmuşdur [4]. Bu kəmər Azərbay-

can neftini dünya bazarlarına daşımaq üçün təkcə iqtisadi cəhətdən de-

yil, həm də strateji əhəmiyyətə malik imkan kimi dəyərləndirilir. Şərq-

Qərb enerji dəhlizinin fəaliyyətə başlamasında ilk real addım kimi ta-

rixə düşən Bakı-Supsa neft kəməri Azərbaycan və Gürcüstan höku-

mətlərinin enerji layihələri üzrə əməkdaşlığının əsasını qoydu. 

Qərb istiqamətli neft strategiyasına başlanılması ilə Bakı-Cey-

han layihəsinin şansı artmağa başladı. Enerji siyasətində qərb kursu-

nun açıq-aşkar dominantlıq etməsi nəticəsində istiqamətin ümumi 

vektorunda formal dəyişiklik baş verdi, əgər əvvəl keçmiş İttifaq res-

publikaları təkcə Rusiya ilə bağlı idilərsə, indi ―boru‖ Azərbaycanın 

perspektivlərini qərbə möhkəm bağlamağa qadir idi. 1994-cü ildə Er-

mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanla 

Azərbaycan Respublikası arasında imzalanan atəşkəs rejimi haqqında 

―Bişkek protokolu‖nun ―Əsin müqaviləsi‖ ilə eyni ildə imzalanması 

təsadüfü hadisə deyildir. Bu tarixdən etibarən Azərbaycan Respublika-

sının neft və təhlükəsizlik siyasəti paralel şəkildə inkişaf etmişdir [16, 

s.127-132].
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Bu strategiyanın əsas mahiyyəti Xəzər dənizinin Azərbaycan 

Respublikası sektorunda olan karbohidrogen ehtiyatlarının qabaqcıl 

Qərb texnologiyası və investisiya imkanlarından səmərəli istifadə et-

məklə dövriyyəyə buraxılması, təhlükəsiz yollarla dünya bazarlarına 

çatdırılması, satışından əldə edilən vəsaitlə iqtisadiyyatın digər sahələ-

rinin, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olunması, bugünkü və gə-

ləcək nəsillərin firavan həyatının təmin edilməsindən və s. ibarətdir. 

[6, s.410-411]. Əsası XX əsrin 90-cı illərində Heydər Əliyev tərəfin-

dən qoyulmuş nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri 

2000-ci illərdə öz bəhrəsini verməyə başladı. Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən layiqincə davam etdirilən bu siyasətin uğurlu nəticələrindən 

olan 2006-cı ildə Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı-Tbilisi-

Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri (uzunluğu 1767 km), 2007-ci ildə 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (uzunluğu 980 km) istifadəyə veril-

di. 2014-cü il sentyabrın 20-də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin və 

eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi maraqlarının təmin edilməsində 

böyük rol oynayacaq "Cənub qaz dəhlizi‖nin təməli qoyuldu (uzunlu-

ğu 3500 km). Dəyəri 40 milyard dollardan çox olan bu qlobal layihə-

nin icrası sürətlə getmiş və 2018-ci il 29 may tarixində Bakıda "Cənub 

qaz dəhlizi‖nin, 12 iyunda isə onun tərkib hissəsi olan TANAP boru 

kəmərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. TAP layihəsinin icra 

işləri isə bu gün də öz qrafiki üzrə davam etdirilir. 1994-cü il sentyab-

rın 20-də Bakıda imzalanmış ―Əsrin müqaviləsi‖nin müddəti 2017-ci 

il sentyabrın 14-də 2050-ci ilə qədər uzadılaraq SOCAR-ın payının 11 

faizdən 25 faizə qaldırılaraq eyni zamanda mənfəət neftinin 75 fai-

zinin Azərbaycana verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Enerji boru kəmərləri və nəqliyyat xətləri olmadan çox zəngin 

təbii ehtiyatlara malik olan ölkələr belə öz iqtisadiyyatlarını inkişaf et-

dirə və dünya ticarət sisteminə qoşula bilməzlər. Hazırda Bakı-Supsa 

və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri, həmçinin Bakı-Tbilisi-Ərzu-

rum qaz kəməri Cənubi Qafqaz Boru Kəmərləri Sistemini (CQBKS) 

təşkil edərək Xəzərin enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqlini tə-

min edir. CQBKS-nin yaradılması enerji ehtiyatları, eləcə də digər tip-

li yüklər üçün Şərq-Qərb nəqliyyat koridorunun gələcək inkişafının 

əsasını qoydu. 

Buna görə də, boru kəmərləri və nəqliyyat-yükdaşıma sisteminə 

malik olmaq, onu inkişaf etdirmək geostrateji əhəmiyyətə malikdir. 

Məhz bu səbəbdən əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbay-

can Respublikasının Şərq-Qərb enerji və nəqliyyat dəhlizləri siyasəti 
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bu gün Azərbaycanın həyata keçirdiyi beynəlxalq əhəmiyyətli layihə-

lərin bazası rolunda çıxış edir. ―Böyük İpək Yolu‖nun müasir variantı 

olan və Azərbaycandan da keçən Avropa-Qafqaz-Asiya - TRACECA 

marşrutu üzrə beynəlxalq yük axınları içərisində əsas yeri məhz ener-

jinin daşınması təşkil edir. Misal olaraq, TRACECA proqramının va-

cib nəqliyyat xətlərindən biri olan Aktau-Bakı-Tbilisi-Poti-Batumi də-

mir yolu şəbəkəsinin ən əhəmiyyətli nəqliyyat məhsulu neft və neft 

məhsullarıdır. Bu xətt BMT tərəfindən dəstəklənən və üzv dövlətlərin 

dəstək verdiyi Çin-Orta Asiya-Qafqaz-Avropa xəttinin əhəmiyyətli bir 

parçasıdır. 

Dərindən düşünülmüş neft strategiyası nəticəsində Azərbaycan 

Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk mənimsəyən və regio-

nun inkişafında keyfiyyətcə yeni iqtisadi modeli formalaşdıran, Avro-

pa və Asiya arasında siyasi və ticari əlaqələrin genişləndirilməsində, 

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafında, TRACECA və digər nə-

həng layihələrin gerçəkləşməsində Xəzəryanı və Qafqaz regionunda 

mühüm rol oynayan bir dövlətə, dünyanın neft mərkəzlərindən birinə 

çevrilmişdir [9, s.4]. Şərq-Qərb nəqliyyat və enerji dəhlizləri çərçivə-

sində neft, iqtisadi, siyasi və nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində iri 

layihələrin həyata keçirilməsi bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası 

üçün Qərb məkanına inteqrasiyanın siyasi-iqtisadi və elmi-texnoloji 

əhəmiyyətini artırmışdır, digər tərəfdən isə, MDB məkanında, habelə 

türkdilli dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı üçün yeni pers-

pektivlər açmışdır. Bu baxımdan Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi coğrafi 

yerləşməsi, multimodal nəqliyyat infrastrukturunun mövcudluğu və 

iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alınaraq böyük potensiala malikdir. ―XXI 

əsrin İpək yolu‖ kimi adlandırılan bu layihə, Azərbaycanın həyata ke-

çirdiyi enerji və nəqliyyat strategiyasının çox uğurlu nəticəsidir. 
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Социокультурная среда после 1918 г. 

Xülasə: Məqalədə müstəqillik dövründə milli mədəniyyətin inki-

şaf parametrlərindən bəhs edilir. Sovetlər birliyində cərəyan edən icti-

mai-siyasi proseslər türk xalqları arasındakı mədəni əlaqələrlə sürətli 

inkişafına təkan verdi. Teatrımızda olan inkişafın təzahürü 1918-ci 

ildən sonra açıq aydın sezilirdi. Yeni tamaşalar və fəaliyyətdə olan yara-

dıcı insanların peşəyə bağlılığı buna əyani sübutdur. Teatr kollektiv sə-

nət olduğundan müxtəlif truppaların paytaxtda və bölgələrdə olan əmə-

yi ictimai mühitimizin mədəni inkişafı üçün böyük təsir bəxş edirdi. 

Açar sözlər: Müstəqil, teatr, tamaşa, rejissor, sənət, vətən, milli, 

dövlət, mədəniyyət. 

Резюме: В статье рассматривается развитие национальной 

культуры в период независимости. Общественно-политические 

процессы в Советском Союзе способствовали быстрому разви-

тию культурных связей между тюркскими народами. Развитие 

нашего театра стало очевидным после 1918 года. Новые выступ-

ления и профессионализм существующих творческих людей яв-

ляются ярким свидетельством этого. Поскольку театр является 

коллективным искусством, работа различных коллективов в сто-

лице и в регионе оказала глубокое влияние на культурное разви-

тие нашей социальной среды. 

Ключевые слова: Независимость, театр, спектакль, 

режиссер, искусство, родина, нация, государство, культура. 

Abstract: The article discusses the development of national 

culture during independence. The social and political processes in the 
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Soviet Union contributed to the rapid development of cultural ties 

among the Turkic peoples. The development of our theater was 

evident after 1918. New performances and professionalism of existing 

creative people are a clear indication of this. As theater is a collective 

art, the work of different troupes in the capital and in the region has 

had a profound impact on the cultural development of our social 

environment. 

Keywords: Independent, theater, performance, director, art, 

homeland, national, state, culture. 

1918-ci il mart ayından başlayan siyasi hadisələr özünü teatr pro-

sesində daha aydın şəkildə göstərməyə başladı. Bakı Müsəlman aktyor-

ları (artistləri) ittifaqı həmin dövrdə böyük maddi və mənəvi zərər çək-

di. İttifaqın üzvləri məcburiyyət qarşısında qalaraq dəstə halında qastro-

la çıxdılar. Abbasmirzə Şərifzadənin rəhbərliyi ilə özlərinin əsas reper-

tuarı ilə bərabər vodevillər, operettalar, bir pərdəli məzhəkələr də oyna-

nılırdı. Bu dövrdə ―Hacıbəyli qardaşları müdriyyəti‖ truppasına quru-

luşçu rejissor vəzifəsinə keçən Hüseyn bəy Hacıbəylinin iştirakı ilə 

truppa Tağıyev teatrında, Bakıda Müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin, elə-

cə də İsmailiyyə zalında müxtəlif tamaşalar göstərildi. Həmin il İrandan 

qayıdan Üzeyir bəy və Zülfüqar bəy Hacıbəyli qardaşları yaradıcılıq 

fəaliyyətinə başlayaraq ―Mikado‖ teatrı binasında ―Arşın mal alan‖ ope-

rettasını göstərdi. Daha sonra bu dəstəyə aktyorlardan Hacıağa Abba-

sov, Əhməd Ağdamski, Cəlil Bağdadbəyov, Mirzə Muxtar Məmmədbə-

yovu, Rza Darablı, Sidqi Ruhulla, Əbülhəsən Anaplı, Əhməd Anatollu, 

Mirmahmud Kazımovski, Xəlil Hüseynov, Bağır Cabbarzadə, Məm-

mədəli Sidqi, Məhəmmədtağı Bağırov və başqaları dəvət aldı. Bu dövr-

də ―Dövlət teatrosu heyəti‖ adı ilə tamaşalar oynanılırdı. 

1918-ci il mayın 28-də Müsavat partiyasının rəhbərliyi ilə Azər-

baycan Demokratik Cumhuriyyəti yaradıldı və bundan təxminən bir il 

sonra 1919-cu ilin oktyabr ayında Opera teatrının binasında Hökümət 

teatrı adlanan həmin teatrın rəsmi açılışı oldu. 1919-cu ildə göstərilən ta-

maşalar içərisində diqqəti cəlb edən tamaşa kimi ―Azərbay və Can‖ ta-

maşasını misal çəkmək olar. Həmin tamaşanın quruluşçu rejissoru Alek-

sandr İvanov, rejissor Hacıbaba Şərifzadə, rəssam Əzim Əzimzadə idi. 

Həmin illərin teatrı repertuarında Nəriman Nərimanovun ―Nadir 

şah Əfşar‖ pyesi əsasında hazırlanmış tamaşa da xüsusi yer tuturdu. 

Quruluşçu rejissoru və baş rolun ifaçısı Abbabsmirzə Şərifzadə olan 

bu tamaşa qüdrətli aktyor və rejissor Hüseyn Ərəblinskinin xatirəsinə 
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həsr edilmişdi. ―Nadir şah Əfşar‖ tamaşasında vaxtilə Ərəblinskinin 

öz əlilə düzəltdiyi tacdan və onun istəyi ilə tikilmiş əlbəsədən istifadə 

edilib. 

Eyni zamanda, 1918-ci ildən sonra bölgə tetarlarındakı dirçəliş 

də danılmazdır. Təkrarçılığa, müəyyən primitivliyə, bədii qüsurlarına 

baxmayaraq teatr həvəskarları teatr sənətimizin inkişafı üçün müəyyən 

səmərəli işlər görmüşlər. Aktyorlarımızdan – Sidqi Ruhulla, Mirzağa 

Əliyev, Abbasmirzə Şərifzadə və başqaları vaxtaşırı rayonlara gedir, 

yerli həvəskarlarla tamaşalarda iştirak edirdilər. Dram dərnəkləri, əsa-

sən Göyçay, Zaqatala, Şəmkir, Qazax, Lənkəran, Ordubad, Quba ra-

yonlarında 1920-1937-ci illər ərzində daha çox fəallaşıb. Mirzə Fətəli 

Axundzadənin ―Hacı Qara‖, Nəcəf bəy Vəzirovun ―Hacı Qəmbər‖, 

Əbdüarrəhimbəy Haqverdiyevin ―Bəxtsiz cavan‖, Nəriman Nərimano-

vun ―Dilin bəlası‖, Süleyman Sani Axundovun ―Eşq və intiqam‖, ―La-

çın yuvası‖, Cəfər Cabbarlının ―Aydın‖, ―Sevil‖, ―Oqtay Eloğlu‖, 

―Solğun çiçəklər‖, Hüseyin Cavidin ―Şeyx Sənan‖, ―Şeyda‖, Üzeyir 

bəy Hacıbəylinin ―Leyli və Məcnun‖, ―Əsli və Kərəm‖, ―Məşədi 

İbad‖ əsərləri, Sultan Məcid Qənizadənin vodevilləri, təbdil olunmuş, 

kiçik həcmli məsxərələr həvəskarların repertuarlarının əsasını təşkil 

etmişdir. Abbasmirzə Şərifzadə 1927-ci ildə Gəncəyə gələrək yerli hə-

vəskarlarla birgə tamaşalar hazırlayıb. Tiflis teatrında müəyyən təcrü-

bə toplamış İsmayıl Osmanlı da bir müddət Gəncədə yerli həvəskar-

larla fəaliyyət göstərmişdir. 1928-ci ildə Ağdamda fəhlə klubu yaradı-

lıb. İki il sonra bu mədəniyyət ocağı ―Beynəalittifaq‖ adlanıb. Onun 

nəzdində bir çox dərnəklər və dram özfəaliyyəti olub. 

1918-ci ilin mart günlərində ermənilərin Bakıda törətdikləri vəh-

şiliklərdən, Osmanlı türklərinin köməyə gəlməsindən bəhs edən 

C.Cabbarlının eyni adlı pyesi əsasında ―Bakı müharibəsi yaxud Nuru

Paşanın igidliyi‖ tamaşası göstərildi.

Əlamətdar hadisə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 1919-cu ilin 

iyulun 18-də Azərbaycanda ilk dəfə Artist günü bayram edildi. 

Bakıda XX əsrin ilk 10 ilində tamaşa oynamaq üçün ən mötəbər 

bina Tağıyev teatrı sayılırdı. Tağıyev teatrı yaxşı halda həftənin cümə 

günü Azərbaycan aktyorlarına tamaşa göstərməyə razılıq verirdi. 1900-

cu ildən 1920-ci ilə qədər Bakıdakı müxtəlif truppalar, həmçinin, 1919-

cu ildə rəsmiləşdirilərkən hökümət dövlət Teatrı öz tamaşalarını ayrı-

ayrı vaxtlarda bir çox binalarda göstərmişlər. Həmin binaların az qis-

mində XIX əsrin sonlarında da tamaşalar göstərilib. Birinci növbətə 

―Nəciblər klubu‖, daha sonra ―Artistlər klubu‖, ―Dənizçilər klubu‖, 
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―Gürcü cəmiyyəti‖, ―Kommersiya klubu‖, ―Tağıyev teatrı‖, ―Köhnə 

duma‖, ―Obşestvennoye sobraniye‖, ―Köhnə Duma‖, ―Kolizey Teatrı‖, 

―Haşımovun evi‖, ―Nikitin qardaşalrı sirki‖, ―Pelmel Teatrı‖, ―Mayılov 

teatrı‖, ―İnsanpərvərlər klubu‖, ―Lalayev pasajı‖, ―İsmailiyyə‖ və digər 

mərkəzlərdə müxtəlif tamaşalar nümayiş olunmuşdur. 

Məhz bu dövrdə Azərbaycanda xüsusi teatr binalarının bərpası 

başlandı və peşəkar teatrla bağlı digər sənət növləri də inkişaf etdiril-

di. Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra ölkənin bir çox 

sahələrində olduğu kimi teatr sənətimizin inkişafında da mühüm işlər 

həyata keçirildi. 

Ümumilli lider, prezident, cənab Heydər Əliyev Xalq Cümhu-

riyyəti haqqında deyirdi: ―Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhu-

riyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə 

və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində 

milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə 

xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xal-

qımızda milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, mil-

li dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsi yaymış və bunların hamısı 

məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib 

çıxarmışdır‖ [1]. 

1913-1918-ci illər arasında Mirzağa Əliyev həm özünün təşkil 

etdiyi, həm də digər görkəmli səhnə ustalarının topladıqları teatr dəs-

tələrilə Türkiyənin, İranın böyük şəhərlərində (məsələn, İstanbul, Teh-

ran, Rəşt, Təbriz, Ənzəli), Volqaboyu şəhərlərdə, Tiflisdə, İrəvanda, 

Batumda, Dərbənddə, Petrovski Portda (indiki Mahaçqala), Orta Asi-

yada qastrol səfərlərində olub. 1918-ci il 28 mayda Azərbaycan De-

mokratik Cumhuriyyəti (Respublikası) quruldu və az sonra müxtəlif 

teatr truppaları birləşərək Türk Hökümət Teatrosu adlandırılırdı. Hə-

min teatrın aparıcı aktyorlarından biri də Mirzağa Əliyev idi [2 s.279]. 

Mirzağa Əliyev Azərbaycan teatrında mühüm xidmətləri olmuş sənət-

kardır. Onun teatr təhsili olmasa da, o, professional aktyorlardan geri 

qalmayaraq səhnədə koloritli, baməzə obrazlar ustası kimi yadda qa-

lıb. Sənətkar Cahangir Zeynalovun realist formada olan aktyor məktə-

binin öndər və layiqli davamçılarından biri kimi uzun illər Azərbaycan 

teatr sənətinə layiqincə xidmət göstərmişdir. 

1920-ci ildə istedadlı aktyorlardan ibarət olan bu teatr kollektivi, 

Azərbaycan Dövlət Teatrı kimi yaradıcılığa başladı. Bu teatr Şura hö-

kümətinin vaxtında fəaliyyət göstərirdi. Yenicə formalaşmış, müstə-

qilliyimizdən cəmi 2 il ötən bir vaxtda, milli siyasətimizin öz inkişaf 
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ideyalarını, öz möhkəm mövqeyini daha da möhkəm etmək fikri ilə 

1921-ci il noyabr ayının 13-ündə, öz möhürünü vuran Bakı Türk Azad 

Tınqid Təbliğ Teatrı yaradıldı. Teatrın kollektivinə Mirzağa Əliyev və 

Hacıağa Abbasov rəhbərlik edirdilər. Bu teatrın adı ―Hacımirz‖ kimi 

də adlanırdı. Çox maraqlı repertuarı var idi. Burada tamaşalar kiçik 

həcmli ideoloji təbliği pyeslərdən, eyni zamanda, məzhəkələrdən iba-

rət idi. Həmçinin, teatrın repertuarında vodevillər də öz yerini tuturdu. 

Görkəmli aktyor, Mirzağa Əliyev bu teatrda onlarla bir-birindən möh-

təşəm rollar oynamışdır. 

İncəsənətimizin inkişafı üçün meydanda az söz deməyən məşhur 

aktyor Mirzağa Əliyev 1924-cü ildə Akademik Milli Dram Teatrında 

ömrünün son illərinə qədər fəaliyyət göstərmişdir. Burada aktyor yüz-

dən çox obraz canlandırmışdır. Dramaturgiyada da Mirzağa Əliyev öz 

qələmini sınamışdır. Öz zəhmətkeşliyi və çevikliyi nəticəsində bir çox 

sənət incilərini bizə yadigar qoyub gedmişdir. Bunlardan ―Qısqanc-

lıq‖, ―Telefon‖, ―Ey dad şümür əlindən‖, ―Necə qan ağlamasın‖, 

―Orada elə burada belə‖, ―Məşədi evlənir‖, ―Vəzirin gözləri‖ və baş-

qalarının adlarını misal çəkmək olar. Aktyor öz yaradıcı ruhunu bu 

əsərlərə köçürmüşdür. Bunlarla kifayətlənməmişdir. Mirzağa Əliyev 

―Bakının işıqları‖ (1956), ―Almaz‖ (1936), ―Məhəbbət oyunu‖ (1936), 

―Hacı Qara‖ (1929), ―Bismillah‖ (1925) və digər filmlərə çəkilmişdir. 

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra bütün sahə-

lərdə islahatlar apardı. Əlbəttə ki, teatr sahəsi bu məsələdə kölgədə 

qala bilməzdi. Bu yöndə atılan addımlardan biri kimi 1919-cu ildə 

Türk Hökümət Teatrının yaradılmasını söyləmək olar. 1919-cu ildə 

Bakıda yorulmadan yaradıcılıq fəaliyyəti göstərən bütün truppalar bir-

ləşdirildi, vahid bir qüvvə yaradıldı. 1919-cu il oktyabırın 24-də tanın-

mış şəxsiyyət, ictimai-xadim İsabəy Aşurbəyovun yazdığı ―Azərbay 

və Can‖ pyesi səhnələşdirildi. Həmin tamaşanın nümayişi ilə teatr öz 

açılışını bayram etdi. Bu cür kollektiv, istedadlardan ibarət olan yara-

dıcı heyət öz zənginliyi ilə fərqlənirdi. [15]. 

Ölkəmizin tarixi səhifəsində ilk olaraq Parlamentli respublika 

kimi tanınan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bütün şərq qitəsində, 

həmçinin, türk-islam respublikaları arasında birinci demokratik və hü-

quqi, azad ölkə idi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi baxım-

dan realizə etdiyi demokratik inkişaf proqramları, Avropada olan res-

publikalardan geridə qalmır desək yanılmarıq. 

Nəhayət, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və eyni zamanda bü-

tün dövlət və hökümət rəhbərlərinin iştirakı ilə Dövlət Teatrının rəsmi 
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açılışı oldu. Azərbaycan teatr sənəti Mirzə Fətəli Axundov, Nəcəf bəy 

Vəzirov, Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nə-

riman Nərimanov, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı kimi böyük sənət-

karların zəngin fəlsəfi səhnə əsərləri ilə fəaliyyətə başladı. 

Milli ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən sayılan Cəlil 

Məmmədquluzadə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının banisidir. 1919-cu 

ildə teatrımıza dörd pərdəli dram olan ―Anamın kitabı‖ əsərini yaz-

mışdır. Daha sonra 1921-ci ildə ―Danabaş kəndinin əhvəlatı‖ komedi-

yasını yazıb. Dramaturqun daha sonra yazdığı ―Dəli yığıncağı‖ pyesi 

digər əsərləri ilə mövzu və ideya baxımdan həmahəngdir. 1918-ci ildə 

tamamlanan və şah əsərlərdən sayılan ―İblis‖ mənzum faciəsini də 

unutmamaq vacibdir. Hüseyn Cavidin yaradıcılığı üçün çox əhəmiy-

yətli olan mənzum faciə, iblisliyin insanlığı məhvə sürükləməsi fikrini 

oxuculara çatdırıb. Sonraki illərdə də Hüseyin Cavid fəaliyyətdən qal-

mayaraq bir neçə mənzum əsərlər ərsəyə gətirmişdir. 

1918-ci ilin mart sоyqırımı Azərbaycan xalqının azadlığa can at-

mağını getdikcə artırdı, təşkilatlanma meyllərini sürətləndirdi, ölkəmi-

zin qabaqcıl vətəndaşalrı bu yolda canla başla fəaliyyət göstərməkdən 

çəkinmirdi, bir millət kimi sabahı haqqında düşünməyə, müstəqil siya-

si yоl seçməyə inamla addımlamağa başladı. Mart sоyqırımı zamanı 

İrana, Gürcüstana, Dağıstana, Türküstana və b. daha təhlükəsiz yerlərə 

pənah aparan sərmayədarlar, tacirlər, mədəniyyət və incəsənət xadim-

ləri, ziyalılar tədricən Bakıya qayıdırdılar. Ailəsini sığınacaq üçün 

öncə Xızının Upa kəndinə, sоnra isə Qılızıya aparan Cəfər Cabbarlı 

şəhər azad edildikdən, əmin-amanlıq bərpa оlunduqdan sоnra yenidən 

ailəsi ilə öz isti оcağına qayıtdı. 

Azərbaycan hökuməti 1918-ci il sentyabrın 23-də Gəncədən Ba-

kıya köçdü. Mart qətliamında yandırılmış ―Nоvruz‖, ―Turan‖, ―Kaspi‖ 

və b. mətbəələrin bir qismini bərpa etmək mümkün оldu. İlk 4 sayı 

Gəncədə çap оlunmuş 31 ―Azərbaycan‖ qəzeti (ilk baş redaktоrları 

Üzeyir Hacıbəyоv və Şəfi bəy Rüstəmbəyli), ―Azərbaycan hökuməti-

nin əxbarı‖ məcmuəsi redaksiya heyəti ilə Bakıya köçərək türk və rus 

dillərində nəşrini davam etdirirdi. 

Cəfər Cabbarlı 1918-ci ilin оktyabrında ―Azərbaycan‖ qəzetinə 

mütərcim vəzifəsinə işə qəbul оlundu. Оnun Bakı şəhərinin sоsial 

prоblemlərinə həsr etdiyi və ―Azərbaycan‖ (rus dilində) qəzetinin 26 

nоyabr 1918-ci il tarixli sayında çap оlunan ―Parapetdən Şamaxı yоlu-

nadək‖ sərlövhəli satirik felyetоnunda da bu məsələ öz təsdiqini tapır 

[4, səh.30]. 
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C.Cabbarlı sоvet dönəmində tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də geniş

məşğul оlmuşdur. Vilyam Şekspirin ―Hamlet‖, ―Оtellо‖, Fridrix Şille-

rin ―Qaçaqlar‖, Kardоn de Bоmarşenin ―Fiqarоnun tоyu‖, Cоrc Uell-

sin ―Yeraltı dünya‖, Aleksandr Afinоgenоvun ―Qоrxu‖, Lev Slavinin 

―Müdaxilə‖, Ferdinand Düşenin ―Tamilla‖, M.Pavlоviç və S.Iranski-

nin ―İran istiqlaliyyət mübarizəsi uğrunda‖ (bu əsərin adı indiyədək 

çap оlunmuş ―Cəfər Cabbarlı‖ bibliоqrafiya kitablarına daxil edilmə-

mişdir) irihəcmli əsərlərinin Azərbaycan оxucularına çatdırılması, Lev 

Tоlstоyun ―Hacı Murad‖ pоvestinin təbdil edilməsi C.Cabbarlının öh-

dəsinə düşmüşdür. О, bundan əlavə Henrix Lоnqfellоnun, Maksim 

Qоrkinin, Fyоdоr Qladkоvun və s. şeir və hekayələrini dоğma dilimi-

zə çevirib çap etdirmişdir. 

İlk pyesini 1918-ci ildən 4 il əvvəl yazan görkəmli dramaturqu-

muz Cəfər Cabbarlı Bakı şəhərində Teatr Məktəbində məhz səhnə təh-

sili alaraq Milli Dram Teatrında ədəbi hissə müdiri işləyib. Onun bir 

neçə əsəri 1918-ci ildən sonra Milli Dram Teatrının repertuarında oy-

nanılıb. Görkəmli dramaturqumuzun bir çox möhtəşəm əsərləri möv-

cuddur, onlardan 1916 və 1918-ci ildə yazdığı ―Nəsrəddin şah‖ dramı-

nı misal çəkmək olar. Pyes tarixi janrdadır. Bu tamaşa üçün məxsusi 

dekorlar hazırlanmışdır. Məhz tamaşa üçün tarixi libaslar tikilmişdi. 

Bu tamaşanın premyerası böyük marağa səbəb oldu. Bütün orta Asiya-

ya sədası yayıldı. Ölkə xaricində də bu tamaşa dəfələrlə oynanıldı. 

Daha sonra bir neçə pyesi qələmə alan dramaturq 1918-1919-cu illər-

də həmçinin ―Bakı müharibəsi‖ dramını da yazıb. İstedadlı dramaturq, 

nasir, yazıçı Cəfər Cabbarlı 1918-ci il mart ayında, erməni daşnakları-

nın paytaxtımızda və ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində etdikləri özbaş-

nalıqlar və müxtəlif qanlı hadisələr haqqında çoxlu bədii əsər və bir 

neçə pyes yazıb. ―Bakı müharibəsi‖ dramı digər əsərləri ilə müqayisə-

də daha çox təsir bağışlayır. Obrazların fərqliliyi və zənginliyi xüsusi-

lə seçilir. Çox təəssüf olsun ki, bu dramın mətni əldə yoxdur. Tamaşa 

kimi ilk dəfə 1919-cu ildə oynanılıb. Kiçik qəzet məqalələrində bu 

haqda bütün ayrıntılar qeyd olunmuşdur. 

Sənətkar 1918-ci ildə qanlı mart günlərində Bakıda ermənilərin 

Azərbaycan türklərinə qarşı etdikləri vəhşiliklərin, törətdikləri soyqırı-

mın canlı şahidi olmuşdur. Dramaturq buna biganə qalmamışdır. Öz 

mövqeyindən çıxış edərək ermənilərin xislətindəki nankorluğu, hiylə-

gərliyi, alçaqlığı açıq və özünə məxsus şəkildə ―1905-ci ildə‖ tarixi 

dramında əks etdirmişdir. Pyesdə tarixi şəxsiyyətlər yoxdur. Lakin ta-

rixi hadisələrdən törəyən bədii lövhələr çox real şəkildə təsvir edilmiş-
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dir. Cəfər Cabbarlı pyesdə milliyyətcə erməni olan bir adamdan bəhs 

edib. Əsərdə xeyirxahlıq, qayğıkeşlik tərənnüm olunur. Sırf erməni 

xarakteristikası əsərdə öz yerini tapmışdır. Ölkəmizə pənah gətirən, 

arxayın olan, qonaqpərvərliyimizə sığınan ermənilər təmsil olunur. 

1919-cu ildə Cəfər Cabbarlı ―Aydın‖ faciəsini də qələmə almış-

dır. Dramaturq bu əsərlə öz yeni ideyalarını canlandırmışdır. Əsərdə 

olan obrazlar xarakter baxımından yeni tip insanlar idi. Yeni səpkidə 

olan bu əsər, dramaturqun zəngin və qabaqcıl düşüncəsindən, dövrlə 

bağlı olan hadisələrə həssas yanaşmasından xəbər verir. 

1922-ci ildə yazılan ―Oqtay Eloğlu‖ dramı daha fərqli canlandı-

rılmışdır. Cəfər Cabbarlı ―Oqtay Eloğlu‖ dramında hər obrazın öz 

fərqli taleyilə bir növ cəmiyyətimizin modelini təsvir etmişdir. O 

dövrdəki mühitimizin geniş formada olan təsviri, dramaturqun maarif-

pərvərlik ideyaları bu əsərdə özünü büruzə vermişdir. Artıq bu dramda 

dramaturq daha aydın sosial mövqe tutan obraz yaratmışdır. 

Cəfər Cabbarlı 1928-ci ildə də ictimai münasibətləri və obrazla-

rın münasibətini daha qabarıq şəkildə ―Od gəlini‖ dramını da canlan-

dırıb. Əsərin məşqləri bir il əvvəl başlanıb. Obrazlara nəzər saldıqda 

möhtəşəm monumentallıq diqqəti cəlb edir. Dramaturq ―Od gəlini‖ fa-

ciəsini tamamladı və tamaşa üçün tam şəkildə hazır olanda ardıyca 

digər dramı üzərində tamamlama işləri apardı. ―Sevil‖ dramının möv-

zusu dövr etibarı olaraq çağdaş həyatdan götürülmüşdür. Göründüyü 

kimi bir-birinin ardıyca teatrımıza misilsiz sənət abidələri bəxş edən 

Cəfər Cabbarlının incəsənətimizə olan xidmətləri təqdirə layiqdir. 

Cəfər Cabbarlı fərqli bir istedad sahibi olub. Həmişə sevilib, bəyəni-

lib, bu dövrümüzə qədər sənət salnamələri aktualdır. Yaradıcılığa ki-

çik yaşlarından başlayıb. [3, səh. 39]. 

Görkəmli dramaturqumuz Cəfər Cabbarlı, əsl vətənpərvər, millə-

tini sevən, inkişafa doğru gedən yolda praqressiv ideyalara malik bir 

türkçü idi. Ədəbi yarışlara və müsabiqələrə biganə qalmayan sənətkar 

zaman-zaman müxtəlif mövzularda qələmini sınamışdır. Onun müxtəlif 

illərdə "Qurtuluş", "Tuti" məcmuələrinin müsabiqələrində iştirakı və 

uğur qazanması deyilənlərə bariz nümunədir. Cabbarlı məlumatlı idi ki, 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin rəsmi dövlət atributları olan üçrəngli bay-

rağı təsdiqlənəndən sonra (1918, 9 noyabr) gerbinin və himninin hazır-

lanması və ictimai müzakirəsi aşkar şəraitdə, müsabiqə yolu ilə həyata 

keçiriləcəkdir. Onun 1919-cu ilin ilk günündən bədii yaradıcılığında, 

xüsusilə poeziyasında vətənpərvərlik ruhu, ölkəyə, onun əsrarəngiz tə-
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biətinə, zəngin sərvətinə və nemətinə, milli dövlətinə, azadlıq və istiqlal 

ideyalarına sevgisi güclü, tükənməz və təkrarsızdır [14]. 

Azərbaycan Dram Teatrı ilə yanaşı, opera və baletin də qədim 

tarixi vardır. Muğam sənətimiz uzun inkişaf yolu keçərək xüsusi ifaçı-

lıq məktəbinə çevrilmiş, muğam əsasında yaradılmış tamaşalar mey-

dana çıxmışdır. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov ―Leyli Məcnun‖ 

operasının 1908-ci ildə ilk tamaşası ilə Azərbaycanda və bütün müsəl-

man Şərqində Opera sənətinin təməlini qoydu. Ölkəmizdə Avropa tip-

li peşəkar musiqi sənətinin bünövrəsini qoyan Müslim Maqomayevin 

―Şah İsmayıl‖ operası da muğam operası janrının incilərindən biri 

kimi Azərbaycan səhnəsində həmişəlik yer tutdu. Üzeyir Hacıbəyovun 

dramaturgiya sahəsindəki fəaliyyəti də milli mədəniyyət tariximizdə 

mühüm mərhələdir. O həm bəstəkar, həm də dramaturq kimi 1909-

1913-cü illərdə yaratdığı əsərlərlə Azərbaycan teatrına musiqili kome-

diya janrını gətirdi. 

Teatrımızın yeni təsisatlı quruma çevrilməsi 1919-cu ildən ba-

şalyır. Tağıyev teatrının binası Türk Dövlət Dram Teatrosuna verildi. 

1918-ci ildə yanmış binanın təmirinə başlandı. 1921-ci ildə təmir işləri 

başa çatdırıldı və ilk tamaşa ―Hacı Qara‖ komediyası oynanıldı. 1920-

1925-ci illər ərzində həftənin altı günü dram tamaşaları, bir dəfə musi-

qili əsərlər göstərməyə qərarlaşdırıldı. Sonra ―Arşın mal alan‖, ―Məşə-

di İbad‖, ―Şah Abbas və Xurşidbanu‖ operası göstərildi. 1921-ci ildə 

26 nəfərdən ibarət balet truppası təşkil olundu əsas məqsəd səhnə əsər-

lərini xoreoqrafik cəhətdən səhnələşdirmək idi. Qrupda bir nəfər də 

olsun azərbaycanlı yox idi. 1921-1922-ci ildə məşhur ziyalı Xədicə 

Qayıbovanın təşəbbüsü ilə musiqi məktəbi açıldı. Bu məktəb milli 

opera sənətimiz üçün böyük işlər görə bildi. Bu illərdə Azərbaycan 

Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Şövkət xanım Məmmədovanın 

da fəaliyyətini nəzərdən qaçırmaq olmaz. Zərif musiqi duyumu olan 

aktrisa ilk dəfə Cüzeppe Verdinin ―Traviata‖ operasında Violettanın 

partiyasını oxuyub. 

Teatrşünas, - Aydın Talıbzadəni, - sitatlaşdıraq. "Azərbaycan teatr 

tarixinin konseptual variantı" məqaləsində müəllif milli teatrın formalaş-

ması prosesi ilə əlaqədar, çox maraqlı bir fikir söyləyir: ―Onlar teatrı yal-

nız və yalnız maarif işığında görüb zənn edirdilər ki, teatr xalqın həyatına 

birdən birə nur ələyəcək, onun mənəviyyatı, memarına çevriləcək.‖ 

Daha demirdilər ki, milli mədəniyyət kontekstində teatr məsələ-

sinin israrla aktuallaşdırılmasında Rus siyasətinin də barmağı var. Elə 

bilirsiniz ki, Azərbaycan maarifçilərilə alman ziyalıları arasındakı fi-
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kir, niyyət oxşarlığı təsadüfdü? Xeyr! Bu, elə belə də olmalı idi. Çünki 

XVII əsrdə avropa tipli teatr Rusiyaya məhz almanların təfsirində 

―təşrif buyurub‖. Bizim maarifçilər isə rusların təsiri ilə ―müsəlman 

teatrı çıxarmağa‖ üz tutublar. Heç vaxt şübhələnməyiblər ki, avropa 

tipli teatr Azərbaycanda rusların qeyri-rəsmi səfiridir, onların məxfi 

―kültür konsulu‖dur. 

Teatr tarixinin inkişafı məntiqinin özü bunu açıqlayır, mən söy-

ləmirəm. A.Talıbzadənin məntiqi ilə razılaşmamaq mümkün deyil. 

Onun dedikləri teatr situasiyaları ilə bağlı paradoksun mahiyyətini tam 

açıqlayır. 
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Azərbaycanda turizmin inkişafında Məhəmməd məscidinin rolu 

The role of Muhammad Mosque in the development of tourism 

in Azerbaijan 

Роль Мечеть Мухаммеда в развитии туризма в Азербайджане 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Azərbaycanın nadir incisi 

olan Məhəmməd məscidinin turizm cəhətdən ölkəmiz üçün əhəmiyyə-

tindən bəhs olunur. Məhəmməd məscidi İçərişəhər kompleksinə daxil 

olan qədim abidələrdən biridir. Məhəmməd məscidi ―Sınıqqala‖ adı 

ilə də tanınır. Məhəmməd məscidi maraqlı tarixə və özünəməxsus me-

marlıq üsluba malikdir. Bu da yerli və xarici turistlərin marağını cəlb 

edir. Belə ki, Məhəmməd məscidi hazırda dünya miqyasında tanınır. 

Açar sözlər: Bakı şəhəri, İçərişəhər kompleksi, Şirvan – Abşe-

ron memarlıq məktəbi, Şirvanşahlar, Məhəmməd məscidi və ya Sınıq-

qala məscidi, Pyotr Alekseyeviç, İlham Əliyev, YUNESKO, turizm. 

Abstract: This article presents the importance of Azerbaijan's 

unique pearl, the Mohammed Mosque for tourism. The Mohammed 

Mosque is one of the ancient monuments of the Icheri Sheher 

complex. The Mohammedan Mosque is also known as the 

―Siniggala‖. The Mohammed Mosque has an interesting history and 

unique architectural style. This attracts both domestic and foreign 

tourists. Thus, the Mohammed mosque is now known worldwide. 

Keywords: Baku, Icheri Sheher complex, Shirvan – Absheron 

architectural school, Shirvanshahs, Muhammad Mosque or Siniggala 

Mosque, Peter Alexeyevich, İlham Aliyev UNESCO, tourism. 

Резюме: В статье подчеркивается важность туризма в уни-

кальной мечети Азербайджана, мечети Мухаммеда. Мечеть Му-

хаммеда является одним из древних памятников комплекса Иче-

ри Шехер. Мечеть Мухаммеда также известна как ―Синигкала‖. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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Мечеть Мухаммеда имеет увлекательную историю и уникальный 

архитектурный стиль. Это привлекает как отечественных, так и 

иностранных туристов. Таким образом, мечеть Мухаммеда 

теперь известна во всем мире. 

Ключевые слова: Баку, Комплекс Ичери Шехер, Ширвано 

– апшеронская архитектурная школа, Ширваншахов, Мечеть

Мухаммеда или Мечеть Синигкала, Пѐтр I Алексеевич, Ильхам

Алиев, ЮНЕСКО, туризм.

Giriş. Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən İçərişəhər dünya miq-

yasında tanınmış ən unikal tarixi-memarlıq nümunələrindən biridir. İçə-

rişəhəri ―şəhər içərisində şəhər olaraq‖ hesab etsək yanılmarıq. Həqiqə-

tən də, 22 hektarlıq bir ərazini əhatə edən bu kiçik yer özündə mehman-

xanalar, tarixi və mədəni abidələr, muzeylər, qaleriyalar olmaqla, bir 

çox tikilini birləşdirərək bir mədəni şəhərcik yaratmışdır. Bununla belə, 

İçərişəhərdəki bütün tarixi-memarlıq nümunələri bir kompleks şəkildə 

İçərişəhərdə cəmlənmişdir. Bu ərazi İçərişəhər kompleksi olaraq adlan-

dırılır. Qeyd edək ki, ərazidəki hər bir abidə müasir dövrümüzdə Azər-

baycan turizm sektorunun inkişafı üçün olduqca mühümdür. Azərbay-

can Respublikasının qədim abidələrə olan qayğısı nəticəsində İçərişəhər 

kompleksinin tarixi və mədəni abidələri hazırda xarici ölkələrdə tanınır. 

Demək olar ki, dünya dövlətlərində memarlıq ənənələrimizə xüsusi ma-

raq var. Kompleksdəki abidələrin hər birinin müxtəlif dövrlərə məxsus 

olması, konstruktiv xüsusiyyətləri, bənzərsiz dekorativ tərtibatı yerli və 

xarici turistlərin diqqətini cəlb edir. Bəlkə də buna səbəb hər bir abidə-

nin ayrı-ayrı tarixə malik olmasına, başqa-başqa memarlar tərəfindən 

inşa edilməsinə və tərtibat üslubunun fərqli olmasına rəğmən hamısının 

bütövlükdə bir sahədə birləşərək kiçik bir şəhərcik yarada bilməsidir. 

Belə ki, bu şəhərciyi ―tarixi abidələr məskəni‖ deyə adlandırmaq daha 

düzgün olar. 

İçərişəhər kompleksinin ərazisində yerləşən abidələr adətən zər-

düştlük, islama qədərki və islam dinin etiqadlarını özündə əks etdirir. 

Bunu onların bəzək üslubunda aydın şəkildə görməyimiz mümkündür. 

Lakin qeyd etmək zəruridir ki, abidələrdə dini amillərin güclü təsiri 

duyulsa da motivlərin müxtəlifiliyi onların bədii tərtibatını vahidləş-

dirmişdir. Bununla belə, ərazidəki tikililər Şirvan-Abşeron memarlıq 

məktəbinin xarakterik üslubuna uyğun olaraq, inşa edilmişdir. Məlum 

olduğu kimi, Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinin başlıca prinsip xü-

susiyyəti daş və onun üzərinə tətbiq edilən ornamental oymalardır ki, 
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Şəkil 1.  
Məhəmməd məscidi [3]. 

bu cür təsvirləri İçərişəhər kompleksinin abidələrdə daha çox rast gəl-

mək mümkündür. Qeyd etmək zəruridir ki, Şirvan-Abşeron memarlıq 

məktəbinin meydana gəlməsi Şirvanşahlar sülaləsinin adı ilə bağlıdır. 

İçərişəhər kompleksinin abidələrinə bir neçə misal çəkək: Qız qa-

lası, Şirvanşahlar saray kompleksi, Məhəmməd məscidi, Bəylər məsci-

di, Hacı Bani məscidi, Ağa Mikayıl hamamı, Cümə məscidi, Qasım bəy 

karvansarayı, Aşur məscidi, Hacı Qayıb hamamı, Gileyli məscidi, Çin 

məscidi, Hacı Heybət məscidi, Molla Əhməd məscidi, Mirzə Əhməd 

məscidi, Xıdır məscidi, Seyid Yəhya Bakuvi türbəsi və s. Kompleksə 

daxil olan bu tarixi-memarlıq abidələri əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə 

üç yerə bölünür: dünya əhəmiyyətli abidələr, ölkə əhəmiyyətli abidələr 

və yerli əhəmiyyətli abidələr. Dünya əhəmiyyətli abidələr sırasında Mə-

həmməd məscidinin adını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

1. Məhəmməd məscidinin yaranma tarixi və quruluşu

Azərbaycan Şirvan – Abşeron 

memarlıq məktəbinin ilk məscidlərin-

dən hesab edilən Məhəmməd məscidi 

İçərişəhər kompleksinin tərkibinə da-

xil olan abidələrdən biridir. Məlum 

olduğu kimi, məscidlər islam dinini 

təzahür edərək ibadət məqsədi ilə ya-

radılmışdır. XI əsrdə inşa edilmiş bu 

məscid də məhz müsəlman aləminin 

ibadəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Bunu məscidin tikinti strukturundan 

anlamaq mümkündür. 2 avqust 2001-

ci il tarixində qəbul edilmiş Azərbay-

can Respublikası ərazisində dövlət 

mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz 

tarix və mədəniyyət abidələrinin əhə-

miyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün

təsdiq edilməsi haqqında qanuna isti-

nad edərək, Məhəmməd məscidi barə-

də konkret məlumat əldə etmək mümkündür. Qanunda ―Məhəmməd 

Məscidi, 1078-1079-cu illər, Mirzə Mansur küçəsi, 42‖ [1, s.2] olaraq 

göstərilmiş və abidənin intenvar nömrəsi 2.1 olaraq qeyd edilmişdir. 

Həmçinin, qanunda məscidin dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və 

mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil olduğu da bildirilmişdir. Abi-

dənin inşası barədə məlumat almaq üçün ilk olaraq faktiki məlumat-
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lara və binanın üzərindəki kitabəyə nəzər salmaq lazımdır. ―Məscidin 

tikilmə tarixi və tikən ustanın adı onun şimal divarında, iri daş lövhə-

nin üstündə ərəb dilində kufi xətlə yazılmışdır. Həmin yazı Ə.Ələsgər-

zadə tərəfindən oxunmuşdur. Kitabə belə tərcümə olunur: "Rəhimli və 

mərhəmətli Allahın adı ilə. Bu məscid binasını (tikməyi) ustad rəis 

Məhəmməd Əbubəkr oğlu əmr etdi. 471 -ci il tarixdə"‖ [2, s.190]. 

Maraqlıdır ki, Məhəmməd məscidi uzun zamandır ―Sınıqqala‖ 

adı ilə tanınır. ―Sınıqqala‖ tarixi adı XVIII əsrdə baş vermiş hadisə sa-

yəsində meydana gəlmişdir. ―Bu 1723-cü ildə I Pyotr qoşunlarının Ba-

kıya hücumu ilə əlaqədardır. Belə ki, Xəzər dənizində əlverişli liman 

olan Bakını ələ keçirmədən Rusiya İrana oradan isə Hindistana irəlilə-

yə bilməzdi. Buna görə də 1723-cü ildə general Matyuşkinin başçılığı 

ilə 15 rus hərbi gəmisi Bakı sahillərinə yan alır‖ [4, s.89]. İşğalçılıq 

niyyəti ilə gəlmiş rus qoşunu şəhərin təslim olmasını tələb etsə də, 

rədd cavabı alır. Bundan qəzəblənən rus ordusu şəhəri silah atəşinə tu-

tur. Bu silahlardan çıxan mərmilərdən biri də Məhəmməd məscidinə 

tuş gəlir və minarənin yuxarı hissəsi dağılır. Sonradan isə yerli əhali 

minarənin dağılmış qismini bərpa etməmişdir, çünki onlar bunu tarixi 

hadisə olaraq qəbul etmişdilər. 

Zaman ötdükcə bu abidə daha çox maraq doğurmağa başladı və 

ərazidə mütəxəssis tərəfindən müəyyən qazıntı işləri aparıldı. ―Arxeo-

loq F.Ə.İbrahimov 1988-ci il arxeoloji qаzıntılаrı ilə məscidin gözlə-

nilməz iri həcmli sаhə quruluşunu kəşf еtdi. Hər zaman аlçаq fоrmаsı 

ilə qəbul оlunаn minаrə indi kvаdrаt bünövrə üzərində tikilmiş mü-

kəmməl tikili kimi cаnlаndı.‖ [5]. Bu arxeoloji qazıntılar nəticəsində 

məscidin daxili strukturunun tamamilə fərqli olduğu anlaşıldı. Əvvəl-

lər birmərtəbəli olaraq bilinən Məhəmməd məscidinin cənub fasadı əs-

lində ikimərtəbəli imiş. Birinci mərtəbədə ibаdət zаlının аltındаn çаt-

mа şəkilli qübbə ilə örtülmüş оtаq аşkаr edildi. Maraqlısı budur ki, 

otaqda qədimi izlər islam dinini təzahür etmir və burada daha öncəki 

dinlərin elementləri görülür, bu isə abidənin keçmiş tarixindən xəbər 

verir. Həmçinin, planca dördbucaqlı olan otağın cənub fasadında üstü 

tağbənd formalı qapı yeri və düzbucaqlı formalı iki pəncərə yeri möv-

cuddur. ―Məscidin içərisində, birinci mərtəbənin şimal və cənub divar-

larının orta hissəsində, otağın döşəməsi səviyyəsindən xeyli yuxarıda 

üzbəüz simmetrik şəkildə tikilmiş daş çıxıntılar aşkar olunmuşdur. Di-

varla birlikdə hörülmüş bu çıxıntı bir növ üçpilləli pilləkəni xatırladır. 

Ən üstdəki qalın daşın ortasında diametri 10, dərinliyi 8 sm olan deşik 

vardır‖ [2, s. 190-191]. 
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Məscidin digər qatı ikinci mərtəbəsi sayılır. ―Üst qatdakı ibadət 

salonu (sahəsi 40 kv .m) planına və mühəndis həllinə görə alt qatı tək-

rar edir. Şimal divarın ortasındakı mehrab tağçasının yanlarında iri 

pəncərə gözləri açılmışdır. Bu səbəbdən Məhəmməd məscidinin sivri 

tağbəndlə örtülən ibadət salonu kifayət qədər işıqlanır‖ [6, s. 8]. 

Məhəmməd məscidinin ikimərtəbəli olduğu aşkara çıxandan 

sonra abidədə araşdırma işləri üstünlük təşkil etməyə başladı. Bu qa-

zıntılar zamanı çox dəyərli qədimi məmulatlar tapılmışdır. Beləliklə, 

―Məhəmməd məscidinin şimal tərəfindən, 1986-cı ildə 21-ci qazıntı 

sahəsindən 2.8 m dərinlikdən tapılan materiallar içərisində şirsiz saxsı 

küp öz xarakterik əlamətlərinə görə diqqəti daha çox cəlb edir. Hün-

dürlüyü 1 m, gövdəsinin dairəsi 70 sm olan bu böyük küpün oturaca-

ğının diametri 5 sm-dir. Belə forma ilk görünüşdə antik dövrdə geniş 

yayılmış anfora tipli qabları xatırladır‖ [7, s. 45]. Bu cür qabların fərq-

ləndirci cəhəti orta əsrlər saxsı məmulatları arasında belə bir qaba rast 

gəlinməməsidir. Bununla belə, qabın rəngi qarabozumtuldur. Ümu-

miyyətlə, alt mədəni təbəqədən beş quyu, müxtəlif ölçülü təndirlər, 

qədim zamana məxsus olan saxsı qab qalıqları, ox, xəncər tipli bıçaq-

lar tapılmışdır. 

Bundan başqa müəyyən olunmuşdur ki, məscidin şərq istiqaməti 

yönündə məzar və ona uyğun tikilmiş hörgü qalıqları var. Məzarın 

yüksək rütbəli din xadimlərindən birinə aid olduğunu düşünülür.  

Məhəmməd məscidinin bəzək tərtibatına gəldikdə isə, ilk olaraq 

ibadət otağının tərtibatından bəhs etmək lazımdır. ―Şimal tərəfdən ki-

çik vestibül hissə, cinahlardan uzadılmış və örtülmüş daş məhəccərlər-

lə iki ―şəbəkə‖ ilə cənub divarının mehvəri boyunca mehrabla zəngin 

bəzədilmiş birkameralı ibadətgah zalına bitişir. Zalın üstü möhkəm 

çatma formasında olan tağtavanla örtülüb, əlavə olaraq həm şərqdən, 

həm də qərbdən naxışla birgə ensiz yarığa oxşar pəncərələrlə bəzədil-

mişdir‖ [8, s. 85]. Tağbəndin çərçivəsi boyunca bişmiş kərpiclə lent-

vari şəkildə naxış həkk olunmuşdur. Məscidin bu cür bəzək xüsusiy-

yəti Abşeron memarlığı üçün səciyyəvi hal deyildi. 

Məscidin minarəsi silindrik formada olub, eni aşağıdan yuxarı 

doğru getdikcə daralır. Görünüşü etibarilə, qala bürcünü xatırladan bu 

minarənin hündürlüyü 12 m-dir. İbadət məqsədi ilə istifadə edilmiş 

abidənin minarəsinin yuxarı hissəsində stalaktitli karniz üzərinə düzəl-

dilmiş, azan verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş eyvanı və daxilində vint-

vari daş pilləkənləri var. Həmin stalaktitlər yalnız dekor məqsədi ilə 

quraşdırılmamış, həmçinin daş eyvanı da saxlamağa xidmət edir. ―Mi-



Gülnar NƏZƏROVA 

186 

narənin yuxarı şərəfəsinin həndəsi naxışlarla bəzədilmiş tava daşların-

dan məhəccəri, ondan aşağıda iri stalaktitlərdən qurşağı var. Qurşağın 

altında isə minarənin dövrəsi boyunca kufi xətlə Quran ayələri (17-ci 

surə, 81-82-ci ayələr) ibarət nəfis kiatbə həkk olunmuşdur‖ [9, s.144]. 

Ümumiyyətlə, əsası ölçücə alçaq və kvadrat formada tərtib edilmiş 

minarənin məscidin damına qalxmaq üçün xüsusi bir qapısı da var. 

Şəkil 2. Məhəmməd məscidinin minarəsi [10]. 

2. Məhəmməd məscidinin Azərbaycan turizmində mövqeyi

Bildiyimiz üzrə, hazırda Azərbaycanın qədim mədəni abidəsi

İçərişəhər YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına salınmışdır. 

―İçərişəhərin qədim abidələrinə 1078-ci ildə minarəsi ilə birlikdə tikil-

miş Məhəmməd məscidi və Qız qalası yaxınlığında yerləşən IX-X əsr-

lərə aid olunan məscidi göstərmək olar. Bu orta əsr şəhərinin tarix və 

memarlıq baxımından əlamətdar və nadir xüsusiyyətlərə malik oldu-

ğunu nəzərə alaraq, 2000-ci ildə YUNESKO tərəfindən Dünya İrsi Si-

yahısına daxil olundu və UNESCO tərəfindən tarixi və memarlıq qo-

ruğu olaraq qorunmaqdadır‖ [11]. Lakin sonradan qərar dəyişdirilmiş 

və ölkəmizdə baş vermiş zəlzələlər nəticəsində tarixi-memarlıq abidə-

lərimizin zərər görməsi səbəbi ilə İçəri Şəhər, Qız Qalası və Şirvan-

şahlar Saray Kompleksi YUNESKO-nun Təhlükədə olan Ümumdünya 

İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin təşəbbüsü, fərman və sərəncamları ilə abidələrdə bərpa 

işləri aparılmışdır. Konstruksiya işləri nəticələndikdən sonra, 2009-cu 

ildə qəbul edilmiş qərara əsasən, İçərişəhər YUNESKO-nun Təhlükə-

də olan Ümumdünya İrs Siyahısından çıxardılaraq əvvəlki statusuna 

qaytarılmışdır. Nəticə etibarilə, İçərişəhər kimi abidələrimizin təşkila-
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tın irs siyahısında olması dünyanın abidələrimizə olan layiqli qiyməti-

nin bir göstəricisidir. 

Digər cəhətdən, bu cür mədəni fəaliyyətlərin turizm sahəsinin 

təkamülünə göstərdiyi təsir danılmaz həqiqətdir. Məlumdur ki, hər bir 

ölkənin qədim tarixi və keçmiş mədəni həyatı onun memarlıq və sə-

nətkarlıq nümunələrində gizlidir. Təbii ki, bu nümunələr dünya üzə-

rində təbliğ olunduqca dövlətin mədəni turizminə müsbət təsir gös-tə-

rir. Belə ki, turistlərin İçərişəhərin sirli abidələri ilə, eləcə də Sınıqqala 

məscidinin əsrarəngiz memarlıq üslub ilə maraqlanması və ölkəmizi 

ziyarət edərək tarixi və mədəni abidələrimizlə tanış olması turizm cə-

hətdən müsbət yönümlü inkişaf yoludur. 

Gün keçdikcə, Bakı şəhərinə xarici ölkələrdən gələn ziyarətçilə-

rin sayı artır. Ziyarətçilər ilk olaraq, Bakının unikal abidəsi olan İçəri-

şəhərə baş çəkirlər. İçərişəhər turistik gəzintisinə Məhəmməd məscidi 

də daxildir ki, məscid nəinki xarici turistlər üçün, həmçinin yerli ziya-

rətçilər üçün də maraqlıdır. Çünki məscidin hər divarı, hər daşı ayrı-

ayrılıqda bir sirri özündə gizlədir. Düşünsək ki, Məhəmməd məscidi 

on əsrlik bir yolu aşıb dövrümüzə çatıb gəlmişdir, bu onun konstruktiv 

cəhətdən möhkəmliyindən və usta əl işini olmasından xəbər verir. 

Hərçənd, rus qoşunlarının hücumu ilə Sınıqqalanın minarəsi dağılmış 

olsa da, bu onun görməli yerlər sırasına daxil olmasına əngəl olmur. 

Həmçinin, bu hadisə abidənin tarixi dəyərini qüvvətləndirir. Bununla 

yanaşı, aşkar olunan qədim məmulatlar özü də məscidin keçmiş tarixə 

malik olduğunu sübuta yetirir. Tək minarəli olan bu məscidin dekor 

tərtibatı da onun sadəliyinə xələl yetirmədən əlavə bir zəriflik qatmış-

dır. Məhz bütün bunlar hər bir turisti cəlb etməyə kifayət edir. 

Nəticə. Sınıqqala məscidi olaraq tanınan Məhəmməd məscidinin 

mühafizəsi və bərpası Azərbaycan mədəniyyəti və turizmi üçün olduq-

ca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bərabər, abidənin dini me-

marlıq abidələr sırasına daxil olması müsəlman ənənələrini daşıyan bir 

dövlətin övladları olaraq bizim üçün çox vacibdir. Sınıqqala abidəsi-

nin dünya əhəmiyyətli abidələr siyahısında yer alması onun turizm sa-

həsi üçün vaciblik dərəcəsinin yüksək mövqeydə olduğuna işarə edir. 

Abidənin dünya üzərində təbliğatı üçün edilən fəaliyyətlər nəticəsində 

ölkədaxili və ölkədən kənar ziyarətçilər tərəfindən maraq doğurduğu 

təqdirdə turist axının çox olmasına gətirib çıxardır. Bu da Azərbaycan 

turizminin inkişafına təsir edir. Elə bu səbəbdəndir ki, Məhəmməd 

məscidi kimi digər tarixi abidələrimizin də təbliği prosesi ölkəmiz 

üçün həmişə aktual məsələlərdən biri hesab edilir. 
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