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Açıq hava turizm fəaliyyətinin davamlılığını təmin etmək üçün turizm 

marketinqinin qiymətləndirilməsi 

Assessment of Tourism Marketing to Ensure the Sustainability of 

Outdoor Tourism Activities 

Оценка туристического маркетинга для обеспечения устойчивости 

туристической деятельности на открытом воздухе 

Xülasə: İyirmi birinci əsrdə insan həyatında hüquqi, siyasi, sosial və 

iqtisadi amillər böyük rol oynayır. İnformasiya texnologiyaları və nəqliyyat 

xidmətlərinin inkişafı ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirir.  

Turizm Dünya iqtisadiyyatının və xüsusi ilə də bir çox inkişafda olan 

ölkələrin ən vacib sektorlarından biridir. Buna görə də, beynəlxalq turizmdə 

açıq hava turizm növlərinin araşdırılması vacibdir. Bu tədqiqatın əsas məqsə-

di yeni tendensiyaları və beynəlxalq turizmin yeni növlərini araşdırmaqdır. 

Açar sözlər: Açıq hava turizmi, turizm fəaliyyəti, turizm marketinqi, 

davamlı turizm. 

Abstract: Legal, political, social and economic factors play a major 

role in human life in the twenty-first century. The development of 

information technology and transportation services strengthens the 

interaction between countries.  

Tourism is one of the most important sector in the world economy and 

particularly many developing countries. Therefore, it is important to examine 

the types of outdoor tourism in international tourism. The main purpose of this 

study is to explore new trends and new types of international tourism. 

Keywords: Outdoor tourism, tourism activities, tourism marketing, 

sustainable tourism. 

Резюме: В двадцать первом веке правовые, политические, соци-

альные и экономические факторы играют важную роль в жизни чело-

века. Развитие информационных технологий и транспортных услуг ук-

репляет взаимодействие между странами. 
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Туризм – один из важнейших секторов мировой экономики, осо-

бенно во многих развивающихся странах. Поэтому в международном 

туризме важно изучать виды активного отдыха. Основная цель этого 

исследования – изучить новые тенденции и новые виды международ-

ного туризма. 

Ключевые слова: Открытый туризм, туристическая деятель-

ность, маркетинг туризма, устойчивый туризм. 

 

Giriş 

Gün keçdikcə artan tələbat nəticəsində inkişaf edən müxtəlif sənaye 

sahələri, baş verən texnoloji inkişaf, kütləvi turizm fəaliyyətlərinin gündəlik 

həyatın bir hissəsi formasına çevrilməsi bir çox fayda qazandırsa da, təəs-

süflə qeyd olunmalıdır ki, ətraf mühitə dağıdıcı ziyan vurmaqdadır. Əlavə 

olaraq Dünya əhalisinin sürətli artımı, beynəlxalq turizmdə artan rəqabət nə-

ticəsində turizm müəssislərində tətbiq olunan yeni texnologiyalar, istehlak-

çıların artan tələbi nəticəsində təbii ehtiyatların normalara uyğun olmayaraq 

həddindən artıq istehlakı, ətraf mühitin qorunmasının artıq məcburi olmasını 

şərtləndirmişdir. Bu səbəbdən insanlar arasında təbii resursların düşünülmə-

miş şəkildə istifadəsinə qarşı maarifləndirici işlərin görülməsinə və bu pro-

sesdə davamlı açıq hava turizm fəaliyyətlərinin rolunun xüsusi qeyd olun-

masına ehtiyyac var.  

XXI əsrdə fərqli mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin artması, 

Dünyanın demək olar hər yerində beynəlxalq əhəmiyyətli dillərin istifadəsi, 

beynəlxalq səviyyədə qoyulan investisiyaların yayılması, sosial, iqtisadi və 

texnoloji sahələrdə baş verən inkişaf kimi amillər xidmət sektorunda iqtisadi 

faydanın əsas mərkəzi nöqtə hesab olunmasına və bazarların qloballaşması-

na səbəb olmuşdur [2]. Beynəlxalq səviyyədə artan rəqabət səviyyəsi hər sa-

hədə olduğu kimi beynəlxalq turizm sənayesindədə ciddi dəyişikliklərə 

səbəb olmuşdur. İllərdir turizm sənayesindəki rəqabət, turistlər üçün istehsal 

olunan məhsulların keyfiyyətinin və etibarlılığının artırılması, məhsulların 

çeşidinin artırılması, olabiləcək bütün nüansları və turistlərin seçimlərini 

qiymətləndirərək, onların tələblərinə uyğun məhsulların istehsal edilməsi və 

sektorda rəqabətədavamlılığın təmin olunması zərurətini yaratmışdır. Rəqa-

bət səviyyəsi beynəlxalq turizmdə mövcud turist hərəkətliliyini, bazarları və 

iqtisadi qaydaları kökündən dəyişdi [1].  

Baş verən dəyişikliklər nəticəsində istehlakçıların istəklərində dəyişik-

liklər özünü göstərmişdir. Turistlər standart tur paketlər alıb eyni təcrübələri 

yaşamaq əvəzinə fərqli təcrübələr qazana biləcəkləri, daha aktiv turizm fəa-

liyyətləri ilə məşğul olmaq niyyətindədirlər. Turizm sektorunda fəaliyyət 

göstərən şirkətlərin artması və onların müasir texnologiyalardan istifadə 
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edərək, fərqli təcrübələr qazandıracaq səyahət imkanı yaratması turistlərin 

asudə vaxtlarını səmərəli istifadə etmək üçün mövcud olan turizm növləri-

nin çeşidinin artımına səbəb olmuşdur. Bu səbədən açıq hava rekreasiya fəa-

liyyətinin növlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdə turizm marketinqinin 

qiymətləndirilməsi aparılmışdır.  

1. Açıq hava turizm fəaliyyətində istehlakçı davranışının

marketinqi. 

Açıq havada turizm fəaliyyət növləri təşkilinin inkişafına töhvə verə 

biləcək bir neçə əsas istehlakçı xüsusiyyəti vardır [3]: 

Özünü fərqli turizm fəaliyyətlərində sınamaq. Bu xüsusiyyət in-

sanları ənənəvi turizm fəaliyyət növlərindən yeni turizm növlərinə keçməyə 

təşviq edir. 

Həyəcan və həvəs. İstehlakçılar daima yenilik və fərqli təcrübələr

qazanmaq arzusundadırlar. Vaxtın məhdud olması və bunun yaratdığı 

təzyiq, qısa vaxtda unudulmaz təcrübələrin qazanılmasına olan tələbi artır-

mışdır. Fövqəladə və uğurlu bir quruluşa sahib olan bu tip turizm fəaliyyət-

ləri, ekstremal və həyəcan dolu anlar yaşamaq istəyən turistlər üçün ən 

uyğun turizm növü olaraq bilinir. 

 İstehlakçıların sahib olmaq istədikləri üstün keyfiyyətlər. Müasir

dövrdə fərdlərin üstünlük verdiyi rekreasiya fəaliyyətləri və ya turizm növ-

ləri onların xarakterik quruluşunu göstərir. Aktiv turizm fəaliyyətləri bu isti-

qaməti seçən turistlərə dözümlülük, şücaət, cəsarət, başqalarından fərqlilik, 

müstəqil fikir, bacarıqlılıq və digər təsirli keyfiyyətlər qazandırır.  

Uzaqlaşmaq. Şəhər həyatı stresindən, gərgin iş rejimindən uzaqlaş-

maq yaşadığımız dövrdə əksər insanın ehtiyyac duyduğu hissdir. Açıq hava 

turizm fəaliyyətləri təbiətlə bağlılığı və turizm növlərinin çeşidinin geniş ol-

ması ilə insanların uzaqlaşaraq istirahət ehtiyyacını təmin edə biləcəkdir. 

Açıq hava turizm fəaliyyətlərinin növlərində ―xüsusi açıq hava turizm 

marketinqi‖ ifadəsinin istifadə edilməsi müəyyən bir turist qrupu üçün fo-

kuslanmış marketinq kimi ifadə edilə bilər. Mövcud vəziyyətdə ―xüsusi açıq 

hava turizm marketinqi‖ açıq hava rekreasiya fəaliyyəti zamanı tələbləri tam 

olaraq təmin edilə bilməyən müəyyən bir turist qrupunun tələblərini ödəmək 

üçün ümumi turizm marketinqinə nisbətən çox dar bir əhatə dairəsi olan 

kiçik bir marketinq seqmentidir. Bu tip marketinq fəaliyyəti zamanı hədəf 

qrup seçilərək, hər kəsin seçə biləcəyi mal və xidmət əvəzinə, məhz həmin 

az sayda qrupa maraqlı olan xidmət və məhsullar istehsal və inkişaf etdirilir 

[4]. Aşağıda açıq hava turizm fəaliyyət növləri ilə ―xüsusi açıq hava turizm 

marketinqi‖nin qarşılıqlı əlaqəsi göstərilmişdir. 
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Açıq hava turizm fəaliyyətlərinin xüsusi marketinq istiqamətləri 

Açıq hava turizm fəaliyyətləri Xüsusi açıq hava turizm 

marketinqi istiqamətləri 

Təbiətlə bağlı turizm fəaliyyətləri Ekoturizm 

Təbiət turizmi 

Macəra turizmi 

Nəqliyyat növlərindən aslı turizm 

səyahətləri 

Tədqiqat və kəşf turizmi 

Fərqli mədəniyyətlərlə əlaqəli 

turizm fəaliyyətləri 

Mədəni turizmi 

Fiziki səy tələb edən turizm 

fəaliyyətləri 

Aktiv fəaliyyət turizmi 

 

2. Açıq hava turizm fəaliyyətləri marketinqinin ümumi  

qiymətləndirilməsi. 

Beynəlxalq investisiyaların yayılması, iqtisadi, sosial, texnoloji inkişaf 

turizmdə xidmət sektorunun iqtisadi faydanın əsasına çevrilməsinə və tu-

rizm bazarının qloballaşmasına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən beynəlxalq 

səviyyədə rəqabət hər sahədə olduğu kimi, beynəlxalq turizmdə də kəskin-

ləşmişdir. Turistlər turizm məhsulu ilə maraqlanan zaman onun qiyməti əhə-

miyyətli olduğu kimi, həmçinin səyahətdən məmnunluq, yeni təcrübə qa-

zanmaq və s. xüsusiyyətlər vacib rol oynayır.  

―Hard nature‖ idmanı iştirakçılarının məşğul olduğu fəaliyyət hər 

hansı bir idman növündən fərqli olaraq bir həyat tərzidir. Bu fəaliyyətin 

zövq və vərdişləri oxşar olan insanlarla vaxt keçirməyin əyləncəli və həyə-

canverici olduğu ifadə edilə bilər. ―Hard nature‖ fəaliyyəti açıq hava turizm 

sənayesinin vacib bir hissəsidir. Xüsusi ilə fiziki mübarizə tələb edən çətin 

turizm fəaliyyətlərinə, iştirakçılar ekstrim yaşamaq niyyəti ilə üstünlük ve-

rirlər. Buna görə xizək, alpinizm, raftinq, dırmaşma kimi idman fəaliyyətlə-

rindəki yeniliklər ilk olaraq özlərini inkişaf etdirmək istəyən profesional in-

sanlar tərəfindən sınanılır, daha sonra həvəskarlar, profesionallardan gör-

düklərini tətbiq etmək üçün bu tip turizm fəaliyyətlərinə istiqamətlənirlər. 

Turizm təminatçıları geniş ekstremal turizm paketləri hazırlayaraq, bir-biri 

ilə əlaqəli birdən çox tədbiri bir yerdə təklif edirlər. Celbedici dağa dırmaş-

ma və dağ velosipedi buna nümunə ola bilər. Paket turların hazırlanmasında 

turoperatorlar riskli şəraiti əsas amil hesab etməklə, iştirakçıların şəhər həyat 

tərzi ilə təbiətdən gözləntiləri arasında əlaqənin qurulmasını və bu əlaqələrin 

marketinq istiqamətli olmasını təmin edirlər. Bu tip açıq havada turizm fəa-

liyyəti iştirakçılara bir anda bir neçə turizm növü ilə məşğul olmaq şansı ya-
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ratdığı üçün hətta sponsor və reklam fəaliyyəti olmadan belə tələb səviyyəsi 

yüksəkdir və gələcək illərdə də bu səviyyə artacaqdır [1].  

Texnoloji inkişaf turizmin bu növünün inkişafında müsbət rol oynayır. 

Bəzi fəaliyyətlər texnologiyaya daha çox bağlıdır, məsələn helikopterdən is-

tifadə edərək ―heli skiing‖ fəaliyyəti ilə məşğul olmaq ancaq məhdud bölgə-

lərdə, uzaq ərazidə, qarın bol olduğu ərazilərdə təşkil olunur. ―Snowboard‖, 

‖Kosmos turizmi‖ və digərlərini buna nümunə göstərmək olar.  

Açıq hava turizmində prestij səyahət anlayışı turizmin yeni məhsulu 

kimi qiymətləndirilə bilər. Bu səyahətdə ‖Kosmos turizmi‖ kimi çətin əlça-

tan səyahətlər olduğu kimi, asan mümkün olan səyahətlərdə vardır. İnsanlar 

destinasyanın prestijindən təsirlənərək bu səyahətlərdə iştiraka can atırlar. 

Bənzərsiz lüks safari turları, buzlaqlara səyahət, balinaların seyri, Everestə 

dırmanma, qorilləri izləmə və digər turlar prestij səyahət hesab olunduğu 

kimi, qonaqlama, qidalanma, xidmətin lüks standartı və çox bahalı olması 

ilə də seçilir. Yüksək və aşağı riskli açıq hava prestij səyahətləri təşkil oluna 

bilir və adətən gəlir səviyyəsi yüksək insanlar hədəf seçilir. Həmin istehlak-

çıların istəyi ilə çox bahalı və məhz onlar üçün unikal prestij səyahətlərin də 

təşkil edilməsi mümkündür [2]. 

XXI əsrdə insanlar hər hansısa bir turizm şirkətindən deyil, müstəqil 

şəkildə internetdən istifadə edərək özləri fərqli şirkətlərdən uçuş rezervasi-

yası, avtomobil icarəsi, yaşayış və müxtəlif əyləncə tədbirlərini bir araya 

qısa vaxtda gətirərək öz hazır tur paketlərini hazırlayır və vasitəçilərə bunun 

müqabilində ödəniş etməkdən azad olurlar. Beləliklər, artıq xərclərdən və 

zamandan qənaət etmiş olurlar. 

Nəticə. 

Açıq havada rekreasiya fəaliyyəti ilk növbədə turistlərə yeni bir növ 

və anlayış qazandırır. Win-win relationship anlayışı çərçivəsində xüsusi açıq 

hava turizm fəaliyyəti marketinqi qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə, da-

xili (işçilər) və xarici (xidmətdən istifadə edənlər) istehlakçıların razılıq sə-

viyyəsinin artırılmasına və digər məsələlərə xüsusi yanaşaraq yalnız qazan-

mağı hədəfləyir.  

Açıq hava turizm fəaliyyətləri çərçivəsində qlobal səviyyədə düşünə-

rək qərar vermək lazımdır. Hərtərəfli düşünülməmiş və təbiətə uyğun olma-

yan qərarlar sonda mənfi nəticələrə səbəb olacaqdır. Açıq hava rekreasiya 

fəaliyyətinin növləri haqqında reklam fəaliyyətinin genişləndirilməsi, ətraf 

mühitin qorunaraq istifadəsi barəsində insanların məlumatlardırılması, gələ-

cək illərdə bahalılığı ilə seçilən fəaliyyətlərin texnoloji inkişaf nəticəsində 

daha əlçatan olması ehtimalı bu istiqamətdə turizm fəaliyyətlərinin daha 

geniş kütləyə yayılmasına səbəb olacaqdır.  
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Yüksək, təkrarlanmayan xidmətin göstərilməsi, bu xidmət səviyyəsi-

nin ölçülməsi və açıq hava turizm fəaliyyətlərinin xüsusi marketinq qiymət-

ləndirilməsi ilə mümkündür. Marketinq siyasətinin və texnoloji inkişafın 

müntəzəm olaraq mövcud xidmətlərə tətbiq olunmadığı halda çətin şəraitdə 

açıq hava rekreasiya fəaliyyətlərinin təşkili istənilən nəticəni verməyəcəkdir. 
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Роль туризма в социально-экономическом развитии регионов 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafında turizmin rolu 

The Role of Tourism in the Socio-Economic Development of Regions 

Xülasə: Regionlarda turizmin inkişaf səviyyəsi fərqlidir. Hal-hazırda, 

qəbul edilmiş turistlərin sayına görə Avropa birinci yerdə qərarlaşıb. Bunun 

əsas səbəbi turizm sisteminin yüksək inkişafı və vizanın nisbətən asan əldə 

olunmasıdır. Son vaxtlar turizmdə Asiya, xüsusən Cənub-Şərqi və Okeaniya 

ölkələri ön plana çıxmışdır. Coğrafi üstünlüklər və əlverişli iqlim şəraiti bu 

bölgədə turizmin inkişafına kömək edir. 

Bir çox regional və beynəlxalq təşkilatlar turizm sektorunda fəaliyyət 

göstərir. Bunlardan ən nüfuzlusu Dünya Turizm Təşkilatıdır. Dünya Turizm 

və Səyahət Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Avropa Birliyi 

də onlara aiddir. 

Azərbaycanda turizmin tarixi çox qədimdir. Qədim tranzit layihələri 

və ticarət marşrutları  ölkənin xaricdə tanınmasına kömək edir. Ancaq Azər-

baycan Respublikasında turizmin əsas inkişaf dövrü müstəqillik qazandıq-

dan sonra başlamışdır. Turizm prioritet bir sahə olaraq seçilmiş və bu sahə-

nin inkişafı üçün bir neçə dövlət proqramı həyata keçirilmişdir. Nəticədə, öl-

kənin turizm sektoruna yerli və xarici investisiyalar axını sürətlənmişdir. 

Açar sözlər: turizm, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, turizm 

ehtiyatları. 

Abstract: The level of tourism development in the regions is 

different. Currently, Europe ranks first in the number of tourists received. 

The main reason for this is the high development of the tourism system and 

relatively easy access to visas. Recently, Asian countries, especially 

Southeast and Oceania, have come to the fore in tourism. Geographical 

advantages and favorable climatic conditions contribute to the development 

of tourism in the region. 

Many regional and international organizations operate in the tourism 

sector. The most influential of these is the World Tourism Organization. 
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They include the World Tourism and Travel Council, the Organization for 

Economic Cooperation and Development, and the European Union. 

The history of tourism in Azerbaijan is very old. Ancient transit 

projects and trade routes help the country gain recognition abroad. However, 

the main period of tourism development in the Republic of Azerbaijan 

began after gaining independence. Tourism has been selected as a priority 

area, and several government programs have been implemented to develop 

this area. As a result, the flow of local and foreign investment in the 

country's tourism sector has accelerated. 

Keywords: tourism, socio-economic development of regions, tourism 

resources. 

 

Резюме: Уровень развития туризма в регионах разный. В настоя-

щее время Европа занимает первое место по количеству принимаемых 

туристов. Основная причина этого - высокий уровень развития турис-

тической системы и относительно легкий доступ к визам. В последнее 

время на первый план в сфере туризма вышли азиатские страны, осо-

бенно Юго-Восток и Океания. Географические преимущества и благо-

приятные климатические условия способствуют развитию туризма в 

регионе. 

Многие региональные и международные организации работают в 

туристическом секторе. Самая влиятельная из них - Всемирная турист-

ская организация. В их число входят Всемирный совет по туризму и 

путешествиям, Организация экономического сотрудничества и разви-

тия и Европейский союз. 

История туризма в Азербайджане очень древняя. Древние тран-

зитные проекты и торговые пути способствуют признанию страны за 

рубежом. Однако основной период развития туризма в Азербайджан-

ской Республике начался после обретения независимости. Туризм был 

выбран в качестве приоритетного направления, и для его развития 

было реализовано несколько государственных программ. В результате 

поток местных и иностранных инвестиций в туристический сектор 

страны ускорился. 

Ключевые слова: туризм, социально-экономическое развитие 

регионов, туристские ресурсы. 

 

Введение 

В последнее время были приняты меры для признания туристиче-

ского потенциала Азербайджана на международной арене, привлече-

ния иностранных туристов в страну, развития потенциальных сфер ту-
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ризма, обеспечения соответствия туристической инфраструктуры 

современным требованиям и создания новой инфраструктуры. Геогра-

фическое положение, богатый климат, охрана памятников истории и 

культуры в регионах, где древние исторические памятники привлекают 

внимание местных и иностранных туристов, восстановление старых 

туристических маршрутов, создание новых маршрутов, адаптация 

отелей к мировым стандартам, строительство туристических объектов 

в регионах и т. д. осуществляется. Все эти меры создают широкие воз-

можности для трудоустройства населения, проживающего в регионах, 

особенно молодежи. 

Помимо вышеперечисленных мер, запуск «Туристических инфор-

мационных центров» в Баку, Хачмазе, Шамахе, Шеки, Губе, Лянкяране, 

Лагидже при финансировании Всемирного банка ускоряет развитие ту-

ризма в регионах. Однако по-прежнему существует ряд серьезных проб-

лем в развитии и продвижении туризма. Например, отсутствие маршру-

тов к грязевым вулканам, расположенным в районе Ша-маха-Гобустана и 

отличающимся своей уникальностью; сезонный (преимущественно ле-

тний) туризм во многих регионах; отсутствие внимания к сельскому ту-

ризму; безразличие к историческим памятникам и др. 

Анализ 

Небольшое количество туристических дней также неудобно для насе-

ления, работающего в этой сфере. Тот факт, что туризм длится всего 3-4 

месяца в году, создает сложную ситуацию как для туристических 

компаний, так и для населения. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы 

туристический сезон в регионах был постоянным, а не сезонным. 

Более 50% экономического потенциала страны находится в регио-

нах, а 47% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве и аг-

рарном секторе [4]. Необходимо учитывать эти факторы и обеспечивать 

развитие сельского туризма. Учитывая, что во многих деревнях помимо 

природы, природных ресурсов, климатических условий есть еще и исто-

рические памятники, особенно важно обратить внимание на эти посел-

ки. Создание сельского туризма позволит оценить природу деревень, 

обеспечить занятость и развитие сельских районов. Это, в свою очередь, 

создаст дополнительный источник дохода для сельского населения и 

будет способствовать решению социальных и экономических проблем. 

Реализация этих мер особенно важна для отдаленных деревень. Это в 

первую очередь поможет сохранить сельскую культуру, а еще один со-

циально-экономический фактор предотвратит отток молодежи из сель-

ской местности из-за безработицы. 
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Чтобы все это произошло, необходимо принять ряд мер. Отсут-

ствие туристической инфраструктуры в сельской местности - первое 

серьезное препятствие. Поэтому в качестве первого шага необходимо 

построить новую современную инфраструктуру, построить места, где 

сельчане могут продавать свои изделия ручной работы и многое дру-

гое, принадлежащее деревне, повысить уровень транспортных услуг, а 

сельское население получить образование. Для тех, кто интересуется 

этой областью, должны быть организованы курсы иностранных языков 

и, следовательно, должны быть подготовлены местные специалисты. 

Поселки следует сгруппировать по потенциальным территориям 

и принять меры в этом направлении. Например, села, богатые истори-

ческими памятниками, села с потенциалом медицинского туризма, ку-

линарии, развитые села в любой сфере экономики должны быть сгру-

ппированы и должна быть создана специальная база данных. 

Развитие этих направлений предусмотрено туристическим пла-

ном на 2013-2020 годы. В результате развития туристической инфра-

структуры, расширения туристических услуг, строительства новых гос-

тиниц, туристических комплексов, восстановления исторических пам-

ятников к 2019 году ожидается рост туризма на 24,2% [4].  

В последнее время государство уделяет особое внимание разви-

тию туризма в регионах. С этой целью стратегия развития туристиче-

ской системы основывается и управляется в следующих областях [6]: 

 Повышение роли развития туризма в экономическом росте 

 Усиление социально-экономических преимуществ туризма и 

роли регионов в привлечении их в эту сферу. 

 Содействовать влиянию предпринимательства на развитие ту-

ризма, повышение уровня жизни местного населения. 

На регионы приходится 50% потенциала развития туризма в 

стране [4]. По этой причине государство уделяет регионам особое вни-

мание и принимаются меры по улучшению ситуации. Во-первых, соци-

альная политика реализуется в регионах. Таким образом, образование, 

здравоохранение, культура и т.д. в регионах. Специальная помощь 

предпринимателям оказывается для развития этих территорий, ведутся 

восстановительные работы. 

Туристический потенциал в регионах Азербайджана очень велик. 

Однако из-за отсутствия хорошей инфраструктуры большинство тури-

стов едут в регионы на дневные туры и не остаются. На это также вли-

яет низкий уровень обслуживания. С 2004 года государство ведет важ-

ную работу в области регионального развития. Последняя государ-

ственная программа «Государственная программа социально-экономи-
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ческого развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 

годы» направлена на развитие важных секторов экономики в регионах, 

обеспечение макроэкономической стабильности, расширение предпри-

нимательской деятельности, создание новых предприятий, рабочих 

мест, масштабные инфраструктурные проекты. Ожидается, что благо-

даря этим мерам он будет играть важную роль в повышении благосос-

тояния населения в регионе и минимизации бедности [3., c.26].  

В 2014-2018 годах республика прошла большой путь развития. За 

4 года объем валового внутреннего продукта составил 10,3 раза, общий 

объем промышленной продукции - 34,9 раза, валовая продукция 

сельского хозяйства - 4,6 раза, инвестиции в основной капитал - 11,5 

раза, внешнеторговый оборот - 13,2 раза, доходы от туризма - 4,6 раза. 

Увеличился [4]. 

Финансирование мероприятий, указанных в Государственной 

программе, осуществляется за счет средств, выделенных из бюджета 

Азербайджанской Республики Агентство туризма, средств, выделен-

ных из других источников [1].  

Основным приоритетом в стратегии социально-экономического 

развития регионов страны является создание регионального баланса за 

счет эффективного использования нефтегазовых доходов, создания 

предприятий по выпуску продукции, соответствующей международ-

ным стандартам, а также развитие туризма. 

Формы взаимодействия региональной политики государства и ту-

ризма дополняются единством полевых принципов и территориальных 

принципов. Для правильного использования ресурсов регионов созда-

ются специальные инвестиционные программы и фонды. Основная 

цель этих мер – реализация инвестиционных программ и обеспечение 

развития инвестиционных направлений в регионах, особенно туризма. 

Туризм – очень многообещающая область, учитывая природные 

ресурсы и историческое богатство страны. Есть два удобных способа 

обеспечить развитие туризма в потенциальных регионах [3., c.24]: 

1. Обеспечить развитие туризма в регионах за счет строитель-

ства туристических комплексов напрямую за счет государства. 

2. Обеспечение развития отрасли путем оказания помощи пред-

принимателям. 

При рассмотрении первого метода предполагается, что у государ-

ства высокий доход. Однако целесообразнее предоставлять этот доход 

предпринимателям в виде займов под низкие проценты и стимулиро-

вать их развитие. Это снизит безработицу и укрепит предприниматель-

ство. Этот метод также усилит конкурентную среду. 
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Развитию туристического предпринимательства в регионах будут 

способствовать и другие направления. Таким образом, гостиничный биз-

нес, общественное питание, жилищное строительство, ЖКХ можно сов-

мещать и использовать собственные средства. Это положительно скажется 

как на развитии региона, так и на укреплении экономики региона. 

Для развития туризма в регионах страны и ознакомления турис-

тов с регионами выбрано 7 основных маршрутов [2, c.17]: 

1. Апшерон 

2. Гобустан-Шамаха-Агсу-Гейчай-Исмаиллы-Кюрдамир-Зардаб-

Агдаш 

3. Хызы-Сиязань-Шабран-Хачмаз-Губа-Гусар 

4. Габала-Огуз-Шеки-Гах-Загатала-Балакан 

5. Гянджа-Геранбой-Ханлар-Кедабек-Товуз-Газах 

6. Сальян-Масаллы-Лерик-Ленкорань-Астара 

7. Нахчыван-Шахбуз-Шарур-Садарак-Ордубад-Джульфа-Бабек 

Для того, чтобы вывести регионы на международный туристиче-

ский маршрут и познакомить с нашими ценностями как наших жите-

лей, так и иностранных гостей, в рамках Киевской инициативы Совета 

Европы разрабатываются проекты маршрутов «Культурно-туристиче-

ский маршрут Гамигая», «Александровская Дума на Кавказе» и «Вин-

ные дороги». 

Заключение 

Развитие туризма в регионах останется приоритетным направле-

нием развития не нефтяного сектора. 

Развитие туристической системы в регионах положительно ска-

жется на других секторах экономики. Улучшение общей ситуации в ре-

гионах, развитие предпринимательства, решение проблемы безработи-

цы, развитие инфраструктуры - это основной вклад туризма в регионы. 

Развитие туризма в регионах страны повысит как доходы экономики 

страны, так и признание страны на международной арене. 

Туризм играет важную роль в современной экономике и продви-

жении страны на международной арене. По этой причине следует 

больше внимания уделять развитию туристической системы в Азербай-

джане. Для этих целей представлены результаты и предложения по 

развитию туристической системы Азербайджана: 

1) Роль инвестиций в туристической системе настолько важна, 

что ее нельзя игнорировать. По этой причине целесообразно продви-

гать туристический потенциал страны, подготовить конкретный список 

инвестиционных направлений и стимулировать предпринимателей, же-

лающих инвестировать в туризм. 
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2) В настоящее время основной доход экономики страны посту-

пает от нефтяного сектора, и основная часть иностранных инвестиций 

приходится на эту сферу. Роль нефти в экономике Азербайджана 

может быть заменена туризмом. Туризм как неотъемлемая часть со-

циально-экономического развития может принести дополнительный 

доход экономике страны за счет иностранных инвестиций и эффектив-

ного использования внутренних ресурсов. 

3) Привести существующую правовую базу туризма в соответст-

вие с международными стандартами. Расширять сотрудничество с 

рядом стран для взаимного облегчения визового режима. 

4) Основная цель создания международных организаций – реше-

ние проблем и расширение сотрудничества в различных сферах. В нас-

тоящее время членство во многих международных организациях спо-

собствует развитию экономики страны. В частности, для расширения 

сотрудничества в сфере туризма и международных организаций, прямо 

или косвенно связанных с этой сферой, использовать их опыт. 

5) Регионы обладают наибольшим потенциалом в экономике

страны. Их развитие улучшит общую ситуацию. В связи с этим провес-

ти анализ по созданию свободных экономических зон в регионах. 
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Qida təhlükəsizliyinin ekoloji-sosial aspektləri 

Environmental and Social Aspects of the Food Safety 

Экологические и социальные аспекты безопасности пищевых 

продуктов 

Xülasə:İnsan patologiyalarının 90 %-i ətraf mühitin vəziyyəti ilə əla-

qədardır. Çirkləndirici maddələrin 80 % - i insan orqanizminə qida məhsul-

ları ilə daxil olur. Ekoloji, kimyəvi və bioloji çirklənmə qida məhsullarının 

keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan əsas amillərdən olub, çox zaman  

antropogen təsirin nəticəsidir. Qida məhsullarını çirkləndirən kimyəvi toksi-

kantlara ağır metallar, pestisidlər, nitritlər, nitratlar və s. aiddir. Bioloji çirk-

ləndiricilərdən mikotoksinlər xüsusi təhlükə kəsb edir. Ətraf mühitdə ekoloji 

tarazlığın pozulması əhali sağlamlığının korlanması ilə bir başa əlaqədardır. 

Ölkəmizdə qida məhsullarında antropogen və təbii mənşəli əsas kim-

yəvi maddələrə gigiyenik reqlament işlənib hazırlanmışdır. Bu tələblərin 

əsasında FAO (BMT nəzdində qida və kənd təsərrüfatı təşkilatı), ÜST kimi 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilən kompleks tədqiqat-

ların ümumiləşdirilmiş nəticələri durur. 

Açar sözlər: qida təhlükəsizliyi,  ekoloji şərait, toksiki maddələr, 

antropogen təsir. 

Abstract: In fact, 90 % of human pathologies are related to the 

environmental conditions. Almost 80 % of pollutants enter the human body 

with the food. Environmental, chemical and biological pollution, being one 

of the main factors contributing to the reduction of food quality, is often the 

result of human impact. Chemical toxicants that pollute food products 

include heavy metals, pesticides, nitrites, nitrates, etc. Among biological 

pollutants, mycotoxins are particularly dangerous.  

In our country, a hygienic regulation has been developed for the main 

chemicals in food products of anthropogenic and natural origin. These 

requirements are based on the generalized results of complex studies carried out 
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by such authoritative international organizations as Food and Agriculture 

Organization of the United Nations and World Health Organization. 

Keywords: food security, ecological situation, toxic substances, 

anthropogenic impact. 

Резюме: Фактически 90 % патологий человека связан с состояни-

ем окружающей среды. Практически 80 % загрязняющих веществ пос-

тупает в организм человека с пищевыми продуктами. Экологическое, 

химическое и биологическое загрязнение, будучи одним из основных 

факторов, способствующих снижению качества пищевых продуктов, 

часто является результатом антропогенного воздействия. К химиче-

ским токсикантам, загрязняющим пищевые продукты, относятся тяже-

лые металлы, пестициды, нитриты, нитраты и др. Среди биологических 

загрязнителей микотоксины представляют особую опасность.  

В нашей стране разработан гигиенический регламент на основ-

ные химические вещества в пищевых продуктах антропогенного и при-

родного происхождения. В основе этих требований стоят обобщенные 

результаты комплексных исследований, выполняемых такими автори-

тетными международными организациями, как Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных наций и Всемирная 

организация здравоохранения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экологическая 

обстановка, токсичные вещества, антропогенное воздействие. 

Əhalinin ərzaqla təminatı həyat səviyyəsini müəyyən edən başlıca 

meyar  kimi nəzərdən keçirilir. Qida məhsulları bütün dövrlərdə insan həya-

tının vacib tərkib hissələrindən biri olmuşdur. Hər şeydən əvvəl qida əsas fi-

zioloji prosesləri – insanın biokimyəvi maddələr mübadiləsini tənzimləyən 

və insanın böyümə və inkişafını müəyyən edən başlıca amildir. 

Qida məhsullarının külli miqdarda istehsalı üçün şərait yaradıldığı iq-

tisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə keyfiyyət və ekoloji təhlükəsizlik 

problemi aktuallaşdığı halda, qida məhsullarının çatışmadığı iqtisadi cəhət-

dən geri qalmış ölkələrdə  ekoloji təhlükəsizlikdən asılı olmayaraq, əhalinin 

əsas qida məhsulları ilə minimal tələb olunan miqdarda təminatı və istehsalı 

başlıca problem olaraq qalmaqdadır. Dünyada ərzaq probleminin həllində 

qeyri-bərabər miqdarda istehsalın mövcudluğu, ərzaq xammalının bölüşdü-

rülməsi və istehlakçının ayrı-ayrı ölkələr və regionlar üzrə qeyri-bərabər şə-

kildə olması da əhalinin qida məhsulları ilə təminatına mənfi təsir göstərir. 

Bütün bunlar əhalinin az qala 60%-dən çoxunun normal qidalanmamasına, 

xüsusilə zülala olan ehtiyacının ödənilməməsinə səbəb olmuşdur [1]. Başqa 
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sözlə, dünya miqyasında Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələri əhalisi-

nin xeyli hissəsi hal-hazırda aclıqdan və qeyri-normal qidalanmadan əziyyət 

çəkir. Hazırda tam mənada, demək olar ki, dünya miqyasında qida məhsul-

larının istehsalı planetimizin əhalisi üçün tələb olunan miqdarda və keyfiy-

yətdə həyata keçirilmir. Dünyada elm və texnikanın, müxtəlif texnologiyala-

rın yüksək sürətlə inkişaf etməsinə baxmayaraq, ərzaq məhsullarına və qida 

təminatına olan tələbat hələ də tam və yüksək mənada ödənilmir ki, bu da 

ölkələrin sosial-iqtisadi baxımdan inkişafına qeyri-bərabər təsir göstərir.  

İnsanın həyatı bir çox hallarda onu əhatə edən ətraf mühit şəraiti ilə 

müəyyən olunur. Məlumdur ki, insanın antropogen fəaliyyəti əhəmiyyətli 

dərəcədə təbii ətraf mühitin vəziyyətinə təsir göstərir və müxtəlif toksiki 

maddələrin yaranmasına səbəb olur. Zəhərli və zərərli maddələr ekosistemə 

daxil olaraq yoxa çıxmırlar. Bundan başqa, bəzi zəhərlər parçalanaraq  orqa-

nizmdən çıxmadıqları halda, qida zəncirinin ayrı-ayrı bəndlərində yığılması 

və çoxalması baş verir. Hətta onların aşağı konsentrasiyası belə uzun illər 

ərzində yığılır, canlı orqanizmlər, hava, su və torpaq arasında maddələr mü-

badiləsində iştirak edərək, insan, heyvan və bitkilərə  zərərli təsir göstərə 

bilər. İnsanın ətraf mühitə müdaxiləsi qida xammalı və qida məhsullarının  

çirklənməsini müəyyən edir. Qida məhsullarının istehlakçı xassələrinin təh-

lükəsizliyindən narahatlıq heç bir zaman bu qədər yüksək olmamışdır. Məhz 

qida məhsulları ilə insan orqanizminə ətraf mühitdən 70% -ə qədər müxtəlif 

təbiətli çirkləndirici daxil olur [5]. Digər tərəfdən, son illər istehsalatın səna-

yeləşdirilməsi və kimyalaşdırılması, yeni texnologiyaların istifadəsi ilə ağır 

metalların ətraf mühitə və qida zənciri ilə insan orqanizminə daxil olması 

yüksəlmişdir. Bəzən ən geniş yayılmış qida məhsulları təhlükə kəsb edir, 

bunların tərkibi bəzi toksiki maddələrdən ibarətdir. Bu maddələr ya məhsu-

lun özünə xasdır (adətən az miqdarda), ya da məhsulda müəyyən şəraitdə 

əmələ gələ bilər. Təbii toksikantlar (məhsulun tərkibinə daxil olan toksiki 

komponentlər) müxtəlif maddələrin kifayət qədər çox saylı qrupları ilə təm-

sil olunaraq, həm bitki, həm də heyvan mənşəli məhsullarda ola bilər. 

Beləliklə, əhali sayının artımı, ekoloji tarazlığın pozulması, təbii fəla-

kətlər və bir sıra qeyri-təbii fəlakətlərin mövcudluğu ərzaq qıtlığını doğuran 

səbəblərdəndir.  

İnsanın istehsalat fəaliyyəti ilə əlaqədar qida məhsullarının çirkləndiri-

cilərinə görə birinci növbədə pestisidləri, ağır metalları, radionuklidləri, 

dərman maddələrini, nitrat və nitritləri, politsiklik aromatik  karbohidrogen-

ləri qeyd etmək lazımdır. Hazırda bu birləşmələrlə əlaqədar daha çox toksiki 

elementlər termini işlədilir. Qida sənayesində həmin termin altında qurğu-

şun, civə, kadmium və arsen nəzərdə tutulur. Bunlar geniş yayılmış toksi-

kantlar olub, insan orqanizminə zərərli təsirləri kifayət qədər yaxşı öyrənil-
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mişdir. Məs. kadmium ilə xroniki zəhərlənmə dondurma, müxtəlif meyvələr, gö-

bələklər, heyvanların böyrək və qaraciyər kimi orqanlarının və s.  məhsulların 

qida məqsədilə istifadəsi zamanı mümkündür. Belə ki, o torpaqdan asanlıqla bit-

kilərə keçərək, qida zənciri ilə heyvan orqanizmində  sürətlə toplanır [2,3]. 

Toksikantların uzun müddət qida məhsulları ilə insan orqanizminə daxil ol-

ması uzaq nəticələrə - mutagen və kanserogen  (arsen və qurğuşun) təsirə səbəb 

olur. Toksiki elementlərə bütün xammal növlərində və hazır qida məhsullarının 

çoxunda nəzarət edilir. Lakin toksiki elementlər daha çox gigiyenik normativləri 

keçən daha yüksək miqdarda bitki mənşəli məhsullarda (meyvələr, tərəvəz, çörək 

və çörək məhsulları, makaron məmulatları, yarmalar və s.) aşkar edilir. 

Qida məhsulları antropogen çirkləndiricilərlə yanaşı, bioloji çirkləndiricilə-

rin (mikotoksinlər, bakteriyalar, viruslar, helmintlər və s.) də mənbəyi ola bilər. 

Qeyri-düzgün emal və saxlanma qida məhsullarında  mikroorqanizmlərin və tok-

sinlərin toplanmasına gətirib çıxarır. Bioloji çirkləndirici kimi mikotoksinlərdən 

patulin kanserogen təsirə malik olaraq, kif atmış məhsullarda – meyvələrdə, gilə-

meyvələrdə, kif atmış məhsullardan hazırlanan şirələrdə və mürəbbələrdə, dənli 

məhsullarda, heyvan mənşəli məhsullardan isə süddə (heyvanların qidasında kif 

atmış yem istifadə etdikdə) aşkar edilir. 

Beləliklə, insan orqanizmində baş verən patoloji proseslərin 90%-dən 

çoxu ətraf mühitin vəziyyəti ilə əlaqədardır [4]. 

Kənd təsərrüfatında mədəni bitkilərin alaq otları, zərərvericilər və xəs-

təliklərdən qorunması üçün pestisidlər tətbiq edilir. Qeyri-düzgün və norma-

dan artıq miqdarda istifadəsi zamanı pestisidlər  məhsulların səthi hissəsində 

toplanır, buna görə meyvə-tərəvəzlər yaxşı yuyulmalı və məhsulun təmizli-

yinə əminlik yoxdursa, qabığının soyulması tövsiyə edilir. 

Ekoloji şəraitin korlanması torpaqların deqradasiya proseslərini də 

kəskinləşdirmişdir. Hazırda 10 mln ha əkin sahəsindən təxminən 3 mln ha 

torpaq sahəsinin bu və ya digər cəhətdən eroziyaya uğraması haqqında mə-

lumatların yayılması narahatlıq doğurur. 

Biosferə nəzərə çarpacaq dərəcədə vurulan zərbələrdən biri  keçən 

əsrin 60-70-ci illərində baş vermiş ―yaşıl inqilab‖  və Nobel mükafatı  

laureatı N.Berlouq-un xidməti olaraq tarlalarda məhsuldarlığına görə 

ənənəvi kulturaları 2-4 dəfə üstələyən biotexnoloji sortların yetişdirilməsidir 

[5]. Artıq kənd təsərrüfatı ekosistemləri və ya aqroekosistemlərində yetişdi-

rilən növlərin süniliyi haqqında faktlar mövcuddur, belə ki, yetişdirilən bit-

kilərin tərkibini ekoloji piramidanın zirvəsində duran insan müəyyən edir, 

insan isə ərzaq problemini həll etmək üçün maksimal miqdarda kənd təsər-

rüfatı məhsulları almağa maraqlıdır.Bununla əlaqədar olaraq, son zamanlar  

ekologiya elminə yeni - ―ərzaq təhlükəsizliyi‖ (food security, FS) anlayışı 

daxil edilmişdir. FS – hər hansı bir ölkə və ya dünyada aclıq probleminin baş ver-
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məməsi üçün qeyri-məhdud şəkildə uzun müddət qida məhsullarının istehsalını 

kifayət miqdarda və sağlamlıq üçün təhlükəsizliyini təmin edən sistemdir [11].  

İnsanın  qida məhsullarına əsas tələbatlarından biri olduğunu nəzərə 

alsaq, ərzaq təminatı və qida təhlükəsizliyi probleminin bəşəriyyətin inkişaf 

tarixində daim mövcud olduğunu qeyd etmək olar. Lakin qida təhlükəsizliyi 

anlayışının elmi izahı yalnız XVIII əsrin sonlarında filosoflar M.Kondorse 

və T.Maltus tərəfindən ―əhali sayının və ərzaq resurslarının artım  dinamika-

sının müqayisəsi‖ mülahizəsinin irəli sürüldüyündən sonra verilmişdir. Qida 

təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün T.Maltus tərəfindən istehsal və is-

tifadə göstəricilərinin nisbəti anlayışından istifadə edilməsi təklif edilmişdir. 

T.Maltusun mülahizələrindən belə nəticəyə gəlmək olardı  ki, əhalinin qida 

məhsulları ilə təminatı onun mövcud olması üçün zəmindir, lakin bu təminat 

heç də həmişə insanın normal yaşaması üçün kifayət deyil [6].   

Son illər qida məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyəti probleminin 

aktual olması ərzaq təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi ilə də 

əlaqədardır. Belə ki, proqnozlara görə 2024-cü ildə əhali sayının dünyada 

8, 3 mlrd.- a çatacağı gözlənilir.  Güman edilir ki, əhali sayının təxminən  

98%  artımı inkişaf etmiş ölkələrdə baş verəcək [9].  

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına görə sənayedə 

500 mindən çox kimyəvi birləşmələr istifadə edilir ki, bunların 400 mini zə-

rərli və 12 mini isə toksikidir [9]. Bir çox birləşmələrin qida məhsullarında 

istifadəsi üçün  yol verilən hədd səviyyəsi müəyyən edilməmişdir. Bununla 

əlaqədar olaraq, qida məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət etmək mühüm və-

zifələrdən biridir ki, bunda isə məqsəd istehlakçıları keyfiyyətsiz və təhlükə-

li məhsullardan qorumaqdır. Məhz qida xammalı və qida məhsullarının təh-

lükəsizliyinin təmin edilməsi vacib dövlət və mürəkkəb kompleks elmi 

problem olub, insanların sağlamlığını müəyyən edən, genofondun saxlanma-

sını təmin edən əsas amillərdən biri hesab edilir və həlli üçün həm alimlər, 

həm də istehsalçılar, sanitar-epidemioloji xidmət, dövlət orqanları və nəha-

yət istehlakçılar tərəfindən çoxsaylı səy tələb edir. 

Ətraf təbii mühiti minimal dərəcədə çirkləndirən texnoloji proseslərin 

və məhsulların işlənib hazırlanmasını, istehlakçının həyat və sağlamlığını,  o 

cümlədən məskunlaşma mühitinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 

inkişaf etmiş mütərəqqi ölkələrdə ekoloji sertifikasiya aparılır. İnsan cəmiy-

yətinin inkişafı ilə qida məhsullarının keyfiyyətinə tələbləri müəyyən edən 

qanunlar formalaşmağa başlanmışdır. 

Qida məhsullarına tələbləri  müəyyən edən  ilk  qanunvericilik hələ 

e.ə. XVIII əsrdə Babilistanda Hammurapinin hökmdarlıq etdiyi dövrdə qida 

məhsullarına verilən tələblərdə keyfiyyətsiz qida məhsullarının istehsalı və 

satışına görə məsuliyyət nəzərdə tutulurdu. E.ə. 500-cü ildə Çin imperatoru 
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Tanq dekret dərc etmişdir ki, həmin dekretə əsasən çürümüş ətin satıcısı 

qamçı ilə cəzalandırılırdı. 1624-cü ildə Rusiyada tərtib edilmiş ―peçenye və 

çörəyin satışına nəzarət üçün pristavlara yaddaş‖ adlanan xüsusi dövlət təli-

matında keyfiyyətə əsas tələblər müəyyən edilmişdir. Qanunların pozulma-

sına görə çörək bişirənlər ciddi cəzalandırılırdı. Maraqlıdır ki, çörək bişirmə 

işinə nəzarətə  şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri də cəlb olunurdu. XX 

əsrin əvəllərində ABŞ-ın bir neçə ştatında ―təmiz məhsullar‖ haqqında qanunlar 

mövcud idi. 1906-cı ildə ilk  qanun yarandı ki, bu qanunda məhsula istənilən 

qida əlavələrinin daxil edilməsi qadağan edilirdi, belə ki, bu,  insanda və ya 

heyvanda şiş xəstəliklərinin baş verməsinə səbəb olurdu. Yalnız bəzi ümumi 

qəbul edilmiş təhlükəsiz maddələrin istifadəsinə icazə verilirdi [9]. 

Qida məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizliyi bütün dövrlərdə cəmiy-

yətin aktual problemi olmuşdur.  Hələ 1992-ci ildə Romada FAO/BMT və 

ÜST təşkilatının təşəbbüsü ilə beynəlxalq konfransda tam dəyərli qidalanma 

problemlərinin həlli yolları müzakirə edilmişdir. Konfransın zəruriliyi para-

doksal nəticələrlə əsaslandırılmişdır: planetin hər bir sakini üçün kifayət 

qədər qidanın istehsal olunduğu halda, dünyada 800 mln. insan aclıq çəkir 

[8]. Daim aclıq çəkməyin nəticələri isə dəhşətlidir – xəstəliklər, uşaqlarda 

zehni inkişafın ləngiməsi, erkən ölüm halları və s. Digər tərəfdən insanlarda 

yeni qida vərdişləri formalaşır və qida davranışının dəyişilməsi müasir insa-

nın psixososioloji adaptasiyasında pozulma formalarından biri kimi nəzər-

dən keçirilir. Eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrdə maddi cəhətdən təmin 

olunmuş insanlar arasında müntəzəm olaraq normadan artıq qidalanma ciddi 

xəstəliklərə cəbəb olur. Qida asılılığının bu forması digərlərindən fərqli ola-

raq (narkomaniya, alkoqolizm və siqaret çəkmə) ətrafdakılar üçün əhəmiyyət 

kəsb etmir, lakin bununla belə ağır xəstəliklərin yaranma riski və həyatın qısal-

masına təsir edən vacib amil sayılır. Belə ki, insan orqanizmində maddələr müba-

diləsinin pozulması ilə əlaqədar olaraq, xəstəlik hallarının çoxalması (şəkərli dia-

bet, piylənmə, ateroskleroz və s.), müəyyən dərəcədə tam dəyərli qidalanmanın 

pozulması ilə əlaqədardır. Qida asılılığının əsas 3 forması müəyyən edilir: 

– emosiogen (emosional reaksiyalarda qida qəbulu);

– eksternal (xarici qidalanma sindromu – artıq qida qəbulu);

– məhdud (bədən çəkisinin azaldılması məqsədilə qidanın qəbuluna

şüurlu nəzarət) [8]. 

Qida ekologiyası nisbətən yeni yaranmış sahədir və  inkişaf tarixi 

qədim dövrlərə təsadüf edir. Cox güman ki, ilk qədim insan ―ilk toksikoloq‖ 

kimi naməlum bitki və meyvələrin heyvanlar tərəfindən istifadə edildiyi 

halda yararlı olduğu qənaətinə gəlmişdir. Qida məhsullarının ekoloji təhlü-

kəsizliyindən danışarkən insanın həyatı üçün  vacib ekoloji maraqlarının, 
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hər şeydən əvvəl onun  təmiz, sağlam həyatı və yaşadığı ətraf mühitin qo-

runması üçün əlverişli olması hüququ nəzərdə tutulur. 

Qida məhsullarının təhlükəsizliyi qlobal məqsəd daşıyır. Son zamanlar 

baş verən hadisələr onu nümayiş etdirmişdir ki, qida məhsullarının təhlükə-

sizliyinə nəzarətin zəifləməsi insanların həyatına təsir göstərə bilər və qida 

sənayesində uğurlu kompaniyaları süquta uğrada bilər. Qida məhsullarının 

təhlükəsizliyi dedikdə, istifadəsi zamanı insan sağlamlığı üçün təhlükənin 

olmaması, ümumi neqativ təsiri nöqteyi-nəzərindən (qida zəhərlənmələri və 

qida infeksiyaları), həm də zəhərlənmələrin nəticələri (kanserogen, mutagen 

bə teratogen təsir) nəzərdə tutulur [10]. Başqa sözlə,  hazırkı və gələcək nə-

sillərin sağlamlığına zərərli, qeyri-əlverişli təsir göstərməyən qida məhsul-

larını təhlükəsiz hesab etmək olar. Ona görə də qida məhsullarının keyfiyyə-

tinə nəzarətin effektivliyinə və obyektivliyinə məsuliyyətin yüksəlməsi ilə 

əlaqədar problemlər kəskin olaraq qarşıda durur. 

Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatı üçün inkişaf etmiş səna-

ye ölkələrinin emal müəssisələrində  kritik nəzarət nöqtələrinə görə təhlükə-

lərin analiz sistemi (Hazard Analisis and Critial Control Point - HACCP), 

tətbiq edilir ki, bu da qida məhsullarının istehsalı zamanı risk meyarlarının 

səviyyəsinə görə keyfiyyətə nəzarət sistemini nəzərdə tutur. Həmin sistem 

dünya qida sənayesində aparıcı yer tutur. Bəzən ktirik nöqtələrə görə təhlü-

kələrin analiz sistemi məhsulun təhlükəsizliyinə görə  texnologiyası adlandı-

rılır [7]. Müəssisədə belə sistemin tətbiqi istehsalat prosesinə nəzarət etməyi 

və qida məhsullarının standartlara müvafiq olaraq təhlükəsizliyini təmin et-

məyə  imkan verir. Azərbaycanda НАССР sistemi az çərçivədə mütəxəssis-

lərə məlumdur və hələ də qida sənayesində avtomatik analiz üsullarının 

məhdud istifadəsi ilə əlaqədar olaraq tətbiqini tapmamışdır. НАССР siste-

minin tətbiqi ölkəmiz üçün perspektivli ola bilər. Bu, qida müəssisəsində ef-

fektiv və qüvvədə olan keyfiyyət sisteminin təşkili və saxlanması üçün real 

imkan yarada bilər. Azərbaycanda aparılan sosial və gigiyenik monitorinqin 

nəticələri göstərir ki, qeyri-düzgün qidalanma və ətraf təbii mühitin yüksək 

dərəcədə çirklənməsi hazırda insanların sağlamlığına təsir göstərən amillər 

sırasındadir. Eyni zamanda hazırda ölkəmizdə qida məhsullarında antropo-

gen və təbii mənşəli əsas kimyəvi maddələrə gigiyenik reqlament işlənib ha-

zırlanmışdır. Bu tələblərin əsasında FAO (BMT nəzdində qida və kənd tə-

sərrüfatı təşkilatı), ÜST kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yeri-

nə yetirilən kompleks tədqiqatların ümumiləşdirilmiş nəticələri durur. Milli 

sağlamlıq və qida təhlükəsizliyi ölkənin gələcəyi üçün yetişməkdə olan nəs-

lin sağlam qidalanmasının vacibliyi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanda  müx-

təlif normativ hüquqi aktlar işlənib hazırlanmışdır. Belə ki, Azərbaycanda  

1999-cu ildən qəbul edilmiş ―Yeyinti məhsulları‖ haqqında  qanun qüvvədə-
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dir. Qanunda qeyd olunmuş aktual problem – qida məhsullarının keyfiyyəti və 

təhlükəsizliyidir. Beynəlxalq  səviyyədə qida ekologiyası təcrübəsini nəzərə ala-

raq, respublikamızda ərzaq xammalı və qida məhsullarına tibbi-bioloji tələblər və 

keyfiyyətə sanitar normalar 2010-cu ildən qüvvədə olan ―Sanitariya-epidemioloji 

salamatlıq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunur. 

Həmin qanun eyni zamanda hazır məhsulun təhlükəsizliyini, tətbiq edilən xam-

mal, materialların və tullantıların insanlar və ətraf mühit üçün zərərsizliyini reqla-

mentləşdirir. Bundan başqa, Azərbaycanda ekoloji problemlərin həlli üçün ekolo-

ji təhlükəsizlik konsepsiyası işlənib hazırlanmışdır. Konsepsiyanın mahiyyəti – 

şəxsiyyətin həyati vacib maraqlarının müdafiəsinin təmin edilməsidir. 

Beləliklə, istehlakçılar keyfiyyətli və sağlamlıq üçün təhlükəsiz qida 

məhsullarının əldə edilməsində maraqlı olduqları kimi, istehsalçılar da isteh-

lakçını maksimal dərəcədə təmin etməyə cəhd göstərirlər. Ekoloji təhlükə-

sizliyin təmin edilməsində ölkənin hər bir vətəndaşı öz töhvəsini verə bilər. 
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Балакан как туристическая дестинация 

Abstract: The article highlights the advantages of Balakan region as a 

tourist destination for local and foreign tourists, emphasizes the importance 

of tourism potential of the region, its historical monuments to both local 

residents and foreigners. Archaeological finds including many historical 

monuments and kurgans in the region speak of early human habitation.       

Keywords: tourism, destination, recreation areas, historical 

monuments, mountaineering tourism, mosque. 

Xülasə: Məqalədə Balakən regionunun yerli və xarici turistlər üçün 

turizm destinasiyası kimi üstünlükləri haqda məlumat verirlir, ərazidə 

mövcud olan turizm potensialı, tarixi abidələr, yerli və xarici turistləri cəlb 

etmək baxımından əhəmiyyəti qeyd olunur. Bir çox tarixi abidələr və kur-

qanlar kimi arxeoloji tapıntılar regionda ilk insan məskənlərinin olduğunu 

söyləməyə imkan verir. 

Açar sözlər: turizm, destinasiya, istirahət zonaları, tarixi abidələr, dağ 

turizmi, məscidlər. 

Резюме: В статье освещены преимущества Балаканского района как 

туристического направления для местных и иностранных туристов, под-

черкивается важность туристического потенциала региона, его исто-

рических памятников как для местных жителей, так и для иностранцев. 

Археологические находки, в том числе многие исторические памятники и 

курганы в этом регионе, говорят о раннем поселении человека. 

Ключевые слова: туризм, дестинация, зоны отдыха, 

исторические памятники, альпинистский туризм, мечети. 

Balaken district, located in the north-west of Azerbaijan, in the slope 

of the Greater Caucasus, in the valley of Alazan-Haftaran, with an area of 

923 square kilometers is one of the most famous districts of Azerbaijan. The 
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region borders with the Russian Federation in the north (Dagestan MR), 

with the Republic of Georgia in the east and south-east, and with the 

Zagatala region in the east. As an administrative unit, it was formed in 1930, 

as a township of the city type - in 1954, and in 1968 it received the status of 

a city [1]. Currently, there are 86.4 thousand people living in 59 settlements 

in the district, and 9294 people live in the center of the city (information 

from 01.01.2004). 68% of the population of the region - Azerbaijanis, 29% - 

Avars, 2% - Ingilis, 1% - other nationalities. There are 20 executive bodies 

and 24 municipal councils in the district. 123 farmers are engaged in the 

production of agricultural products [5]. 

Researches conducted by scholars, different objects found during 

archeological excavations, preserved during this day, some monuments and 

burial mounds testify that Balaken is an ancient place. 

According to written sources, Balaken entered the territory of Ancient 

Albania. A Greek scholar who took part in the battle between the troops of 

Rome and Albania on the banks of the river Alazan (Ganykh) in 65 years 

before our era, wrote that the local population is quiet, proud, brave in 

battle. Today the study of toponyms Getovs (reminiscent of the Hittites), 

Ganbulchay (reminiscent of Gunnah), Ingiloys (reminiscent of Gellah) and 

others. prove that from the beginning of the most ancient times, Turkic-

speaking tribes were the inhabitants of this area [3, p.78]. 

Balaken, located at the foot of the mountain, will be one of the most 

beautiful corners of Azerbaijan, stands out for its charming nature, rich flora 

and fauna. A large part of the Zakatala Nature Reserve, known for its rare 

nature, is the Balaken Mountains. Waterfall Kateh, which is a miracle of 

nature, is also here [1]. 

The changes that took place in the 70s and 80s in the economic, social 

and cultural life of Balaken fell on the years of leadership of the national 

leader of Azerbaijan Heydar Aliyev. Together with the great work of the 

genius leader, the greatest event, which will remain in the memory of the 

people of this region, began the work of the railway Baku-Balaken. 

Book lovers use the Central Library System and its 49 branches. The 

Museum of History and Local Lore of the country restored its work on the 

10th anniversary of our independence. There are services of 20 houses of 

culture, 17 clubs, 1 movie video in the area [3, p.65]. The recreation park, 

located on the banks of the river Balaken, is a favorite place for recreation 

of urban residents. On the day of the 80th anniversary of the national leader 

of Azerbaijan Heydar Aliyev, there was an opening of "Heydar Park". Many 

events and ceremonies of the district will be held in front of the bust of the 

genius man. 
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Information on recreation areas, tourism and sports complexes 

Balaken district is located in the north-west of Azerbaijan, at an 

altitude of 372 m above sea level, at the slope of the ridge of the Greater 

Caucasus, in the valley of Alazan-Haftaran. The region borders the northern 

part of the Russian Federation, in the west on the river Mazymchay with 

Georgia, on the south along the river Ganykhchay again with Georgia, and 

in the east with the Zakat region of Azerbaijan [1]. 

The geographical location of Balaken, its rich nature, flora and fauna 

create positive conditions for the development of tourism here. 

The main rivers of the area: Katehchay, Balakenchay, Mazymchay 

and Alazanchay on the south. 

Mountains in the main forests. In the north they stretch to the Alpine 

plains. The highest mountain peaks are covered with snow until August. It 

also creates conditions for the development of tourism, mountaineering and 

various types of mountain sports here. 

Two-thirds of the territory of the Zakatala Nature Reserve are located 

in the territory of Balaken. 

In the Balaken district for the development of tourism was allocated 5 

zones [2, p.158]. This are as follows: 

1. Waterfall Kateh (height of the waterfall 20 m, and width 4 m); 

2. Rock Sponge; 

3. Siltic River; 

4. Black River; 

5. World water. 

1. Waterfall Catech. 

The availability of historical monuments on the road leading to the 

Kateh waterfall, good conditions for cultural tourism, fishing on the river, 

create the basis for the development of fishing here. 

2. Rock Sponge. 

It is located approximately 18 km north of the district center. Cool 

weather, healing climate and location in the picturesque place create all the 

conditions for recreation of tourists. [4] Besides, the reason for the interest 

of tourists may be the cave Noho, Located near the Rocky Mountain, 

belonging to the Iron Age. There are conditions for mountaineering tourism, 

mountain tourism, skiing, hang gliding, and so on. 

3. Silk River. 

Good for mountaineering tourism. 

4. Black River. 

On the territory it is possible to organize horseback riding (horseback 

riding tourism). 
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5. World water.

Wealth of mineral waters, favorable weather create conditions for 

mountain tourism and hunting tourism. 

The sports complex is located on R. Samedova Street in Balaken 

district. 

The complex includes a football stadium for 1,500 people, a 

swimming pool, a closed gym. 

To supplement the complex there is a need for material repairs. The 

sports complex is on the balance of the Ministry of Defense. At the present 

time there is a military part of the Ministry of Defence. [1] The return of this 

complex in the use of youth would have had a great impact on the 

development of sports in the area. 

Historical monuments of culture and architecture 

Located in the north-west of Azerbaijan, in the southern slopes of the 

Greater Caucasus, the Balaken district is rich in cultural monuments. 

To study the past and the present day of Balaken, to protect and bring 

to the future generation of monuments associated with our past history is a 

long one of us. 

There are 2 monuments of republican significance, 15 monuments of local 

significance, 7 archeological and 1 monument in the district [3, p.140-154]. 

Monuments of republican significance: 

1. Fortress of Peri (XII-XIII centuries).

The fortress of Peri is a majestic fortress located in the village of 

Gerekli, in the direction of the river Gunbul, facing the mountain pass. 

2. Mosque with a minaret (XVIII-XIX centuries).

The mosque with a minaret is one of the largest and tallest minaret 

mosques not only in the Sheki-Balaken zone, but in Azerbaijan. Its area is 

25 square meters. The height of the minaret, built separately from the main 

building of the mosque, reaches 45 m. 

Archaeological monuments of republican significance: 

1. Old cemetery (XII-XII centuries).

The old cemetery is located in the village of Salban, in the private 

courtyard of Mirzalov. 

2. Cave "Noho" (Stone Age).

Located on Gubek Mountain. It was used for the purpose of 

concealment. 

3. Habitat of the Ruins (V-VIII century, the village of Mahamas).

Located at the source of the river Balaken. 

4. Holy place (V-VIII century, Salban village).

5. Kupgabirs of the necropolis (II-I century BC, the village of
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Magamas). 

6. Underground reservoir - Gullar village. 

7. Shahargah - the Middle Ages. The village of Kateh. 

Monuments of local significance: 

1. Fortress walls - XIX century, the village of Magama. 

2. Mosque - XVIII century, the village of Magama. 

3. Fortress - XIX century, the village of Magama. 

4. The temple - 1780. Village of Flowers. 

5. The remnants of the Zakat fortress - XIV century. The village of Kateh. 

6. Four-cornered fortress - XVII century. The village of Kateh. 

7. Mosque - XIV century. The village of Kateh. 

8. The temple is the village of Kateh. 

9. The temple is the village of Kateh. 

10. Mausoleum - XIV century. The village of Tulu. 

11. Mosque - 1910. The village of Ititala. 

12. Mosque - the village of Cortala 

13. Temple - XIV century. The village of Hanifa. 

14. Mosque - XIV century. The village of Khalatala. 

15. The temple is the village of Mazymchay. 

16. Memorial constructions - memorial constructions to compatriots 

killed in the Great Patriotic War. 

New highlighted monuments: 

Church of Light - V-VIII century. The length of the monument is 15 

m, the height of the entrance part is 7.6 m. This part is surrounded by 

paintings with two sides and six corners. Width of the building - 6 m. 

Church of Noor is located in the village of Getovlar. 

Temple Gate. The walls of the temple are made of red brick. The 

width of the bricks is 30-35 cm, the length is 3 cm. 
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The Ancient Temples and Churches of Zagatala as a Tourism Potential 

Zaqatalanın qədim məbəd və kilsələri turizm potensialı kimi 

Древние храмы и церкви Загаталы как туристический потенциал 

Abstract: The article highlights the historical role of the ancient 

temples and churches of Zagatala. Castles and fortresses as a tourist 

destination for local and foreign tourists emphasize the importance of the 

tourism potential of the region, its historical monuments, temples and 

churches, especially the Sheikh Shamil Castle, Perigala Castle and others, in 

attracting tourists to the region. 

Keywords: tourism, landscapes, historical monuments, castle, churche, 

diverse ethnicity. 

Xülasə: Məqalədə Zaqatalanın qədim məbədləri və kilsələrinin tarixi 

rolu vurğulanır. Yerli və xarici turistlər üçün turizm məkanı olan qala və kil-

sələr bölgənin turistik potensialının, tarixi abidələrinin, məbəd və kilsələrin, 

xüsusən də Şeyx Şamil Qalasının, Perigala qalasının və digərlərinin bölgəyə 

turist cəlb etməsində əhəmiyyətini vurğulayır. 

Açar sözlər: turizm, mənzərələr, tarixi abidələr, qala, kilsə, fərqli 

etnik özünəməxsusluq. 

Резюме: В статье освещается историческая роль древних храмов 

и церквей Загаталы. Замки и крепости как туристическое направление 

для местных и иностранных туристов подчеркивают важность туристи-

ческого потенциала региона, его исторических памятников, храмов и 

церквей, особенно замка Шейха Шамиля, замка Перигала и других, в 

привлечении туристов в регион. 

Ключевые слова: туризм, пейзажи, исторические памятники, 

замок, церковь, этническое многообразие. 
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Zagatala is home to many historical attractions including fortresses, 

towers and churches, which make the gorgeous scenery around this 

multicultural city even more worth looking at. 

Zagatala is a great place to get to grips with the fascinating history of the 

north-western region. The main  attractions are the remains of a vast fortress built 

here to house a Russian military garrison in the 1830s which later became 

famous as the place where the mutineers of the Battleship Potemkin – a key 

episode in the run-up to the Russian Revolution – were imprisoned in 1907. 

Nowadays, what‘s left are the attractive  fortified walls along with the ruins of a 

water reservoir, gunpowder warehouse and former Russian church turned 

cultural club. An onsite guide will happily show you around them. 

Beneath the fortress walls on the central Dede Gorgud Square is the 

well-preserved structure of a disused Albanian church dating to the 5th-6th 

centuries, though the current building is an 1830s red-brick reconstruction 

used by the Russian soldiers in the fortress. 

Zagatala is allocated on the north-west of Azerbaijan, at rocked bed 

slopes of the Big Caucasus. On the north-east part, the area is bounded with 

Dagestan Republic of Russian Federation, on the west and on the east – 

relevantly with Balaken and Gakh districts. Landscape being existed in the 

north and northeast sides is mountain, and in the south and southwest is 

flatted. The highest point is Guton mountain (3648 m) [5, p.205]. 

Initially this territory of modern Zaqatala was a province of Caucasian 

Albania,. After that, the region was a separate kingdom within Georgian cultural 

and political influence. During the medieval era what later became known as 

Saingilo was mostly controlled by the kingdom of Georgia and Shirvan. 

In the Middle Ages seven Georgian schools operated in Saingilo 

which included the courses of theology, philosophy, orthography, church 

history, and the history of Georgia and for the students. These schools 

played an essential cultural and educational role.  

Zaqatala has many  sites of historic significance, most of which are 

centered on its 19th-century town centre. The significant square, formerly 

called Lenin Square, features a pair of 700-year-old plane trees. 

The city's main feature is a ruined fortress, which was built in the 

1830s by occupying Russian forces during the Caucasian War to defend the 

city from rebels (See Djaro-Belokani league). In the 1850s, the town was 

the site of battles between Russians and Dagestani leader Imam Shamil[4]. 

It was center of Zakatala okrug (district) of Tiflis Governorate between 

1860 and 1917. It was part of Transcaucasian Democratic Federative 

Republic between 1917 and 1918 and Georgian Democratic Republici 1918-22 

before passing to Azerbaijan in March 1922.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
https://en.wikipedia.org/wiki/Platanus
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Djaro-Belokani
https://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Shamil
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiflis_Governorate
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcaucasian_Democratic_Federative_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcaucasian_Democratic_Federative_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Democratic_Republic
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Having founded in 1929 Zagatala national park covers the  part of the 

area territory. Square of the reserve constitutes 23844 Hectares.  

In the National park, it is forbidden to carry out any economic activity, 

but there are conditions available for ecological tourism. Having making 

walk tour or on horses upon tourist routes one may watch animals and birds 

habituated in reserves, make camera shooting and photo. At the aforesaid 

routes there are places where tourists might have relaxation term and to stay 

at night. It is presumably hunting on pheasant and water floating bird and 

running to such animals as wild bore, hare. In outskirts of Gas village, you 

may have skating in winter. Zagatala – international region [3, p.103]. 

District center, Zagatala city is allocated at height of 535 meters over 

the sea level, on Talachay riverbank. They suppose that the name of 

Zagatala is originated from transformation of the name ―Zaki talasi‖ (Zaki 

glade), on behalf of man, who the first with his family is founded at that 

territory [1, p.358]. 

Herein in conjunction with Azerbaijanis, there live representatives of 

more than 20 nations: Avars, Tsakhurs, Russian, Lezghins, Tatars, Ingiloys 

and others. 

Zaqatala was in the western part of Caucasian Albania. In the early 

centuries AD Christianity was the official religion of the state, to which this 

region was subordinate for many years, and the area's territory is full of 

Albanian Christian monuments from that period. Most of the temples in the 

woods and villages dotted about the slopes of the trapezoidal Armatay 

Mountain are Albanian Christian.  

Castles, defensive earthworks, temples, houses, graves, workshops, 

mosques and minarets from the early centuries AD can be seen here. Almost 

100 historical monuments protected by the state are recorded in the district. 

Zagatala's villages have a dozen 5th-7th-century AD Albanian monuments, 

known as Albanian houses[4, p.186]. 

On the territory of the area there were kept numerous architectural and 

historical memorials. Among them: mosques of XVIII centuries in 

Gezbarakh and Galal villages; tower of XII century and mosque of XVIII 

century in Mazikh village; two monuments of XIV century in Kebeloba 

village; Peri tower in Yukhari Chardakhlar village; albanian tower of XIII 

century in Pashan village; Chingezgala tower of XIV century in Jar village; 

Albanian tower of XII century in Akhakhdere village; Juma-mosque of XIX 

century in I Tala village; mosques of XIX century in many villages, 

inclusive in villages of Mosul and Aliabad.These ancient Albanian 

monuments, that resemble one another, can be found in the villages of 

Mamrux, Pasan and Muxax. The temples are thought to have been dedicated 
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Sheikh Shamil Castle 

Albanian temple 

in the IV-V centuries, 

in Zagatala 

initially to the trinity of gods, Mithra, Ahuramazda and Anahida, linked 

with worship of the Sky, Sun and Moon, heavenly bodies in the infinite 

Universe. In the pre-Islamic period Christianity and religious beliefs 

concerning the Sun and Moon dominated here [5, p.217]. 

Lazat - Car - Shamil Castle 
This is the most central and popular route. Shamil Castle, the final 

stop on the route, is also known as Shamilevka by locals. The defensive 

castle, on top of a mountain covered with 

thick forest, can be reached only on foot 

or horseback. The road up takes three to 

four hours while locals say it takes all day 

to walk there. The castle is one of the 

shelters that Sheikh Shamil used when he 

was fighting the Russians.  

The village of Car is the district's 

main historical centre. It is just one 

kilometre from the town of Zagatala, 

which became the district's administrative 

centre relatively recently. The population 

of Car is mainly Muslim Avars. The 

village has a bust of Sheikh Shamil and 

many historical monuments. The 18th-

century mosque in the centre of the village was an important religious and 

political centre and many leaders who fought the Persian and Russian 

occupations came from here [4, p.190]. 

The villages of Car and Tala are very old. Three hundred years ago they 

were subordinate to the sultanate of Ilisu. In the first half of the 18th century they 

fought against Nadir Shah whose imposition of 

excessive taxes on the rebellious local population 

in 1735 led to a major uprising. 

Although Nadir Shah's punitive detachments 

razed the villages to the ground, he still could not 

subdue these people. [1, p.403] 

Cingez Castle (18th century) 

 The castle, also known as Cingiz, is in a 

nut grove on Ibrahim kisi's land. In the Zagatala-

Balakan area, most of the historic monuments are found on private land, 

unlike in other areas. Such four-cornered castles predate the use of firearms. 

An Arabic inscription 20-25 metres from the castle's defensive wall dates to 

the 18th century [1, p.442]. 
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Parigala Castle 

       The frequent changes of 

ruler in this area (Ottoman and 

Safavid) led to frequent uprisings. In 

1578 the famous Qanix battle between 

the Ottoman and Safavid empires took 

place on the banks of the River Qanix. 

After this historic battle, which ended 

in victory for the Turks, the region 

remained under their influence for a time. 

In the Zagatala-Balakan area this could be seen particularly in celebrations 

to mark the birthday of the Prophet Mohammed. To this day the religious 

verse (ilahi) of Yunus Emre is recited at these events.  

Mosques 
Around 40 of the mosques in north-west Zagatala, which has the 

highest concentration of mosques, lost their minarets in the Soviet period. 

Village mosques were built in the national architectural style. The town 

mosque, completed in 1998-2002, was built by master architect Adem 

Elmas from Giresun (Turkey) in the Ottoman Turkish style. 

The Cuma Mosque in the village of Asagi Tala was the largest 

mosque in the Caucasus in its day. It covers 20 hectares and 2,500 people 

can pray here at any one time. The funds to complete construction are said 

to have been provided by millionaire philanthropist Haci Zeynalabdin 

Tagiyev. [5, p.229] 

Legend of Pari Castle (4th to 6th centuries) 
Although it is popularly known as Pari Castle, it is in fact a 

Zoroastrian temple. The place is militarily and strategically important. As 

the paths to Pari Castle have been destroyed it is impossible to get there. 

Locals say that if you climb for an hour you can only get close to it but not 

inside. There are many legends about Pari Castle, one of which was 

included in Yusif Qallaxov's (1889) Names of the Caucasus and a 

Description of the Land. The legend says: "World conquering Tamerlane 

reaches Azerbaijan. Concerned at the fierce resistance of the local 

inhabitants he mobilizes his strongest commanders to seize the area. The 

great conqueror hears rumours that an outstandingly beautiful and brave 

young woman is amongst the local population who fight to the death and the 

last man standing. This girl by the name of  

Pari kills Tamerlane's favourite commander in a fierce battle. Angered 

by the news, Tamerlane sends Pari a message with a proposal that she lay 

down her arms. He also proposes to marry the girl. Infuriated by Pari's 
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reply, 'better to die than surrender to the enemy', Tamerlane orders that the 

enemy be treated mercilessly.  

Many people die, while Pari climbs up from the fighting to a peak 

where the castle is now located. Aware that she is losing strength and that 

defeat is inevitable, she throws herself into the river below. Searching the 

whole area, enemy soldiers find the girl's body several days later and take 

her to Tamerlane. He orders that Pari's body be left in his tent for the night. 

The next day Tamerlane's troops withdraw from the area and attack in a 

different place. It is said that when an old man suggested to Tamerlane in 

the twilight of his years another campaign in the Caucasus, he replied: 

'There even the women die as proudly as the men.' The great conqueror 

never set foot on this land again. 

 Qaladuzu Park and Zagatala Castle 

        A park of culture and rest was laid out in 1947 in the area known 

as Qaladuzu. This is the highest part of the town. The park covers 13 

hectares and is home to 27 species of tree. There are monuments, carousels, 

teahouses and a restaurant in this recreational spot popular with Zagatala 

residents. Russian officers who served here after the capture of Zagatala in 

1803 are buried in Qaladuzu, home to a large church and to Zagatala Castle, 

which played an important role in the history of the area [5, p.235]. 

 From the start of the 19th century Russia waged several campaigns 

in the region, suffering great losses every time. The ruthless and undefeated 

Russian general, Gulyakov, was killed here in 1804. The wave of uprisings 

that swept the whole Russian Empire started here. In order to prevent revolt 

the tsarist government decided to build major fortifications and fortresses 

and to base troops here.  

Work began on this castle of great military and strategic importance in 

1804 and finished in  1830. The castle had three entrances and covered nine 

hectares. Some 30 rooms were built inside for different purposes. A 

powerful garrison and its artillery were based here at one time. The castle, 

one of the largest in the South Caucasus, was the main stronghold for 

putting down several peasant uprisings.  

Mutinous sailors from the battleship Potemkin were sent here in 1905. 

Many years later a film about these historic events The Rebellious Battalion was 

filmed here. Restoration has been under way in the fortress in recent years.  

After having analyzed the main aspects of tourism in Zagatala is now 

time to arrive to some general conclusions. First of all we understood that 

Zagatala is today a very interesting region from many points of views: its 

fast development created some very good conditions for foreign 

investments, its increasing wealth is causing the need for goods that are 
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typical of the developed tourism destinations and so import possibilities for 

foreign companies will probably keep on growing, its particular geopolitical 

situation and in general the overall situation of the region makes it a good 

object for researchers and academicians and its unique culture and history 

still have to be fully analyzed and studied [3, p.211]. 
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Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri 
 

The Main Directions of Sustainable Development of Agriculture 
 

Основные направления устойчивого развития сельского хозяйства 
 

Xülasə: Məqalə kənd təsərrüfatının dayanaqlı inkişafına həsr olun-

muşdur. Kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin dayanaqlı inkişafının aşağı 

olması bir çox amillərin təsiri və ilk növbədə emal sənayesinin az olması, 

aşağı investisiya cəlbediciliyi, gəlirlilik səviyyəsinin aşağı olması, yerlərdə 

sənaye tipli iş yerlərinin azlığı və kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin yetə-

rincə olmaması ilə əlaqədardır. Müasir iqtisadi şəraitdə məhsul istehsalında 

resurslara qənaət edən intensiv texnologiyaların tətbiqi məhsul istehsalının 

maya dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını, eyni zamanda, yeni səna-

ye sahələrinin inkişaf etdirilməsini, iş yerlərinin sayının artırılmasını, nəticə-

də gəlirlərin artması və kənd əhalisinin maddi rifah halının yaxşılaşmasını 

təmin edə bilər. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, dayanıqlı inkişaf, istehsalın artırılması, 

səmərəli fəaliyyət, gəlirlər, həyat səviyyəsi. 
 

Abstract: The article analyzes the sustainable development of 

agriculture and the factors affecting it. The low level of sustainable 

development of agriculture and rural areas is due to many factors, primarily 

the small size of the processing industry, low investment attractiveness, low 

profitability, lack of local industrial jobs, and insufficient state support for 

agriculture. In modern economic conditions, the application of resource-

saving intensive technologies in production has significantly reduced the 

cost of production, as well as the development of new industries, increasing 

the number of jobs, increasing incomes and improving the welfare of the 

rural population. 

Keywords: agriculture, sustainable development, increase production, 

efficient activities, incomes, living standards. 
 

Резюме: В статье проанализированы устойчивое развитие сель-

ского хозяйства и факторы, влияющие на него. Низкий уровень устой-
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чивого развития сельского хозяйства и сельской местности обусловлен 

влиянием многих факторов, в первую очередь низкой инвестиционной 

привлекательностью, низким уровнем рентабельности, недостаточным 

количеством рабочих мест промышленного типа и недостаточной госу-

дарственной поддержкой сельского хозяйства. В современных эконо-

мических условиях применение ресурсосберегающих интенсивных 

технологий в производстве продукции определено направлениями, 

обеспечивающими значительное снижение себестоимости производ-

ства продукции, а также развитие новых отраслей промышленности, 

увеличение количества рабочих мест, рост доходов и улучшение мате-

риального благосостояния сельского населения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, 

увеличение производства, эффективная деятельность, доходы, уровень 

жизни.  

İqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsi, onun dayanıqlı in-

kişafının təmin edilməsini şərtləndirir. Çünki, özül düzgün qoyulmasa əldə 

edilən inkişaf uzunmüddətli ola bilməz və o, hər hansı bir təsir nəticəsində 

çökə bilər. Məhz bu baxımdan, ən kiçik şirkətdən belə, bütün sahələrdə 

şirkət daxili və dövlət səviyyəsində sosial-iqtisadi konsepsiyalar, dövlət 

proqramları hazırlanır hədəflər müəyyən edilir, tədbirlər həyata keçirilir. 

Məhz bu baxımdan, Azərbaycan iqtisadiyyatının hər tərəfli inkişafı üçün 11 

sahəni əhatə edən "Starteji Yol Xəritəsi" hazırlanmış və 6 dekabr 2016-cı il 

tarixində ölkə Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə təsdiq edilmişdr. Kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsində 

kənd təsərrüfatının geniş bir sahə kimi vurğulanması onun hər bir sahəsinin 

inkişaf istiqmətlərinin müəyyən edilməsindən aydın görünür. 

İqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq kənd təsərrüfatına təsir 

edən amillər daha çoxdur ki, bu onu digər iqtisadi sahələrdən fərqləndirən 

təbii amillərdir. Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı elə bir sahədir ki, onun da-

vamlı və dayanıqlı inkişafı digər sahələrin inkişafından asılıdır. Yəni, müa-

sir texnologiyalı istehsal resursları sahələri, emal sahələri inkişaf etməsə da-

vamlı və dayanıqlı inkişaf mümkün deyildir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti isə 

bütün sahələrə təsir edən bir kateqoriyadır. Çünki, bütün istehsal olunan 

məhsulların birbaşa və dolayı istehlakçısı əhalidir. Odur ki, sahələrin da-

vamlı və dayanqlı inkişafı bir-birini tarazlamalıdır. 

P. Samuelsonun fikrincə, davamlı inkişaf anlayışı tarazlı inkişafı nə-

zərdə tutur. Tarazlıq – ölkə iqtisadiyyatı üçün elə olmalıdır ki, özünü tən-

zimləmə qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilsin[5, s.68]. 
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Samuelsonun bu fikri qeyd etdiklərimizi təsdiqləyir, yəni tarazlı inki-

şaf olmasa bir sahənin davamlı və dayanıqlı inkişafı mümkün deyildir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 

1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Strateji Yol Xəritəsinin mahiyyəti 

də Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı və dayanıqlı inkişafının təmin edil-

məsidir. Qeyd etdiyimiz kimi iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə ümumilikdə 12 

Strateji Yol Xəritəsi hazırlanmasında məqsəd dayanıqlı və davamlı inkişafın 

təmin edilməsidir.  

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xə-

ritələri  Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqa-

bət qabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial rifahın daha da artırılmasını 

təmin edəcəkdir [1, s. 6] 

―Dayanıqlı inkişaf‖ termini 1970-ci illərin sonlarında beynəlxalq təc-

rübəyə tətbiq edildi və 1987-ci ildə Ümumdünya Ətraf Mühit və İnkişaf Ko-

missiyasının (UNEP) hesabatında geniş yayıldı: ―İnsanlıq inkişafa davamlı 

və uzunmüddətli xarakter vermək imkanına malikdir, amma, bu elə olmalı-

dır ki, gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını təmin etmək imkanından məhrum 

etmədən, insanların yaşayış ehtiyaclarını ödəsin [3]. 

Hesabatla tanışlıq göstərir ki, ətraf mühitin qorunmasına və resurslardan 

ətraf mühitə zərər vermədən istifadəsinə xüsusi diqqət verilir. Qeyd edək ki, 

ÜƏMİK hesabatı çərçivəsində dayanıqlı inkişafın təməl prinsipləri sosial-iqti-

sadi və ekoloji inkişafın sintezini qoyur və ilk baxışdan birbaşa kənd təsərrüfatı 

ilə əlaqəsi olmadığı görünür. Lakin insanların yaşam tərzinin ayrılmaz hissəsi 

olan kənd təsərrüfatı ekoloji inkişafın da fəal tərkib hissəsidir. 

Kənd təsərrüfatı sektoruna münasibətdə ―dayanıqlı inkişaf‖ anlayışı 

FAO-nun 1996-cı ildə Romada keçirilən iclasının materiallarında göstəril-

mişdir: ―Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı proqramının əsas məqsədi 

ərzaq istehsalının səviyyəsini davamlı şəkildə artırmaq və ərzaq təhlükəsizli-

yini təmin etməkdir. Problemi həll etmək üçün tələb olunur: təhsil təşəbbüs-

lərini dəstəkləmək; iqtisadi yeniliklərdən istifadə və yeni texnologiyaların 

inkişaf etdirilməsi, insan ehtiyaclarına cavab verən ərzaq məhsullarına sabit 

çıxışın təmin edilməsi; yoxsul qruplar üçün onlara girişi təmin etmək; əmtəə 

istehsalını inkişaf etdirmək; yoxsulluğa qarşı mübarizə aparmaq üçün işsiz-

liyin azaldılması və gəlirlərin artırılması istiqamətində işlər; təbii ehtiyatları 

idarə etmək və ətraf mühitin qorunması[4]. 

Göründüyü kimi istər yerli, istərsə də xarici ölkə və ya beynəlxalq təş-

kilatlar tərəfindən hazırlanan hesabatlarda iqtisadiyyatın hər tərəfli və daya-

nıqlı inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Bu hesabatlarda kənd təsərrüfatının 

dayanıqlı inkişafı digər iqtisadi sahələri inkişaf etdirmədən mümkün olma-

dığı öz əksini tapir. Çünki, rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatının inkişafı 
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sənaye tipli intensiv texnologiyaların tətbiqini şərtləndirir. Eyni zamanda, 

kənd təsərrüfatının inkişafı tək ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

özünü göstərmir, o həmdə sənaye sahələrini dəyər zənciri üzrə xammalla 

təmin edilməsini də stimullaşdırır. 

Kənd təsərrüfatının inkişafının mövcud vəziyyəti 

Davamlı inkişaf üçün ümumi qəbul olunmuş yanaşmaya görə, kənd tə-

sərrüfatı üç əsas prinsipə əsaslanmalıdır. 

1. İstehsalın gəlirli olması;

2. Ətraf mühitin qorunması;

3. Kənd əhalisinin yüksək rifahla yaşaması.

İstehsalın gəlirli olması iqtisadi ölçülərinə görə - istehsalçıların kifayət 

qədər maliyyə təminatını təmin etməli, yüksək səviyyədə həyat-yaşam sə-

viyyəsini təmin etməli və ətraf mühiti qorumaqla səmərəli istehsalın inkişa-

fına kömək etməlidir. 

Ətraf mühitin qorunması ekoloji ölçülərinə görə - kənd təsərrüfatı 

əvəzedilməz resurslardan istifadəni minimuma endirir, tükənmiş təbii re-

sursları bərpa edir, ətraf mühiti və təbii ehtiyatları qoruyur və yaxşılaşdırır. 

Kənd əhalisinin yüksək rifahla yaşaması sosial ölçülərinə görə - kənd 

təsərrüfatı yerli kənd əhalisinin hərtərəfli fəaliyyətinin çiçəklənməsinə və 

həyat qabiliyyətinə, onların iqtisadi və sosial inkişafına, o cümlədən sağlam 

qida ilə təmin olunmasına kömək edir. 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı gəlirlik səviyyəsinə görə digər sahələr-

dən geri qalsada, digər parametrlərinə görə dayanıqlı inkişaf baxımından 

ölkə iqtisadiyyatında aparıcı sahə hesab olunur. Hazırda davamlı inkişaf 

edən kənd təsərrüfatı və onunla bağlı sahələr ölkə  üzrə ən çox işəgötürən, 

eyni zamanda, məşğulluğun artırılması üçün geniş imkanları olan sahədir. 

İstehsalçıların gəlirlərinin artırılması əkin sahələrinin genişlənməsindən, 

yüksək məhsuldarlıqdan və rəqabət qabiliyyətli səmərəli istehsaldan çox ası-

lıdır. Bu istehsalçıların yüksək maliyyə imkanlarının təmin olunmasında 

mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin və məhsul 

istehsalının 2015-2019-cu illər üzrə dinamikası cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin və məhsul istehsalı 

2015 2016 2017 2018 2019 

2019-cu ildə  

2015-c i ilə 

nisbətən 

%-lə 

2016-c i 

ilə 

nisbətən 

%-lə 

2017-c i ilə 

nisbətən 

%-lə 

2018-c 

i ilə 

nisbətə

n 

%-lə 

Əkin sahəsi, min ha 

Buğda 539.7 590.6 596.1 679.1 670.0 124.1 113.4 112.3 98.6 

Arpa 361.0 355.2 318.6 337.2 342.2 94.8 96.3 107.4 101.5 

Pambıq 18.7 51.4 136.4 132.5 100.1 5.4dəfə 194.7 73.4 75.5 

Tütün 1.4 2.4 3.2 3.4 3.1 2.2dəfə 129.2 96.9 91.2 

Şəkər 4.9 7.1 13.9 8.6 7.4 151.0 104.2 53.2 86.0 



Elnur  ƏLƏKBƏROV 

 

46 

çuğunduru 

Kartof 61.0 62.8 58.8 59.3 56.9 93.3 90.6 96.7 95.9 

Tərəvəz 77.2 73.9 69.3 69.5 69.4 89.9 93.9 100.1 99.8 

Bostan 

bitkiləri 

27.8 26.4 23.4 20.9 21.4 77.0 81.1 91.5 102.4 

Məhsuldarlıq s/ha 

Buğda 31.3 31.3 30.5 30.1 32.4 103.5 103.5 106.2 107.6 

Arpa 29.5 26.9 25.6 27.9 29.7 100.7 110.4 116.0 106.4 

Pambıq 18.8 17.3 15.3 17.6 29.5 156.9 170.5 192.8 167.6 

Tütün 25.4 15.2 16.6 19.0 19.3 75.9 127 116.2 101.6 

Şəkər 

çuğunduru 

380 490 316 350 328 86.3 66.9 103.8 93.7 

Kartof 136 140 150 149 169 124.3 121 112.7 113.4 

Tərəvəz 158 159 155 162 176 111.4 110.7 113.5 108.6 

Bostan 

bitkiləri 

174 176 187 191 209 120.1 118.7 111.8 109.4 

Məhsul istehsalı, min ton 

Buğda 1687.7 1851.4 1818.7 2042.9 2171.5 128.6 117.3 119.4 106.3 

Arpa 1063.9 954.2 815.0 941.9 1015.5 95.4 106.4 124.6 107.8 

Pambıq 35.2 89.4 207.5 233.6 295.3 8.4dəfə 3.3dəfə 142.3 126.4 

Tütün 3.5 3.6 5.3 6.3 6.0 171.4 166.7 113.2 95.2 

Şəkər 

çuğunduru 

184.3 312.6 410.1 277.2 237.0 128.6 75.8 57.8 85.5 

Kartof 839.8 902.4 913.9 898.9 1004.2 119.6 111.3 109.9 111.7 

Tərəvəz 1275.3 1270.6 1405.6 1521.9 1714.7 134.4 134.9 122.0 112.7 

Bostan 

bitkiləri 

484.5 464.8 438.1 401.9 447.6 92.4 96.3 102.2 111.4 

Mənbə:. Cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilmişdir 
 

Statistik məlumatlardan 2019-cu ildə 2017 və 2018-ci illərə nisbətən 

əsas bitkiçilik məhsulları üzrə əkin sahələrinin azalması müşahidə olunsa da 

şəkər çuğunduru və tütün istisna olmaqla digər məhsulların istehsalı və 

məhsuldarlığı artmışdır. Bu isə istehsalın daha gəlirli olmasını özündə əks 

etdirir. Bunun üçün fərdi sahibkar təsərrüfatlarında müqayisə olunan illər 

üzrə cədvəl 2-də bitkiçilikdə 1 sentner məhsulun əsas iqtisadi göstəricilərin 

dinamikasına baxaq. 
 

Cədvəl 2  

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında bitkiçilikdə 1 sentner məhsulun əsas iqtisadi 

göstəriciləri 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

2019-cu ildə  

2015-c i 

ilə 
nisbətən 

%-lə 

2016-c i 

ilə 
nisbətən 

%-lə 

2017-c i 

ilə 
nisbətən 

%-lə 

2018-c i 

ilə 
nisbətən 

%-lə 

1 sentner məhsulun satışdan əldə edilən gəlir, manatla 

Dənli 
bitkilər 

20.40 23.28 26.27 27.47 31.83 156.0 136.7 121.2 115.9 

Pambıq 41.06 49.63 50.13 57.89 60.10 146.4 121.1 119.9 103.8 

Tütün 93.80 212.53 200.00 200.71 227.06 2.4 dəfə 106.8 113.5 113.1 

Şəkər 

çuğunduru 

5.90 40.0 5.84 - 6.00 101.7 15.0 102.7 + 

Kartof 46.24 57.64 46.33 50.32 54.68 118.3 94.9 118.0 108.7 

Tərəvəz 

(açıq 
sahə) 

32.17 30.88 33.31 29.43 34.58 107.5 112.0 103.8 117.9 
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Bostan 
bitkiləri 

12.94 12.15 11.81 16.84 20.53 158.6 169.0 173.8 121.9 

1 sentner məhsulun maya dəyəri, manat 

Dənli 

bitkilər 

12.86 13.86 12.40 12.82 15.53 120.8 112.0 125.2 121.1 

Pambıq 38.96 30.78 34.84 43.52 31.51 80.9 102.4 90.4 72.4 

Tütün 84.50 143.73 70.00 62.44 66.56 78.8 46.3 95.1 106.6 

Şəkər 

çuğunduru 

2.08 30.0 4.43 - 4.00 192.3 13.3 90.3 + 

Kartof 27.38 27.56 35.78 31.07 65.23 2.4 dəfə 2.4 dəfə 182.3 2.1 dəfə 

Tərəvəz 

(açıq 

sahə) 

15.29 14.18 16.87 15.81 18.74 122.6 132.2 111.1 118.5 

Bostan 

bitkiləri 

8.07 8.51 7.36 10.41 13.41 166.2 157.6 182.2 128.8 

1 sentner məhsula görə mənfəət, manat 

Dənli 
bitkilər 

7.54 9.42 13.87 14.65 16.30 2.2 dəfə 173.0 117.5 111.3 

Pambıq 2.1 18.85 15.29 14.37 28.59 13.6 

dəfə 

151.7 187.0 199.0 

Tütün 9.3 68.8 130 138.27 160.5 17.2 
dəfə 

2.3 dəfə 123.5 116.1 

Şəkər 

çuğunduru 

3.82 10.0 1.41 - 2.0 52.3 20 141.8 + 

Kartof 18.86 30.08 10.55 19.25 -10.55 -55.9 -35.1 -100 -54.8 

Tərəvəz 

(açıq 

sahə) 

16.88 16.7 16.44 13.62 15.84 93.8 94.8 96.3 116.3 

Bostan 
bitkiləri 

4.87 3.64 4.45 6.43 7.12 146.2 195.6 160.0 110.7 

Mənbə:. Cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilmişdir 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, kartof məhsulu istisna olmaq-

la digər məhsullar üzrə mənfəət demək olar ki, artan dinamika ilə inkişaf et-

mişdir. Kartof məhsulunda isə istehsalın və məhsuldarlığın artmasına bax-

mayaraq satış qiymətinin aşağı olması 2019-cu ildə fərdi sahibkarlıq təsərrü-

fatlarında zərərlə başa gəlmişdir. Aparılan sorğular nəticəsində bu zərərin 

digər təsərrüfat formalarında da olduğu müəyyən edilmişdir. Bu məhsulun 

istehlak səviyyəsinin və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlıdır. Yəni 

davamlı inkişaf təmin olunsada dayanıqlı inkişaf tam təmin olunmamışdır. 

Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu 

kimi, kənd təsərrüfatında da hər zaman böhrana səbəb ola bilər. 

Kənd təsərrüfatının davamlı və dayanıqlı inkişafına mane olan  

problemlər 

Kənd təsərrüfatının davamlı və dayanıqlı inkişafını ləngidən səbəblər 

kənd təsərrüfatının idarə edilməsində mövcud olan çatışmazlıqlar və kənd 

yerlərinin inkişafı ilə bağlı qəbul olunan qərarların ümumi inkişaf konsepsi-

yası ilə düzgün koordinasiya olunmamasıdır.   
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Qeyd edək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatında yüksək 

dövlət dəstəyi onu daha rentabelli etməklə kənd təsərrüfatı ilə bağlı sənaye 

sahələrinin modernləşməsinə, yeni texnologiyaların işləməsinə, yerli kənd 

büdcələrinin kənd təsərrüfatından alınan vergilər hesabına formalaşmasına 

imkan verir. Bu da öz növbəsində kənd əhalisinin maddi rifah halının yaxşı-

laşmasına və kənd yerlərinin sosial inkfrastrukturunun müasir səviyyədə in-

kişafına müsbət təsir edir. 

Aparılan müşahidələrimiz göstərir ki, kənd yerlərində infrastrukturun 

inkişafına yönəldilən investisiya yetərincə deyil və əsas investisiya kənd tə-

sərrüfatının inkişafına yönəldilmişdir. Xüsusi diqqət yetirilən istehsal sahə-

lərinə yönəldilən investisiya həmin ərazilərdə inkişafa stimul verir. Misal 

üçün pambıqçılığın inkişafına son 2-3 ildə xüsusi diqqət yetirilməsi, su ilə 

təminatının yaxşılaşdırılması, subsidiyaların verilməsi, resurslarla təminatı-

nın yaxşılaşması dayanıqlı və davamlı inkişafın təməli kimi özünü göstərir 

və bu ərazilər digər ərazilərdən (kənd yerlərindən ) fərqlənməyə başlayır. 

Kənd yerlərində sosial infrastrukturların inkişafının ərazinin iqtisadi inkişa-

fından asılı vəziyyətə düşməsi idarəetmənin və inkişaf proqramlarının 

düzgün koordinasiya olunmadığını göstərir.    

Son illərdə kənd yerlərinin, xüsusən də yol infrastrukturunun inkişafı-

na xüsusi diqqət yetilməsinə baxmayaraq digər infrastrukturların inkişafı 

zəif gedir. Müasir sosial infrastruktur obyektlərinin inkişafı şəhər və kənd 

arasındakı mövcud boşluğun aradan qaldırılmasına yaxın gələcəkdə imkan 

verməyən bir sürətlə davam edir. Nəticədə kənd yerlərində həyat səviyyəsi-

nin aşağı düşməsini sürətləndirir. 

Kənd yerlərində həyat gənclər üçün cəlbedici deyil; gənclərin kənd 

yerlərindən şəhərlərə axını kəndin inkişafı üçün insan resursları bazasının 

formalaşmasına maddi bir maneədir. 

Kənd təsərrüfatının davamlı və dayanıqlı inkişafını müəyyən edən  

əsas istiqamətlər. 

Kənd ərazilərinin davamlı inkişafının təmin edilməsi sahəsindəki 

dövlət siyasəti, hökumət və onların ərazi orqanlarının yerli özünü idarəetmə-

nin bu sahədə fəaliyyətini müəyyən edən hüquqi, maliyyə, iqtisadi və təşki-

lati tədbirlər sistemini əhatə edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 

1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖n-

də strateji hədəf 9-da Kənd yerlərində məşğulluğun artırılması və əhalinin 

rifahının yüksəldilməsi öz əksini tapmışdır. Qeyd edilir ki, Kənd təsərrüfatı 

iqtisadi fəaliyyət növü olmaqla bərabər, həm həyat tərzi, həm də xalqımızın 

uzun illərdən bəri yaşatdığı təsərrüfatçılıq ənənəsidir. Kənd təsərrüfatının bi-
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rinci dərəcəli funksiyası ərzaq məhsulları və xammal istehsalı olsa da, bu sa-

hənin ekoloji tarazlığın təmin edilməsi, kənd bölgələrində sosial-iqtisadi in-

kişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və kənd həyat tərzinin qorunması kimi 

mühüm funksiyaları da vardır [2,s. 134]. 

Bu hədəfin SYX-də öz əksini tapması kənd yerlərinin istehsaldan asılı 

olmayaraq sosial inkişafını təmin etməyi göstərir. Lakin, keçən dövr ərzində 

istehsal imkanları geniş olan ərazilərdə istehsalın inkişafına üstünlük veril-

məsi, sosial yönümlü inkişafa isə zəif diqqət yetirilməsi müşahidə olunmaq-

dadır. Əslində SYX-də kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edil-

məsi sahəsində dövlət siyasətinin aşağıdakı hədəf indiqatorları da müəyyən 

edilmişdir. 

– kənd icmalarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi və onların fəaliyyə-

tinin stimullaşdırılması; 

kənd yerlərinin milli funksiyalarını yerinə yetirmələri və ərazi inkişaf 

problemlərini həll etmələri üçün əlverişli sosial-iqtisadi şəraitin yaradılması; 

– kənd əhalisinin sabitləşməsinin təmin edilməsi və sağlamlığının qo-

runması, əhalinin miqrasiya axınının azaldılması ilə kənd əhalisinin yerlərdə 

qalması və artması üçün şərait yaradılması; 

– müasir tələblər və standartlar nəzərə alınmaqla məşğulluğun təmin

edilməsi, kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

– kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması və kənd yerlərinin öl-

kənin sosial-iqtisadi inkişafına verdiyi töhfə. 

Kənd yerlərinin davamlı inkişafının təmin edilməsi sahəsində dövlət 

siyasəti aşağıdakı prinsiplərə uyğun həyata keçirilir: 

– kənd yerlərində əhalinin rahat yaşayışı üçün müvafiq şəraitin yara-

dılması; 

– kənd yerlərində əlverişli infrastruktur şəraiti yaratmaqla kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsində investisiya fəaliyyətinin sti-

mullaşdırılması; 

– kənd yerlərində innovativ istehsalın inkişaf etdirilməsi və rəqabətqa-

biliyyətli istehsalın genişləndirilməsi; 

– kənd əhalisinin sosial əhəmiyyətli lahiyələrin həyata keçirilməsinə

cəlb etmək, məşğulluq səviyyəsinin artırılması və s. 

Kənd yerlərinin və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı üçün instu-

sional və iqtisadi islahatların daha da genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi 

məqsədəuyğundur. Eyni zamanda, kənd yerlərinin və kənd təsərrüfatının da-

yanıqlı inkişafının başlıca stimullaşdırıcı vasitəsi məhsuların satış bazarını 

və bu bazara təsir edən amillərin təkmilləşdirilməsi daha mqəsədəuyğundur. 
nd yerlərin 
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yanaşmaların təkamülü 

 Evolution of Theoretical Approaches to Human Resource Management 

Strategy  

Эволюция теоретических подходов к стратегии управления 

человеческими ресурсами 

Xülasə: Bu məqalə keçmişdən bu günədək insan resurslarının edilmə-

si strategiyasının keçdiyi inkişaf yolu haqqındadır. İnsan tələbatlarını öyrən-

mək əməyin motivasiyası  üzrə görülən işlərdə çox əhəmiyyətlidir. İnsan re-

sruslarının idarə edilməsinin müəssisənin rəqabət üstünlüyündəki rolu, insan 

resurslarının idarə edilməsi strategiyası ilə müəssisənin biznes strategiyası 

arasında qarşılıqlı əlaqə araşdırılır. 

Açar sözlər: insan resursları, idarəetmə, insan kapitalı, strategiya, 

motivasiya.  

Abstract: e article adresses the way of developing human resources 

strategy from the past to the present. The research of human needs is very 

important in the work to motivate work. The role of human resource 

management in the competitive advantage of the enterprise, the relationship 

between the strategy of human resource management and the business 

strategy of the enterprise are investigated. 

Keywords: human resource, management, human capital,strategy, 

motivation. 

Резюме:В статье показана путь развитии стратегии человеческих 

ресурсов из прошлого в настоящее время . Изучение потребностей че-

ловека очень важно в работе по мотивации труда. Исследуются роль 

управления человеческими ресурсами в конкурентном преимуществе 

предприятия, взаимосвязь между стратегией управления человечески-

ми ресурсами и бизнес-стратегией предприятия.  
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İnsan resurslarının idarə edilməsi startegiyasına dair nəzəri yanaşmaların 

təkamülü əslində elə  idarəetmə elminin yaranma tarixidir. İdarəetmənin  tarixi 

isə insan cəmiyyəti ilə yaşıddır. Bütün ixtiralar, kəşflər insana məxsusdur.   

İdarəetmənin sənət və elm kimi nə vaxt və necə yarandığını çətinki 

kimsə dəqiqliklə deyə bilsin. Hətta ən qədim cəmiyyətlərdə də qrupların 

fəaliyyətini əlaqələndirib, istiqamətləndirən şəxslər tələb olunurdu. Qədim 

Misirdə dövlət iqtisadiyyatının idarə olunması üzrə zəngin təcrübə toplan-

mışdır. Menecment tarixində Hammurapi böyük iz qoymuşdur (1792-1750 

il e.ə). O, Mesopotamiya və Assiriyanı özünə tabe edərək, əsasını cəmiyyə-

tin həyatının ayrı-ayrı sahələrini idarə etmək üçün olan qanunlar külliyyatını 

təşkil etdiyi güclü inzibati-idarəetmə sistemini yaratmışdır. Bu mahiyyətcə 

idarəetmənin  ilk inzibati sistemidir [15, s. 7-8] . 

Müasir menecmentin yaranmasından iki min il əvvəl Qədim Çində xü-

susilə yaradılmış akademiyada ixtisaslaşmış menecerlərin hazırlanmasına 

başlanmışdı. Filosof Konfutsi (551-479 il e.ə) zehni və fiziki əmək, qul sa-

hibləri ilə qullar arasında münasibətlərə baxışını şərh etmişdir. Personalın 

idarə edilməsi üzrə bu gün qüvvədə olan qanun, metod, ənənələrin təşəkkül 

tapması Qədim Yunanstana gedib çıxır. Afinalı siyasi xadim, islahatçı Solon  

hökümətin idarə edilməsinə təkcə zədaganları deyil, sadə rəiyyətləri də cəlb 

edərək müasir demokratiyanın əsasını qoydu. Sokrat (469-399 –cu il e.ə) 

qeyd etmişdi ki, şəxsi işə rəhbərlik etmək ictimai işə rəhbərlikdən təkcə həc-

minə görə  fərqlənir: hər iki hal  insanları idarəetməklə bağlıdır və öz şəxsi 

işini idarə edə bilməyən kimsə şübhəsiz ictimai işi də idarə edə bilməyəcək. 

Ksenefon əməyin bölgüsünün məqsədyönlülüyündən danışırdı ki, bu da nə-

ticə də müxtəlif fəaliyyət növləri üzrə işləyən işçilərin təlabatına uyğun ola-

raq peşə, ixtisasların formalşmasına gətirib çıxardı. Platon ( 427- 347 –ci il 

e.ə) əmək bölgüsü ilə bağlı təsəvvürləri inkişaf etdirmiş, təsərüfatdakı əsas 

peşələri təhlil etmişdi [22, s.8-9].  

Platon öz çıxışlarında deyirdi ki, insan daş, dəmir, taxta ilə eyni dərə-

cədə yaxşı işləyə bilməz. Bənna öz alətlərini özü itiləməməlidir. O, idarəet-

məni məntiqi qanunlar toplusuna əsaslanan insanın ümumi inkişafı haqda 

elm adlandırırdı. Cəmiyyətin hər bir üzvi özünün müəyyən funksiyalarını 

icra edir, idarəedən isə bunların harmoniyasını bir bütündə birləşdirir. Sok-

rat idarəetməni  insan fəaliyyətinin xüsusi sahəsi kimi izah verir. O, deyirdi 

ki, idarəetmədə əsas gərəkli adamı lazımı yerə qoymaq və onun qarşıya qo-

yulan məqsədləri yerinə yetirməsinə nail olmaqdır. ―Menecmentin əsasları‖  

kitabının müəllifləri Meskon, Albert, Hedourinin qeyd edirlər ki, ―İnsanlar-
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sız müəssisə yoxdur. Lazımi insanlar olmadan heç bir müəssisə öz məqsəd-

lərinə çata, həyatda qala bilməz‖ [21, s.8]. 

İdarəetmənin formalaşması ilə  bağlı Azərbaycanda da tarixdən bu 

günə gəlib çıxmış dəyərli əsərlər yazılmışdır. Bunlardan biri Nəsrəddin Tu-

sinin ―Əxlaqi-Nasiri‖dir. 

XIII əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycan ensiklopedist-alimi Məhəm-

məd Nəsirəddin Tusinin ―Əxlaqi-Nasiri‖ (―Nasir əxlaqı‖) əsəri idarəetmə 

mədəniyyəti tədqiqatçıları üçün elmi-tarixi və praktik baxımdan maraq do-

ğura bilər. Tusi fəlsəfəsinin təməl daşı insan əməyinin dəyəri və əmək fəa-

liyyətinin əhəmiyyəti və faydalılığından asılı olaraq, insanların mükafatlan-

dırılması və onlara hörmət edilməsi zərurətidir. Təbiətin və cəmiyyətin inki-

şaf proseslərinin müqayisəli təhlilini aparan Tusi mühüm qanunauyğunluğa 

diqqət yetirir: əgər təbiətdə inkişaf, müasir dildə desək, sinergetik qanunlar 

üzrə gedirsə, onda cəmiyyətdəki mütərəqqi dəyişikliklər insanın yaradıcı 

əməyinin nəticəsidir və insanların məqsədyönlü birgə fəaliyyətini tələb edir 

[4,s.206-207].   

İqtisadçılar menecmentin hakim mövqeyinə və təcrübəsinə güclü təsir 

etmişdilər. Onlar sosial prossesləri və əmək bölgüsünün formalarını təhlil 

edərək, kapitalın artımı, mal tədavülü, sənayenin inkişafı, azad sahibkarlığa 

töhvə verərərək, biznesin, menecmentin qabaqcıllarıdırlar.  

Daha çox utopik sosializmin təmsilçisi kimi tanınmış  Robert Ouen  

menecment tarixi baxımından da görkəmli sima olmuşdur. Onun cəmiyyət-

dəki nəzəri baxışları deyil, təcrübi tədqiqatları daha əhəmiyyətlidir. Robert 

Ouenun uzun ömrü  böyük sənaye inqilabı ilə xronoloji çərçivədə  demək 

olar ki, üst-üstə düşür. O, işçilərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla onlardan 

ziyalı, rasional, xeyirxah varlıqlar etməyin mümkünlüyünü təcrübədə yoxla-

maq qərarına gəlir. Bu təcrübə çox səs-küylü uğur gətirdi. Lakin o, kapita-

lizmin prinsiplərinə inamını itirərərək, sosializm quruluşun daha humanist 

hesab edir. Və bu nəzəriyyəsini həyata keçirməyə qərar verəndə müvəfəqiy-

yətsizliklə üzləşir. O, deyirdi ki, insanı yaradan mühitdir və bu mühiti yaxşı-

laşıdıranda insan da  yaxşılaşacaq [20, s.21-24].  

XX əsrin II yarısında politoloq, tarixçi, menecerlər N.Makiavelliyə 

yüksək  diqqət göstərmişlər. Onun əsərlərində-siyasi traktlar, tarixi oçerk, 

məlumat və novellalarında əsl praktik idarəetmə sisteminin məcmusunu 

təşkil edən ideyalar aşkarlanmışdır. Qərb menecmenti onun yaradıcılığını 

aktiv araşdırır. Makiavelli yaşadığı vaxtlarda  insan hələ mal-pul münasibət-

lərinin quluna çevrilməmişdi, sahibkarlar isə yalnız tamahkarlıq məqsədi 

güdmürdü. İntibah dövründə işə götürən sözün tam mənasında sahibkar de-

yildi, insanpərvər adı, etibarı ilə qürur duyurdu, insan azadlığı və müstəqilli-

yini pul hesabından daha üstün qəbul edirdilər. Tarixdə ümuminsani dəyərlərə 
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yenidən qayıdış XX əsrin ikinci yarısında iqtisadı tərəqqi, demokratik azadlıq 

və siyasi dözümlülük dövrünə təsadüf edəcəkdir. Makiavelinin sosial fikirin, 

idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin tarixinə töhvəsi çox böyükdür. İlk olaraq 

vətəndaş cəmiyyəti, dövlət terminini işlədən o, olmuşdur [16, s.48-49].  

Menecer xüsusi resurslarla - insanlarla işləyir. İnsan - qeyri adi resurs-

dur, buna görə onunla işləmək istəyən səciyəvi xüsusiyyətlərə malik olmalı-

dır. İnsanlarla işləmək həmişə onları inkişaf etdirmək deməkdir. Menecment 

onun haqda danışılmağa başlanılandan çox əvvəl yaranmışdır. Görkəmli iq-

tisadçı Adam Smitdən başlayaraq Karl Marksa qədər  hər biri menecment 

anlayışından xəbərsiz idilər. Onlar üçün iqtisadiyyat simasız və obyektiv iq-

tisadi güclə təyin edilirdi. Klasik iqtisadi ənənələrin davamçısı Kennet Boul-

dinq yazırdı: İqtisadiyyat insan davranışlarından daha çox məhsulun hərəkəti ilə 

əlaqədardır. K.Marks iddia edirdi ki,dünyanı simasız tarixi qanunlar idarə edir , 

hansıki insanlar sadəcə buna uyğunlaşır. Sonuncu ingilis klassik iqtisadçısı 

Alfred Marşall həvəssizdə olsa yenə də, menecmenti istehsal faktoruları, 

torpaq, insan resursları və kapital ilə bir sırada yerləşdirdi [12, s.61-64-65].  

Marşall hesab edirdi ki, əmək haqqı yüksək olduqda məşğulluğun 

azalması işsizliyin  artması labüddür. Marşal belə hesab edirdi ki, bazar iqti-

sadiyyatı öz-özünü tənzimləyir, buna görə də məşğulluğun dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Neoklassiklərin əmək sahəsində bir sıra 

maraqlı və mühüm tədqiqatlarını qeyd etmək olar. Onlar öz araşdırmalarının 

obyekti kimi, sərvətlə yanaşı,insanı da öyrənirdilər. Siyası iqtisad elminə 

tərif verərkən Marşal yazırdı ki, bu elm bir tərəfdən, sərvətləri araşdırır, 

digər tərəfdən, insanın öyrənilməsinin bir hissəsidir. İnsan amili insanın 

gündəlik əmək prosesində və onun həmin prosesdə yaratdığı  maddi ehti-

yatların təsiri altında formalaşmışdır‖. Marşall belə hesab edirdi ki, istər is-

tehsal probleminin, istərsə də istehlak probleminin mərkəzi obyekti insandır. 

Artur Piqu Marşallın davamçısı və şagirdi idi. Piqunun 1933-cü ildə çapdan 

çıxmış ―İşsizlik nəzəriyyəsi‖ adlı kitabında klassik işsizlik nəzəriyyəsinin 

yuxarıda bəhs etdiyimiz əsas müddəaları tam şəkildə şərh edilmişdir. Piqu 

belə hesab edirdi ki, işsizliyin səbəbi-əmək haqqının yüksək olmasıdır, 

əmək haqqı azaldıqda istehsal xərcləri də azaldığına və əlavə işçilər qəbul 

etmək imkanı yarandığına görə, bu halda məşğulluq artır [3, s.254-254].  

İdarəetmə nəzəriyyəri tarixində elmi idarəetmə ilk yanaşma idi. Onun 

əsas özül cəhəti insan və material resurslardan daha məhsuldar istifadə et-

məklə bağlı idi. Fabrik sistemi rəhbərləri insanları, avadanlıqları, material və 

pul məbləğlərini  idarəetmək üçün daha elmi və səmərəli prinsiplərin işlən-

məsinə fikrini cəmləməyə vadar edirdi. Bütün bunlar  müasir professional 

idarəetmənin inkişafına stimul yaradaraq, insanları idarəetmək üçün daha 

dəqiqləşmiş yanaşma tələb edirdi. İdarəetmənin elmi üsullarını müzakirə edən 
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ilk adamlar ixitsaslı mühəndis-mexanniklər idi. Nəhəng biznesmen, Amerika 

maşınqayırmasında ən nüfuzlu adamlardan biri V.Sellars (1824-1904) xatır-

lamamaq olmaz. O, ən məhşur gənc mühəndisləri –Q.Taun, V.Levis, K.Bart, 

F.Teyloru işə cəlb etmişdi Öz müəssisəsində onlara əməyin yeni üsullarını 

təcrübədən keçirmək üçün tam azadlıq təqdim etmişdi [17, s.26]. 

F.Teylor əməyin elmi təşkilin banisi sayılır. 1895-ci ildə o, daha son-

ralar məhşurluq qazanan, əməyin təşkili və məhsuldarlığı ilə bağlı tədqiqat-

lara başlayır. Bu tədqiqatlarını məqsədi əməyin intensivliyini maksimum ar-

tıraraq mənfəət əldə etmək idi. Başlanğıcda əmək və əmək fəaliyyətinin sə-

mərəliyinin dərin bölgüsü əsasında yaranmışdır.Teylor əməyin təşkili nəzə-

ryəsi – ictimai təşkilatların təkminləşdirilməsi yolu ilə işçilərin əmək  fəaliy-

yətinin səmərəliyini artırmaq üçün qarşılıqlı əlaqədar müddəalar və prinsip-

lər sistemidir. İnsan təbiətinin xüsusiyyətlərini nəzərə almayan  ənnənəvi 

təşkilatı və idarəetmə prinsiplərini tənqid edərək, Teylor öz nəzəriyyəsində 

insan təbiəti, insan münasibətləri və insan davranışlarına aid özünə məxsus 

fikirlərinə əsaslanmışdı. Teylor öz tədqiqatlarında sosial resurs kimi insan 

xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, onu idarə edilməsi mümkün olan yeganə ob-

yekt kimi baxırdı. İdarəetmənin əsas məqsədinin əməyin yüksək məhsuldar-

lığı və sosial harmoniyaya təmin etmək olduğunu fikirləşmək, o, buna nail 

olmaq üçün insan təbiəti, əməyini səmərəliyinin təşkili və idarə edilməsi 

prinsiplərinə əsaslanaraq konsepsiya təklif etmişdir [23]. 

Frenk Gilbret əmək üsullarını öyrənilməsi sahəsində Teylordan sonra 

ikinci mütəxəssisdir. O, da iş karyerasını Teylor kimi bənna köməkçisi kimi 

başlamışdı. Peşəsini öyrənərkən Gilbret diqqət etmişdi ki, təcrübəli bənnalar 

işdə ən səmərəli və praktik bir üsuldan deyil, üç əməliyyat sistemindən isti-

fadə edir: biri asta, digəri daha cəld, üçüncü isə kərpiclərin qoyulmasının 

düzgün üsulunu nümayiş etdirmək üçün istifadə edilir. Teylor kimi Gilbret-

də bu halla maraqlanaraq ətraflı araşdırmağa başladı. Öz tədqiqatlarında əv-

vəlcə fotoaparat sonra  isə eyni vaxtda yerinə yetirilən mikrohərəkətlər tsik-

linin xüsusi xəritə sxemini  hazırlamağa kömək olan kinokameradan isitifa-

də etdi. İxtisasca psixioloq olan həyat yoldaşı Lilian Gilbretlə birgə F.Gil-

bret bütün həyatını böyük uğur qazandığı əmək hərəkətlərinin tədqiqinə həsr 

etmişdi. Gilbret çox saylı metodlar hazırlamış, menecmentin ən aparacı istiqa-

mətlərindən biri olan ― İşin təhlili‖-ində indiyəcən tətbiq olunur [16, s.84-85].  

Menecmentə klassik yanaşmanın sistemli, müəssisənin təhlilini bürok-

ratik təşkilatın vahid konsepsiyası kimi nəzərdə tutan daha bir elmi məktəb 

avropalı alim Maks Veber tərəfindən yaradılmışdır. 19-cu əsrin sonlarında 

əksər Avropa şirkətləri ―şəxsi‖ ailə təməli ilə idarə olunurdu, işçilər təşkilat 

üçün deyil, müəyyən insanlara işləyirdilər. Bu təcrübənin bir sıra mənfi xü-

susiyyətləri var idi: təşkilatı resurslar müəssisədən (müştərilər xidmət) daha 
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çox fərdi arzuların təmin edilməsinə istifadə edilirdi. Veber müəssisənin 

şəxsiz, sırf səmərəli əsasda idarə olunması fikrini müdafiə edir və bu təşkila-

tı formanı bürokratiya kimi təyin etmişdi. Beləliklə bürokratik təşkilat kon-

sepsiyası klassik menecmentin bir sahəsi təmsil edir, hansı ki işləri vəzifə və 

öhdəliklərin dəqiq təyin edən, formal hesabatlar aparılan, mülkiyyət və ida-

rəetmə bölgülü səmərəli, simasız idarəetməyə xüsusi fikir verilirdi. Müasir 

təşkilalarda ―bürokratiya‖termini neqativ çalar daşıyır, bitməyən qaydalar və 

rəsmiyyətçiliklə əlaqələndirilirdi. Digər tərəfdən bütün bu bürokratik qayda 

və prosedurlar qarşılıqlı əlaqə üçün işçilərin hər birinə eyni tələblər tətbiq 

edən, hamısının eyni qaydalara əsaslandığı standart yoldur. Məhz bürokrati-

ya çox təşkilatlara fəaliyyətlərində yüksək səmərəliyə nail olmağa imkan 

vermişdir[10, s.77-78].  

Menecment tarixində A.Fayol və onun ardıcıllarının adları eyniləşdir-

dikləri və hazırladıqları funksiya, prinsip, məqsədlərlə bağlıdır. A. Fayolun 

idarəetmə ilə bağlı ən məşhur əsəri içində menecmentə əməliyyat və funksi-

yalar ardıcıllığı kimi baxıldığı ―Ümumi və sənayə menecmenti‖ kitabı ol-

muşdu. O, menecmentin hər növ sənaye müəssisəsində tətbiq ediləcək tərifi-

ni vermişdi. Təəssüf ki, Fayol öz kitabını bitirə bilməmişdi. Mahiyyətcə 

Fayol təsdiq etdi ki, idarəetmə elminin nəzəriyyəsi üçün idarə olunan işçilə-

rin deyil, idarəedən menecerin fəaliyyətinə nəzarət vacibdir. Məhz Fayol 

planlaşdırıcı, təşkilatçı, kordinator, nəzarətci kimi menecerin ümumiləşdiril-

miş obrazını yaradır, nəticədə bu menecerin funksional təsviri kimi məşhur-

laşır. Mükəmməl müəssisənin yaradılması fəaliyyəti üçün zəruri olan 

xammal, alət, kapital və kadrlarla təmin edilməsi ilə ifadə olunur. Müəssisə-

də insan münasibətlərinə çox diqqət ayırırdı,  əmrin zəncirvari ötürülməsi 

kimi hərbi analogiyaya müraciət edərək  və Teylora istinad edərək iddia 

edirdi ki, adamların çoxunun menecmentlə uğurlu məşğul olmaq üçün kifa-

yət qədər potensialı var, onlara təşkilatı strukturu mərkəzsizləşdirilmiş yol 

ilə idarə etməyə imkan yaratmaq lazımdır. Təşkilatlardan danışarkən  özünün 

belə adlandırdığı kimi ―Teylor sistemindən‖ vahid rəhbərlik prinsipini inkar et-

diyinə görə ehtiyat edirdi, eyni zamanda Teylorun irəli sürdüyü baş işçi fikrini 

dəstəkləmirdi. Menecer və nəzəriyyəçi Fayol işçilərin birdən çox rəisə hesabat 

verəcəyi idarəetmə sistemini təklif edəcək halda deyildi [18, s.459-460].  

İdarəetmə sahəsidə yeni ideyaların yaranması, bir sıra ölkələrin sənaye 

istehsalında baş verən proseslərlə bağlı olmuşdur. Birinci Dünya müharibə-

sindən sonra iqtisadiyyatın müvəqqəti stabilləşməsi 1929-33-cü illər baş 

verən dərin və davamlı iqtisadi böhran nəticəsində dayandırılmışdır. İstehsa-

lın idarəedilməsinə köhnə elmi və klassik yanaşma öz elmi-praktik dəyərləri 

ilə əməyin məhsuldarlığını təmin edə bilmirdi. Elmi araşdırmalarda yeni is-

tiqamət – mühəndisi sosiologiya yarandı. İnsan münasibətləri məktəbi adını 
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daşıyan yeni cərəyana Harvard universitetinin professoru Elton Meyo rəh-

bərlik etmişdi (1880-1949). Amerika tədqiqatçıları bu məktəbin Teylorizmlə 

müxalif yarandığını fərz edirdilər. Meyo tərəfindən aparılan işlər idarəetmə 

düşüncəsini insana, istehsal prosesinin sosial tərəfləri, həmçinin işçi heyətin 

bütünlüklə müəssisənin uğurlu fəaliyyətində rolu istiqamətinə yönəltmişdi. 

Menecment sahəsində tanınmış mütəxəssis olan Meyo, mühəndis qrupu ilə 

birgə ―Vestern elektrik‖ şirkətində sonralar ―Xotorn tədqiqatları‖ adlanan 

bir sıra təcrübələr aparmışdı. Onun gəldiyi nəticə aşağıdakılardan ibarət idi: 

– Dəqiq hazırlanmış iş əməliyyatlar və yüksək əmək haqqı hər zaman

əmək məhsuldarlığının artımına gətirib çıxarmır; 

– Kollektiv və ya işçi qrupun qarşılıqlı daxili qüvvələri birlikdə rəh-

bərliyin səylərini ötə bilər; 

– İnsanın işdə davranışı və onun əməyinin nəticəsi, sosial şərait və

menecerlə işçilər arasındakı münasibətlərdən asılıdır; 

– Teylordan fərqli olaraq E.Meyo hesab edirdi ki, işçi təbiətcə tənbəl

deyil və ona lazımı şərait yaradılsa o, əməksevərlik, təşəbbüs göstərəcəkdir [ 

9, s34-35]. 

Menecment fəaliyyətin ən başlıca cəhəti işçilərin səyini qarşıya qoyul-

muş məqsədlərin icrasına yönəltməkdir. Burada motivləşdirmənin, işçilərin 

davranış qaydalarını öyrənən motivləşdirmə nəzəriyyəsinin böyük əhəmiy-

yəti vardır. Motivləşdirmə çox aspektli, çox əhatəli problemdir. Devid 

Boddi, Robert Peyton ―motivləşdirmə‖ anlayışına aşağıdakı kim yanaşırlar: 

1) adamların tələbatı və məqsədlərinin müəyyən edilməsi baxımından; onlar

bunu məzmun nəzəriyyəsi adlandırır; 2) fəaliyyət obrazı baxımından bunu 

proseslər nəzəriyyəsi adlandırırlar; 3) motivləşdirmə nəzəriyyəsindən başqa-

larının davranışına təsir etmək üçün istifadə edilməsi. Bunu motivləşdirmə-

nin sosial təsir nəzəriyyəsi adlandırmışdılar. Menecerlər bütün bunları iş 

yerlərində adamların davranışını öyrənməklə motivləşdirməsistemi yarat-

maq və fəaliyyətlərini stimullaşdırmaq üçün geniş miqyasda istifadə edirlər, 

motivasiyalı təsiri səmərəli fəaliyyətin mühüm şərti, tərkib hissəsi kimi qiy-

mətləndirirlər. Əmək davranışın həm sosial, həm də funksional məzmun tə-

biəti vardır. Buna həm sosial gərginlik səviyyəsi, həm də  işçinin peşəkar 

keyfiyyəti, əmək motivatorları əmək fəaliyyəti mühiti təsir göstərir. Fred 

Lyutens göstərir ki, ayrı-ayrı müəlliflərin əsərlərində bu anlayış aşağıdakı 

kimi ifadə edilir: zərurət, motivlər, məqsəd, arzu, ehtiras, tələbat, sövqetmə, 

mükafatlandırma. Tələbat, çatışmazlıq ödənildikdə və ya bərpa edildikdə 

motivlər zəifləyir [2, s.421-422].  

 ―İqtisadi insan ―modelinin yerinə yüksək əmək haqqı naminə pis 

əmək şəraiti, uzun iş saatı, yüksək intensivlikli  və monoton işə dözə bilən 

―insan münasibətləri‖ anlayışı gəldi. Fərdin maraqları, tələbatları, ümidləri, 
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eləcə də qrupun norma və dəyərləri diqqət mərkəzinə qoyulmuşdu.  Yalnız 

Xotorn sınaqlarından 15-20 il sonra ABŞ-onunla öz əhəmiyyəti və funda-

mentallığına görə müqayisə oluna biləcək nəzəriyyə yarandı. İ.Berqin fikri 

ilə razılaşmaq lazımdır ki, ―insan münasibətləri‖ doktrinasının müasir va-

riantı onun yenidən yaradılması və ya köhnənin əhəmiyyətli dərəcədə istiqa-

mətinin dəyişdirilməsi deyildir. Xotorn tədqiqatları 1932-ci ildə bitir, bun-

dan təqribən 10 il sonra isə Maslounun fundamental nəzəriyyəsi yaranır. Ən 

geniş yayılmış motivasiyya nəzəriyyəsinin müəllifi –Amerikalı psixoloq 

A.Maslou ( 1908-1970)  1943-cü ildə öz konsepsiyasını çap etmişdir. Belə 

hesab edilir ki, Maslou Meyonun yaradıcı irsinin inkişafına ən önəmli töhfə 

vermişdir. Bəs nə üçün bu nəzəriyyə iyerarxik adlanır? Tələbatların sırası 

ona görə iyerarxik adlanır ki, onlar yüksələn xətlə — ən aşağıdan (maddi) 

ən yüksəyə (mənəvi) kimi yerləşir. Maslounun iyerarxik nəzəriyyəsi idarə 

etmənin etibarlı aləti kimi xidmət edir [ 7, s. 44]. 

İnsanın əməyə münasibəti əsasını təşkil etdiyi  ―X‖ , ―Y‖ və ―Z‖ nəzə-

riyyəsi sadə motiv və stimullardan istifadəsinə görə cəlb edicidir. ―X‖ nəzə-

riyyəsi ilk olaraq Teylor yaradıb sonra isə buna ―Y‖ nəzəriyyəsini əlavə 

edən D.Mak-Qreqor tərəfindən inkişaf etdirilib, tamamlanmışdır. ―Z‖ nəzə-

riyyəsi isə kifayət qədər gec, 80-ci illlərdə V.Ouç (davranış və insan motiva-

siyası modeli) tərəfindən təklif olunmuşdur. ―X‖, ―Y‖ və―Z‖ fərqli tələbatlar 

səviyyəsinə yönəlmiş tamamilə fərqli motivasiya modelləridir, rəhbər əməyə 

fərqli stimullar tətbiq etməlidir. ―X‖ nəzəriyyəsi aşağıdakılara əsaslanır: 

– ninsanın motivlərində bioloji tələbatları üstünlük təşkil edir;  

– adi insan işə sevgisizlik genini daşıyır, işdən yayınmağa çalışır. 

 ―Y‖ nəzəriyyəsi ―X‖-in antipodudur və tamamilə başqa qrup insanla-

ra yönəlmişdir.  

―Y‖nəzəriyəsinə görə model cəmiyyətin qabaqcıl, yaradıcı aktiv hissə-

sini əks edir. Adətən onlar sosial qrupda öz istedadlarını tam aça bilməyən 

fərdiyyətçidilər. ―Z‖ nəzəriyyəsinin əsas şərti: 

– insanların motivləri sosial və bioloji tələbatlara uyğunlaşır; 

– insanlar qrup halında işləyəmi və qrup şəklində qərar qəbul etmək 

üsuluna daha üstünlük verirlər. 

Beləliklə ―X‖, ―Y‖ və ―Z‖ nəzəriyyələrində təsvir olunan işçilər fərqli 

insan qruplarını təşkil edir və fərqli davranış motivləri və əməyə təhrik 

edilmə stimulları daha üstünlük verirlər [13, s.15-16].  

―Y‖  nəzəriyyəsinə müasir açıq interpretasiyasını insanların idarə edil-

məsi üzrə alman mütəxəssislər V. Ziqert və L.Lanq təklif etmişdir. X, Y,Z 

nəzəriyyələrinin ardınca yaranan motivasiya fəaliyyəti ilə bağlı müasir nəzə-

riyyələri məzmunlu və prossesuallığa görə bölmək qəbul edilmişdir. Onlar-

da ―İnsan davranışının mənbəyi nədir?‖ sualına cavab axtarılır. Və insan 
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davranışlarının mənbəyi tələbatdır, bu haqda əvvəldə qeyd edilmişdir, məz-

munlu nəzəriyyələrinə görə məhz tələbatlar davranışın mənbəyidir və araş-

dırılır. Daha çox tanınan məzmunlu nəzəriyyələrdən A.Maslou, K.Alderfer, 

D.Maklelland və F.Herçberqin nəzəriyyələridir. Maslounun nəzəriyyəsinə 

daha yaxın K.Alderferin nəzəriyyəsidir, buna əsasən insan tələbatlarını 

qruplaşdırmaq mükündür və belə qrupların sayı üçdür: var olmaq tələbatı, 

əlaqə tələbatı və yüksəlmək tələbatıdır.  Bu üç tələbatlar qrupları Maslounun 

nəzəriyyəsi kimi iyerarxik yerləşmişdir. Amma bu iki nəzəriyyə arasında əhə-

miyyətli bir fərq var. Maslounun nəzəriyyəsinə görə tələbatdan-tələbata doğru 

hərəkət aşağıdan yuxarıya doğru gedir, nə zamanki insanın aşağı səviyyəli tələ-

batları ödənir, o daha yüksək səviyyəli tələbata keçir. K. Alderfer hesab edir ki, 

hərəkət iki istiqamətdə gedir: aşağı səviyyəli tələbatlar ödənmirsə yuxarı, yuxa-

rı səviyyəli tələbatlar ödənmirsə aşağıya doğru [11, s.64-68-69].  

Miçiqan və Harvard məktəblərinin İnsan resurslarının idarə edilməsi 

strategiyası  üzrə iki əsas konsepsiyası daha çox tanınmışdır. Miçiqan mək-

təbinin tədqiqatçıları Fombrun və həmkarları insan resurslarının idarə edil-

məsi ilə müsəssisənin strukturunun idarə edilməsi təşkilati strategiyaya 

uyğun olmalı fikirini irəli sürərək insan resurslarının idarə edilməsinin kon-

sepsiyasını ilk təyinini  formalaşdıranlardır. ―Uyğunluq modeli‖ konspesiya-

sının adı burdan götürülmüşdür. Harvard məktəbinin nümayəndəsi  Bir və 

onun həmmüəllifləri zənn edirdilər ki, bu gün bir çox problemlərin həlli şir-

kətin  insan resurslarına münasibətdə  daha geniş, əhatəli və strateji prespek-

tivlər tələb edir. Onlar insanların idarə edilməsinə uzun müddətli prespektiv-

ləri nəzərə alaraq  xüsusi yanaşmanın, həmçinin insanları dəyişən  xərc kimi 

deyil,  potensial aktiv olaraq qəbul etməyin vacibliyni qeyd etmişlər. Məhz bu 

müəlliflər insan resurslarının idarə edilməsinin xətti menecerlərin vəzifəsi olması 

postulatını ilk formalaşdıran məhz bu müəlliflər olmuşdur. Bu konsepsiya 1992- 

ci ildə Boksal tərəfindən ―Harvard modeli‖  adını almışdır [14, s.2].  

Ötən əsrin 80-ci illərindən idarə etmədə ən önəmli yerlərdən birini 

tutan İnsan resurslarının idarə edilməsi - müəssisənin inkişafına, rəqabət qa-

biliyyətinə təsir edən əsas amil kimi rəhbər, menecerlərin diqqət mərkəzində 

olmuşdur. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi - müəssisənin məqsədlərinə çatma-

sında fərdi və kollektiv şəkildə  töhvəsini verən, müəssisənin dəyərli  aktivi 

olan insanların idarə olunmasına strateji, dolğun yanaşmadır. Storey (1989) 

İnsan resurslarının idarə edilməsi - sərt və çevik yanaşmanın fərqini gətir-

mişdir. İnsan resurslarının idarə edilməsi - sərt yanaşma işçi sayının idarə 

olunmasının strateji aspektlərinə əsaslanır və digər bütün iqtisadi amillərlərə 

tətbiq olunan eyni səmərəli metodlarla həyata keçirilir.  Sərt yanaşmaya 

görə insanlara inkişafı üçün lazımı investisiya olunduqda  arzulanan gəliri 
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təmin edəcək insan kapıtalı kimi baxılır. Fombrun və həmmüəlliflər öz araş-

dırmalarında işçini  menecerlərin  əlindəki əsas resurs kimi təyin edirlər.  

Çevik yanaşmanın kökləri isə komunikasiya, motivasiya və liderliyə 

əsaslanan insan münasibətləri məktəbinə gedib çıxır. Bu yanaşmada diqqət 

mərkəzində olan ―qarşılıqlı münasibətlər‖ – işçi və rəhbərliyin maraqlarının 

üst-üstə düşməsinin  vacibliyinə əminlikdir [8, s.6-8]. 

Hazırda dünyanın əksər şirkətlərində strateji menecmentdə fasiləsiz tə-

kamül prosesi kimi baxır və biznesdəki dinamik dəyişikliklər təşkilatın fəa-

liyyətindəki strateji prosesləri anlamağa radikal dönüş tələb edən şəraitdə 

strateji düşüncənin və idarəetmənin önəmi artır. Son dörd onillikdə yüksək 

dinamik dəyişikliklər, çətinliklərin daima artması və qeyri müəyyən  xarici 

mühit nəzəriyyəçi və praktikləri çox böyük problemlərin həlli qarşısında 

qoydu. Bunların arasında xüsusi analitik çətinliklərlə fərqlənən müəssisədə 

rəqabət üstünlüyünün yaradılması və saxlanılması problemi strateji idarəet-

mə konsepsiyasının mərkəzi məsələsidir.  Strateji idarəetməyə qədər böyü-

yən strateji planlaşdırma konsepsiyası 60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəllə-

rində biznesdə dinamikanın artımı və biznesin xarici mühitdəki qeyri müəy-

yənliyə cavab olaraq yaranmışdır. Strateji idarəetmə konsepsiyası ―gələcək 

bu gün başlayır‖ tezisi əsasında yaradılmışdır və P.Drukerin  ―Strateji plan-

laşdırma gələcəkdə veriləcək qərarlarla deyil, gələcək üçün bu gün qəbul 

edilən qərarlarla məşğuldur‖-sitatına əsaslanır [6,s.6-7]. 

Bu gün artıq A.D.Çandler, K.Endryus və İ.Ansoffu hüquqi olaraq stra-

teji planlaşdırmanın ümumi qəbul edilmiş atası hesab edilirlər. Alfred 

D.Çandler ilk olaraq tarixi təhlil çərçivəsində xarici əhatəyə, inkişaf strategi-

yası və idarə etmənin strukturunun təşkli nisbətində müəssisənin genezisini 

tədqiq etmişdi. Kennet Endryus tədqiqatçı kimi öz diqqətini müəssisənin in-

kişaf strategiyasının hazırlanması və reallaşdırılmasına yüksək rəhbərlik et-

məyə toplamışdır. İqor Ansoff öz işlərində strateji planlaşdırma üsullarının 

reallaşdırılması və sadələşdirilməsi, xüsusən də nəhəng kompaniyalarda in-

kişaf strategiyasının hazırlanması üsulları ilə bağlı məsələ qaldırmış və 

parlaq şəkildə bunu həll etmişdir.  Strateji planlaşdırma nəzəriyyəsində 

böyük irəliləyiş  Mayk Porterin 1980-ci ildə çap etdiyi ―Rəqabət strategiya-

sı‖ əsəri olmuşdur. Ancaq  müəssisənin uzunmüddətli inkişaf prespektinin 

təyininin vacibliyi alim və praktikləri bu istiqamətdə yeni yanaşmalar axtarma-

ğa məcbur etmişdir. Onlar ―strateji idarəetmə‖ adını almışdır [19,s.11-12].  

Eyni zamnada qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dövlət  vətəndaşlarının 

məşğulluğuna nəzarət edir. Bunun üçün dövlətlər kadr siyasəti formalaşdırır.  

Dövlətin kadr siyasətinin formalaşması və həyata keçirilməsi olduqca 

mürəkkəb prosesdir. Bu prosesbir sıra kompleks tədbirlərin həyata keçiril-

məsi ilə səmərəli ola bilər: dövlətin kadr siyasətinin formalaşması, bu siya-
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səti tənzimləyən və istiqamətləndirən mükəmməl qanunların qəbul edilməsi; 

təşkilati-inzibati məsələlərin həlli; elmi-tədqiqat işlərinin aparılması. Bir çox 

demokratik dövlətlərin kadr siyasəti konsepsiyasnın hazırlanmasına və onun 

reallaşmasına ciddi şəkildə əməl olunur. Dövlətin kadr siyasəti konsepsiyası 

– dövlətin kadr problemlərinin həlli, kadr potensialının inkişafı və ondan sə-

mərəli istifadə olunması məqsədi ilə hazırlanmış, müasir dövrdə və perspek-

tivə yönəlmiş fundamental elmi ideyalar toplusudur. Bazar rəqabəti şəraitin-

də kadrların daha çox təşəbbüskarlıq, riskə getmə bacarığı, kritik şəraitdə 

düzgün qərar qəbul etmək və strateji düşünmək qabilyyəti, operativlik, çe-

viklik və s. kimi xüsusiyyətləri ön plana çəkilir [ 1, s.278-281]. 

Azərbaycanlı alim Şahbaz Muradovun monoqrafiyasında da qeyd et-

diyi fikrinə görə  İnsan potensialının idarə edilməsinin mahiyyəti ondan iba-

rətdir ki, insanlar rəqabət obyekti olaraq, məqsədə çatmaq üçün başqa re-

surslarla yanaşı, səmərəli yerləşdirilməli, inkişaf etdirilməli və motivləşdiril-

məlidirlər. Vətənimizin və xarici ölkələrin müəssisələrinin təcrübəsinin 

ümumiləşdirilməsi insan potensialının idarə edilməsinin qlobal məqdəsinin 

formalaşdırılmasına, yəni ölkənin (müəssisənin. idarə və təşkilatların və s.) 

malik olduğu əmək potensialının daha səmərli formalaşması, inkişafı və 

reallaşmasına imkan verir. İnsan resurslarının idarə edilməsi idarəetmə təc-

rübəsini biznes strategiyası ilə əlaqələndirir. Buna görə də o, innovasiya xa-

rakteri daşıyır və son məqsəd kimi ölkənin (müəssisəninin, təşkilatın, kom-

panıyanın) iqtisadi nəticələrinin yüksəldilməsi və əhalinin tələbatının ödə-

nilməsi vəzifəsini qarşıya qoyur [5, s. 472-473].  

Ədəbiyyat 

1. Qəndilov S. Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi Dərslik Bakı- 2010, 552 səh.

2. Quliyev T. ―Menecmentin (İdarəetmənin) əsasları.‖ Bakı ,2006,

591 səh 

3. Mehbalıyev S., İsgəndərov R.―Əmək bazarı və əhalinin sosial mü-

dafiəsi‖ Bakı,2002, 544 səh. 

4. Məmmədov F.T. ―İdarəetmə mədəniyyəti Xarici ölkələrin təcrübə-

si‖ - Bakı, ―Apostrof‖ Çap Evi. 2013. 672 səh. 

5. Muradov Ş.M.―İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problem-

lər‖ Bakı, Elm , 2004 -660 səh. 

6. Акмаева Р. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие. –

Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – 200 с. 

7. Алтайский государственный технический университет им.

И.И.Ползунова ―История Менеджмента‖  Барнаул 2006-125c. 

8. Армстронг М.  Стратегическое управление человеческими ре-

сурсами: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2002. - VIII, 328 с. 



Günel YUSİFOVA 

62 

9. Вачугов Д.Д. /Основы менеджмента: Учеб. для вузов/: Высш.

шк., 2005.— 376 с 

10. Дафт Р.  Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер,

2006. — 864 с.: ил. — (Серия«Классика МВА») 

11. Доронина И. В. Мотивация трудовой деятельности : учебное

пособие /  Новосибирск : СибАГС, 2007. - 172 с. 

12. Друкер П., Макьярелло, Джозеф А. Д76 Менеджмент.: Пер. с

англ. — М .: ООО ―И.Д. Вильямс", 2010. — 704 с. 

13. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности, 2003-320 с.

14. Зеленова О.И., Зиньковский К.В. Стратегический междуна-

родный менеджмент человеческих ресурсов Учебное пособие. – М.: 

РУДН, 2008. – 337 с. 

15. Кабушкин Н.И.   Основы менеджмента. 11-е изд., испр. - М.:

Новое знание, 2009. — 336 с. 

16. Кравченко А.И. К78 История менеджмента: Учебное пособие для

вузов.— 5-е изд. — М.: Академический Проект: Трикста, 2005.— 560 с. 

17. Кузнецова Н.В.  История Менеджмента  © Издательство

Дальневосточного университета 2004 Владивосток  2001 г. – 216 c. 

18. Маршев В.И. История управленческой мысли: Учебник.-

М.:Инфйра-М, 2005.- 731с. 

19. Петрова А. Н. Стратегический менеджмент /— СПб.: Питер,

2005. — 496 с: ил. — (Серия «Учебник для вузов») 

20. Путятина Т.П ; История менеджмента : учебное пособие /

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Белгородский гос. 

ун-т", Фак. упр. и предпринимательства, Каф. менеджмента орг. – Бел-

город : Белгородский гос. ун-т, 2007. - 287 с. 

21. Семенова И.И. СЗО История менеджмента: учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям - 2-

е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИДАНА, 2009. - 199 с. 

22. У68 Управление персоналом : учебник [Электронный ресурс]; Ре-

гиональный финансово-экономический инс-т. — Курск, 2009. — 266 с. 

   İnternet mənbələri: 

23. http://gtmarket.ru/personnels/frederick-taylor/info

http://gtmarket.ru/personnels/frederick-taylor/info


Turizm müəssisələrinin maliyyə potensialının möhkəmləndirilməsi.... 

63 

 UOT:338.482.224 
İsmayıl HƏSƏNOV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, i.ü.f.d., dos

i_hasanov_65@mail.ru 

Şahin MUSTAFAYEV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti        

shahin.mustafayev74@gmail.com 

Turizm müəssisələrinin maliyyə potensialının 

möhkəmləndirilməsi və idarə olunması problemləri 

Проблемы управления и укрепления финансового 

потенциала  туристских предприятий 

Strengthening the Financial Capacity of Tourism Enterprises and 

 Management Problems 

Xülasə: Dünyada turizm getdikçə iqtisadiyyatın ən inkişaf etmiş sahə-

sinə çevrilmişdir. Bunu statistik göstəricilər simasında daha aydın görmək 

olur. Lakin pandemiya səbəbəndən 2020 - ci ilin mart ayından başlayaraq 

dünyada, eləcə də Azərbaycan Respublikasında turizmdə ciddi geriləmə baş 

vermişdir. 

Məqalə Azərbaycan Respublikasının turizmin mövcud vəziyyəti və 

problemlərinə, Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strate-

ji yol xəritəsinin turizm müəssisələrinin maliyyə potensialının möhkəmlən-

dirilməsi və idarə olunması problemlərində roluna, turizmdə maliyyə nəticə-

lərinin və maliyyə vəziyyətinin problemləri, təhlili və proqnozlaşdırılmasına  

həsr edilmişdir. 

Açar sözlər: ümumi daxili məhsul, qeyri - neft sektoru, strateji yol 

xəritəsi, turizm müəssisələri, maliyyə nəticələri, maliyyə vəziyyəti, təhlil. 

Abstract:  Tourism has become the most developed sector of the economy 

in the world. This can be seen more clearly in the form of statistics. However, 

due to the pandemic, since March 2020, there has been a serious decline in 

tourism in the world, as well as in the Republic of Azerbaijan. 

         The article is devoted to the current state and problems of 

tourism in the Republic of Azerbaijan, the role of the strategic roadmap for 

the national economy and key sectors of the economy in strengthening and 
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managing the financial capacity of tourism enterprises, problems, analysis 

and forecasting of financial results and financial condition in tourism. 

Keywords: gross domestic product, non-oil sector, strategic road 

map, tourism enterprises, financial results, financial condition, analysis. 

Абстракт: С каждым годом туризм становится самой развитой 

отраслью экономики в мире. Об этом свидетельствуют статистические 

показатели. Однако в связи с пандемией, начиная с марта 2020 года, в 

мире, в том числе и в Азербайджанской Республике произошел серьез-

ный спад туризма. 

Статья посвящена текущему состоянию и проблемам туризма в 

Азербайджанской Республике, роли "Стратегической дорожной карты 

национальной экономики и экономики по основным секторам " в воп-

росах укрепления и управления финансовым потенциалом туристиче-

ских предприятий, проблемам, анализу и прогнозированию финансо-

вых результатов и финансового состояния в туризме. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, ненефтяной 

сектор, стратегическая дорожная карта, туристские предприятия, 

финансовые результаты, финансовое положение, анализ. 

Giriş 
Müasir dövrdə turizm dünyanın güclü sahələrindən biridir. Sürətli 

artım templərinə görə "əsrin iqtisadi fenomeni" kimi olaraq qəbul edilib. Bir 

çox ölkələrdə turizm ÜDM-in formalaşmasında, iş yerlərinin yaradılmasın-

da, məşğulluğun təmin edilməsində vacib və müstəsna rol oynayır. Turizm 

iqtisadiyyatın nəqliyyat, rabitə, tikinti, kənd təsərrüfatı kimi əsas sahələrinə 

önəmli təsir göstərir, yəni sosial-iqtisadi inkişafın özünəməxsus katalizatoru 

kimi çıxış edir. Ölkəyə valyuta daxilolmaları mənbəyi və beynəlxalq əlaqə-

lərin genişləndirilməsi kimi turizmin əhəmiyyəti daim artmaqdadır. 

Beynəlxalq turizmin dünya üzrə ölçüsü və təsir dərəcəsini aşağıdakı 

göstəricilərlə qiymətləndirmək olar. Əgər 1950 - ci ildə dünyada beynəlxalq 

turistlərin sayı 25 mln. nəfər, beynəlxalq turizmdən daxilolmalar 2 mlrd. 

ABŞ dolları olubsa, artıq 2019 - cu ildə beynəlxalq turistlərin sayı təxminən 

1,5 mlrd. nəfər təşkil etmiş, beynəlxalq turizmdən daxilolmalar  isə 1,8 trln. 

ABŞ dolları təşkil etmişdir [5].  

ÜTT-nin məlumatına görə, turizmin dünya iqtisadiyyatına töhfəsi 

dünya ÜDM-nin təxminən 11 %-ni təşkil edir. Bütün dünyada hərəkət edən 

bu qədər sayda insanın xidmətinə turizm sahəsi və turizm infrastrukturunun 

mahiyyətini təşkil edən bir çox qonşu sahələrin daha çox mütəxəssisləri cəlb 

olunur. Turizmdə təqribən 300 milyon nəfər (dünyada işləyənin hər 9 - 10 

nəfərdən biri) çalışır [5]. 
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Qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafına nail olmaq, iqtisadiyyatın sə-

mərəliliyini, rəqabət qabiliyyətini artırmaq və innovasiya əsaslı irəliləyişləri 

təmin etmək Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlə-

rindəndir. Ötən dövr ərzində qeyri-neft sektorunun prioritet sahələrindən 

olan turizm sənayesində görülmüş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Azər-

baycanda bu sektorun inkişafı üçün şərait yaradılmış və milli turizm komp-

leksinin rəqabətə davamlılığı yüksəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında turizmin mövcud vəziyyəti və  

problemləri 
Azərbaycan Respublikasında aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində son il-

lərdə iqtisadiyyatın diversifikasiyası turizm sahəsinin inkişafını təmin etməklə 

yanaşı, onun ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli artımına səbəb 

olmuşdur. Qeyd olunanlar müxtəlif statistik göstəricilərdə də öz əksini tapır. 

Cədvəl 1-də 2015-2019-cu illərdə turizm məqsədi ilə Azərbaycana gələn xarici 

ölkə vətəndaşları haqqında statistik məlumatlar  verilmişdir[1].      

Cədvəl 1. 

2015-2019-cu illərdə Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı 

İllər 

Azərbaycana gələn 

xarici ölkə 

vətəndaşlarının sayı 

- cəmi (min nəfər): 

O cümlədən, 

turizm 

məqsədi ilə 

Azərbaycana gələn 

xarici ölkə 

vətəndaşlarının 

turizmdə payı (faizlə) 

2015 2006,2 1921,9 95,8 % 

2016 2248,8 2044,7 90,9 % 

2017 2696,7 2454,0 91 % 

2018 2849,6 2605,3 91,43 % 

2019 3170,4 2863,5 90,32 % 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi təhlil olunan dövr ərzində Azərbaycana 

gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayındakı artım əsas etibarilə turizm məq-

sədi ilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayındakı artımla əlaqədar olmuş-

dur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 2015-2019-cu illərdə Azərbaycana gələn 

xarici ölkə vətəndaşlarının turizmdə payı 95,8%-dən 90,32%-ə qədər azal-

mışdır. Bunun isə əsaslı təhlilə ehtiyacı vardır. 

2020-ci ilin statistik məlumatlarını nəzərdən keçirdikdə isə fərqli mən-

zərənin şahidi olarıq.  COVİD - 19 infeksiyasının yayılmasının qarşısını 

almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə qonşu dövlətlər arasında 

dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejiminin tətbiqi həyata keçirilmişdir. 
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Dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə müvəqqəti məhdudiy-

yətlər tətbiq edilməyə başlanıldı. 

Nəticədə cari ilin aprel-sentyabr aylarında ölkəmizə gələnlərin sayında 

kəskin azalma baş vermiş və ölkəmizə səfərlər əsas etibarilə qeyri-turizm 

məqsədilə həyata keçirilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanın 

turizm sektoru mart ayından başlayaraq bu sahədə ciddi tənəzzüllə qarşılaş-

mışdır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən 2020-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarında Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən 686,3 min və ya 

əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,5 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı 

olmayan şəxs gəlmişdir [2]. 

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana dünyanın bir sıra 

ölkələrindən gələnlərin sayında ciddi şəkildə azalmaların statistikasını da 

nəzərdən keçirmək lazım gəlir. Belə ki, 2020-ci ilin 9 ayı ərzində aşağıdakı 

ölkələrdən Azərbaycan Respublikasına gələnlərin sayı bir neçə dəfə azal-

mışdır: Çin - 14,0; Cənubi Koreya – 12,2; İsrail – 9,2; Polşa – 9,0; Yaponiya 

– 8,8; İraq – 8,4; Səudiyyə Ərəbistanı – 7,8; Macarıstan – 7,2; Oman 

və  ABŞ – 6,4; Kanada və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri – 6,3; Fransa – 5,7; 

Almaniya və Türkmənistan – 5,2; Qətər – 5,1; Niderland – 5,0; Böyük Bri-

taniya – 4,9; Qazaxıstan – 4,5; Pakistan – 4,4. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr 

aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Avropa İttifaqına üzv 

ölkələrdən gələnlərin sayı 5,5 dəfə azalaraq 20,1 min nəfər, körfəz ölkələrin-

dən gələnlərin sayı 4,6 dəfə azalaraq 94,6 min nəfər, MDB ölkələrindən gə-

lənlərin sayı 3,7 dəfə azalaraq 234,9 min nəfər olmuşdur. Bu azalmalar isə 

dövlət büdcəsi gəlirlərinə öz mənfi təsirini göstərir [2]. 

Cədvəl 2-də isə 2015-2019-cu illərdə xarici ölkələrə gedən Azərbay-

can vətəndaşlarının sayı barəsində məlumatlar verilir[1].  

                                                                                                                                         
Cədvəl 2.  

2015-2019-cu illərdə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 

İllər 

Xarici ölkələrə gedən 

Azərbaycan 

vətəndaşlarının sayı - 

cəmi (min nəfər): 

O cümlədən, 

turizm 

məqsədi ilə 

Xarici ölkələrə 

gedən 

Azərbaycan 

vətəndaşlarının 

turizmdə payı 

(faizlə) 

2015 4095,8 3256,2 79,5 % 

2016 4281,9 3592,1 83,9 % 

2017 4108,9 3447,4 83,9 % 

2018 4908,1 4096,7 83,5 % 

2019 5567,7 4347,3 78,08 % 
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Cədvəl 2-dən göründüyü kimi 2015-2019-cu illərdə xarici ölkələrə 

gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayında artım müşahidə olunur. Başqa 

sözlə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2015-ci ildə 

4095,8 min nəfər idisə, 2019-cu ildə bu göstərici 5567,7 min nəfərə yüksəl-

mişdir. Bununla yanaşı cədvəlin məlumatlarından onu da görmək olur ki, 

2015-2019-cu illərdə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının tu-

rizmdə payı 2015-ci ildə 79,5 % və 2016-cı ildə 83,9 %-dən 2019-cu ildə 

78,08 %-ə qədər azalmışdır.  

2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə 2019-cu ilin analoji dövrü mü-

qayisə edildikdə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşla-

rının sayının 3,9 dəfə azaldığını və cəmi 1073,4 min nəfər təşkil etdiyini 

göstərmək lazım gəlir. Ölkə vətəndaşları aşağıdakı ölkələrə səfər etmişdir: 

İran - 30,9 %, Gürcüstan - 27,7 %, Rusiya Federasiyası - 19,5 %, Türkiyə - 

13,2 %, digər ölkələr - 8,7 %. Gedənlərin faiz nisbətini kişilər və qadınlara 

görə müəyyən etsək müvafiq olaraq 69,9 % və 30,1 % olmuşdur. Bu dövrdə 

əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xarici ölkələrə Azərbaycan və-

təndaşlarının sayı bir neçə dəfə azalaraq aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

İran - 4,6; Türkiyə - 3,5; Gürcüstan - 4,1; Rusiya Federasiyası - 3,5[2]. 

Cədvəl 3-də Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq turizmdən gəlir-

ləri haqqında statistik göstəricilər verimişdir. Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq turizmdən gəlirləri 2015-ci ildə 2309,0 mln. ABŞ dollarından 

3162,0 mln. ABŞ dollarına yüksəlmişdir, bu isə 20,05 %-lik artım demək-

dir[5]. 

Cədvəl 3. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq turizmdən gəlirləri 

Sıra 

№-si 

İllər Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 

turizmdən gəlirləri (mln. ABŞ dolları ilə) 

1. 2015 2309,0 

2. 2016 2714,0 

3. 2017 3012,0 

4. 2018 2634,0 

5. 2019 3162,0 

Cədvəl 4-də Azərbaycan Respublikasında turizm üçün xarakterik sa-

hələr üzrə əsas göstəricilər əks olunmuşdur[1].  

Cədvəl 4.      

Turizm üçün xarakterik sahələr üzrə əsas göstəricilər 

Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 

Turizm üçün 

xarakterik sahələrdə 

49449 43447 46837 53222 58972 
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çalışan işçilərin sayı, 

nəfər 

Turizm üçün 

xarakterik sahələrdə 

yaradılmış əlavə 

dəyərin həcmi, milyon 

manat 

2437,3 2746,1 3151,0 3464,3 3704,9 

Turizm üçün 

xarakterik sahələrdə 

yaradılan əlavə dəyərin  

ölkənin ümumi daxili 

məhsulunda xüsusi 

çəkisi, faizlə 

4,5 4,3 4,5 4,3 4,5 

Turizm üçün 

xarakterik sahələr üzrə 

qoyulan investisiyaların 

həcmi, milyon manat 

1063,9 363,0 267,3 229,7 133,7 

 

Cədvəldən göründüyü kimi,turizm üçün xarakterik sahələrdə çalışan 

işçilərin sayı 2018-ci ilə nisbətdə 2019-cu ildə 10.8 % artaraq 58972 nəfər 

olmuşdur. Artım həmçinin özünü turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradıl-

mış əlavə dəyərin həcmində də göstərmişdir. Belə ki, 2018-ci ilə nisbətən 

2019-cu ildə 6.9% artaraq 3704900000 manat olmuşdur. 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin 

ümumi daxili məhsulunda xüsusi çəkisi 2018-ci ilə nisbətdə 0.2 % artmışdır. 

Belə ki, 2018-ci ildə bu pay 4.3 % ; 2019-cu ildə isə bu rəqəm 4.5 % olmuş-

dur. Bu artımlara baxmayaraq, turizm üçün xarakterik sahələr üzrə qoyulan 

investisiyaların həcmi 2018-ci ilə nisbətən 41.8 % azalaraq 2019-cu ildə 

133700000 manat olmuşdur. 

Cədvəl 5-də Azərbaycan Respublikasında mehmanxana və mehman-

xana tipli müəssisələrin əsas göstəriciləri verilmişdir[1]. 
 

Cədvəl 5. 

Azərbaycan Respublikasında mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin əsas göstəriciləri 
Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 

Mehmanxana və 

mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayı, vahid 

536 548 563 596 642 

Birdəfəlik tutum, yer 38519 40042 41611 46693 49980 

Nömrələrin sayı, vahid 17953 20330 20778 22192 23865 

İşçilərin sayı, nəfər 8364 9838 10015 11407 12481 

Müəssisələrin 

istismarından daxil olan 

gəlir, min manatla  

183055,1 240112,7 284453,9 359453,0 450188,5 

Müəssisələrin istismar 171730,8 204852,3 222192,9 277680,5 308342,5 
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xərcləri, min manatla 

Büdcəyə ödənilmiş ƏDV və 

digər vergilər, min manatla 

28098,5 38525,7 39040,6 33323,1 42252,5 

Cədvəl 5 - dən  göründüyü kimi 2018-ci ilə nisbətdə 2019 - cu ildə 

Azərbaycan Respublikasında mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisə-

lərin sayı 7, 7 % artaraq 642 çatdı; birdəfəlik tutum üzrə yerlərin sayı 7 % 

artaraq 49980 çatdı; nömrələrin sayı 7, 5 % artaraq 23865 çatdı; mehmanxa-

na və mehmanxana tipli müəssisələrdə işçilərin sayı 9, 4 % artaraq 12481 

çatdı; müəssisələrin istismarından daxil olan gəlirləri 25 % artaraq 

450188500 manata çatdı; büdcəyə ödənilmiş ƏDV və digər vergilər 26,8 % 

artaraq 42252500 çatdı.  

Təəssüf ki, bunu 2020-ci il üçün demək olmur. Pandemiya ilə əlaqədar 

olaraq 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqa-

yisədə turizm infrastrukturunun əsas elementlərindən olan mehmanxana və 

mehmanxana tipli müəssisələrin göstəricilərində geriləmə qeydə alınmış, 

ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 55,9 % azalaraq 

585,9 min olmuşdur. Bu dövrdə mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrin 

Respublika üzrə payı aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: Bakı - 58,8 %; 

Qəbələ - 8,1 %; Qusar - 8,0 %; Quba - 4,7 %; Naftalan - 4,2 %; Naxçıvan 

Muxtar Respublikası - 3,1 %; Lənkəran - 1,7 %; Şabran - 1,4 %; Mingəçevir 

- 1,1 %; Gəncə - 0,8 %; digər şəhər və rayonlardakı mehmanxanalar - 8,1 

%[4]. 

2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər tərəfindən mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrin sayı 2019-cu 

ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən 64,3 % azalaraq 340,8 min olmuşdur ki, 

bu da ümumi gecələmələrin 58,2 % təşkil edir. Gecələmələrin dünya üzrə 

vətəndaşların payına düşən faiz bölgüsünə nəzər salaq :Rusiya Federasiyası 

- 15,6 %; Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri - 11,2 %; Səudiyyə Ərəbistanı - 11,2 

%; Türkiyə - 6,8 %; Hindistan - 6,4 %; Böyük Britaniya - 5,3 %, Küveyt - 

5,0 %; İran - 3,3 %; İsrail - 2,9 %; ABŞ - 2,2 %; Qətər - 1,8 %; İraq - 1,7 %; 

Almaniya - 1,6 %; Pakistan - 1,5 %; Qazaxıstan - 1,5 %; İtaliya - 1,2 %; Uk-

rayna - 1,2 %; Gürcüstan - 1,0 %; Bəhreyn - 0,9 %; digər ölkələrin vətən-

daşları - 17,7 %[4]. 

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin keçirdiyi gecələmələrin 

Azərbaycan Respublikasının regionları üzrə faiz bölgüsü aşağıdakı kimi 

müəyyən edilmişdir: Bakı - 75,3 %; Qusar - 7,2 %; Qəbələ - 4,8 %; Naftalan 

- 4,5 %; Naxçıvan Muxtar Respublikası - 3,7 %; Quba - 2,3 %; digər rayon 

və şəhərlərdəki mehmanxanalar - 2,2 %. Azərbaycan Respublikası vətəndaş-

ları üzrə mehmanxanalarda keçirilmiş gecələmələrin sayı 2019-cu ilin 

yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 34,4 % azalaraq 245,1 min olmuşdur[4]. 
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Cari ilin yanvar-iyun aylarında mehmanxanaların gəlirləri əvvəlki ilin 

eyni dövrü ilə müqayisədə 61,6 % azalaraq 72,0 milyon manat olmuşdur. 

Mehmanxanaların gəlirlərinin payının faiz bölgüsünə nəzər salaq: nömrələ-

rin (otaqların) təqdim olunması üzrə xidmətlər - 58,7 %; ictimai iaşə xid-

mətləri - 28,6 %; müalicə və sağlamlıq xidmətləri - 3,3 %; digər xidmətlərin 

göstərilməsi - 9,4 %[4]. 

2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında mehmanxanaların birdəfəlik tutu-

mundan istifadə 14,0 % azalaraq 7,6 % səviyyəsində olmuşdur (2019-cu ilin 

müvafiq dövründə bu göstərici 21,6 % təşkil etmişdir). Bu göstərici Azər-

baycan Respublikasının regionları üzrə aşağıdakı kimi olmuşdur: Beyləqan - 

21,8 %; Naftalan - 21,7 %; Qusar - 13,6 %; Şabran - 12,8 %; Quba - 11,8 %; 

Bakı - 11,4 %; Qəbələ - 11,0 %; Biləsuvar - 10,4 %; Cəlilabad - 9,2 %; Sa-

birabad - 9,2 %; Göyçay - 9,2 %; Naxçıvan Muxtar Respublikası -  8,3 %; 

digər rayon və şəhərlərdə faiz göstəricisi ölkə üzrə orta göstəricidən aşağı 

olmuşdur[4]. 

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol  

xəritəsinin turizm müəssisələrinin maliyyə potensialının  

möhkəmləndirilməsi və idarə olunması problemlərində rolu 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 

əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri‖ndən biri 

kimi ixtisaslaşmış turizm və əyləncə müəyyən edilmiş, beynəlxalq və yerli 

ekspertlərlə birlikdə dünya təcrübəsində turizm sahəsində islahatların ən 

uğurlu modelləri və onların ölkəmizdə tətbiqi imkanları təhlil edilmişdir. 

Aparılmış təhlillər nəticəsində turizm sahəsi üzrə strateji yol xəritəsinin ilkin 

layihəsi hazırlanmışdır. 

Ölkədə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq 

standartlara cavab verən turizm xidmətlərinin formalaşdırılması bu sahənin 

qanunvericilik bazasının və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmil-

ləşdirilməsini, mövcud turizm potensialından istifadə imkanlarının genişlən-

dirilməsini, regionlarda turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını, yeni tu-

rizm marşrutlarının yaradılmasını, habelə rəqabətədavamlı qiymət təklifinin 

təmin edilməsini zəruri edir. 

Bununla yanaşı, ölkənin turizm potensialı səyyar, xüsusilə də giriş, tu-

rizm sahələrinin inkişafının yüksək differensiasiyası zamanı respublikanın 

müxtəlif sahələrində tam istifadə olunmur. Bakı şəhəri Azərbaycanın qlobal 

turizm sektorundakı payının böyük bir hissəsinə sahibdir. Turizm üzrə 

məşhur internet portallarının məlumatına görə, ölkəyə gələn xarici turistlərin 

üstünlük verdikləri turizm mərkəzlərinin 75 faizi Bakıda yerləşir [3]. O 

cümlədən, 2019-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının mehmanxana və 
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mehmanxana tipli müəssisələrdə iqtisadi rayonlar üzrə birdəfəlik tutum 

49980 yer təşkil edir və bu yerlərdən 20740 (41,5 %) Bakı şəhərinə məxsus-

dur [1]. Bu isə turizmin inkişafında mərkəz - region prinsipində qeyri – ta-

razlıq yaradır. 

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişa-

fına dair Strateji Yol Xəritəsində turizm sektorunun GZİT təhlili verilmişdir. 

Turizm sektorunun güclü tərəfləri: 

– Azərbaycan ərazisinin qədim tarixə, zəngin mədəni abidələrə, əlve-

rişli coğrafi mövqeyə, cəlbedici təbiətə, folklora malik olması və müxtəlif 

dinlərin qovşağında yerləşməsi; 

– konfrans zalları, mehmanxanalar vədigər müvafiq xidmət infrastruk-

turlarının olması; 

– turizmin inkişafına dövlət dəstəyinin olması;

– coğrafi məkan baxımından uyğun mövqedə yerləşməsi – Asiya, Av-

ropa vəYaxın Şərq regionuna yaxın olması; 

– irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində təcrübənin olması;

– qeyri-neft sektorunun inkişafında turizm sektorunun dövlət tərəfin-

dən prioritet sektorlardan biri kimi müəyyən edilməsi. 

Turizm sektorunun zəif tərəfləri: 

– turizm sahəsində kadr hazırlığının keyfiyyət vəkəmiyyət baxımından

əmək bazarının tələblərinətam cavab verməməsi; 

– ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çatışmazlıqların olması;

– turizm müəssisələrinin əsasən Bakı şəhərində təmərküzləşməsi;

– ölkənin regionlarında turizm informasiya mərkəzlərinin az olması;

– regionlara səyahətin əsasən avtomobil yolu ilə mümkünlüyü (dəmir

və su yolu infrastrukturunun, eləcə də uçuşların yetərli olmaması); 

– regionlarda xarici dillərdə sərbəst danışanların sayının nisbətən az

olması; 

– ölkə tanıtımının yetərincə təşkil olunmaması;

– ölkəyə gələn xarici vətəndaşlara sərhəd-buraxılış məntəqələrində sü-

rətli keçidin tam təmin edilməməsi; 

– turizm sektoru üzrə təhlillərin aparılması üçün statistik məlumat ba-

zasının kifayət etməməsi; 

– ölkəyə gələn xarici turistlərin məmnunluq səviyyəsinin ölçülməsi

məqsədilə mütəmadi şəkildə monitorinqlərin  keçirilməməsi. 

Turizm sektorunun imkanları: 

– işçi heyətin peşəkarlığının artırılması;

– yeni turizm xidmətlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi;

– xarici və yerli turistlər üçün səyahət imkanlarının daha da asanlaşdı-

rılması; 
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– ölkənin Naftalan nefti və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerlə-

şən duz dağı kimi dəyərli sərvətlərə sahib olması; 

– dövlət-özəl tərəfdaşlığı vasitəsilə özəl sektorun turizm sektoruna 

dəstəyi. 

Turizm sektorunun təhlükələri: 

– ölkənin geosiyasi mövqeyindən asılı olaraq yarana biləcək xarici 

təhlükələr. 

Turizmdə maliyyə nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin 

problemləri, təhlili və proqnozlaşdırılması 
Turizm müəssisələrinin iqtisadiyyatının inkişaf templəri və müəssisə-

lərin maliyyəsinin sağlamlaşdırılması təkcə maliyyə resurslarından deyil, 

həm də turizm müəssisələrinin maliyyə resurslarının formalaşdırılması mən-

bələrindən asılıdır ki, bu da maliyyə idarəçiliyinin düzgün təşkili sahəsində 

ən mühüm vəzifələrdən birini təşkil edir. Yaranma mənbələrinə görə, müəs-

sisələrin maliyyə resursları öz resurslarına və cəlb olunanlara bölünür. Tu-

rizm müəssisələri səviyyəsində birinciyə ümumi gəlir, amortizasiya, cəlb 

olunanlara borc vəsaitləri, maliyyə və kredit bazarlarında səfərbərlik edilən 

vəsaitlər aiddir. 

Turizm müəssisələrində maliyyə resurslarının formalaşdırılması mən-

bələrinin strukturu, ilk növbədə, öz vəsaitlərinin xüsusi çəkisi mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Turizm müəssisəsinin sahibkarı demək olar ki, hər yerdə 

bu gün maliyyə problemlərini öz resurslarının axtarışı hesabına deyil, kom-

mersiya kreditinin borc vəsaitləri hesabına həll etməyə çalışır. 

Turizm sənayesi müəssisələrinin maliyyə resurslarının idarə edilməsi 

onların maliyyə vəziyyətini və maliyyə resurslarını kompleks şəkildə təhlil 

etmədən mümkün deyil. Turizm biznesi hazırda ölkədə yüksək rəqabət sə-

viyyəsi, həmçinin ümumi iqtisadi vəziyyətlə bağlı xeyli çətinliklər yaşayır. 

Buna görə də, maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəticələrinin təhlili gələcək-

də turizm sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin planlaşdırılmasının ayrıl-

maz elementlərinə çevriləcək. 

Turizm şirkətinin uğurlu fəaliyyətinin təminatı təkcə ixtisaslı rəhbər 

heyəti deyil, həm də turizm fəaliyyətinin maliyyə vəziyyəti, habelə müəssi-

sənin maliyyə nəticələrinin səviyyəsi və dinamikası barədə vaxtında məlu-

matlandırılmasıdır. Məhz bu göstəricilər turizm sənayesi şirkətinin planlaş-

dırılmasının və proqnozlaşdırılmasının əsasını təşkil edir, həmçinin müflis-

ləşmə ehtimalının mövcudluğunu və səviyyəsini müəyyən etməyə imkan 

verir. 

Maliyyə vəziyyəti-mühasibat balansının likvidlik səviyyəsi, ödəmə 

qabiliyyətinin səviyyəsi və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə şirkətlərin maliy-

yə dayanıqlığı qiymətləndirilən müəyyən meyarlar toplusudur. Turizm şir-
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kətlərinin maliyyə vəziyyətinin təhlili metodologiyası digər kommersiya 

müəssisələrinin maliyyə vəziyyətinin təhlili metodologiyası ilə praktiki ola-

raq eynidir. 

Turizm müəssisəsinin maliyyə vəziyyətinin təhlili metodikası aşağıda-

kı elementlərdən ibarətdir (cədvəl 6). 

Cədvəl 6. 

         Turizm müəssisəsinin maliyyə vəziyyətinin təhlili metodikası 

Təhlilin istiqamətləri Təhlilin metod və üsulları 

Mühasibat balansının təhlili * üfuqi təhlil

* şaquli təhlil

- balans valyutasında ayrı-ayrı elementlərin 

xüsusi çəkisində və göstəricilərin 

dinamikası təhlili metodikasından istifadə 

olunur 

Likvidlik və 

ödəməqabiliyyətinin təhlili 

* likvidlik dərəcəsinə görə mühasibat

balansının göstəricilərinin qruplaşdırılması 

* likvidlik göstəricilərinin nisbəti

* ödəməqabiliyyəti göstəricilərinin

hesablanması 

Maliyyə davamlılığının təhlili * maliyyə davamlılığı əmsallarının nisbi

göstəricilərinin hesablanması 

* maliyyə dayanıqlılığının üçkomponentli

modelinin qurulması 

* müflisliyin yaranma ehtimalının müyyən

edilməsi 

Cədvəl 6-da təqdim olunan metod və istiqamətlərdən başqa turizm şir-

kətinin maliyyə vəziyyəti mülkiyyətçilərin və menecerlərin istəyi ilə onun 

fəaliyyətinin əlavə tədqiqat metodları həyata keçirilə bilər. Belə ki, maliyyə 

vəziyyətinin təhlili elementlərindən biri işgüzar fəallığın göstəricilərinin təh-

lilidir. Xüsusilə son zamanlar turizm şirkətlərinin reytinq qiymətləndirmə 

metodları, o cümlədən maliyyə vəziyyəti daha çox populyarlıq qazanır. Bu 

onunla bağlıdır ki, reytinqdə yüksək yerlər turoperatorla işləyən təkcə tu-

rizm firmasının deyil, turist məhsulunun son alıcısının da etibarını artırmağa 

imkan verir. 

Öz vəsaitlərinin mövcudluğunu artırmaq xidmətlərin həyata keçirilmə-

sinin həcmini, mənfəətin həcmini  və gəlirlilik səviyyəsini artırmaq yolu ilə 

həll edilə bilər. Turizm şirkətinin fəaliyyətinin maliyyə nəticələri iki əsas 

komponentdən, daha dəqiq desək, satılmış turizm məhsullarının miqdarın-

dan və onların maya dəyərindən ibarətdir. Turizm sahəsinin maliyyə nəticə-

lərinin təhlili metodikası aşağıdakı elementlərdən ibarətdir (cədvəl 7).
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Cədvəl 7. 

Turizm sahəsinin maliyyə nəticələrinin təhlili metodikası 

Təhlilin istiqamətləri Təhlilin metod və üsulları 

Maliyyə nəticələrinin 

göstəricilərinin təhlili 

* üfuqi təhlil 

* şaquli təhlil 

* amilli təhlil 

- mənfəətin formalaşdırılması və 

istifadəsinin kompleks təhlili, o cümlədən 

gəlirin və maya dəyərinin təhlili həyata 

keçirilir 

Rentabellik göstəricilərinin 

təhlili 

* rentabellik göstəricilərinin hesablanması 

* rentabellik göstəricilərinin dinamikada 

təhlili 

* rentabellik göstəricilərinin amilli təhlili 
 

Turizm məhsulunun maya dəyəri turizm məhsulunun formalaşmasın-

da, irəliləməsində və satışında istifadə olunan maddi, texniki və digər re-

sursların dəyər qiymətləndirilməsidir. Turizm məhsulunun maya dəyərinin 

ən böyük hissəsini yaşayış və nəqliyyat xərcləri, ən aşağı hissəsini isə sığor-

ta xərcləri təşkil edir. 

Turizm şirkətinin fəaliyyətinin maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəti-

cələrinin təhlili üçün əsas informasiya mənbələri kimi aşağıdakılar çıxış 

edir: 

– normativ və planlı məlumat; 

– təsərrüfat, statistik, operativ və mühasibat uçotlarının məlumatları; 

– maliyyə-mühasibat hesabatlarının məlumatları, seçmə maliyyə və 

statistik hesabatlar;  

– digər məlumatlar. 

Turizm sahəsi müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinin təşkili obyektiv 

olaraq yalnız kommersiya banklarının maliyyə deyil, həm də kredit resursla-

rından istifadə olunmasını tələb edir və yeni yaradılan əlavə dəyərin pul for-

masının yenidən bölüşdürülməsinin obyektiv zəruriliyi ilə bağlıdır. Bununla 

belə, bu səbəb qanuni olaraq borcalan maliyyə sıçrayışının ehtiyatları hesa-

bına məcburi örtülmənin yaranması və zərurətindən irəli gəlir. 

Cəlb edilmiş vəsaitlərin böyük xüsusi çəkisi turizm müəssisələrinin 

maliyyə fəaliyyətini kommersiya banklarının kreditləri üzrə yüksək faizlərin 

ödənilməsi üçün əlavə xərclərlə məhdudlaşdırır ki, bu da turizm müəssisələ-

rinin balansının likvidliyini çətinləşdirir. 

Buna baxmayaraq, borc-resurs tənzimlənməsi, məsələn, dövriyyə və-

saitlərinin, bizim fikrimizcə, dinamik inkişaf edən şəraitdə fondların dövriy-

yəsinin başa çatdırılmasının əsas metoduna çevrilmişdir. 



Turizm müəssisələrinin maliyyə potensialının möhkəmləndirilməsi.... 

75 

Demək olar ki, turizm müəssisəsinin maliyyəsinin təşkilinin ən vacib 

prinsiplərindən biri – şəxsi və borc vəsaitlərinin rasional birləşməsi olub. 

Belə vəziyyətin əsas səbəblərindən biri turizm müəssisələrinin dövriyyə və-

saitlərinin formalaşmasında və istifadəsində normativ bazadan "qeyri-qanu-

ni istirahətdir". Dövriyyə vəsaitlərinin özünütənzimlənməsi baş tutmadı. 

Turist müəssisələrinin dövriyyə vəsaitlərini idarə etmələrinin təşkili və itiril-

məsi baş verib. 

Bazarın iri maliyyə problemləri turizm müəssisələrinə turizm məhsul-

larına çəkilən məsrəflərə qənaət etməyi, eləcə də istismar xərcləri, mənfəət, 

zərərlərin azaldılması, dövriyyə vəsaitlərinə tələbatın azaldılmasını unutdur-

du. Turizm müəssisələrinin fəaliyyətinin effektivliyinin fundamental meyar-

ları – fond-silahlılıq, fondverilmə dinamikası, onların turizm məhsulundan 

irəli gələn cari xərclərə təsiri, eyni maliyyə problemlərinin ağırlığı maliyyə 

menecmenti üzündən kənarda qalıb. 

Respublikanın  bir çox turizm müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin 

formalaşmasının əsas mənbələrindən biri xidmətlərin göstərilməsindən əldə 

edilən gəlirdən deyil, digər məxsusi və onlara bərabər tutulan vəsaitdən 

deyil, kommersiya banklarının kreditlərindən ibarətdir. 

Demək olar ki, turizm müəssisələrimiz əslində borclar üzrə hesablaş-

malar üçün işləyirlər. Turizm müəssisələrinin əhəmiyyətsiz hissəsində debi-

tor və kreditor borcları üzrə balanslarda ləğvlərin məbləği bu vəziyyətin tə-

zahürüdür. 

Müvəqqəti gecikmə problemi kəskinləşdi. Turizm məhsulundan vəsai-

tin daxilolmalarının istənilən ləngiməsi (gecikmənin səbəbindən asılı olma-

yaraq) zamanı turizm müəssisələri gizli itkilərə məruz qalır. Əhəmiyyətli 

müvəqqəti gecikmə ilə əldə edilmiş turizm müəssisəsinin özünəməxsus və 

ya çatası vəsaitlər artıq tam həcmdə digər məqsədlərin ödənilməsinə yönəl-

dilə bilməz. Onlar müəyyən hissədə getdikcə daha çox kredit öhdəliklərinin 

ödənilməsi mənbəyinə çevrilir. 

Bununla yanaşı, ödəniş-hesablaşma münasibətləri bir çox hallarda 

bank vasitəsilə istehsal olunan vəsaitlərin köçürülməsi üzrə əməliyyatların 

həqiqi iqtisadi məzmununu əks etdirmir. Nağdsız və nağd hesablaşmalardan 

istifadə etməklə hesablaşmaların kombinə edilmiş üsulları inkişaf etmişdir. 

Hazırda dövriyyə vəsaitləri ilə demək olar ki, zəifləyən çətinliklərin 

təsiri altında bütün turizm müəssisələri göstərilən xidmətlərin əvvəlcədən 

ödənilməsinə nail olurlar ki, bu da bir tərəfdən onların dövriyyə vəsaitlərinin 

dövriyyəsinə müsbət təsir göstərir, digər tərəfdən isə ilkin qaydada xidmət 

ödəmiş turizm müəssisələrinin dövriyyə fondlarının dövriyyəsini ləngidir. 

Belə çıxır ki, eyni zamanda, turizm müəssisələrinin fəaliyyətində baş verən 

bu əməliyyatların "saldo" bir növ "mənfi" işarəsinə "müsbət" işarəsinə nis-
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bətən daha çox meyllənir. Əks təqdirdə, biz turizm müəssisəsinin maliyyə 

vəziyyətinə dair bir qədər fərqli mənzərəyə malik olardıq. 

Turizm müəssisələrinin yerli maliyyə kapitalının strukturu getdikcə 

onların tələblərini təmin etməyə başlayıb. Dinamik inkişafa doğru hərəkət 

borc maliyyələşməsinə doğru mənbələrin əhəmiyyətli dərəcədə deformasi-

yası ilə bağlı olub. İşçilərin, bankların və büdcənin məcburi ödənişlər üzrə 

ödənilməməsi kimi borclanma forması geniş yayılmışdı. 

Belə hesab edirlər ki, turizm müəssisələrinin işgüzar fəallığını artır-

maq üçün vergiləri azaltmaq lazımdır. Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə, bu 

gün turist ödəyicilərinin bütün pul yığımlarının böyük hissəsi geri alınır. 

Amma turizm müəssisələri üçün güzəştli vergitutma məsələsi təxminən hə-

mişə aktual olub. Son illər vergi xidməti işçilərinin vergilərdən azad edilmə-

si və ya qismən azad edilməsi istiqamətində təzyiqlərin azaldılması prosesi 

baş vermişdir. Bizim fikrimizcə, bu, turizm müəssisələrinin vergi yükünün 

azaldılmasının ən yaxşı variantlarının müəyyənləşdirilməsi üçün prinsipial 

əhəmiyyət kəsb edir. Bütün əlverişsiz iqtisadi konyuktura nəticəsində debi-

tor və kreditor borclarının artması, mənfi maliyyə nəticələri getdikcə artan 

turizm müəssisələrinin sayı, eyni zamanda, bank kreditlərinin bahalığı onla-

ra vergilərin, eyni zamanda isə əmək haqqı da daxil olmaqla, digər ödənişlə-

rin qeyri-qanuni azalmasına gətirib çıxardı. 

Vergilərin azaldılması probleminin dövlətin turizm müəssisələri ilə 

ciddi maliyyə münasibətlərinin yaradılması əsasında potensial vergi ödəyici-

ləri kimi, vergi sahəsinin baza şərtlərinə yenidən baxılmasının ayrı – ayrı 

elementləri üzrə həyata keçirilməsinin zəruriliyi kimi başa düşülməsi yalnız 

bu yanaşma turizm müəssisələrinin işgüzar fəallığının dövlət tənzimlənməsi 

sisteminin qurulmasını təmin edə bilər. Ödəniş sisteminin azalması amorti-

zasiya siyasətinə mənfi təsir göstərə bilər. Ödəniş-hesablaşma sistemində 

baş verən nasazlıqlar nəticəsində turizm müəssisələrinin turizm xidmətlə-

rinin ritmikliyinin itirilməsi amortizasiya həcminin turizm məhsullarının 

satış həcmindən hesablanması prosesini silir. Bu, amortizasiyanın əhəmiy-

yətli payının real pulla möhkəmləndirilməmiş mifik mənbəyə çevrilməsinin 

əsas səbəblərindən birini nəzərdən keçirmək lazımdır. Artmaqda olan maliy-

yə çətinliklərinin təsiri altında turizm müəssisələri dövriyyə kapitalının ma-

liyyələşdirilməsi üçün amortizasiya ayırmaları və əmək haqqı fondundan is-

tifadə edirdilər. Bu gün bu məsələ kəskin şəkildə dayanır və digər amillər 

arasında turizm müəssisələrinin fəaliyyətinin inkişafı üçün vacib olan aktiv 

amortizasiya siyasətinin həyata keçirilməsini ciddi şəkildə ləngidir. 

Amortizasiya siyasəti turizm müəssisələrinin əsas fondlarının yenilən-

məsinə amortizasiya ayırmalarının formalaşdırılması, bölüşdürülməsi və is-

tifadəsi ilə bağlı pul vəsaitlərinin dövriyyəsinin fundamental əsaslarından 
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birinin idarə olunması üçün vasitədir. Amortizasiya siyasətini onun davamlı-

lığının təmin edilməsi, turizm xidmətlərinin proqnozlaşdırılmasının artırıl-

ması və avadanlığın dəyişdirilməsi zərurətinin proqnozlaşdırılması ehtiyacı-

nın cari vəziyyəti nəzərə alındıqda qurmaq lazımdır. Amortizasiya siyasəti-

nin fəallaşdırılması məqsədilə yaxın illərdə amortizasiya normalarına yeni-

dən baxılması və əsas fondların yenidən qiymətləndirilməsi məqsədəuyğun 

hesab edilir. Bu zaman son yenidən qiymətləndirmənin dərslərini nəzərə 

almaq vacibdir, hansını ki, müxtəlif nöqteyi-nəzərdən uğurlu qəbul etmək 

olmaz. 

Həmçinin qeyri-maddi aktivlərin müəyyənləşdirilməsi də tələb olunur. 

Məsələ burasındadır ki, onlar bir çox təşkilatlarda nizamnamə kapitalında çox 

layiqli paya malikdirlər. Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya (köhnəlmə) 

onların əldə edilməsi və ya alınması üçün müqavilələrdə belə növbədənkənar 

aktivlərin istismar müddətləri əsasında müəyyən edilmiş normalar üzrə hesabla-

nır. Çox vaxt xidmətin bu müddətləri özbaşına müəyyən edilir və hər hansı iqti-

sadi əsaslandırmadan məhrum edilmiş amortizasiya ayırmalarını müəyyən edir 

ki, bu da xərclər və mənfəət haqqında məlumatları təhrif edir. 

Turizm müəssisələrinin maliyyəsinin təşkili problemlərinin geniş 

spektrində mərkəzi yer tutan maliyyə-resurs probleminin arxasında turizm 

müəssisələrinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün maliy-

yə resurslarının cəlb edilməsi məsələsini görmək düzgün olmazdı. Maliyyə 

resurslarının dövriyyəsi, onların bu cür dövriyyənin bir hissəsi kimi səfər-

bərliyi həm də xərclənmənin istiqamətləndirilməsi və idarə edilməsi, Azər-

baycan Respublikasında  bazar münasibətlərinin inkişafının cari mərhələsi-

nin ümumi iqtisadi və spesifik maliyyə – kredit şərtləri ilə bağlı olan sərma-

yələr məsələsidir. 

Nəticə 

Turizm şirkətinin fəaliyyətinin maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəti-

cələrinin təhlilinin nəticələri əsasında onun gələcək inkişaf proqnozu və fəa-

liyyət istiqamətləri formalaşır. Turizm sahəsinin maliyyə vəziyyətinin və 

şirkətin maliyyə nəticələrinin proqnozlaşdırılmasının əsas xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, bu proqnozların tərtib edilməsində digər fəaliyyət sahələri üçün 

əhəmiyyətli olmaya biləcək amillər nəzərə alınır. Məsələn, turizm şirkətinin 

fəaliyyətinin proqnozlaşdırılmasının, eləcə də onun maliyyə nəticələrinin 

proqnozlaşdırılmasının əsas amillərindən biri fəaliyyətin mövsümi olması-

dır. Bundan başqa, xarici valyuta məzənnələri, əhalinin real gəlirlərinin sə-

viyyəsi, turizm məhsulunun maya dəyəri də nəzərə alınır. Beləliklə, turizm 

şirkətinin maliyyə nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin təhlili və proqnoz-

laşdırılması onun gələcək inkişafı və sabit fəaliyyəti ilə bağlı səmərəli idarə-

etmə qərarlarının qəbul edilməsinə kömək edən mühüm amillərdən biridir. 
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Milyonçu mesenat Ağa Musa Nağıyevin Osmanlı ordenləri ilə təltifi 

Awarding Azerbaijani Millionier Mecinat A.M.Nagiyev with the 

Ottoman Medals 

Награждение миллионера-меценанта Ага Муса Нагиева 

Османскими орденами 

Xülasə: Azərbaycanın milyonçu-mesenatlarından biri olan 

A.M.Nağıyev qardaş Osmanlı dövlətində də xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə 

məşğul olmuşdur. Bu yardımlarına görə onun Osmanlı dövlət ordenləri ilə 

təltif edilməsi bu günə qədər tarixşünaslığımıza məlum olmamışdır. Rus-Os-

manlı müharibəsi dövründə Ərzurumun dağıdılmış məscidlərindən birində 

tapılan müqəddəs Qurani-Kərim kitabını məhz A.M.Nağıyev satın alaraq 

qoruyub saxlamış və daha sonra sultan V Mehmet Rəşada hədiyyə etmişdir. 

Türk sultanı A.M.Nağıyevin bütün bu xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiş 

və o Osmanlı ordenləri Məcidi və Osmani ilə təltif edilmişdir. Bütün bunlar 

haqqında iki Osmanlı arxiv sənədində məlumat verilir. Həmçinin A.M.Nağı-

yevin foto şəklində də bu ordenləri görmək mümkündür. Təəssüflər olsun 

ki, A.M.Nağıyevin təltif edildiyi bu ordenlərin günümüzə qədər gəlib çat-

ması barədə heç bir məlumat yoxdur.  

Açar sözlər: А.М.Nağıyev, Bakı, Osmanlı ordenləri, Məcidi nişanı, 

Osmani nişanı. 

Abstract: A.M. Nagiyev-one of the millionier mecenats of Azerbaijan 

had charity activity in the Ottomon State. İt was unknown that he was 

awarded because of his charity. The holy Koran found in knocked down 

mosque in Arzurum was bought and preserved by Nagiyev. Then he sent it 

as a present to Sultan Mehmet Rashad (1909-1918). The Sultan appriciated 

it as exceptional service. In return Nagiyev was awarded with Majidi and 

Ottoman badges. It is possible to see Nagiyevs  photos and badges in two 

Ottoman archive documents. But there isn‘t any information if the medals 

presented to Nagiyev have reached nowadays or not.  

Keywords: Aga Musa Nagiyev, Baku, the Ottoman medals, the 

Majidi badge, the Ottoman badge.   
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Резюме: Один из миллионеров-меценантов Азербайджана 

А.М.Нагиев в братском Османском государстве также занимался бла-

готворительной деятельностью. За эти пожертвования награждение его 

османскими государственными орденами до сегодняшнего дня не был 

известен нашей историографии. Во время Русско-Османской войны в 

одной из разрушенных мечетей Эрзерума был найден свяшенная книга 

Корани-Кярим, именно А.М.Нагиев купил и сохранил найденную свя-

шенную книгу и подарил его Султану Мехмед Рашад V. Турецкий сул-

тан высоко оценил все эти заслуги А.М.Нагиева и он был удостоен ос-

манскими орденами Маджиды и Османи. Все эти сведения даются в 

двух османских архивных документах.  Также отражена фотография 

Нагиева, в котором можно увидеть эти ордена. К сожалению ни каких 

сведений нету о том что дошлили эти ордена до наших дней которыми 

был награжден А.М.Нагиев.     

Ключевые слова: А.М.Нагиев, Баку, Османские ордена, медал 

Маджиды, медал Османи.  

Giriş 
Sovet dövründən fərqli olaraq Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdik-

dən sonra milli  burjuaziyamızın  görkəmli  nümayəndələrinin həyat və fəa-

liyyətlərinin öyrənilməsinə marağın xeyli artması nəticəsində obyektiv elmi 

tədqiqatlar aparmaq üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Belə görkəmli tarixi 

şəxslərdən biri də heç şübhəsiz milyonçu mesenat Ağa Musa Nağıyevdir 

(1849-1919). 

A.M.Nağıyev  yaxın dövr tariximizə neft sənayemizin və təhsilimizin 

inkişafında böyük  xidmətlər  göstərmiş  xeyriyyəçi milyonçu mesenat kimi  

daxil  olmuşdur. Lakin uzun dövr ərzində bu kimi tarixi şəxsiyyətlərə qara 

yaxılmış və xalqımızın yaddaşından silinmək istənmişdir. Xüsusən də qeyd 

etməliyik ki, sovet dövrü tarixşünaslığımızda milli burjuaziyamızın nüma-

yəndələri, o cümlədən A.M.Nağıyev istismarçı siniflər kimi qələmə verilir-

dilər. Sovet tarixşünaslığı onları öz mənfəətlərini güdən, öz məqsədləri na-

minə hökumətdən islahatlar tələb edən, fəhlə-kəndli təbəqəsinin düşməni 

kimi tanıtmışdı. Təbii ki, belə olan təqdirdə uzun bir tarixi dövr üçün 

A.M.Nağıyev və eləcə də bu dövr digər tanınmış xadimlərimizin fəaliyyəti 

hərtərəfli şəkildə tədqiq edilməmişdir.  

A.M.Nağıyevi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinə tanıdan yazıçı Manaf Sü-

leymanov olmuşdur. Sovet məfkurəsinin təsiri altında qələmə alınan bu 

əsərdə, müəllif ―eşitdiklərinə‖ görə A.M.Nağıyevi çox simic və xəsis bir 

milyonçu kimi bəzi kamediya əsrlərindəki ―obrazlarla‖ xarakterizə etsə də, 

onu daha dolğun və doğru bir şəxsiyyət kimi tanıtmaqdan ötrü Bakı milyon-
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çuları arasında məhz, ən çox da onun haqqında məlumat vermişdir. Hətta, 

deyilənlər ilə, mesenat milyonçunun real hayatı arasında bir qəribəliyin 

mövcud olduğunu sezib dilə gətirərcəsinə ―Ağa Musanın adı camaat arasın-

da xəsis çıxsa da, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, o, birinci Realnı məktəbin 

hamiliyini boynuna almışdı, ildə hazırlıq sinfinə iyirmi beş müsəlman uşağı-

nı əlavə qəbul etdirməyə nail olmuşdu. Bunun nəticəsində az bir zamanda 

məktəbdə müsəlman şagirdlərin sayı əlli faizə çatmışdı‖ şəklində fikrini ifa-

də edə bilmişdir.  Başqa bir yerdə isə, əsl A.M. Nağıyevi təsvir edərək 

―Təmtərağı sevən deyildi, şan-şöhrətdən məst olmazdı, artıq xərcdən, israf-

çılıqdan boyun qaçırardı‖ deyə  qeyd etmişdir. Bəlkə də bütün bunların nəti-

cəsi idi ki, 1914-cü ildə A.M. Nağıyev sahib olduğu yetmiş milyon manat 

qızıl pul və əmlakları ilə azərbaycanlı milyonçular içində birinci yerə gəlib 

çatmışdı [7, s. 93-103]. Buna baxmayaraq A.M.Nağıyev  xalqımızın  maa-

riflənməsində, sosial-siyasi  cəhətdən  təkmilləşməsində  hər  zaman  öndə  

addımlayanlardan biri olmuşdur. A.M.Nağıyevin  ümumi olaraq fəaliyyətin-

dən  danışarkən onun  ölkəmizdə  neft, dənizçilik və qida sənayesində milli 

kadrlarımızın hazırlanması, bank sektorunun, incəsənətin, təhsilin inkişafı  

sahəsində gördüyü işlər və 1907-ci ildə ―Cəmiyyəti xeyriyyə‖ təşkilatının 

sədr müavini, 1911-1913-cü illərdə isə bu təşkilatın sədri kimi [12, s. 56-59] 

diğər xeyriyyəçilik  xidmətlərini  xüsusi  qeyd  etməliyik.  Bu  mənada  

A.M.Nağıyev  tərəfindən  ―Cəmiyyəti xeyriyyə‖ üçün əzəmətli ―İsmailiyyə‖ 

binası [8, s. 209-210; 13], burdan bir qədər yuxarıda üçüncü mərtəbəsi ya-

rımçıq qalmış Realnı məktəbinin təmiri və sponsorluğu, şəhər kənarında 

xəstəxana (əvvəllər Semaşko xəstəxanası, indi isə 1 saylı Kliniki Tibbi Mər-

kəzin binası) daxil olmaqla yüzə yaxın tikili əsər, Bakı su kəməri üçün pul 

yardımı və s. bu yönlü xidmətlərini ən önəmli məqamlar kimi vurğulaya bi-

lərik [7, s. 93]. A.M. Nağıyevin tikdirdiyi binalar indi də Bakının zahiri gö-

rüşünü bəzəyən tarixi memarlıq abidələri olmaqla yanaşı, ölkəmizin bir çox 

tarixi hadisələrinə şahitlik edərək uzun ilərdir ki, ictimai-siyasi, mədəni-

maarif və səhiyyə sahələrində istifadə olunan önəmli məkanlardır [1, s. 226-

228]. Bütün bu deyilənlər bir daha göstərir ki, A.M.Nağıyev damğalandığı 

kimi xəsis yox, öz xalqının gələcəyi üçün misilsiz xidmətlər göstərmiş mil-

yonçu mesenat-xeyriyyəçi olmuşdur. 

Neft  sənayemizin nəhənglərindən sayılan A.M.Nağıyevin  xeyriyyə-

çilik fəaliyyəti təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmamış, qonşu dövlətlərə və 

xalqlara da onun tərəfindən bəzi maddi yardımlar edilmişdir. O, özünün bu 

addımları ilə həmin dövlətlərin və xalqların rəğbətini qazana bilmiş, bu döv-

lətlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və bu xalqların bəzi məşhur orden 

və medalları ilə mükafatlandırılmışdır [1, s. 94-95; 6, s. 48; 2, s. 246]. Digər 

tərəfdən A.M.Nağıyevin bu kimi tərəflərinin tariximizə bəlli olmayan, na-
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məlum istiqamətləri də vardır. Bu baxımdan qardaş Osmanlı xalqına etdiyi 

xeyriyyə yardımlarına görə onun Osmanlı dövlət ordenləri ilə təltif edilməsi 

tarixşünaslığımızda indiyə qədər öz əksini tapmamışdır. Müstəqillik dövrü-

müzdə A.M.Nağıyevi Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix Arxivi sənəd-

ləri əsasında daha dərindən araşdıraraq ortaya bir neçə qiymətli əsər çıxaran 

nəvəsi Dilarə Nağıyevadır. Dilarə xanımla görüşümüzdə bəlli oldu ki, onlar-

da da bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur. A.M.Nağıyevin xeyriyəçilik 

fəaliyyətləri və Osmanlı dövlətinə etdiyi yardımlar hakkında Türkiyədə 

Betül Aslan tərəfindən aparılan tədqiqat işində bəhs edilsə də, bunların mü-

qabilində Osmanlı nişanları ilə təltif olunduğuna dair bu əsərdə də bilgi ve-

rilməməkdədir [12, s. 58-61, 125, 130]. A.M.Nağıyevlə bağlı olan bu məsə-

lələrin tarix elmimiz tərəfindən öyrənilməməsinin bəzi obyektiv səbəbləri də 

vardır. Burada ilk öncə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan o zaman Rusiya im-

periyasının tərkibində idi. Rusiya-Osmanlı münasibətləri isə heç də hər za-

man, hətta bəzən dinc dövrlərdə belə elə də yaxşı olmamışdır. Çox güman 

ki, A.M.Nağıyev də Osmanlı dövləti ilə bu əlaqələrinin geniş şəkildə yayıl-

masına maraq göstərməmiş və onun erkən, yəni 4 mart 1919-cu ildə vəfatı 

işi unutdurmuşdur. Digər tərəfdən Sovet İttifaqı dövründə ailəsinin bir 

müddət sürgün həyatı yaşaması onların da bundan xəbərdar olmamasına gə-

tirib çıxartmış və eləcə də Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin araşdırılması 

təqdir edilmədiyi üçün bu məsələlər tədqiqatçılarımızı cəlb etməmişdir.  

Bu məqalədə A.M.Nağıyevin Osmanlı xalqına etdiyi yardımlar və 

göstərdiyi isti münasibətə qarşılıq bir təşəkkür olaraq Osmanlı dövlət orden-

ləri ilə təltif olunması ələ alınmışdır. Bu aspektdən qeyd edə bilərik ki, təd-

qiqat işində Osmanlı arxiv sənədləri və A.M.Nağıyevin bir foto şəkili əsa-

sında vurğulanan məsələlər dərindən araşdırılmış və çalışılmışdır ki, onların 

təfərrüatları tam barizliyi ilə elmi ictimaiyyətə çatdırılsın. Eyni zamanda 

mövzu ilə bağlı bir sıra kitab və məqalədən də istifadə olunmuşdur.  

A.M.Nağıyevin Məcidi nişanı ilə təltifi 

Son dövrlərdə tariximizin öyrənilməmiş səhifələrinin gün üzünə çıxa-

rılmasında Osmanlı dövrünə məxsus arxiv sənədlərinin xüsusi yeri vardır. 

Bu aspektdə məşhur tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı üzə çıxan ən maraqlı 

faktlardan biri də A.M.Nağıyevə  Osmanlı dövlət ordenlərindən biri olan 

Məcidi  nişanının verilməsi məsələsidir. A.M.Nağıyevin Osmanlı dövləti tə-

rəfindən III dərəcəli Məcidi nişanı ilə təltif edilməsi 1913-cü ildə baş ver-

mişdir. Bu müddətə qədər Çar Rusiyası müstəmləkəsində fəaliyyət göstərən 

milyonçu A.M.Nağıyevin Osmanlı dövlətinə xeyriyyəçilik fəaliyyətini artır-

ması onun Osmanlı rəsmi dairələr tərəfindən daha yaxından tanınmasına şə-

rait yaratmışdır. Bu da öz növbəsində Osmanlı hakim dairələrinin məhz 

A.M.Nağıyevlə daha sıx əlaqələr qurmağına gətirib çıxartmışdır.  
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Bu dövr Osmanlı arxiv sənədlərini araşdırarkən A.M.Nağıyevin Məci-

di nişanı ilə təltif edilməsinin təfərrüatlarını bir birinin davamı şəklində 2 

ayrı arxiv sənədində görmək mümkündür. (Bax. sənəd 1 və 2). Eyni zaman-

da bu arxiv sənədləri ―Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyi‖ tərəfindən 2015-

ci ildə çap olunan ―Osmanlı Belgelerinde Azerbaycan‖ kitabında da nəşr 

edilmişdir [18, s. 456-457, 460-461]. Osmanlı Sədarət məqamından (Baş 

Nazirliyindən) Xarici işlər nazirliyinə yazılan 15 sentyabr 1913-cü il tarixli 

birinci arxiv sənədindən aydın olur ki, A.M.Nağıyevin medalla mükafatlan-

dırılması məsələsi ilk dəfə adı sənədlərdə keçməyən Bakı şahbəndəri (kon-

sulu) tərəfindən qaldırılmışdır. Bununla bağlı arxiv sənədində belə deyilir: 

―Bakü ağniyayı məşhurəsindən Musa Nağızadə namındakı zatın xidməti-

dindaranəsinə mükafatən ətası Bakü şahbəndərliyindən bildirildiyi 21 ağus-

tos 1329 (3 sentyabr 1913) tarixli və 670 numarulu təzkirəyi-aliyyəyi davə-

ranələriylə işar buyrulan Nişanın dərəcəsi hakkında məzkur şahbəndərdən 

rəyi bil-istifsar alınacaq cavabın inba buyurulması babında‖ [14, vərəq 2]. 

Görüldüyü kimi nişanın təltifi A.M.Nağıyevin ―xidməti-dindaranəsinə mü-

kafətən‖  qeyd edilən bu sənəddə bir də təklifi irəli surmuş konsulun rəyi is-

tənmişdir. Sənəddə adı göstərilməyən bu dövr Osmanlı dövlətinin Bakıdakı 

konsulu isə, zənnimcə, Kamil bəy olmalıdır. Təxminən bu yazışmalardan 6 

ay sonra 25 fevral 1914-cü ildə Bakı milyonçuları H.Z.Tağıyev və A.M.Na-

ğıyevin Balkan müharibəsində (1912-1913) yetim qalmış uşaqlar üçün Ədir-

nə şəhərində açılmaq üzrə olan ―Darül-eytama‖ (yetimlər evinə) hər birinin 

5 min rubl pul ianə etdikləri məhz Bakı konsulu Kamil bəy tərəfindən gön-

dərilən məktubda qeyd olunmuşdur [13, vərəq 1]. Görünür Kamil bəy Bakı 

milyonçu-xeyriyyəçilər ilə sıx əlaqələr quraraq Osmanlı-Azərbaycan icti-

mai-mədəni münasibətlərini daha da inkişaf etdiməyə çalışmışdır. Bakı şah-

bəndərinin tövsiyə məktubunu göndərdiyi bu ərəfədə Bakıda fəaliyyət gös-

tərən ―Cəmiyyəti-xeyriyyə‖ təşkilatının sədri də məhz A.M.Nağıyev olmuş-

dur. Bu illərdə Osmanlı dövlətinin 4 kiçik Balkan ölkəsi ilə müharibəsi 

davam etməkdə idi [20, s. 171-175; 10, s.56-59].  Gözlənilmədən məğlubiy-

yətə uğrayan Osmanlı dövlətinə bütün müsəlman aləmindən yardımlar edi-

lirdi. Bununla bağlı olaraq Azərbaycan xalqının da yardım edənlər arasında 

olduğuna dair 1913-cü il aprel-avqust arası tarixlərinə aid kifayət qədər Os-

manlı arxiv sənədi mövcuddur [16]. Məhz Azərbaycandan göndərilən yar-

dımların yığılmasını A.M.Nağıyevin rəhbərlik etdiyi ―Cəmiyyəti-xeyriyyə‖ 

təşkilatı həyata keçirirdi. Sənədlərdə keçən məlumatlardan belə aydın olur 

ki, Bakı əhalisi yardımın toplanmasında çox aktiv iştirak etmişdir. Sadəcə 

1912-ci ildə ayrı ayrılıqda 9 dəfə edilən yardımın ümumi məbləği 884.683 

quruş olmuşdur. Bütün bu yardımlar Bakı konsulluğu vasitəsilə ―Osmanlı 

Qızılay Cəmiyyətinə‖ təhvil verilmişdir [19, s. 279-283, 582-585]. Belə ol-
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duğu təqdirdə yəqin ki, A.M.Nağıyevin xeyriyyəçilik fəaliyyətləri haqqında 

Osmanlı dövləti  mütəmadi olaraq məlumatlandırılmışdı. Bu münasibətlərin 

qurulmasında isə təbii ki, şahbəndər Kamil bəyin mühüm rolu olmuşdur.   

Osmanlı Sədarət məqamından Xarici işlər nazirliyinə yazılan 3 noyabr 

1913-cü il tarixli ikinci arxiv sənədində isə A.M.Nağıyevə artıq Sultanın xü-

susi fərmanı ilə III dərəcəli Məcidi nişanın verilməsi açıq bir şəkildə qeyd 

olunur və ordenin sahibinə çatdırılmasının icra olunması tələbi qoyulur. 

Arxiv sənədində A.M.Nağıyevin Xeyriyyə cəmiyyəti üçün Bakıda yeni tik-

dirdiyi ―İsmailiyyə‖ binasının foto şəkilləri ilə birlikdə Osmanlı-Rusiya mu-

haribəsində Ərzurumda dağıdılmış bir məscidin divarında tapılan Qurani-

Kərimin  məhz onun tərəfindən satın alındıqdan sonra mühafizə edilərək 

sultana hədiyyə göndərilməsi nişanın verilməsinə əsas səbəb kimi  göstərilir. 

Ardından isə, ―mumaileyh Musa Nağızadəyə ayrıca mahziziyəti-səniyyə 

təbliğinə iradəyi-səniyyəyi-həzrəti-xilafət pənahi şərəfi-sadir olduğu mabəy-

ni-hümayun başkitabəti-aliyyəsindən cavabən izbar qılınmış və mumaileyhə 

üçüncü rütbədən Məcidi nişanı itası haqqında başqaca bil-istizan şərəfi-mü-

təəllik buyrulan iradəyi-səniyyəyi-cənabı-padışahı-nəzarəti-cəliləyi-asafanə-

lərinə təbliğ edilmiş olmağla icrayı-icabı babında‖ deyə bildirilir [15]. 

Bütün bunlardan məlum olur ki, A.M.Nağıyevin uzun illərdən bəri həyata 

keçirdiyi xeyriyyəçilik fəaliyyətləri sultan V Mehmet Rəşad (1909-1918) tə-

rəfindən müstəsna xidmətlər kimi dəyərləndirilmiş və bunun müqabilində 

Osmanlı dövlətinin  yüksək medallarından biri olan Məcidi nişanı ilə təltif 

edilmişdir. Ətraflı məlumat üçün qeyd etməliyik ki, Məcidi nişanı 1852-ci 

ildə sultan Əbdülməcid (1839-1861) tərəfindən təsis edilmiş bir Osmanlı 

dövlət ordenidir. 5 dərəcədə buraxılan bu nişanın III rütbəsinin 750 quruş 

―bərat xərci‖ (xəzinə dəyəri) alınırdı.  Nişanın bütün dərəcələləri həyatboyu 

verilirdi, yəni şəxsin vəfatından sonra xəzinəyə təhvil verilməli idi. Sadəcə 

xaricilər bu qaydardan istisna təşkil edilirdilər (Bax. şəkil 1). İlk başlarda 

cəmi 800 ədəd buraxılan III rütbə Məcidi nişanları (xaricilərə verilənlər 

buna aid edilməmişdir), istisna olaraq boğazdan asılırdı. Bu nişan yüksək 

xidmətləri olan dövlət xadimləri və tanınmış xarici ölkələrin nümayəndələri-

nə təqdim edilirdi [22, s. 428; 11, s. 154-156; 23, s. 393-411]. Buradan 

aydın olur ki, A.M.Nağıyevə verilən nişan geri qaytarılmamışdır. Əfsuslar 

olsun ki, A.M.Nağıyevə təqdim olunan III dərəcəli Məcidi nişanı dövrümü-

zə qədər gəlib çatmamışdır. Milyonçunun nəvəsi Dilarə xanımla söhbətimiz-

də, onlarda nəinki nişanın olduğu, ümumiyyətlə bunun haqda heç bir məlu-

matın olmadığı ortaya çıxdı.  Lakin, A.M.Nağıyevin bir foto şəklində bu ni-

şanı boynundan astığı aydın olaraq görünməkdədir  (Bax. şəkil 2). Xatırla-

daq ki, daha əvvəl də Azərbaycanın bir neçə görkəmli ictimai xadimi Məcidi 

nişanı ilə mükafatlandırılmışdır. Hələlik A.M.Nağıyevdən əvvəl azərbay-
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canlı tanınmış xadimlərdən 1863-cü ildə M.F.Axundzadə (IV dərəcəli) [5, s. 

220; 9, s. 25], 1907-ci ildə isə H.Z.Tağıyev (I dərəcə) və yazıçı-şair A.Şai-

qin böyük qardaşı Yusif Ziya Talıbzadənin (III dərəcə) [17; 4] bu nişanla 

təltif olunduğu bilinməkdədir.   

A.M.Nağıyevə Osmani nişanın verilməsi məsələsi 

Bu tədqiqata qədər A.M.Nağıyevin Rus dövləti tərəfindən bir orden və 

bir medal olmaqla iki ədəd nişanla təltif edildiyi bizə məlum idi. Bunlar II 

Nikolay (1894-1917) tərəfindən 1910-cu ildə verilmiş ―Andreyev lenti ilə 

boğazdan asılan qızıl medal‖ və 1913-cü ildə təltif olunmuş III dərəcəli 

―Müqəddəs Stanislav‖ ordenidir [1, s. 94-95; 6, s. 48; 2, s. 246]. Halbuki 

A.Nağıyevin 1913-cü ildən sonra ayaq üstdə çəkildiyi foto-şəkildə onun si-

nəsində 4 nişanın olduğu diqqəti çəkməkdədir. Doğrudur şəkildəki ordenlə-

rin rəsmi tam aydın görünməsə də, ümumi vəziyyətləri ilə onları bir birin-

dən ayırmaq mümkündür. Belə ki, boyuna Andreyev lenti ilə bağlanmış 

yumru parlaq qızıl medal, onun altında yenə boyundan asılan III dərəcəli 

Məcidi nişanı, sinənin sağ tərəfində üstdə xaç şəklində olan  Müqəddəs 

Stanislav ordeni və bir də sağ tərəfdə Stanislav ordeninin altında ―ay ulduz‖ 

taxmalı 7 güşəli və haqqında heç bir məlumatımız olmayan bir medal daha 

vardır. Bu məqamda məhz diqqətimizi çəkən məsələ də, bu dördüncü me-

daldır. Medalın ümumi görünüşü və xüsüsən də sinəyə bağlanan ―ay-ulduz‖ 

taxmalı hissəsi bu ordenin də bir Osmanlı nişanı olduğunu göstərir. Nişanın 

forması və ümumi xüsusiyyətləri onun ―Osmani‖ nişanı olma ehtimalını or-

taya çıxardır. Osmani ordeni isə 12 dekabr 1861-ci ildə sultan Əbdüləziz 

(1861-1876) tərəfindən təsis edilmişdir. Məcidi də olduğu kimi bu nişan da 

yüksək xidmətləri olan dövlət və hərbi  xadimlərə, eyni zamanda tanınmış 

xarici ölkələrin nümayəndələrinə təqdim edilirdi. İlk başlarda cəmi 200 ədəd 

buraxılan II rütbə Osmani nişanının 3000 quruş xəzinə dəyəri olubdur. Nişa-

nın bütün dərəcələləri həyatboyu verilirdi, ancaq bu qaydalar xarici vətan-

daşlara şamil edilmirdi. Əvvəl 4 dərəcədə, 1893-cü ildən sonra isə  5-ci də-

rəcəsi də buraxılan bu nişanın sadəcə II. dərəcəsi sinənin sağ tərəfinə taxılır-

dı. Ayrıca, II dərəcəli Osmani nişanı xaric Osmanlı dövlət ordenlərinin 

demək olar ki, hamısı ya boyuna, ya da sinənin sol tərəfinə asıldığı bilin-

məkdədir [22, s. 737-738; 11, s. 154-156]. Ehtimal ki, foto şəkildə 

A.M.Nağıyevin sinəsinin sağ tərəfindəki aşağıda ay-ulduz taxması olan 7 

guşəli orden məhz II dərəcəli Osmani nişanıdır (Bax. şəkil 2 və 3).  

Hələlik əlimizdə hər hansı bir yazılı mənbə olmadığı üçün bu nişanın 

verilmə tarixini dəqiq olaraq söyləmək mümkün deyil. Yəqin ki, Məcidi or-

denindən, yəni 1913-cü ildən sonra verilibdir. Çünki daha əvvəl verilmiş ol-

saydı, yuxarıdakı arxiv sənədlərində mütləq xatırladılaraq qeyd olunardı. 

Ehtimal ki, belə bir orden H.Z.Tağıyevə də verilmişdir. 
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Nəticə 

Yeni dövr tariximizin mürəkkəb mərhələlərindən biri kimi tədqiq 

olunmuş mövzu üzrə mənbələrin təhlili göstərir ki, XX əsrin əvvələrindəki 

ağır ictimai-siyasi şəraitdə A.M.Nağıyev vətənimizdə olduğu kimi, Osmanlı 

dövlətində də xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmiş və Osmanlı-türk 

xalqının üzləşdiyi çətinliklərin həll edilməsində müəyyən dərəcə də olsa 

faydalı işlər görmüşdür.   

Milli burjuaziyamızın tanınmış nümayəndəsinin  Osmanlı Türkiyəsi-

nin ən yüksək ordenlərindən ikisinə layiq görülməsi heç də təsadüfi olmadı-

ğı, bunun uzun illər çəkilən zəhmətinin qarşılığı olaraq baş verdiyi ortaya çı-

xarılmışdır. Belə ki, A.M.Nağıyevin  bilavasitə özünün də iştirakı ilə Os-

manlı  dövlətinə edilən yardımların təşkilindəki fəaliyyətləri və Osmanlı-

Rusiya muharibəsində Ərzurumda dağıdılmış bir məscidin divarında tapılan 

Qurani-Kərimin  məhz Nağıyev tərəfindən satın alınıb mühafizə edilərək 

sultana hədiyyə göndərilməsi sultan V Mehmet Rəşad tərəfindən müstəsna 

xidmətlər kimi dəyərləndirilərək 3 noyabr 1913-cü ildə Məcidi və bundan 

sonra göstərdiyi xeyriyyəçilik fəaliyyətlərinə görə isə Osmani nişanı ilə mü-

kafatlandırılmışdır. 

Bu gün A.M.Nağıyevin Osmanlı yüksək dövlət ordenləri ilə təltif edil-

məsindən bəhs etsək də, bu ordenlər əfsuslar olsun ki dövrümüzə qədər gəlib 

çatmamışdır. Sovet dövründə bütün mal dövlətinə əl qoyulduğu kimi, ailəsi-

nin də represiyalara məruz qoyularaq sürgün həyatı yaşaması A.M.Nağıyevin 

hətta şəxsi əşyalarının da itbat olması ilə nəticələnmişdir. Milyonçunun nəvəsi 

Dilarə xanımla bu məsələni danışarkən, onlarda nəinki nişanların olduğu, 

ümumiyyətlə bunun haqda heç bir məlumatın olmadığı bildirilmişdi.   

Tədqiqat işimizin yekunu olaraq deyə bilərik ki, A.M.Nağıyevin Os-

manlı dövlət ordenlərinə layiq görülməsi Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri tari-

xində ən şanlı səhifələrdən biri kimi qalacaq və bu istiqamətdə aparılacaq 

başqa yeni tədqiqat işlərinin ortaya çıxarılmasına şərait yaradacaqdır. 
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Əlavələr 

Sənəd 1: BOA. BEO. nr. 4213/315919, vərəq 2. 

Dairəyi sədarəti təhrirat qələmi 

Xariciyyə nəzarəti cəliləsi canibi alisinə 

Hicri: 13 şəvval 1331/Rumi: 2 eylül 1329/Miladi: 15 sentyabr 1913 

Bakü ağniyayı məşhurəsindən Musa Nağızadə namındakı zatın xidmə-

ti dindaranəsinə mükafatən ətası Bakü şahbəndərliyindən bildirildiyi 21 

ağustos 1329 (3 sentyabr 1913) tarixli və 670 numarulu təzkirəyi-aliyyəyi 

davəranələriylə işar buyrulan Nişanın dərəcəsi hakkında məzkur şahbəndər-

dən rəyi bil-istifsar (.......) alınacaq cavabın inba buyurulması babında. 

Bər-mücəbi-işarəti-Aliyyəyi-həzrəti-müstəşarı.  
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Sənəd 2: BOA. BEO. nr. 4228/317083. 

Dairəyi sədarəti təhrirat qələmi 

Xariciyyə nəzarəti cəliləsi canibi alisinə 

Hicri: 3 zilhiccə 1331/Rumi: 21 təşriniəvvəl 1329/Miladi: 3 noyabr 1913 

Rusiya müharibəsi əsnasında Ərzurum cıvarında hədm edilən bir məsci-

din divarında zuhur edib füruxt olunmaqda ikən Bakü ağniyasından Musa Na-

ğızadə tərəfindən bil-mübayə nəzərgahı-həzrəti-Xilafət pənahiyə ərz olunmaq 

üzrə məhəlləyi məzkur şahbəndərliyi vasitəsilə göndərilmiş olan Qurani-

Kərim nüsxəyi-şərifəsi ilə mumaileyhin orada Cəmiyyəyi-Xeyriyyəyi-İslami-

yə üçün inşa etdirməkdə olduğu binanın fotoqrafları lədəl-ərz nüsxəyi-şərifə-

yi-məzkurənin xəzinəyi-hümayunda muhafizəsi əmri-fərman buyrularaq müq-

təzayi-cəlilinin infaz olunacağı və mumaileyh Musa Nağızadəyə ayrıca mah-

ziziyəti-səniyyə təbliğinəiradəyi-səniyyəyi-həzrəti-xilafət pənahi şərəfi-sadir 

olduğu mabəyni-hümayun başkitabəti-aliyyəsindən cavabən izbar qılınmış və 

mumaileyhə üçüncü rütbədən Məcidi nişanı itası haqqında başqaca bil-istizan 

şərəfi-mütəəllik buyrulan iradəyi-səniyyəyi-cənabı-padışahı-nəzarəti-cəliləyi-

asafanələrinə təbliğ edilmiş olmağla icrayı-icabı babında.   
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Şəkil 1. III dərəcəli Məcidi nişanı      
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Azərbaycanda  sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə   

(1920- 1930-cu illər) 

Fight against the Occupation Policy of the Soviet Regime in Azerbaijan 

(1920s-1930s) 

Борьба против оккупационной политики советского режима в 

Азербайджане (1920-1930-ые годы) 

Xülasə: Məqalədə XI ordunun işğalından sonra Azərbaycanda sovet 

rejiminə qarşı 1920-1930-cu illərdə baş vermiş üsyanlardan bəhs olunur. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qarşı aprel işğalından dərhal sonra Gən-

cədə (25-31 may 1920), Qarabağda (5-15 iyun 1920), Zaqatalada (9-20 iyun 

1920) və s. ərazilərdə baş vermiş xalq üsyanları Azərbaycan xalqının sovet 

rejimini qəbul etmədiyini sübut edir. Üsyanlarla yanaşı sovet rejiminin 

xalqa qarşı siyasəti də məqalədə faktlarla ifşa olunur. 

Açar sözlər: Aprel işğalı, XI ordu, üsyan,təqiblər, represiya, 

mübarizə,istiqlal. 

Abstract:  The article deals with the uprisings against the Soviet regime in 

Azerbaijan in 1920-1930 after the occupation of the 11th Army. Immediately 

after the April occupation of Azerbaijan against the Soviet government, Ganja 

(May 25-31, 1920), Karabakh (June 5-15, 1920), Zagatala (June 9-20, 1920) and 

others. The popular uprisings in the territories prove that the Azerbaijani people 

did not accept the Soviet regime. Along with the uprisings, the article also 

exposes the Soviet regime's anti-people policies. 

Keywords: April occupation, XI army, uprising, persecution, 

repression, struggle, independence. 

Резюме: В статье рассматриваются восстания против советской 

власти в Азербайджане в 1920-1930 гг. после оккупации 11-й армии. 

Сразу после апрельской оккупации восстания произошли в Гяндже 
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(25-31 мая 1920 г.), Карабахе (5-15 июня 1920 г.), Загатале (9-20 июня 

1920 г.) и других районах. Народные восстания в этих регионах дока-

зывают, что азербайджанский народ добровольно не принял советский 

режим. Помимо восстаний, в статье раскрывается антинародная поли-

тика советского режима. 

Ключевые слова: Апрельская оккупация, XI армия, восстание, 

гонения, репрессии, борьба, независимость. 

 

XI ordunun 1920-ci il 27 aprel işğalı ilə şərqdə ilk demokratik respub-

lika olan, dünya dövlətləri tərəfindən tanınan Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yəti süqut etdi. İşğaldan dərhal sonra  Bakıda təqiblər, Azərbaycan Demok-

ratik Respublikası liderlərinin, görkəmli nümayəndələrinin, digər partiyala-

rın, siyasi qrupların və cərəyanların rəhbərlərinin, Azərbaycan ordusunun, 

müdafıə nazirliyinin xadimlərinin həbsləri baş verdi. Onların bir çoxu 

Nargin adasında güllələndi,  bəziləri Rusiyanm müxtəlif həbs düşərgələrinə 

göndərildi. Bütün bunlar Azərbaycan İnqilab Komitəsinin icazəsi olmadan, 

millətçi rus şovinistlərinin və erməni daşnaklarının başçılıq etdikləri XI  or-

dunun xüsusi şöbəsi tərəfindən özbaşınalıqla edilirdi. Daşnak terrorçuları 

1920-1921-ci illərdə F.Xoyskini və H.Ağayevi Tiflisdə; Behbudağa Cavan-

şiri isə Malta adasında vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. General Süleyman Sulke-

viç, hökumət üzvləri X.Rəfibəyov, İ.Ziyadxanov, tanınmış pedaqoq və alim 

F.Köçərli, professor Zimin və başqaları aradan götürüldü. Nəsib bəy Usub-

bəyov Azərbaycanın Gürcüstanla sərhədini keçərkən qarətçi quldurlar tərə-

findən öldürüldü. Xoş təsadüf həbs olunmuş M.Ə.Rəsulzadəni ölümdən 

xilas etdi. İ.V.Stalin Bakıda olarkən M.Ə.Rəsulzadənin həbs edildiyini bil-

dikdə, özünün keçmiş inqilabçı tanışı kimi onun buraxılması barədə göstəriş 

verdi və Moskvaya işə dəvət etdi. Sonra o, Türkiyəyə gedə bildi. Sonralar 

Türkiyədə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Mühacirət Mərkəzi yaradıl-

dı. ADR-in və Azərbaycan ziyalılarının bir çox görkəmli xadimləri 

(Ə.M.Topçubaşov, Ə.Ağayev, A.Şeyxülislamov, C.Hacıbəyli, M.B.Məm-

mədzadə, Mustafa Vəkilov, Mirzə Əsədullayev, Əbdüləli bəy Əmircanov və 

b.) mühacirətdə olduqlarına görə, vətəndə qalmış həmfikirlərinin faciəli aqi-

bəti onların başına gəlmədi [2, s. 11]. 

Aprel işğalından dərhal sonra sovet  rejimi kütləvi represiyalara başla-

dı. 1921-1922-ci illərdə Azərbaycanın Türkiyədə hərbi attaşesi vəzifəsində 

işləmiş Ə.Ələsgərov ―Azərbaycan faciəsi‖ memuarında yazırdı : ―Azərbay-

canda 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna kimi 48 min adam qır-

mızı terrorun qurbanı olmuşdur ki, bunların da böyük bir hissəsi ziyalıların 

payına düşür‖[11,6 aprel 1991]. 
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Akademik Z.Bünyadov kütləvi represiyalar  barədə belə yazırdı: ―Qə-

ribədir: Azərbaycan Respublikasının parlamentindən 1920-ci il aprel ayının 

28-nə keçən gecə hakimiyyəti səssiz-səmirsiz, demək olar ki, müftə əlinə 

keçirən bolşeviklər siyasi rəqiblərinə demirəm, adi azərbaycanlı fəhlə və 

kəndlilərinə insancasına münasibət göstərsəydilər, əlbəttə xalqımızın hörmə-

tini də qazanardılar. Lakin hakimiyyəti əlinə alan kimi bolşeviklər bandit 

Dzerjinskinin qırmızı terror bayrağını qaldıraraq soyğunçuluq, qarət və xalqı 

qəsdən məhv etməklə məşğul oldular... hər hansı bir etiraz da əlüstü damğa-

lanırdı: əksinqilabçı, antisovet, antikolxoz, antipartiya və min cür başqa ―an-

ti‖lər adı ilə yüzlərcə və minlərcə kəndli zəhmətkeş güllələnir və ya sürgün 

edilirdi. 1921-ci il yanvarın 25-də XI ordunun  xüsusi şöbəsinin 3 nəfərdən 

ibarət komissiyasının qərarı ilə Qarabəy Qarabəyov, Cəmil Lənbəranski, 

Məmməd Həsənov başda olmaqla 155 nəfər partiya üzvü müxtəlif müddətə 

azadlıqdan məhrum edilərək Rusiyanın Xolmoqor, Ryazan, Nijni-Novqorod 

həbs düşərgələrinə göndərilib...Lenin və Trotskinin sərəncamlarına əsasən So-

lovetsk adalarında, Suzdal, Yaroslavl və s. yerlərdə həbs düşərgələri yaradılıb. 

Təkcə Müsavat partiyasının yüzlərlə oğlu bura sürgün edilib[3,s. 58-59]. 

XI ordu əsgərlərinin əhalinyə qarşı qarətçiliyi və soyğunçuluğu o 

həddə şatmışdır ki, bu hətta bolşevik partiyasının qurultayında da müzakirə 

predmeti oldu. XI ordu əsgərlərinin müsadirə adı ilə əhalinin evlərinə basqın 

edərək soyğunçuluq etməsinə AK(b)P-nin 1920-ci ilin oktyabrında keçirilən 

II qurultayındakı çıxışında N.Nərimanov  kəskin etiraz edərək demişdir: 

―Müsadirə edərkən və müsəlman evinə girərkən onun hansı şəraitdə yaşadı-

ğını bilmək lazımdır. Müsəlman qadınının qulağından sırğanı çıxarmaq və 

bədənində brilyant axtarmaq lazım deyil. Brilyant bizə lazımdır, ancaq onu 

başqa yerdə axtarmaq lazımdır‖ [4,s.17;10,s.71]. 

İşğalçı rejimin yeritdiyi cinayətkar siyasətə qarşı müxtəlif ərazilərdə 

güclü üsyanların baş verməsi xalqın rejimə qarşı nifrət etdiyini əyani şəkildə 

göstərirdi. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qarşı aprel işğalından dərhal sonra 

Gəncədə (25-31 may 1920), Qarabağda (5-15 iyun 1920), Zaqatalada (9-20 

iyun 1920) və s. ərazilərdə baş vermiş xalq üsyanları Azərbaycan xalqının 

sovet rejimini qəbul etmədiyini sübut edir. Bu üsyanlara və sonrakı illərdə 

baş vermiş antisovet hərəkatlarına sovet tarixşünaslığında düşmən münasi-

bət bəslənilib, bu üsyanları doğuran obyektiv səbəblər nəzərə alınmadan bir-

tərəfli tədqiq edilib[1,s.256-257]. 

İşğaldan az sonra baş verən Gəncə üsyanı XI ordunu xalqın dəvət et-

məsi ilə bağlı sovet təbliğatının ağ yalan olduğunu sübut etdi. Gəncə üsyanı 

zamanı qeyri-dəqiq məlumata görə 8,5 min nəfər işğalçı ordu tərəfdən, 12 
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min nəfər isə üsyançılardan itki olduğu bildirilir. C.Hacıbəylinin Gəncə üs-

yanı haqqında dediyi ―Gəncədə may ayında axan türk qanı 27 aprel hadisəsi 

hərəkatından millətimizə atılan ləkəni silib götürdü‖ fikri bəzi qaranlıq mə-

sələlərə aydınlıq gətirir[10,s.56;11,27 may 1997]. 

Gəncə üsyanı 1920-ci il mayın 25-də başladı. Üsyançılar işğalçı reji-

mə qarşı qəhrəmancasına mübarizə aparırdılar. Üsyanın ən gərgin mərhələsi 

Gəncə qarnizonu komandirinin və zabitlərinin Qızıl ordu nümayəndələri ilə 

əvəz olunması zamanı baş verdi. Gəncə qarnizonunda bolşeviklərin atdığı 

addımlara cavab olaraq 1800 nəfərlik Gəncə qarnizonu mayın 28-dən 29-na 

keçən gecə üsyan qaldırdı və şəhərin müsəlmanlar yaşayan hissəsini tutdu. 

Üsyanın yatırıldığı bir necə gün ərzində minlərlə üsyançı həlak oldu. Onla-

rın arasında görkəmli ictimai-siyasi xadimlər var idi. Generallar, yüksək rüt-

bəli zabitlər, o cümlədən general-mayor Məmməd Mirzə Qacar, general-

mayor Cavad bəy Şıxlinski, polkovnik Cahangir bəy Kazımbəyov qətlə yeti-

rildilər, bir çoxları isə Nargin adasına sürgün edilib orada güllələndi 

[3,s.37]. 

Gəncə üsyanı yatırılarkən həbs edilmiş 800 əsir iyunun 2-də güllələn-

mişdir. Hadisələrin iştirakçısı Türk KP Mərkəzi Bürosunun sədri Mustafa 

Sübhi bildirir ki, Gəncə üsyançılarına qarşı döyüşlər 6 gün davam etdi. 7-cü 

günü sovet qoşunları şəhərə daxil oldu. 3500-4000 dinc əhali öldürüldü. 12 

min adam həbs edildi. Sovet qoşunlarından ölən və yaralanların sayı 1500 

nəfərə çatırdı [10, s.65-66]. 

Gəncə üsyanını yatırılmasına və 12 min üsyançının məhv edilməsinə 

daxili işlər komissrı, bolşevik Həmid Sultanov rəhbərlik etmişdir. Məlumat 

üçün qeyd edək ki,Həmid Sultanov Qəzənfər Musabəyovun bacısı Ayna 

Sultanovanın həyat yoldaşı idi. 

Gəncə üsyanından sonra N.Nərimanov Azərbaycanın iki generalını 

ölümdən xilas etməküçün V.İ.Leninə 1 avqust 1920-ci il tarixdə məktubla 

müraciət edərək yazmışdı:―Gəncə üsyanı zamanı keçmiş Azərbaycan ordu-

sunun bütün zabitləri həbs olunmuşdur. Onların arasında məşhur generallar 

Mehmandarov və Şıxlinski də var... Onları  Sizin sərəncamınıza göndəri-

rik... Onlar müsavatçılara nifrət edir, əmindirlər ki, Azərbaycan Sovet Rusi-

yasız mövcud ola bilməz‖[10,s.59-60;13,s.31]. Məhz bu məktub generallar 

Mehmandarov və Şıxlinskinin sağ qalmasına səbəb oldu. 

Gəncə üsyanında sonra  Tərtər, Zaqatala, Dəvəçi, Qusar, Lənkəran üs-

yanları baş vermişdi.  

21 may 1920-ci il tarixdə Tərtərdə olan sovet qoşunlarına yerli əhali 

hücum edərək onlardan 80 nəfərini məhv etdilər. Bu döyüşdə işğalçı alayın 

komandiri Naumov da öldürülmüşdü [9, s. 54-55]. Tərtər üsyanına qarşı 

bolşeviklər 1920-ci il iyunun 10-da əməliyata başladılar. XI Ordu komanda-
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nı Levandovskinin ―düşmən mövqelərinin təyyarələrdən iyunun 10-da bom-

bardman edilməsi‖ barədə verdiyi əmr üsyanın yatırılmasında həlledici rol 

oynamışdı. Zaqatalada  müqavimət hərəkatına bölgənin nüfuzlu şəxslərin-

dən – Molla Hafiz Əfəndiyev və hərbçi Əhmədiyev rəhbərlik etmişdi. İyu-

nun 16-da XI Ordu hissələri V. F. Vodopyanovun başçılığı ilə Zaqatala isti-

qamətində hərəkət edərək üsyanı yatırdılar. Bundan sonra1920-ci ilin avqus-

tunda Quba qəzasının Dəvəçi və Qusar rayonlarında baş vermiş üsyanlar da 

XI Ordu tərəfindən amansızcasına yatırıldı. Bunu ardınca 1920-ci ilin av-

qust-sentyabr aylarında Lənkəran qəzasında Sovet hakimiyyətinə qarşı 

güclü və uzun müddətli üsyan başlanmışdı. Üsyanın başında Qulam Tağı-

yev, general Səlimov, Nəcəfquluxan, Hüseynəli xan və Əsəd xan Talışinski 

dururdular. Avqustun 24-də üsyançılar Biləsuvar-Astara arasındakı məsafə 

boyu irəliləyərək şəhərin 20 km-nə çatmışdılar. 1920-ci il dekabrın ortala-

rında Astarada, Girdənidə, Şahağacıda və Pensəri yaşayış məntəqələrində 

sovet hakimiyyəti devrmişdilər. l921-ci ilin yayında qəzanın Astara hissə-

sində yenidən üsyan baş vermişdi. Xəzər dənizi hərbi qüvvələrinin köməyi 

ilə oktyabrın 5-də bu üsyan da yatırıldı. Bu üsyanlardan başqa  Nuxa qəza-

sındakı Hüseyn Əfəndinin başçılığı ilə üsyan, Əsədulla bəyin başçılığı altın-

da Şuşa qəzasında, Adil bəyin başçılığı altında Kürdüstanda, Şamxor, Zaqa-

tala, Salyan, Qazax və başqa yerlərdə müqavimət hərəkatları da baş vermiş-

di. Nuxa qəzasındakı üsyana başçılıq etmiş Hüseyn Əfəndinin Göyçayda, 

Ağdaşda, başqa qəzalarda olan dəstələridə sovet rejiminə qarşı mübarizə 

aparmışdır[5;9,s.57]. 

General Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Qarabağda başlayan üsyan Şuşa, 

Ağdam və Bərdəni əhatə etmişdi. Üsyanda Azərbaycan piyada polku və 

yerli bəylərin silahlı dəstələri iştirak edirdilər. XI Qızıl ordunun 2-ci süvari 

korpusunun və 32-ci atıcı diviziyanın hissələri Qarabağ üsyanın üçüncü gü-

nündə – 1920-ci il iyunun 15-də tamamilə yatırdılar. 

 Zaqatalada sovet hakimiyyətinə qarşı üsyan 1920-ci il iyunun 6-da 

başladı. Çıxış ücün bəhanə əhalinin silahı təhvil verməsi barədə əmr oldu. 

Molla Hafiz Əfəndinin başçılıq etdiyi üsyançılar (1000 nəfərdən çox adam) 

və onlara qoşulmuş Azərbaycan qoşunlarının qarovul batalyonunun bütün 

zabitləri iyunun 9-da Zaqatala qalasını, teleqrafı tutdular və inqilab komitə-

sinin üzvlərini, sovet işçilərinin hamısını həbs etməyə başladılar. Qızıl ordu 

komandirləri etiraf edirdilər ki, Zaqataladakı üsyan da Qarabağdakı üsyan 

zamanı olduğu kimi, əksinqilabçılara münasibətdə eyni amansızlıqla yatırıl-

dı və əhalinin tərk-silah edilməsinə başlandı.Qızıl ordu hissələri iyunun 18-

də şəhərə daxil oldular və qalanı tutdular [2,s.38]. 
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Azərbaycanda baş verən üsyanlara qarşı sovet rejimi xüsusi qəddarlıq 

nümayiş etdirirdi.Üsyanların qəddarlıqla yatırılması sovet hakimiyyətinin 

rəsmi sənədlərində də öz əksini tapmışdır. Buna misal olaraq Azərbaycan 

İnqilab Komitəsinin ―Şamxor dairəsində banitizmə qarşı mübarizə üçün mü-

vəqqəti fövqəladə üçlüyün yaradılması haqqında‖ (16 may 1921-ci il) 365 

saylı qətnaməni göstərmək olar.Bu qətnamə ilə yaradılmış  müvəqqəti föv-

qəladə üçlüyə sovet rejiminə etiraz edənləri sorğu-sualsız yerindəcə güllələ-

mək səlahiyyəti verilmişdir[12, s.484]. 

Sovet rejiminə qarşı baş verən üsyanlara qarşı işğalçıların amansız 

mübarizəsinə N.Nərimanov etiraz edərək yazırdı: ―Əlbəttə, əgər bizim xarici 

aləmlə silahlı toqquşmamız olmasa hələ bir müddət hakimiyyəti süngü gü-

cünə saxlamaq olar, lakin əgər bu toqquşma baş verərsə, onda neft sənayesi 

təhlükə altında qalacaqdır. Bir dəqiqə belə vaxt itirmədən son zamanlarda 

Azərbaycanda yaranmış nöqsanlara diqqət yetirmək zəruridir. İki ay bundan 

əvvəl Azərbaycanda üsyan baş vermişdi. Asanlıqla yatırdılar, lakin neçə gün 

qırmızı əsgərlərdən bataqlıqda gizlənməyə məcbur olan qadın və uşaqları 

oradan zorla çıxardıqda əhaliyə bu yatırma necə təsir göstərmişdi. Orcani-

kidzenin nəzəriyyəsinə görə, əlbəltə, kiçik Azərbaycanın əhalisini müntə-

zəm olaraq məhv etmək olar, lakin onda respublika kimdən ibarət olacaq-

dır?‖ [6,s.452]. 

N.Nərimanov qanunsuz repressiyaya məruz qalmış vətəndaşları hər 

vəchlə azad etməyə çalışırdı. 1920-ci il mayın 27-də onun imzası ilə ―Kifa-

yət qədər əsas olmadan tutulub saxlananların hamısını‖ həbsdən buraxmaq 

üçün xüsusi komissiya yaradılması haqqında dekret dərc olunmuşdu. 1920-

ci il iyulun 12-də isə N.Nərimanov həbs yerlərində olan fəhlə, kəndli və əs-

gərlərin geniş şəkildə amnistiyası haqqında dekret verdi. Dekret sovet haki-

miyyətinə qarşı sui-qəsdlərdə iştirak etməyə görə mühakimə olunanlara 

şamil edilmirdi. Avqustun 12-də N.Nərimanovun imzaladığı əmrlə idarə 

müdiriyyətinin icazəsi olmadan qulluqçuların xidməti hərəkətlərinə görə FK 

orqanları tərəfindən həbs olunmasını qadağan edildi. Oktyabr inqilabının 3-

cü ildönümü münasibətilə Azərbaycan İnqilab Komitəsi 1920-ci il noyabrın 

6-da ―özlərinin şüursuzluğu və siyasi yetkinliyinin çatışmazlığı ucbatından 

istər ümumi, istərsə də siyasi xarakterli cinayətlər törətmiş bütün şəxslər‖ 

barəsində amınistiya tətbiq olunması haqqında dekret vermişdi [3, s.12.] 

Sovet rejiminə qarşı 20-ci illərdə baş verən üsyanlar 30-cu illərdə də 

davam etmişdir. Sovet hakimiyyətinin həyata keçirdiyi kollektivləşmə siya-

səti SSRİ-nin birsıra ərazilərində kütləvi aclığa səbəb oldu. Bu dövrdə Uk-

raynada, Volqaboyunda və digər ərazilərdə kütləvi aclıq baş vermişdi. 1930-

1933-cü illərdə aclıqdan, xəstəliklərdən və digər səbəblərdən qazax əhalisi-

nin 1,7 milyon nəfəri məhv olub.Bundan başqa respublikada həddini aşmış 
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repressiv tədbirlərdən yaxa qurtarmaq üçün 1 milyondan artıq əhali Özbə-

kistana, Qırğızıstana, RSFSR-ə və xarici ölkələrə qaçıb. (14) Digər mənbədə 

1932-1933-cü ildə aclndan ölənlərin sayının 4 milyondan az olmadığı göstə-

rilir [15,s.67]. 

XX əsrdə müxtəlif ölkələrdə etnik soyqırım, açlıq və müharibələr nəticə-

sində 170 milyon nəfər insan məhv olmuşdusa, onlardan 15 milyonu Stalin rep-

ressiyasının və Sovet hökümətinin ―Qırmızı terror‖unun payına düşür.  Sovet 

hakimiyyətinin 73 illik hakimiyyəti zamanı təkcə dövlət cinayətlərində günah-

landırılmış insanların sayı 9 milyon 853 min 900 nəfər olmuşdur ki, onlardan 2 

milyon 117 min 995 nəfəri ağır cəzaya məhkum olunmuş və güllələnmiş, 5 

milyondan artıq günahsız insanlar Sibirə, Qazaxstana və digər regionlara 

sürgün edilmiş, onların yarsından çoxu tələf olmuşdu [5,s.161]. 

1928-ci ildə fərdi təsərrüfatlara qarşı hücma keçirilməsi, 1929-cu ilin 

yayından elliklə kollektivləşmə xətinin qəbulu,kənddə sinfi münasibətlərin 

gərginləşməsi şəraitində SSRİ MİK-nin və XKS-nin 1930-cu il fevralın 1-də 

qolçomaqlara qarşı mübarizə tədbirləri haqqında qərar qəbul etməsi 1930-cu 

ilin martında kollektivləşmənin 50% çatmasına gətirib çıxardı. Bu siyasətin 

zorakılıqla, ağılasığmaz sürətlə aparılması kəndlilərin etirazına və müqavi-

mətinə səbəb oldu. Əgər 1929-cu ildə 1300 kənli üsyanı baş vermişdisə, 

1930-cu ilin təkcə yanvar-mart aylarında 2000 ysyan olmuşdu.  

Kəndli etirazlarının orduya da sirayət etməsi təhlükəsi sovet rəhbərli-

yini təşvişə salmışdı. Çünki orduda xidmət edənlərin əksəriyyəti kəndliləri 

təmsil edirdi. Siyasi böhranın dərinləşməsindən ehtiyat edən Stalin manevr 

edərək 1930-cu ilin martında ― Müvəffəqiyyətdən başgicəllənmə‖ məqaləsi 

yazaraq günahı yerli hakimiyyət nümayəndələrinin üstünə atdı. O yeni haki-

miyyət nümayəndələrini tələskənlikdə və könüllük normalarını pozmaqda it-

tiham etdi. Bundan sonra  hətta kəndlilərə kolxozlardan çıxmağa icazə veril-

di və kollektivləşdirilmiş təsərrüfatların sayı  2 dəfə azaldı. Lakin bu mü-

vəqqəti xarakter daşıdı. 1930-cu ilin payızında dövlət 1929-cu ildə irəli sü-

rülmüş ―qolçomaqları bir sinif kimi ləğv etmək‖ şüarını həyata keçirməyin 

həlledici mərhələsinə qədəm qoymaqla vəziyyət yenidən kəskinləşdi.  1930-

1931-ci illərdə 1milyon kəndli ailəsi sürgün olundu[15, s.64-65]. 

Azərbaycanda qolçomaqlara qarşı mübarizə gücləndi. Kənddə qolço-

maqları bir sinif kimi ləğv etmək siyasəti həyata keçirilirdi. 

Kollektivləşmənin yuxarıdan inzibati yolla həyata keçirilməsi ümu-

miyyətlə respublikanın kənd təsərrüfatına  ciddi  zərbə vurdu. 1929-1933-cü 

illərdə ümumi mal-qaranın sayı, o cümlədən qoyunların sayı azalmağa baş-

ladı. 1928-ci ildəki 1354 min iribuynuzlu malqaranın sayı 1933-cü ildə 1160 

minədək, 1930-cu ildəki 509 min inək və camışın sayı 1933-cü ildə 405 mi-
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nədək, qoyunların sayı isə 2598 mindən 1348 minədək azaldı. Bunun başlı-

ca səbəblərindən biri kolxozların kollektiv heyvandarlıq sisteminə hazır ol-

maması və həmçinin zorakılığa qarşı etiraz əlaməti olaraq kəndlilərin bir 

hissəsi tərəfindən heyvanların kəsilməsi idi. Ümdə səbəb isə yerli şəraiti, 

Azərbaycan kəndlisinin psixologiya və təsərrüfat ənənəsini nəzərə almadan 

bu mühüm və hədsiz dərəcədə mürəkkəb sosial prosesə inzibatçılıq metodla-

rı ilə rəhbərlik edilməsi idi [2,s.265]. 

20-30-cu illərdə kommunist rejiminə qarşı ideoloji mübarizə ilə yanaşı 

silahlı üsyanlar da geniş vüsət alırdı. Silahlı üsyanlar haqqında tarixi ədəbiy-

yatda müxtəlif məlumatlar mövcuddur. Bəzi məlumatlara görə Azərbaycan-

da sovet hakimiyyəti əleyhinə 1923-cü ilə qədər 53, 1941-ci ilə qədər isə 

200-ə qədər irili-xırdalı üsyan və silahlı çıxış baş verib[10,s.115.] 

Sovet dövründə yazılmış əsərlərdə kommunist rejiminə qarşı mübarizə 

aparmış şəxsləri xalqın gözündən salmaq üçün onlara ―xalq düşməni‖, ―sinfi  

düşmən‖ və s.  adlar verilərək  fəaliyyətləri saxtalaşdırılıb. Sovet alimlərinin 

əsərinə tənqidi yanaşmaqla və yeni yazılan məqalələrə əsasən sovet rejiminə 

qarşı qaçaqçılıq hərəkatında iştirak etmiş mübariz insanların bəziləri haqqın-

da məlumat əldə etmək olar. Bu mənbələrdən Lerikdə Şahverən Əsgər oğlu, 

Astarada Fəttah Rəsulov və Hüseyn Ramazanov, Tağıyev, Qarabağ və Kür-

düstanda Gülmalı xan, Goranboyda qaçaq Musa, Şəki- Zaqatala bölgəsinin 

səkkiz rayonunda üsyana başçılıq etmiş molla Mustafa Şeyxzadə, polkovnik 

Bəhram bəy Nəbibəyov, Qaxlı Sadıq bəy Balacayev, Lahıclı qaçaq Cümşüd 

haqqında məlumatlar var. Bundan başqa bu mənbələrdən Naxçıvanın Keçili 

kəndində, Xızı dairəsinin Ağdərə kəndində, Ağdamda, Gəncə okruqunun 

Bitdili kəndində, Ağdaş rayonun Piraza kəndində, Göyçay rayonunun Mol-

lakənd kəndində və s. ərazilərdə qaçaqların fəaliyyəti haqqında məlumatlar 

əldə etmək mümkündür.  

Kollektivləşmə əleyhinə ən güclü üsyanlardan biri 1930-cu il aprelin 

13-də baş vermiş ―Şəki üsyanı‖  idi. Üsyana Göynüklü Molla Mustafa Şeyx-

zadə başçılıq etmişdi. Üsyanın fəal  iştirakçılarından İsmayıl Əfəndi, Rəsul 

Yüzbaşı, Yunis, Kərim, Qaçaq Abbas və onun silahdaşları Xudu İbrahim, 

Tanrıverdi Şərif, Nağdalı, Əhməd, Hümbət, Hidayət, Aslan, İsfəndiyar, 

Əşrəf, Kor Umar, Abdulla və başqalarının adı son dövrdə nəşr olunmuş ki-

tablarda çəkilir. Bu kitablarda həmçinin 1927-1939 -cu illərdə Şəki ərazisin-

də sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmış Zəyzidlı Xudu İbrahim Ab-

dulla oğlu, Bideyizli Cəfər Mirzə oğlu, 1941-ci ilə qədər mübarizəni davam 

etdirmiş Vartaşenin (hazırda Oğuz rayonu) Muxas kəndindən Tapdıq Üzeyir 

oğlu Mikayılovun qaçaq dəstələri haqqında da məlumat var[ 10,s.117,119]. 

M.Ə.Rəsulzadə kommunist rejiminə qarşı baş vermiş üsyanlar haqqın-

da demişdir:―Bütün milli müəssisələr bağlanılır, milli ordu dağıdılır, ziyalı-
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lar öldürülür,...sinfi  mübarizə alovlandırılır, ictimai nifrət qızışdırılır, qardaş 

qardaşa qarşı təhrik edilir, bir sözlə, məmləkət sovetləşirdi. Bütün bunlarla 

bərabər milli müqavimət davam edirdi və Azərbaycanın hər tərəfində qanlı 

hadisələr olurdu‖ [8,s.92]. 

SSRİ-nin bütün əhalisi sovet rejiminin səhf siyasətindən əziyyət çəkil-

di. Lakin müsəlmanlar, türklər (o zamankı azərbaycanlılar) daha ağır vəziy-

yətdə idilər. 1926-1927-ci təsərrüfat ilində adambaşına verginin miqdarı Er-

mənistanda 2 rubl 23 qəpik, Gürcüstanda 2 rubl 25 qəpik, Azərbaycanda isə 

3 rubl 60 qəpik idi. Yenə həmin ildə varlı kəndlilərə düşən vergi payı Ermə-

nistanda 23,25 %, Gürcüstanda 35,13 %, Azərbaycanda isə 45,62 % təşkil 

edirdi… 20-ci illərin ortalarından başlayaraq Azərbaycan rəhbərləri hər cür 

sovet təzyiq və terror üsullarının tətbiqində öndə idilər. 1930-cu il 30 yanvar 

tarixinə kimi Qarayazıdakı 17 kənddən 15-ində tam kollektivləşmə aparıldı-

ğı barədə məlumat verilib. Məhz bu rayon ən güclü üsyan yuvasına, Cənub-

şərqi Gürcüstan, Şimali Ermənistan və Qərbi Azərbaycan ərazisində kolxoz 

hərəkatını iflasa uğradan, milis və orduya böyük tələfat verən hərəkatın mər-

kəzinə çevrilmişdi.  Üsyana hətta Moskva rəhbərliyini də lərzəyə salmış İsa-

xan rəhbərlik edib.  

1930-cu ilin əvvələrində Ermənistanda Ağbaba, Qızıl Qoç və s. kəndlə-

rində müsadirə və həbslər başlamış, mütəşəkkil silahlı üsyan isə Kərbəlayi İs-

mayılın başçılığı ilə Vedibasar rayonunda baş vermişdi. Zəngəzur, Şəmsəddin 

də toqquşmaların içində idi.  Lənkəran ətrafında sərhəd qoşunları və milis  qüv-

vələri ilə gərgin  döyüşlər aparan dəstələrə Həsən İsa oğlu və Cankişi başçılıq 

edirdi. Gəncədə və Gəncəbasarda Məmməd Qasım, Hacı Axund və Rüstəmin 

dəstələri döyüşürdülər. Sovetlər üçün Naxçıvandakı güclü üsyanın böyük təhlü-

kə doğurduğunu qeyd edən Q.Musabəyov xalqa rəsmi müraciət edib. Bu hadisə 

və əks eff ekt doğura bilən müraciət Tiflis və Moskvanı bərk narahat etdiyinə 

görə Q.Musabəyovun yazılı müraciəti yığışdırılıb. Təkcə 1930-cu ilin mart 

ayında Zaqafqaziyada 50-yə yaxın kütləvi silahlı üsyan qeydə alınmışdı ki, on-

ların da 40-ı Azərbaycana, digərləri isə əsasən Gürcüstan və Ermənistanın türk 

əhalisinin yaşadığı ərazilərə aid idi [7,s.56]. 

Sovet rejiminə qarşı baş vermiş üsyanların yatırılmasına baxmayaraq, 

bu üsyanlar sübut edirdi ki, əhali sovet hakimiyyətinə nifrət edir və xalq 

daim öz azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəyə can atır. Sovet dövrü-

nün sonrakı mərhələlərində baş vermiş hadisələr sübut edir ki, Azərbaycan 

xalqı heç zaman sovet işğal rejimi ilə barışmamış, daim bu rejimə qarşı mü-

barizə ruhunu özündə yaşatmışdır. Məhz bunu görə 1988-1991-ci illərdə baş 

vermiş  milli azadlıq hərəkatının nəticəsində Azərbaycan dövlət müstəqilliyi 

bərpa edə bildi. Müzəffər Azərbaycan ordusunun 44 günlük (27 sentyabr-10 
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noyabr 2020-ci il) Vətən müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm qələbələr də 

nəsildən-nəilə keçmiş bu mübarizə ruhu sayəsində əldə edildi. Bu qələbələ-

rin sayəsində güclü Azərbaycan dövləti  cənubi Qafqazda yeni reallıqlar ya-

ranmasına nail oldu, xalqın mübarizə ruhu daha da gücləndi, gələcəyə inamı 

daha da artdı. 
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On the Battle Tactics Used in The Safavid Army During the Reign 

of Shah Abbas I 

Боевые тактики армии Сефевидов в период  правления Шах 

Аббаса I 

Xülasə: Məqalədə I Şah Abbasın hərbi islahatı araşdırılır. Bu islahat-

lar nəticəsində Səfəvi dövləti dövrünün ən güclü imperiyalarından birinə 

çevrildi. Səfəvi dövləti itirdiyi bütün torpaqlarını geri qaytardı və xarici tica-

rət əlaqələrini bərpa etdi. Məqalədə I Şah Abbasın hərbi islahatları barədə 

bir sıra ilkin mənbələrdən istifadə edilmişdir. 

Açar sözlər: Səfəvi dövləti, Şah I Abbas, döyüş taktikası. 

Abstract: The article deals with the military reforms of Shah Abbas I, 

as a result of which the Safavid state became one of the most powerful 

empires of the time. As a result, the Safavid state regained all the lands it 

had lost, and normalized its international trade relations. The primary sorces 

related to the army reform of Shah Abbas I was used in the article. 

Keywords:Safavid state, Shah I Abbas, combat tactics. 

Pезюме: В статье рассматривается военная реформа Шах Аббаса 

I. В результате этих реформ Сефевидское государство стало одной из 

могущественных империй своего времени. Сефевидское государство 

возвратило все свои утерянные земли, и восстановили свои внешнетор-

говые связи. В статье  использованы  ряд первоисточников  о  военных 

реформах Шах Аббаса I. 

Ключевые слова: Государство Сефевидов, Шах I Аббас, тактика 

ведения боя. 

Orta əsrlərin ən qüdrətli imperiyalarından biri olan Azərbaycan Səfəvi 

dövləti öz dövrünün ən güclü ordularından birinə malik idi. Əsası Şah I İs-
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mayıl Səfəvi tərəfindən qoyulan bu ordu Azərbaycan və dünyanın hərb sə-

nəti tarixinə parlaq səhifələr həkk edib. Şah I Abbasın hərbi islahatları nəti-

cəsində daha da güclənən və odlu silahlarla mükəmməl surətdə təchiz olu-

nan Səfəvi ordusu yadellilərə qarşı hərbi əməliyyatlarda həlledici qələbələr 

qazanmağa nail oldu. Səfəvi ordusu dövrün ən qüdrətli imperiyalarından biri 

olan Osmanlı dövlətinin hərbi qüvvələri üzərində də mühüm qələbələr qa-

zanmışdı.  

 Osmanlı imperiyası kimi qüdrətli dövləti məğlub etmək və itirilmiş 

əraziləri yenidən Səfəvi dövlətinə birləşdirmək siyasəti yeridən Şah I Abbas 

əsas diqqəti odlu silahlarla təchiz olunmuş güclü ordu yaratmağa yönəltdi 

[4, s. 292]. 

 Şah I Abbas dövründə Səfəvi ordusunun əldə etdiyi qələbələrdə düş-

mənlə döyüşlər zamanı tətbiq olunan hərbi taktikaların mühüm rolu olmuşdur. 

 İlk mənbələrdə Səfəvi ordusunda tətbiq edilən döyüş taktikaları haq-

qında maraqlı məlumatlar vardır. Səfəvi ordusunda tətbiq olunan döyüş tak-

tikaları o dövrün döyüş qaydalarına tamamilə uyğun idi. Bu taktikalar, bir 

qayda olaraq, "hilal", "turan taktikası", "qurd qapanı" adlanırdı.  

 Müharibə zamanı şah və ya sipəhsalar (baş komandan, sərasgər) or-

dunu hissələrə bölürdü. Bu bölüklərə nüfuz sahibi olan bəylər, xanlar rəh-

bərlik edirdilər. Bölük rəhbərləri onlara tapşırılan cəbhə xəttini qorumağa 

borclu idilər. 

Səfəvi ordusu döyüş zamanı aşağıdakı bölgü əsasında düzülürdü: 

 Sağ cinah (Meymənə, Bərənğar)

 Sol cinah(Meysərə,Cəvanğar)

 Mərkəz(Qəlb, Kul)

 Ön qüvvə (Piş qaravul və ya Çərxçi, Mənqəlay)

 Ehtiyyat qüvvələr (Tərh, Caqdaul)[2, s.59-62].

Səfəvilərin düşmənə qarşı apardıqları, döyüşlərin gedişi barədə dövrün 

mənbələrinin məlumatları bir-birindən fərqlənir. Bununla belə, həmin məlu-

matlarda müəyyən ümumi nəticələrdə nəzərə çarpır.  

Məsələn Oruc bəy Bayat bununla bağlı yazır ki; "Səfəvilərin döyüş 

qaydası belədir ki, bir nəfər şeypur, bir nəfər də təbili çalmaq üçün ayrılır 

onlar bununla döyüşə hazırlıq elan edirlər... Səfəvilərdə ilk zamanlarda dö-

yüşdə pusqu qurmaq qaydası yox idi. Bu mərdliyə uyğun olmayan hal hesab 

edilirdi. Hər halda, qətiyyətlə demək olar ki, Səfəvilərin döyüş qaydası açıq 

və üzbəüz döyüşdür [8, s.73].  

Döyüş zamanı meydana öncə çarxçılar adlanan dəstələr atılırdı. Onla-

rın sayı təqribən 500-1000 nəfər olurdu. Çarxçı dəstələri ön qüvvə dəstəsin-

dən (manqalay) qabağa göndərilirdi.Onların rəhbəri çarxçıbaşı adlanırdı. Bu 
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iş adətən məşhur əmirlərə etibar edilirdi. Məsələn, Çaldıran döyüşündə Xan 

Əhməd Ustaclı və Sarı Piri bu dəstələrə başçılıq etmişdilər [2, s.72]. Bəzən 

çarxçılar anlayışı ilə yanaşı,"muçi" termini də işlədilirdi. Manqalay dəstələ-

rinin arxasında muçi dəstələri dururdu. Bu dəstə mərkəzə yönəlmiş düşmən 

zərbəsini zəiflətməli idi. 

Hərbi əməliyyatlar zamanı müxtəlif amillərlə bağlı olaraq əsasən 3 

taktikadan istifadə olunurdu:  

 Hücum

 Müdafiə

 Mühasirə

Səfəvi ordusunda hücum taktikası həmişə eyni xarakter daşımırdı. 

Məsələn, Oruc bəy Bayata görə, hücum taktikasında bəzən əsas qüvvələr 

gözləyir, ayrı-ayrı xırda dəstələr düşmən sıralarına qəfil həmlələr edir və bu 

həmlələr aramsız olaraq təkrar edilir və düşmən sıraları çaş-baş salınırdı. Bu 

həmlələr zamanı həm də plana uyğun şəkildə düşmənin azuqə ehtiyatı ələ 

keçirilir, döyüş meydanına bağlı ehtiyat yollar tutulur, su arxları kəsilir və 

s... Bu həmlələr nəticəsində düşmən qüvvələri pərən-pərən salınır, sonra isə 

əsas qüvvələr həlledici hücuma keçirdilər [8, s.73].  

Səfəvi ordusunda ilk dövrlərdə cəbhə xəttində istehkamlar yaratmaq 

üsulundan istifadə olunmurdu. İstehkam kimi adətən coğrafi relyefdən, mə-

sələn dağlıq ərazidə qayalardan və keçidlərdən istifadə edirdilər 

Səfəvi hərbi qüvvələri müharibə zamanı yaranmış şəraitdən asılı ola-

raq mühasirə taktikasından da istifadə edirdilər. Mühasirə taktikasında, bir 

qayda olaraq, aşağıdakı üsullardan istifadə olunurdu: 

1.Düşməni qobular, uçurumlar, keçilməsi mümkün olmayan yerlərə sı-

xışdırılır və mühasirəyə alınaraq məğlub edilirdi. 

2.Qala divarları arxasına sığınmış düşmən ətraf aləmdən təcrid edilir,

azuqəsiz və susuz qalmağa məcbur edilir və məğlubiyyətə uğradılırdı. 

3.Mühasirə olunmuş şəhərin süqutunu sürətləndirmək üçün manevr iş-

lədilərək  geri çəkilir, bu manevri başa düşməyərək qaladan çıxan düşmən 

əks hücumla məğlub edilirdi.  

4. Səfəvilər mühasirəyə alınmış şəhəri lağım atmaq (nəqəb) yolu ilə

ələ keçirməkdə mahir idilər.Oruc bəy Bayat yazır ki,"Güman etmirəm ki, 

dünyada elə bir millət olsun ki, hərbi fənd işlədərək şəhərdən geri çəkilmək 

və lağım atmaq qaydalarını onlardan yaxşı bilsin... Osmanlıların ələ keçirdi-

yi bir sıra şəhərlər lağım atmaq yolu ilə onlardan geri alınmışdı"[8, s.73].  

Jan Şarden yazır ki, heç bir millət lağım atmaqda Səfəvilər qədər mə-

harətli deyil (11, c.3, s.1199). Səfəvi ordusu qala divarlarını uçurmaq üçün 

lağım atmaqla yanaşı dəbbabələr və toplardan da istifadə edirdilər. Şah I 
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Abbas zamanında topçu alayının yaradılması nəticəsində bu üsuldan daha 

geniş istifadə edilməyə başlandı [10, s.148]. 

Səfəvilər qalaları mühasirə edərkən müxtəlif üsullardan istifadə edir-

dilər. Adam Oleari Səfəvilərin bu sahədə çox bacarıqlı olduğunu qeyd edir 

[7, s.742;1, s.180]. 

Səfəvilər hərbi əməliyyatlar zamanı qüvvələr nisbəti əks tərəfin xeyri-

nə olduqda ənənəvi müdafiə taktikasına üstünlük verir və geri çəkilirdilər. 

Bu zaman ənənəvi hərbi qaydalara uyğun olaraq düşmənin əlinə heç nə keç-

məməsini təmin etmək üçün ən sərt tədbirlər görülürdü. Bu məqsədlə əhali 

cəbhə xəttindən ölkənin içərilərinə köçürülür, tikintilər və körpülər məhv 

edilir, taxıl zəmiləri yandırılır, su hövzələri və quyular sıradan çıxarılır və s. 

Beləliklə, Səfəvilər düşmənin həm canlı qüvvədən, həm də maddi ehtiyatlar-

dan bəhrələnməsinin qarşısını almağa çalışır və buna bir çox hallarda nail 

olurdular. Bu zaman köçrülən əhali ərzağı, taxılı, ev avadanlıqlarını etibarlı 

yerlərdə, qazdıqları quyularda gizlədirdilər. Bu işlərdə əhali o qədər mahir 

idi ki, düşmənin bu yerləri aşkar etməsi demək olar ki, mümkün deyildi. 

Bəzi hallarda gözlənilmədən geri çəkilmələr baş verdikdə döyüşçülər də 

eyni üsullardan istifadə edirdilər. Bu zaman saxlanc yerləri qazmaq üçün 

münasib yerlər seçilir, rütubət amili nəzərə alınırdı. Azərbaycan ərazisi nis-

bətən quraq olduğu üçün gizlədilən ərzaq məhsulları və ev əşyaları uzun 

müddət xarab olmadan salamat qalırdı.  

Qeyd olunduğu kimi, Səfəvilər geri çəkilərkən yolları, körpüləri sıra-

dan çıxarır, evləri yandırır və bununla düşmənlərin onlardan istifadə etməsi-

nin qarşısını alırdılar. Su kanallarının, təbii bulaqların da axarının istiqaməti 

dəyişdirilirdi. Bütün bunlar "yandırılmış" və "xaraba qoyulmuş torpaqlar" 

taktikası adlanırdı. 

Yuxarıda göstərilənlərin bir hiylə, taktika olduğunu qəbul edən Şah I 

Təhmasib bunu əsaslandırmaq üçün möminlərin əmirinin "hərb hiylədir" kə-

lamını dilə gətirmişdir. Savaş zamanı istər geri çəkil, istərsə də aldat, amma, 

bunu düşmənə fürsət verməyəcək şəkildə etmək lazımdır [1, s.174]. 

Bu taktikadan sonralar Şah I Abbas və ondan sonrakı Səfəvi şahları 

dövründə də istifadə edilmişdir. Təbriz şəhəri uğrunda gedən 1618-ci il mü-

haribəsində Sipəhsalar Gərçəqay xan osmanlıların üzərinə hücum etmək fik-

rinə qarşı çıxmışdı. Şah osmanlı ordusunu qışa qədər yubatmağı düşünürdü. 

Bu məqsədlə səfəvi əsgərləri osmanlı ordusunun keçəcəyi bütün əraziləri 

xarabalığa çevirirdilər. Azuqəsi tükənən osmanlı ordusunda döyüş intizamı 

pozulacaqdı.Qış mövsümündə yorğun və aclıq çəkən osmanlı əsgərləri gücdən 

düşərək səfəvilərin hücumuna müqavimət göstərə bilməyəcəkdi. Şəhərdən kö-

çürülən Təbriz əhalisi bütün qida və əşyalarını gizlətmişdilər. Gərçəqay xan da 

şəhərin ətrafına su dolduraraqTəbriz ətrafını bataqlığa döndərmişdi. 
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Yollar, şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri düşmənin istifadə edə 

bilməcəyi hala salındıqdan sonra, ordunun bir hissəsi tamamilə geri çəkilir-

di. Digər hissəsi isə kiçik dəstələrə bölünərək əlverişli mövqelər seçərək 

düşmən üzərinə qəfil hücumlar üçün münasib məqam gözləyirdilər. Həmin 

dəstələr özlərinin qurmuş olduğu pusqulardan düşmən ordusuna qəfil həm-

lələr etməklə onun ölkənin içərilərinə sürətlə irəliləməsini ləngidirdilər. Bu 

həmlələr zamanı düşmən bu kiçik həmlələrinin ardınca Səfəvi şahının böyük 

hücum təhlükəsi olacağını zənn edərək ümumiyyətlə bir müddət irəliləməni 

dayandırır və döyüş mövqeyi seçirdi. Bütün bunlar isə öz növbəsində, Səfə-

vilərə əlavə vaxt qazanmaq imkanı verirdi. Əgər bütün bunlara baxmayaraq 

düşmən ordusu irəliləməkdə davam edərdisə, o zaman Səfəvi hərbi qüvvələ-

ri də ölkənin içərilərinə doğru çəkilməklə həmin taktikanı davam etdirirdi. 

Bununla düşməni daim çətin, qeyri-müəyyən vəziyyətdə saxlanılırdı. Onun 

düşərgə salaraq dincəlməsi, qidalanması dözülməz bir hala salınırdı. Səfəvi-

lərin belə döyüş taktikası bəzən o dərəcədə uğurlu olurdu ki, hətta qüdrətli 

osmanlı ordusunun hücumları da bir sıra hallarda məğlubiyyətə uğrayırdı.  

İlk mənbələrin məlumatları sübut edir ki, hücum taktikasını seçilərkən 

Səfəvi əsgərləri daha böyük ruh yüksəkliyinə malik olmuş, hətta bəzən geri 

çəkilmə əmirlərinə qarşı etiraz etmişlər.  

Sanson "Səfərnamə"sində Səfəvi ordusunun həm hücum, həm də mü-

dafiə taktikası haqqında maraqlı məlumatlara rast gəlinir. "Səfəvi qoşunları 

əksər hallarda nərə çəkmək, "Ya Əli", yaxud ucadan şahın adını çəkməklə 

ney, şeypur və təbil sədaları altında hücuma keçirlər. Onların döyüş taktikası 

bir qədər naməlumdur. Hücum zamanı müxtəlif cinahlardan düşmən üzərinə 

həmlə edirlər...Müdafiə zamanı geri çəkilərkən onları təqib etmək olduqca 

təhlükəlidir. Çünki onlar dördnala at çapmağı çox yaxşı bacarırlar və bu hal-

larda at üstündə geri dönərək düşmənə məharətlə kamandan ox ata bilirlər" 

[9, s.143-144]. 

Müəllif daha sonra yazır ki, Səfəvilər müharibə zamanı döyüşə aşkar 

girirlər,yəni, döyüşdən əvvəl hiylə işlətməyi xoşlamırlar. Lakin döyüş başla-

nandan sonra çox fəndgir olurlar. Yəni çox yaxşı bilirlər ki, düşməni hansı 

mövqeyə çəkmək lazımdır. Onu susuzluq və aclığa düçar edib necə çətinə 

salmaq olar. Həmdə çox yaxşı bilirlər ki, geri çəkilən düşməni necə təqib 

edib, onları hansı dar keçidlərə yönəldib hissə-hissə məhv etmək lazımdır 

[9, s.144]. 

Qətiyyətlə demək olar ki, Çaldıran döyüşündən sonra Səfəvilər heç vaxt 

sadəcə olaraq necə deyərlər, "öz bəxtlərinə güvənmir", əksinə yalnız qələbə 

qazanacaqlarına əmin olduqdan sonra döyüşə girməyə qərar verirdilər.  

Səfəvi ordusunun qalalar almaq üçün də özünə məxsus üsulları var idi. 

Səfəvilərin qalaları ələ keçirmək üsullarından qeyd edilərkən maraqlı məlu-
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matlara rast gəlinir. Məlumatlardan biri belədir: "Qalaları almaq üçün onun 

ətrafında, bünövrəsi altında xəndək qazaraq lağım (nəqəb) atırlar... Onların 

qalalar almaq üçün istifadə etdikləri dağıdıcı silah toplardır. Onların topları 

çox sadə, istifadə edilmək üçün çox asan, daşınmaq üçün yüngüldür.. Top 

atəşləri ilə hər hansı bir qalanı almaq istərkən qala təslim olana qədər onu atə-

şə tutmaqda davam edirlər. Lakin gecələr, adətən, atışmadan imtina edərək is-

tirahət edirlər. Onlar daha çox Şah I Abbasın dövründən başlayaraq qalaların 

alınmasında barıt və digər partlayıcı maddələrdən qala divarlarının altına qoy-

maqla istifadə etməyə başladılar. Qalaların alınmasında istifadə edilən üsul-

lardan biri də zəhərli güllələrdən istifadə edilməsidir [1, s.180;7, s.742]. 

Səfəvilərin qalalar fəth etmək taktikasına nümunə olaraq Şah I Abbasın 

dövründə İrəvan qalasını Osmanlılardan geri alınmasını misal göstərmək olar: 

 "Topxana hazır olmadığına görə, ordu yalnız qala ətrafında xəndək qaz-

maq və ara-bir qaladan çıxaraq hücum etməyə cəhd göstərən osmanlıları geri 

oturtmaqla məşğul oldu. May ayında toplar hazır olduqdan sonra qala atəşə tu-

tuldu. Bir neçə müddətdən sonra Allahverdi xanınn farsdan gətirdiyi qüvvələr 

də yetişdi. Onlar qorçular və qulamlarla birlikdə xəndək qazmaqla qala divarla-

rının binövrəsindəki ağaclara od vurdular. Onun alışmasından faydalanan 

qoşun hücuma keçdi... Mühasirədəkilər də igidliklə müdafiə olunurdular... 

Buna baxmayaraq öndə gedən dəstələr qalaya daxil oldular [5, c.2, s. 1131]. 

Osmanlı ordusunun 1626-cı ildə Bağdadı mühasirə edərkən şəhərin mü-

dafiəsinin çətin olacağını başa düşən Şah I Abbas, ən yaxşı yolun düşmən or-

dusunun öz ölkələri ilə əlaqəsini kəsmək olduğunu qət etdi. Diyarbəkir-Mosul 

ilə Hələb yolunu bağlayaraq osmanlıların həm qurudan, həm də dənizdən öz 

ölkələri ilə əlaqəsini kəsdi. Osmanlıların gəmidə olan ərzaq ehtiyatı Səfəvi or-

dusu tərəfindən qənimət olaraq ələ keçrildi [3, s.158-159]. 

Səfəvi ordusunun tətbiq etdiyi bütün bu taktikalar sayəsində zəiflədilən 

düşmən qüvvələrinə hücum edilirdi. Düşmən ordusunun hərəkət etməsi və ya 

düşərgə qurmasının heç bir əhəmiyyəti yox idi. Səfəvi ordusu ən əlverişli anı 

gözləyərək düşmən ordusuna pusqu qururdu. Hərəkət halında isə səfəvilərin 

hücumları adətən vadilər, dağlar və dar keçidlərdə olurdu. Düşmənin gözlə-

mədiyi anda ona qəfildən hücum edərək geri çəkilirdilər(6, s. 95). Düşmən 

düşərgəsini mühasirə edərək hücuma keçirdilər. Bu hücumlar zamanı əsasən 

düşmənin azuqə ehtiyatını ələ keçirərək geri çəkilirdilər. Vur-qaç üsulu ilə, 

bütün bu əngəllərə baxmayaraq, irəliləyən ordunun qarşısını almaq üçün 

kəndləri, şəhərləri boşaldaraq viran edirdilər [11, c.3 s.1199-1200]. 

Səfəvilərin döyüşləri əsasən Osmanlılar və Şeybanilərlə olmuşdur. 

Onların hər birinə qarşı fərqli döyüş  taktikaları tətbiq olunurdu. Bununla 

belə, əksər mənbələr Səfəvilərin Şeybanilərə qarşı əsasən hücum, Osmanlı-

lara qarşı isə müdafiə taktikası seçdiklərini təsdiq edirlər. Müəyyən hallarda, 
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şəraitə uyğun olaraq, qarışıq, yəni həm hücum, həmdə müdafiə taktikasının 

elementləri tətbiq olunurdu. Səfəvilərin Osmanlılar və Şeybanilərə nisbətən 

Moğollarla müharibələri az olmuşdur. Faktlar göstərir ki, Səfəvilər, onlara 

qarşı özlərini daha üstün hesab edir və qələbəyə əmin olaraq hücum taktika-

sı seçirdilər.  

Bununla belə,düşmən tərəfin kim olmasından asılı olmayaraq əksər 

hallarda  kəşfiyyat məlumatları nəzərə alınırdı. Düşmənin canlı qüvvə baxı-

mından ondan üstün olduğu aşkar olunarsa müdafiə taktikası, əksinə zəif 

olarsa və yaxud qüvvələr nisbəti təxminən bərabər olardısa hücum taktikası 

seçilirdi. Əgər düşmən hadisələri qabaqlayaraq əvvəlcə hücuma keçmiş ol-

saydı, belə halda Səfəvilər sürətlə geri çəkilərək qüvvə toplayıb yenidən 

düşmən üzərinə hücuma keçirdilər.  

Beləliklə, Şah I Abbasın hərbi islahatları nəticəsində əsası Şah I İsma-

yıl tərəfindən qoyulmuş Səfəvi ordusu yenidən dövrün ən güclü və müasir 

ordularından birinə, Səfəvi imperiyası isə ən qüdrətli dünya dövlətlərindən 

birinə çevrildi. Səfəvi dövləti işğalçıları məğlub edərək ərazilərini qaytardı, 

Hörmüz problemini həll edərək beynəlxalq ticarət əlaqələrini nizama saldı.   
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Azad olunmuş Şuşa şəhərinin memarlığı və turizm perspektivləri 

Architecture and Tourist Perspectives of the Released City of Shusha 

Архитектура и туристические перспективы освобожденного города 

Шуша 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan xalqı üçün müqqqəs yer olan  Şuşa şə-

hərinin tarixi haqqında qısa məlumat verilir.  Şuşa Azərbaycan xalqının tari-

xini və mədəniyyətini əks etdirən vahid muzeydir. Şuşanın tarixi baxımdan 

əhəmiyyətli rayon və meydanları hər zaman turistlərin diqqətini və marağını 

çəkib. 

Müxtəlif dövrlərdə Şuşanı ziyarət edən səyyahlar, Cənubi Qafqazın digər 

şəhərlərindən fərqli olduğunu söylədilər. Şuşadakı evlərin memarlıq xüsusiy-

yətləri hər zaman turistlərin diqqətini çəkmişdir. Hazırda azad edilmiş ərazilər-

də bərpa və yenidənqurma tədbirləri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan mədəniy-

yətinin beşiyi və Qafqazın incisi olan Şuşada başlamışdır. 

Açar sözlər: Şuşa, turizm, memarlıq, küçə, məhəllə, qala, ev, şəhər. 

Абстракт: В статье дается краткая информация об истории 

Шуши - священного места для  Азербайджана. Шуша - это единый 

музей, отражающий историю и культуру азербайджанского народа. Ис-

торически важные районы и площади Шуши всегда привлекали внима-

ние и интерес туристов. 

Путешественники, побывавшие в Шуше в разное время, отмеча-

ли, что она отличается от других городов Южного Кавказа. Архитек-

турные особенности домов в Шуше всегда привлекали внимание ту-

ристов. Реставрационные и восстановительные работы на освобожден-

ных территориях начались в Шуше, колыбели азербайджанской куль-

туры и жемчужине Кавказа.  
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Ключевые слова: Шуша, туризм, архитектура, улица, квартал, 

крепость, дом, город. 

Abstract:The article gives brief information about the history of 

Shusha, a sacred place for the people of Azerbaijan. Shusha is a single 

museum reflecting the history and culture of the Azerbaijani people. 

Shusha's historically important districts and squares have always attracted 

the attention and interest of tourists.  Travelers who visited Shusha at 

different times said that it was different from other cities in the South 

Caucasus. The architectural features of the houses in Shusha have always 

attracted the attention of tourists. It has begun in Shusha, the cradle of 

Azerbaijani culture and the pearl of the Caucasus, in connection with the 

restoration and reconstruction of the liberated territories. 

Keywords: Shusha, tourism, architecture, street, quarter, fortress, 

house, city. 

 “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, 

Vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz 

bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir.” 

Heydər Əliyev 

Giriş 

1992-ci ilin mayın 8-də Azərbaycan tarixinə ağır günlərdən biri daxil 

olmuşdur. Həmin gün Ermənistan quldur silahlıları Xankəndi şəhərindəki 

Rusiyaya məxsus hərbi alayın köməyi ilə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi 

sayılan, Azərbaycan xalqı üçün son dərəcə müqəddəs ziyarətgah qədər əziz 

olan Şuşa şəhərini ələ keçirdilər. Şəhər tək mədəniyyət beşiyi yox, sovet dö-

nəmində xarici turistlərin ən çox gəldiyi ittifaq şəhərlərindən biri olmuşdu.  

Erməni işğalı dövründə şəhərə, şəhərdəki zəngin mədəni irsimizə çox 

ağır, sağalmaz ziyanlar dəydi. Həmin vaxt Şuşa rayonu icra hakimiyyətinin 

mədəniyyət şöbəsinin müdiri işləmiş Zahid Abbasov mühasirə və hərbi və-

ziyyətdə olan  şəhərdən vacib sənədləri, Azərbaycan mədəniyyəti  və tarixi-

nə aid qiymətli eksponatları, əşyaları düşmənin artilleriya atəşləri altında, 

böyk çətinliklərlə şəhərdən çıxarıb Bakıdakı Azərbaycan tarixi muzeyinə 

gətirib təhvil verə bilmişdi [6]. Lakin bir çox şuşalı mədəniyyət xadimləri-

nin şəxsi əşyaları və digər qiymətli materialların bir hissəsi işğaldan sonra 

Ermənistana aparılmışdı. Ən pisi isə budur ki, indi bu əşyalar xarici auk-

sionlarda satılır, muzeylərdə və müxtəlif sərgilərdə erməni mədəniyyətinin 

nümunələri kimi təqdim olunur.  

Buna baxmayaraq xalqımız bu illərdə qəti əmin idi ki, Şuşa Azərbay-
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can və dünya mədəniyyətinin xadimlərini dünyaya gətirən şəhərdir və baş-

qalarına mənsub ola bilməz. 

2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan 44 günlük Vətən müharibəsinin 

ikinci mərhələsində müzəffər Milli Ordumuz nəhayət Şuşanı və digər işğal 

altındakı torpaqlarımızı azad etməyə nail oldu. 8 noyabr 2020-ci il müasir 

Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan, xalqımızın heç vaxt unutmayaca-

ğı tarixi bir gün oldu [1]. Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycanın 

qeyrət qalası, mədəniyyətimizin beşiyi, 28 il mənfur ermənilərin tapdağı al-

tında qalan dilbər guşəmiz Şuşanın işğaldan azad edildiyini bəyan 

etdi.  Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin başçılığı altında müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun əsgərləri tarixdə misli görünməmiş qəhrəmanlıq göstərə-

rək  qanları, canları bahasına uzun illər həsrətində olduğumuz Şuşanı bizə 

qaytardı. 28 il ayrılıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 

Baş Komandan cənab İlham Əliyevin dönməz iradəsi  və qüdrət-

li  Azərbaycan Ordusunun şücaəti ilə ruhumuzda yaşatdığımız doğma Şuşa-

da  üçrəngli bayrağımız dalğalanır.  

―Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz 

səni dirçəldəcəyik!  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

dediyi bu sözlərin əhəmiyyəti misilsizdir. Bu sözlər eyni zamanda qələbə-

dən sonra Şuşanın tarixində yeni intibah dövrünün gəldiyi haqqında xoş 

müjdə demək idi. 

Hazırki məqalədə böyük turizm potensialı və mədəniyyət beşiyi olan  

Şuşanın mədəni irsinə, dəyərli incilərinə tarixi nəzər salaraq göstərmək istə-

yirik ki, 1992-ci il mayın 8-də biz nələri itirmişdik və 2020-ci il noyabrın 8-

də nələri qaytara bildik. Prezident İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin Azərbay-

can mədəniyyətinin paytaxtı elan etməsi şəhərin gələcək inkişafında mühüm 

rol oynayacaqdır. 

Şuşa qalasinin tarixi haqqinda 

Vaxtı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyev bildirmişdi ki, Şuşa Azər-

baycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidə, Azərbaycan xalqının 

tarixinin, mədəniyyətinin, elminin böyük bir hissəsini əks etdirən vahid mu-

zeydir. 1979-cu ildə Şuşaya şəhər – qoruq statusu  verildi [3, s.3]. Şəhərin 

tarixi – mədəni dəyərlərini yada salmaq üçün bir qədər tarixə nəzər salaraq 

bəzi məsələləri yada salmağa qərar verdik. İlk olaraq şəhərin inşası haqqın-

da danışaq. 

Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan olub. Çox ehtimal ki, xanlığın ba-

nisinin şərəfinə xanlığın yeni paytaxtı Pənahabad adlandırılırdı [2, s.27]. Bu ad 

xalq tərəfindən "pənahabad" adlandırılan sikkələrdə həkk edilmişdir. Sonralar 

şəhər Qala, Şuşa qalası və nəhayət, sadəcə Şuşa adlandırıldı. Artıq dediyimiz 

kimi, şəhərin təməl qoyma vaxtı 1750-1755-ci illərə aiddir [4, s.46]. 
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Son vaxtlara qədər şəhər sakinləri, qürurla özlərini Bakıdakı İçərişəhər 

sakinləri kimi, qalalılar adlandırırdılar. Şuşa memarlığı üzrə aparıcı mütə-

xəssislər şəhərin tikintisinin üç mərhələsini göstərirlər. İlk mərhələdə qala 

divarlarını inşa edərkən, şərq hissəsinin aşağı tərəfinin inşasına başlanıldı və 

bu yer Aşağı məhəllə adı ilə tanındı. Aşağı məhəllənin formalaşması Şuşa-

nın əsası qoyulduğu zamana aid edilir. İkinci mərhələ, şərq hissəsinin yuxarı 

tərəfinin - Yuxarı məhəllənin meydana gəldiyi İbrahim xanın hakimiyyəti 

dövrüdür (1762-1806-cı illər). Nəhayət, şəhərin intensiv inkişafı ilə əlaqəli 

üçüncü mərhələ, 1805-ci ildə rusların gəlişindən sonra şəhərin qərbində yu-

xarı hissənin inşasına səbəb oldu. 

Pənahəli xan əvvəlki paytaxtın - Şahbulaq və ətraf kəndlərinin əhalisi-

ni Şuşaya köçürdü. Qalanın təhlükəsizliyi, əla təbii şəraiti və şəhərin böyük 

ticarət yollarının kəsişməsində yerləşməsi Azərbaycanın hər yerindən sənət-

karları və tacirləri bura cəlb edirdi. 

Yeni gələnlərə torpaq sahələri verilirdi. Yeni tikintilər Şuşanın şərq tə-

rəfində aşağı hissədə yerləşən Çuxur məhəlləsindən başlamışdır. Tikinti əv-

vəlcə heç bir plan olmadan kortəbii şəkildə davam edirdi. Bəzi məlumatlara 

görə, bunların arasında saraylar, məscidlər və karvansaralar var idi. Şuşanın 

genişləndirilməsi Pənahəli xanın oğlu İbrahim Xəlil xanın dövründə başladı.       

Şuşanın qala divarlarına və qüllələrə bitişik ilk fundamental binalar-

dan biri Pənahəli xanın sarayı idi. İnşaatı sonradan Çuxur adını aldığı ərazi-

dəki bir qayanın üstündə qala divarlarının qoyulması ilə başladı. Sarayın 

tağlı, ön qapı ilə bəzədilmiş fasadı Topxanaya baxırdı. Bunun sağında kö-

məkçi tikililər var idi. Daha sonra Pənahəli xan oğlanları üçün sarayından 

uzaq olmayan yerdə və eyni tərzdə, eyni materiallardan saraylar tikdirdi. 

İbrahim Xəlil xanın  böyük oğlu Məhəmməd Həsən Ağanın sarayı 

qala divarları boyunca uçuruma doğru uzanır, xüsusi gözəlliyi və hərtərəfli 

bəzəkləri ilə seçilirdi. Sonralar 1797-ci ildə Şuşada olan Ağa Məhəmməd 

şah Qacar qərargah və xəzinənin yerləşməsi üçün bu sarayı seçmişdi. Şair 

Vaqif və edamını gözləyən digər məhkumlar onun zirzəmilərinə salınmışdı-

lar. Bu ev sonradan Ağa Məhəmməd şah Qacarın burada öldürülməsi səbə-

bindən Azərbaycan və İran tarixinə də düşdü. 

Qarabağ xanlığının Rusiya tərəfindən işğalından sonra çox şeylər də-

yişdi. Məhəmməd Həsən ağının ölümündən sonra oğlu, Rusiya ordusunun 

general-mayoru Cəfərqulu xan bu sarayda yaşadı. Başqa bir xan sarayı 

Böyük Qurdlar məhəlləsindədir. Saray İbrahim Xəlil xanın qardaşı oğlu Mə-

həmməd bəyə məxsus olmuşdur.  

Şuşanin məhəllələri və meydanlari 

Şuşa qalasının ilkin ilkin tikinti işləri kortəbii aparılsa da, sonralar 

digər Azərbaycan şəhərləri kimi, burada yeni məhəllələr meydana çıxdı. Öl-
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çülərinə görə fərqli və ərazi ilə əlaqəli konfiqurasiyasında fərqlənən məhəl-

lələr, əlaqəli peşələrin nümayəndələri tərəfindən məskunlaşdırılmışdı. Hər 

məhəllədə məscidin yerləşdiyi bir meydan, bir mədrəsə, hamam və bir tica-

rət mərkəzi var idi. 

Şuşanınn köhnə hissəsində (şərqdə), tarixçilərin yazdığı kimi, on 

yeddi məhəllə meydana gəldi. Bunlardan doqquzu Aşağı məhəllədə - Qurd-

lar, Seyidli, Guyulut, Çuxur, Derdler gurdu, Hacı Yusifli, Dörd çinar, Çöl 

qala, Cuğudlar,  səkkizi Yuxarı məhəllədə - Merdinli, Saatlı, Keçel, Xoca 

Mircanlı, Dəmirçi, Hamam qabağı və Təzə - yerləşirdi. Bu, məhəllələrin bir 

hissəsinə sakinlərin köçüb gəldiyi yerlərin adlarının verildiyini göstərilir. 

Məsələn, Qurdlar, Seyidli. Digər hissəsi şəhərdəki yerlərə görə - Çöl qala 

(qala yaxınlığında), Hamam qabağı, Çuxur məhlə. Dəmirçilər məhəlləsində 

eyni adlı türk qəbiləsindən irsi dəmirçilər yaşayırdı. Quyuluq məhəlləsi 

çoxlu quyu ilə seçilirdi. Saatlı məhəlləsi Saatlı kəndinin adını daşıyırdı. Bu 

kənddən on yeddi ailə bir vaxtlar şair Molla Pənah Vaqiflə birlikdə buraya 

köçdü. Burada şairin dərs dediyi məktəb də  dururdu. 

Şuşanın köhnə hissəsində, gələcək inkişaf etmiş şəhərin şəhərsalma 

prinsipləri əsasında yeni tikililər inşa olundu. Şuşanın ruslar tərəfindən ələ 

keçirilməsindən sonra şəhərin qərb hissəsində intensiv məskunlaşma başlan-

dı, burada xristianlar - ruslar, gürcülər, ermənilər məskunlaşdırıldılar. 

Köhnə Şuşanin küçələri 

Azərbaycanda orta əsr şəhərlərinin inşası zamanı şəhərin mərkəzi kü-

çəsi tez-tez əsas qapıdan başlayaraq bütün şəhərdən keçirdi. Bu küçə və ona 

bitişik aparıcı küçələr sonda karvansaraları, dükanları olan böyük ticarət 

mərkəzlərinə çevrildi. Bu cür küçələr məscidlər, mədrəsələr, hamamlar və 

karvansaralar olan meydanlarla bağlanırdı. Bakıda İçəri şəhərdə belə bir 

küçə Şah Abbas qapılarından Cümə məscidinə qədər uzanırdı. Şəhər geniş-

lənəndə onun yerini Bazarnaya və Torgovaya küçələri əvəz etdi. Eyni şey 

Şutinsky küçələrində də oldu. Şəhərin əsas küçələrindəki ticarət yollarına 

insanlar bu səbəbdən də bazar deyirdilər: Şeytan bazarı, Rasta bazarı, Aşağı 

bazar. 

Şəhərin əsas yolu düz və nisbətən geniş olan Rasta bazarına çevrilir 

(Rasta - fars dilində düz, düz deməkdir). Döşənməsi üçün müəyyən bir yay-

lanın (təxminən 300 m) Şuşa relyefinin ən uzun təbii eninə düz üfüqi qırışığı 

seçilmişdir. Küçənin eni təxminən 15 metr idi. Rasta bazarı xanın iqamətga-

hını və qarşısındakı Bazar başı meydanını Meydanla, daha sonra Şeytan ba-

zarı ilə, Aşağı Bazarı Aşağı meydan ilə birləşdirdi. Görünən budur ki, şəhə-

rin mərkəzi Meydanı üzərində Pənahəli xanın burada ―iki qapılı‖ məscid tik-

dirdiyi günlərdən bəri mpvcud olmuşdur. Ancaq mənbələrdə göstərdiyi 

kimi, əvvəlcə mərkəz Aşağı Meydan ərazisində yerləşirdi və o zaman Şuşa-
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dakı əsas sosial və ticarət mərkəzlərindən biri olmalı idi. 

Bütün uzunluğu boyunca Aşağı Bazar ticarət yolunun hər iki tərəfində 

ticarət sıraları inşa edilmişdir. Bundan əlavə, bu küçədə karvansaralar və ha-

mamlar, xüsusilə Uğurlu bəyin hamamı və Aşağı bazarının getdiyi Aşağı 

meydanda Qazi Mirzə Əlinin hamamı var idi. Aşağı Meydanın ərazisi bəzən 

Torpaq Meydan (Torpaq Meydanı) adı ilə tanınır, çünki bu ərazi, Şuşanın 

qalan ərazilərindən fərqli olaraq daş yox, torpaq örtüklü idi. 

Vaxt keçdikcə Aşağı Çarşı və Aşağı Meydan aparıcı mövqelərini itir-

dilər və Rasta Bazarı Şuşanın əsas ticarət yolu oldu. Yeni ticarət yolu - 

Rasta Bazar Gəncə qapısı tərəfdən qalanın girişində yerləşən ən böyük şəhər 

meydanı Divanxandan başlamışdır. Sonradan Divanxana meydanına yeni 

bir ad verdi - Bazar Başı (bazarın başlanğıcı). 

Rasta Bazarının yolu şəhərinin mərkəzi ticarət yolu ilə şimaldan cənu-

ba bir az yamacla uzanırdı. Meydana qədər olan dükanlar – Gövhər məscidi 

yerləşən bir meydan ilə sıx şəkildə birləşmişdir. Bura Şuşanın ən işlək tica-

rət mərkəzi idi. 

Rasta bazarının hər iki tərəfinin üstündə Günəşdən və yağışdan qorun-

maq üçün dükanların qarşısında daş sütunlu qapalı evanlar vardı və qabaqla-

rında cüt sıra ağaclar əkilmişdi. 

Artıq qeyd olunduğu kimi Rasta bazarı Meydandan keçərək Hacı 

Əmiraslanın karvansarasının yanı ilə burularaq Şeytan bazar küçəsinə çıxır-

dı. Şeytan bazarının girişi ilə ticarət sıraları bağlanırdı. Rasta bazarı kimi, 

Şeytan bazarı da düzbucaqlı idi, bu da çətin ərazi səbəbindən irəli gəlirdi. 

Bu, Şuşa üçün nadir bir hal idi.  Hacı Əmiraslanın karvansarasından başla-

yaraq Şeytan bazarının qərb tərəfi iki eyni, dördbucaqlı karvansara tipində 

inşa edilmişdi. 

Ətrafdakı küçələr mərkəz ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edirdi. 

Köhnə Şuşadakı evlər əsasən malikanə tipli idi. Hamısının meyvə bağları 

vardı və ətrafı daş hasarlarla əhatə olunmuşdu. Evlər tez-tez boş bir divar 

kimi küçəyə baxırdı, çəpərlərlə birlikdə bir növ küçə dəhlizləri yaradırdı. 

Küçələrin kəsişməsində, piyadaların və birinci mərtəbədəkilərin rahatlığı 

üçün hasarların və ya evlərin küncləri kəsilmiş daşla tikilmişdir. Küçələr 

mənzərəli bir şəkildə dolanırdı, dik qalxma və enmə ilə, eni tez-tez dəyişirdi. 

Qala divarları ilə əhatə olunmuş orta əsr şəhərlərinə dair araşdırmaların gös-

tərdiyi kimi, şəhəri qala divarlarını aşan əsgərlərdən qoruyarkən istiqamətlə-

rini tez-tez dəyişdirən və çoxsaylı mağzalları olan belə xüsusi forma 

mövcud idi. 

Bundan əlavə, labirint prinsipinə əməl edərək, küçələrdən yağış suyu-

nun sərbəst axınını təmin etmək lazım idi. Şuşanın inşaatçıları ilk baxışdan 

çətin olan bu vəzifəni şərəflə həll etmişdilər. Küçələrin plansız vəziyyətdə 
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salındığı halda yağış suyunun ətrafdakı dərələrə və uçuruma maneəsiz ax-

masını təmin edə bilmişdilər. Şuşada hələ də kanalizasiyadan istifadə edil-

mədən daş döşənmiş küçələr boyunca yağış suyu ötürülürdü. Küçələrdən 

axan su, qalanın inşasından əvvəl də yerli əhalinin bildiyi təbii drenajlara 

axır və bunlar vasitəsilə şəhərdən vadiyə buraxılırdı. 

Müəyyən su drenaj marşrutlarının olduqca dik açılarda olması şəhərdə 

kanalizasiya sistemlərinin tikintisini xeyli asanlaşdırmışdır. Daşdan salınmış 

kanalizasiya kəmərləri şəhərin yalnız əsas küçələrinin altına salınımışdı. 

Şuşa Azərbaycanın öz kanalizasiya sistemi olan nadir şəhərlərindən biri idi. 

Şuşanın küçələri yağ lampaları ilə işıqlandırıldı. XIX əsrin sonlarına qədər 

Şuşada 30-a yaxın belə lampa var idi. 

Şuşadaki zəngin evlərin memarliq xüsusiyyətləri 

1865-ci ildə Şuşanı ziyarət etmiş rus rəssamı səyahət qeydlərində 

şəhər küçələri haqqında yazmışdı: "Şuşa Qarabağ xanlığının əsas şəhəri, ki-

fayət qədər möhkəm bir yerdir. İki tərəfdən dik qayalarla, digər iki tərəfdən 

- binalar, divarlar və qüllələrlə qorunur. Şuşa şəhəri ziyarət etdiyim digər 

Cənubi Qqafqaz şəhərlərindən tamamilə fərqlidir. Yalnız qısaca nəzər saldı-

ğım İrəvaən, Naxçıvan və Yelizavetpolda şərq memarlığının xarakterik izlə-

ri var. Bu yerlərdəki evlər kiçikdir, alçaqdır, əsasən kərpicdən və torpaqdan 

tikilib, ətrafdakı bağların yaşıllığı qarşısında sönük olan pəncərələri və alçaq 

damları var. Küçələr dar, çirkli, əyridir, demək olar ki, səkiləri yoxdur. Şuşa 

bu şəhərlərə mükəmməl əksdir. Evləri düzgün, gözəl, hündür və işıqlıdır 

gözəl, çoxsaylı pəncərələri var. Şəhər yerləşdiyi qayalıqlardan götürülmüş 

daşlardan tikilib. Hər yerdə küçələr geniş lövhələrlə döşənib, evlərin damları 

Avropa tipində taxtadan düzəldilib" [5, s.100] . 

XIX əsrin ortalarında Şuşada 1856 ev, 476 mağaza, 11 küçə, dörd kar-

vansara, iki bazar, yeddi hamam, 979 su quyusu, altı meydan, dörd daş və 

iki taxta körpü, doqquz məscid var idi. Yarım əsr ərzində Şuşanın əhalisi 

kəskin şəkildə artmışdı. XX əsrin əvvəllərində "Qafqaz təqvimi" Şuşada 

2983 ev olduğunu, bunlardan 2742-nin daşdan tikildiyini yazmışdı. Bunlar-

dan 1191 evin üstü dəmirlə, 139 ev kafellə, 363 ev torpaqla örtülmüşdür. 17 

məscid, 52 küçə, bir şəhər parkı, üç karvansara, 36 qəlyanaltı, 879 sənətkar-

lıq emalatxanası və təxminən 200 mağaza var idi [5,  s.103].  

Yuxarıda göstərilənlərdən göründüyü kimi, Şuşadakı evlər əsasən daş-

dan, damları tağlı tikilmişdir. Evlərin əksəriyyəti iki-üç mərtəbəli, böyük 

pəncərəli və geniş girişli idi. Evlərin əksəriyyətində ərzaq saxlamaq üçün 

zirzəmilər var idi. Şəhərdə Qarabağ əyanlarının, bəylərinin imarət və  mali-

kanələri ilə bərabər Şuşa tacirlərinin evləri çox otaqlı evləri vardı. Onalr 

hamısı öz zənginliyi ilə seçilirdi. Belə evlərdə qonaq qəbulu və ailə şənliyi 

üçün geniş otaqlar var idi. Divarlar, bacarıqlı sənətkarlar tərəfindən Azər-
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baycanda adət olunduğu kimi, çiçək, gül bəzəkləri və ya döyüş, ov səhnələri 

ilə rənglənirdi. Divarda, otaqların ətrafı boyunca, gözəl yeməklərin qoyuldu-

ğu rəflər quraşdırılmışdı. Divarların içərisində yataq dəstləri, sandıqlar və 

xalçaların saxlanıldığı böyük arakəsmələr var idi. 

Evlərin döşəmələrinə bahalı xalçalar döşənirdi. Köhnə evlərdə taxta 

şəbəkə pəncərə çərçivələri müəyyən bir bəzək ya naxış yaradaraq rəngli şüşə 

ilə örtülmüşdü. Müasir evlərdə olduğu kimi, tez-tez bütün divarı tutan bu 

cür pəncərələr otağı çox parlaq və geniş göstərirdi. Yeni evlərdə Avropa me-

belləri düzülür və ənənəvi pəncərələri bahalı şəbəkələr əvəz edirdi. 

1843-cü ildə Şuşada Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi general Cə-

fərqulu xanın evini ziyarət edən alman səyyahı baron fon Qathauzen yazırdı 

ki, "... Yoldaşım Aderkas məni Şuşada öz dostu Cəfərqulu xana təqdim etdi 

və o, bizi çay süfrəsinə dəvət etdi. O, Şərq və Avropa adət və həyat tərzinin 

qəribə bir qarışığını gördü. Çöldəki evlərin Şuşadakı digər zəngin tatarların 

(azərbaycanlıların) evlərindən heç bir fərqi yox idi. Amma içərisində bir 

salon var idi. Bütün Avropa üslubu ilə bəzədilmişdü, divarlarda, tavanda 

güzgülər var idi. Bir çilçıraq, divar boyu rahat mebellər, divanlar, kreslolar, 

stollar, stullar vardı. Divarlar divar kağızları ilə örtülmüş, rəsmlərlə bəzədil-

mişdi. Bir sözlə, bütün Avropa rahatlığı və lüks əşyaları burada var idi. Cə-

fərqulu xan rus generalı geyimində, öz qonaqlarını çox təmtəraqla, Avropa 

adətlərinə uyğub qəbul etmişdi. Onlar çay masası arxasında oturdular. Cə-

fərqulu xanın müsəlman qonaqları da gəldi və vərdişlərinə uyğun ayaqlarını 

çarpazlayaraq divar boyu oturub çubuq çəkib çay içdilər. Yalnız onlara ün-

vanlanan bir sual olduğu halda söhbətə qatılırdılar. Avropa qonaqlıqlarında  

olduğu kimi Tatar və Çərkəz geyimlərində xidmət edənlər süfrəyə çay, tort, 

mürəbbə, şərbət və dondurma verirdilər" [5, s.105]. Qalada əyanlar şəhərin ən 

yaxşı bölgələrində yaşayırdılar. Qarabağ şahzadələri Qayabaşı ərazisində, Bəh-

mən Mirzə və oğulları Çanax qalasında yaşayırdılar. Vəzirovlar Köçərli məhəl-

ləsində, Behbudovlar – cıdır düzü yaxınlığında salınmış evlərdə yaşayırdılar. 

Şəbəkəli pəncərələr memarliq üslubu 

Xanlıq Rusiyaya birləşdirildikdən sonra Şuşa qalasını ziyarət edən 

səyyahların qeydlərində, böyük Şuşa evlərinin digər Qafqaz şəhərlərinin ev-

lərindən görünüş baxımından vitraj və ya şəbəkə  pəncərələri ilə fərqləndik-

ləri dəfələrlə göstərilmişdir. Bunun təsdiqi rus rəssamı V.Vereşşaginin es-

kizləridir. Rəssamın çəkdiyi şəkillərdən göründüyü kimi, tavandan döşəmə-

yə həkk olunmuş şəbəkə  pəncərələr, yerin tərtibindən asılı olaraq otağın 

bütün divarını və ya onun bir hissəsini əvəz tamamlamışdır. Yerdəki parlaq 

xalçalar və rəngli bəzəkli divar rəsmləri ilə birləşən bu cür pəncərələr şənlik, 

bayram əhval-ruhiyyəsi yaradırdı. Şuşada sənətkarlıq sahələri yaxşı inkişaf 

etmişdi və Azərbaycan üçün ənənəvi olan şəbəkə istehsalı üçün sənətkarlar 
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və taxta tapmaqda problemi yox idi. Bir şəbəkə  pəncərənin kvadrat metrin-

də 3-5 min belə komponentlər var idi. Şəbəkədəki rəngli şüşələr 10-12 uldu-

zunun birləşməsini təşkil edirdi [5, s.208]. Seçilmiş naxışlar simmetrik ola-

raq dəfələrlə təkrarlanır. Pəncərələr enib qalxırdı. 

Şuşadakı şəbəkə  qurma prinsipi Şəkidəki olduğu kimi idi. Eyni za-

manda Şuşadakı şəbəkə  təsvirlərin ümumi görünüşü Şəkidəkindən daha 

zərif və mürəkkəb idi. 

Şuşada şəbəkəli pəncərələr Kərim bəy Mehmandarovun, Hacı Məmmə-

dovun, İskəndər Rüstəmovun, Xan Şuşinskinin, Zöhrabbəyovların və başqaları-

nın evlərində işğala qədər qorunub saxlanılırdı. Bəzilərində aparılmış yenidən-

qurmadan sonra orijinal görünüşünü nə qədər qoruduğu məlum deyil. 

Nəticə 
         Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin tapşırığına əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yeni-

dənqurma tədbirləri ilə əlaqədar Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi və Qafqa-

zın incisi hesab olunan Şuşa şəhərində də qiymətləndirmə və inventarlaşdır-

ma işlərinə başlanılıb.  

Bu məqsədlə yaradılmış işçi qrupunun qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

biri də Şuşa şəhərinin bütövlükdə ərazi və şəhərsalma vəziyyətinin, xüsusi ilə 

tarixi, mədəni və dini abidələrinin mövcud vəziyyətinin, o cümlədən binaların 

dayanıqlılığının, arxitektura görünüşünün, yolların və digər infrastrukturun də-

yərləndirilməsi və bərpası ilə bağlı geniş təkliflərin hazırlanmasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən və dövlət 

başçısının bilavasitə nəzarəti altında qədim tarixi və memarlıq üslubu qoru-

nub saxlanılmaqla Şuşa şəhərinin, tarixi və dini abidələrin, muzeylərin plan-

lı şəkildə bərpa olunması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görüləcək. 

Qısa zamanda həyata keçiriləcək yenidənqurma işləri nəticəsində Şuşa dün-

yanın ən gözəl şəhərləri siyahısında öz layiqli yerini tutacaq. 

Bu arada Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev sahibkarları 

azad olunmuş torpaqlarda hotellərin tikintisinə investisiya qoymağa çağır-

mışdır. F.Nağıyev bu barədə dekabrın 17-də keçirilən Azərbaycan Hotel 

Assosiasiyasının 3-cü assambleyasında çıxış edərkən bildirmişdir [7]. Həm-

çinin Qarabağ üzrə regional turizm inkişaf strategiyasının hazırlandığı elan 

edilmişdir 
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Muzeylərdə insan resurslarının idarə edilməsi prinsipləri 

Principles of Human Resource Management in Museums 

Принципы управления человеческими ресурсами в музеях 

Xülasə: Kadrların idarə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sa-

hədir. Bir təşkilatın kadr idarəetmə sisteminin qurulmasında fərdi amili nə-

zərə alaraq bir işçinin xarici şərtlərə uyğunlaşması məsələlərini ümumiləş-

dirməyə və həyata keçirməyə imkan verir. Bu gün muzeylər, xüsusən böyük 

muzeylər ixtisaslı kadrlara çox ehtiyac duyurlar. Bir muzey İR mütəxəssislə-

rini işə götürsə belə, muzeyin yüksək səviyyəli işçilərinin kadr idarəçiliyi və 

rəhbərlik əsaslarını da dərk etmələri vacibdir. Bu, kadrların idarə olunması-

na cavabdeh olan direktorlar və şöbə müdirləri üçün bir tələb olmalıdır. 

Bütün yüksək və orta səviyyəli işçilər, ixtisaslarından və əsas vəzifələrindən 

asılı olmayaraq, muzeyin kadr siyasətinin rəsmi prosedurlarını və siyasətlə-

rini, həmçinin müvafiq milli qanunları başa düşməlidirlər. Kadrlar ilə işin 

təşkili kadr siyasətinin inkişafı, kadrların hazırlanması, seçilməsi və yerləş-

dirilməsi, onların qiymətləndirilməsi, yenidən hazırlanması və ixtisasartır-

ma, formalaşdırma və motivasiyanın inkişafı daxildir.  

Açar sözlər: kadr siyasəti, muzeylərdə İR, Mannerheim Muzeyində 

İR siyasəti, Kiji Muzey-Qoruğunda İR, kadrların idarə edilməsi. 

Abstract: Personnel management is an area of special importance. It 

allows to generalize and implement the issues of adaptation of an employee 

to external conditions, taking into account the individual factor in the 

establishment of the personnel management system of an organization. 

Today, museums, especially large museums, are in great need of qualified 

personnel. Even if a museum hires HR professionals, it is important that the 

museum's senior staff understand the basics of personnel management and 

leadership. This should be a requirement for directors and department heads 

responsible for personnel management. All senior and mid-level staff, 

regardless of their specialization and core responsibilities, must understand 

the formal procedures and policies of the museum's personnel policy, as 
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well as relevant national laws. The organization of work with personnel 

includes the development of personnel policy, training, selection and 

placement of personnel, their evaluation, retraining and development of 

professional development, formation and motivation. 

Keywords: HR policy, HR in museums, HR policy in Mannerheim 

Museum, HR in Kiji Museum-Reserve, HR management. 

Резюме: Особое значение имеет управление персоналом. Это 

позволяет обобщить и реализовать вопросы адаптации сотрудника к 

внешним условиям с учетом индивидуального фактора при построении 

системы управления персоналом организации. Сегодня музеи, особен-

но крупные музеи, остро нуждаются в квалифицированных кадрах. 

Даже если музей нанимает специалистов по персоналу, важно, чтобы 

старшие сотрудники музея понимали основы управления персоналом и 

лидерства. Это должно быть требованием для директоров и руководи-

телей отделов, ответственных за управление персоналом. Все сотруд-

ники высшего и среднего звена, независимо от их специализации и ос-

новных обязанностей, должны понимать формальные процедуры и по-

литику кадровой политики музея, а также соответствующие нацио-

нальные законы. Организация работы с персоналом включает разра-

ботку кадровой политики, обучение, подбор и расстановку кадров, их 

оценку, переподготовку и повышение квалификации, формирование и 

мотивацию. 

Ключевые слова: Kадровая политика, кадры в музеях, кадровая 

политика в музее Маннергейма, кадры в музее-заповеднике Киджи, 

управление персоналом. 

Kadrlar siyasəti kadrlara, keyfiyyətə və səlahiyyətli işçilərin sayına 

olan tələbləri müəyyən edən əsas prinsiplər kimi başa düşülür. Kadr siyasəti 

ştat cədvəllərində, kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsinə, işçilər üçün qiy-

mətləndirmə və təşviq tədbirlərinə dair tələblərdə göstərilib. Kadrların stra-

teji idarə olunmasında mühüm rolu kadr planlaşdırması oynayır. Mahiyyəti 

isə aşağıdakılardan ibarətdir: 

– iş yerlərinin artırılması və kadrların peşəkar inkişafı üçün şəraitin

yaradılması daxil olmaqla təşkilatın kadr strategiyasının hazırlanmasında; 

– zəruri iş şəraitini planlaşdırarkən;

– təşkilatın hər vakansiya üçün və müvafiq müddətdə işçilərlə kəmiy-

yət və keyfiyyətlə işləməsini istiqamətləndirmək. Kadr planlaşdırması qısa-

müddətli (iki ilə qədər), orta müddətli (2-5 il) və uzunmüddətli (beş ildən 

çox) bölünür [4]. 
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Hər bir muzey xarici və daxili mühitdə fəaliyyət göstərir. Bir muzeyin 

xarici mühiti haqqında danışsaq, bunun muzeyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

etdiyini qeyd etmək lazımdır. Muzey müəssisələri həm mənbələri, həm də 

istehlakçıları üçün ətrafdakı dünyadan tamamilə asılıdırlar.  

Bir muzey müəssisəsinin daxili mühiti, xarici mühitdən fərqli olaraq, 

birbaşa muzeyin içərisində olanı mənimsəyir və xaricində deyil. Bir muze-

yin daxili mühiti anlayışı aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər: bir muzey 

müəssisəsinin daxili mühiti onun fəaliyyətinə birbaşa təsir edən bir muzeyin 

əsas tərkib hissəsidir. 

Daxil olan amillərin təhlilində aşağıdakılar nəzərə alınır. 

1. Bazarın vəziyyəti və xidmət səviyyəsi. Hansı məhsulların və xid-

mətlərin müəyyən tələblərə cavab verdiyini anlamaq və hansına diqqət yetir-

mək vacibdir. 

2. Maliyyə mənbələri. Aşağıdakıları qiymətləndirin:

a) İnvestisiya necə yerləşdirilir?

b) Muzey müəssisəsi inkişaf üçün pulu necə ayırdı?

c) Planlaşdırılan dəyişikliklər üçün əsas kimi maliyyə mənbələrinin

cari istifadəsi nə dərəcədə effektivdir? 

3. Əməliyyatlar və performans. Muzey müəssisəsinin vaxt, dəqiqlik, xərc

və əmək baxımından xidmətlərini nə dərəcədə səmərəli olduğunu öyrənin. 

4. Texnologiya. Mövcud səmərəliliyi və yeni texnologiyalara investi-

siya nəticəsində xidmət sahəsinin daha da genişlənməsi potensialını qiymət-

ləndirin. 

5. İdarə və heyət. Qlobal hədəflərlə əlaqəli səylərin necə paylandığını

qiymətləndirin; Təyin edilmiş tapşırıqları yerinə yetirmək üçün faydalı və ya 

potensial mövcud olan yüksək ixtisaslı və təcrübəyə malik kifayət qədər 

sayda menecerin olmasını, bu tapşırıqlara uyğun olduqlarını və kadrları hə-

vəsləndirmək üçün rəhbərlikdən istifadə edə biləcəyini təmin edin. 

6. Təşkilat. Quruluşun vəzifələrin icrasına kömək etdiyini və ya mane

olduğunu qiymətləndirin və ünsiyyəti asanlaşdırdıqlarını yoxlayın. 

7. Məlumat. Müvafiq məlumatın faydalı olub-olmadığını, ehtiyac duyan

şəxs tərəfindən nə vaxt və harada lazım olduğunu qərar verin; keyfiyyətsiz və 

ya gec məlumatlara görə iş performansının pisləşməsini qiymətləndirin. 

8. Müştərilərə xidmət sistemi. Qiymət:

– nə qədər davam edir;

– bunun dəyəri nə qədərdir;

– onun yaxşılaşdırılması üçün potensial nədir.

Muzey müəssisəsinin daxili mühitinin təhlili, güclü və zəif tərəflərinin 

müqayisəsi və nəticədə səmərəli idarəetmə qərarlarının verilməsi onun rəqa-

bətli bazarda uğurla fəaliyyət göstərməsinə kömək edəcəkdir [5]. 
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Hər bir muzey müəssisəsi işçilərinin yüksək keyfiyyəti ilə maraqlanır, 

çünki effektivliyi ondan asılıdır. 

Kadrların idarə olunması muzey müəssisəsinin idarə heyətinin, habelə 

kadr idarəetmə sistemi bölmələrinin rəhbərləri və mütəxəssislərinin kadr si-

yasəti konsepsiyasının və strategiyasının və kadr idarəetmə metodlarının iş-

lənib hazırlanmasını məqsədyönlü fəaliyyətdir. 

Muzey müəssisəsində kadrlarla iş əsasən kadr xidmətləri tərəfindən 

həyata keçirilir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, hər bir muzey təşkilatının 

kadr xidmətinə ehtiyacı yoxdur, məsələn, kiçik bir muzeydə bu funksiyanı 

rəhbərin özü və ya müavini yerinə yetirə bilər. Kadr xidmətindəki işçilərin 

sayı və onların peşə tərkibi fərqli ola bilər - kadr menecerləri, psixoloqlar, 

təlim metodları və əmək müqavilələri üzrə mütəxəssislər və s. 

Muzey müəssisəsinin kadr xidmətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

– muzeyin ehtiyaclarına və işçilərin ixtisaslarına uyğun olaraq kadrla-

rın sayının və strukturunun perspektiv hesablanması; 

– hər bir işçinin işinin rasional tənzimlənməsi, vəzifə, hüquq və vəzi-

fələrin iş bölgüsü, mütəxəssislərin iş yükünün az ixtisaslı işçilər tərəfindən 

yerinə yetirilə biləcəyi fəaliyyətlərlə qarşısını alması; 

– İşə götürənlərlə müsahibələr aparmaq, təhsil müəssisələrinin məzun-

larını qiymətləndirmək, müraciətləri təsnif etmək, aşağı səviyyəli menecer-

lərlə işə götürməyə razılıq vermək; 

– işçilərin fərdi qabiliyyətlərini və peşə hazırlığının xüsusiyyətlərini

nəzərə alaraq fəaliyyət növü üzrə bölgüsü; 

– işçilərin şəxsi sənədlərinin aparılması;

– işçilərin peşə karyerasına qayğı, təlim, yenidən hazırlıq, ixtisasartırma;

– məşğulluq strukturunun təhlili, gələcəkdə əsas kadr dəyişiklikləri,

təklif olunan dəyişikliklər üçün kadr ehtiyatının formalaşdırılması [2]. 

Kadrlarla iş muzey təşkilatının strategiyası və təşkilati quruluşu ilə 

birləşdirilir. Yeni işçilər seçərkən və işə qəbul edərkən əsas, işçilərin səla-

hiyyətli insanlarla işləməsini təmin etməkdir. Buna görə, kadr xidmətlərinin 

əsas vəzifəsi hər vakansiyanı doldurmaq üçün ixtisaslı mütəxəssisləri cəlb 

etməkdir, ancaq bu işə tələblər dəqiq müəyyənləşdirildikdə mümkündür. 

Tapşırıqların və götürülmüş məsuliyyətlərin hərtərəfli təhlili, vakant vəzifə-

yə uyğun işin məzmununun təsviri, habelə işçinin bu vəzifəyə hansı keyfiy-

yətləri tələb olunur. İşçinin yerinə yetirəcəyi funksiyaları və bu funksiyala-

rın yerinə yetirildiyi mühitin bilməsi uğurlu iş üçün lazım olan müəyyən 

keyfiyyətləri vurğulamağa imkan verir. Məsələn, liderlərin uğuru, xüsusən 

daha aşağı səviyyədəki insanlar, rəhbərlik etmək istəməsindən, zehni, anali-

tik qabiliyyətlərindən birbaşa asılıdır. Onlara rəhbərlik bacarığı da lazımdır. 
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Kadrlar ilə işləməkdə növbəti addım mövcud işçiləri qeyd etmək və 

qiymətləndirməkdir. Bu mərhələdə, muzey müəssisəsinin mövcud heyətlə 

əlaqəli vəziyyətini diqqətlə müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu kadrları aşağı-

dakı qruplara təsnif etməklə aparılır: 

– Təqdimat perspektivləri olan işçilər;

– vəzifələrində qalmalı, lakin irəli çəkilməyən işçilər;

– dəyişdirilməli olan işçilər;

– təqaüdə çıxacaq işçilər [3].

Bu məlumatın olması müəyyənləşdirməyə imkan verir: yeni işçilərə 

ehtiyac olacaqmı? Daim belə bir iş aparan bir muzey ehtiyaclarını dəqiq 

təxmin edə biləcək. Önümüzdəki illər üçün təyinatlar təyin edilərkən təşkila-

ti quruluşdakı hər hansı bir dəyişiklik nəzərə alınmalıdır. Gələcək ehtiyacla-

rını müəyyən etdikdən sonra rəhbərlik onları qarşılayacaq bir proqram hazır-

lamalıdır. Ehtiyac bir məqsəddir, bir proqram buna nail olmaq üçün bir vasi-

tədir. Proqram muzey təşkilatının məqsədlərinə çatmaq üçün tələb olunan 

işçilərin cəlb edilməsi, işə qəbulu, təlim və təşviqi üçün müəyyən bir cədvəli 

və fəaliyyətləri daxil etməlidir. 

Kadrlar xidmətinin əsas iş növlərindən biri işə qəbul, yəni ən uyğun 

işçilərin seçildiyi bütün vəzifələr və ixtisaslar üçün namizədlər hazırlamaq 

üçün kadrların formalaşdırılması. Bu iş bütün ixtisaslar, istehsalat, texniki, 

inzibati və s. üzrə aparılır. 

Xaricdən işə götürmə vasitələri qəzetlərdə və ticarət jurnallarında 

reklam yerləşdirmək, məşğulluq agentlikləri ilə əlaqə yaratmaq və işçiləri 

kollec kurslarına göndərmək daxildir. 

Muzey müəssisələrinin əksəriyyəti əsasən öz müəssisələri daxilində 

işə götürməyə üstünlük verirlər. İşçilərinizi tanıtmaq daha ucuzdur. Bununla 

yanaşı müəssisəyə mənəvi və işçi bağlılığı artırır.  

Bir sıra muzeylər "açıq rəqabət" siyasətinə riayət edirlər, yəni təcrübə-

li namizədləri həm müəssisə daxilində, həm də müssisə xaricində nəzərdən 

keçirirlər [5]. 

Ardınca təhsili olan təhsil müəssisələrinin məzunları ilə məhdudlaşan 

muzey müəssisələri var. Ən çox görülən seçim metodları: müsahibələr, mü-

vafiq mərkəzlərdə testlər və qiymətləndirmələr. Müsahibənin məqsədi nami-

zəd haqqında məlumatları müəyyən bir peşə tərəfindən qoyulan və müəyyən 

bir işə verilən tələblərlə müqayisə etməkdir. Amma bir menecer və ya kadr-

lar şöbəsinin əməkdaşı hər peşə üçün məsuliyyət siyahısı verilmişdirsə, əri-

zəçi haqqında məlumatların miqdarı tamamilə ondan asılıdır. Söhbət zamanı 

sual anketinin əhatəsindən kənara çıxan qeyri-standart məlumatlar nə qədər 

çox olarsa, ərizəçinin imkanları və işə götürülməsi ilə bağlı qərar daha dəqiq 

olar. Müsahibə apararkən aşağıdakı qaydalar rəhbər tutula bilər: 
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1) arzu olunur ki, söhbətin əvvəlində ərizəçinin təklif olunan iş yeri

barədə artıq təsəvvürü olsun; 

2) söhbət üçün ayrılan vaxtın çoxunu həmsöhbətinə qulaq asmağa sərf

etmək lazımdır, özünüzə deyil; 

3) ərizəçini qiymətləndirərkən obyektivlik vacibdir, qərəz qəbuledil-

məzdir; 

4) qərar qəbul etməzdən əvvəl namizədlə iki və ya üç müsahibə apar-

maq tövsiyə olunur [2]. 

Ümumi bir seçim metodu, namizədin müəyyən bir işi nə qədər səmə-

rəli edəcəyini təxmin etməyə kömək edən əsas meyarlardan biri də testlər-

dir. Sınaq testinin bir növü, nəzərdə tutulan işlə əlaqəli tapşırıqları yerinə 

yetirmə qabiliyyətini ölçür. Nümunələrə yazmaq, kompüterdə işləmək baca-

rığını göstərmək, ağız mesajları və ya yazılı iş vasitəsilə zehni və nitq qabi-

liyyətlərini göstərmək daxildir. 

Digər bir test növü, qısamüddətli sınaq müddəti (1-3 ay) müəyyənləş-

dirməklə bir işə namizədin qeydiyyata alınmasını təmin edir, bundan sonra 

işə qəbulla bağlı yekun qərar verilir. 

Testlərə həmçinin zəka, maraq, özünə inam, emosional sabitlik və de-

tala diqqət kimi psixoloji xüsusiyyətlərin qiymətləndirmə testləri daxildir. 

İdarəetmə işçilərinə gəldikdə, xarici şirkətlər namizədlərin qiymətləndiril-

məsi üçün ixtisaslaşmış mərkəzlərin texnikasından istifadə edirlər. Qiymət-

ləndirmə mərkəzinin metodu ondan ibarətdir ki, bir qrup namizəd üç-beş 

gün ərzində sınaqdan keçirilir, kiçik bir şirkətin idarə heyətinin üzvləri kimi 

idarəetmə qərarları oyunlarında iştirak edir; daxil olan sənədlərin nəzərdən 

keçirilməsinə dair tapşırıqlar yerinə yetirir, istənilən məsələyə dair tövsiyə-

lərlə qısa şifahi məruzə hazırlayır. 

Bu məşqlər zamanı monitorlar namizədlərin fəaliyyətini izləyir və 

vaxtaşırı onlarla görüşür. Sonda müşahidəçilər namizədlərin fəaliyyəti ilə 

bağlı təəssüratlarını ümumiləşdirir, onları digər müşahidəçilərin qiymətlən-

dirmələri ilə müqayisə edir, namizədin idarəetmə potensialı ilə bağlı müəy-

yən nəticələrə gəlirlər və bu barədə yekun hesabat tərtib edirlər. Bu hesabat-

lar təyinatlara cavabdeh olan idarəçilərə təqdim olunur və bir çox hallarda 

icra heyətinin lazımi peşəkar inkişafına rəhbər kimi istifadə olunur. 

Bununla birlikdə, muzey müəssisələrində qiymətləndirmə metodu 

mərkəzinin istifadəsi bəzi problemlər yaradır. Birincisi, çox vaxt aparır, 

çünki ən təsirli məşqlər ən azı bir neçə gün çəkir. İkincisi, müşahidəçilərin 

təlimi problemi yaranır. İstifadə olunan təlimlər menecerlərin etdikləri hər 

şeyi əhatə etsə də, qiymətləndirmə üçün həmişə ən yaxşı meyar deyildir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, mərkəzlər işin nəticələrini proqnozlaşdırmaq üçün 
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əla bir vasitədir, lakin onlar bahalıdır və buna görə nadir hallarda istifadə 

olunur. 

Kadrları işə götürərkən əmək müqaviləsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Kadrların səmərəli işi, işçilərlə işəgötürən arasında əmək münasibətlərinin 

nə qədər aydın şəkildə qurulması ilə təmin edilir. Bu münasibətlərin və on-

ların rəsmiləşdirilməsinin ölkədə qəbul edilmiş sosial və əmək qanunverici-

liyinə uyğun olması vacibdir. Yerli və xarici praktikada müqavilə əsasında 

işə qəbul sistemi geniş tətbiq olunur. Əmək müqaviləsi (müqavilə) rəhbərli-

yi tərəfindən təmsil olunan müəssisə ilə işə girən şəxs arasında birbaşa razı-

laşmadır [1]. 

Əmək müqaviləsi üç məcburi bənddən ibarətdir: iş funksiyası (iş yeri, 

iş vəzifələri, ixtisas, ixtisas, vəzifə adı), əmək haqqının miqdarı və işə başla-

maq vaxtı. Təyinat qaydasında iştirak edirlər. İdarənin vəzifələrinə aşağıda-

kılar daxildir: işçini təyin edilmiş iş və onun şərtləri, hüquq və vəzifələri, 

daxili qaydalar və bu muzey müəssisəsində qüvvədə olan kollektiv müqavilə 

ilə tanış etmək; təhlükəsizlik, yanğından mühafizə və digər əməyin mühafi-

zəsi qaydalarına dair təlimatlar. 

İstifadə müddəti ilə əmək müqavilələri qeyri-müəyyən müddətə, üç 

ildən çox olmayan müddətə və müəyyən bir işin müddətinə bağlanılanlara 

bölünür. İşçinin və ya işçinin qəbul edildiyi müddətdən asılı olmayaraq işə 

qəbul qeydiyyatı muzey müəssisəsinin əmri (sərəncamı) ilə aparılır. 

Kadrların idarə edilməsi prosesində növbəti mərhələ attestasiya və 

müsahibə sistemi ilə təmsil olunan peşəkar fəaliyyətin qiymətləndirilməsi-

dir. İşçinin işinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə əsasən, xidmətdə irəli-

ləməsi və ya təlim və qabaqcıl hazırlıq üçün tədbirlər görməsi mümkündür. 

Kadrların karyera rəhbərliyi işçinin qabiliyyətlərini ortaya qoymağa 

və ən yaxşı şəkildə tətbiq etməyə kömək edəcək bir karyera inkişafı proqra-

mının hazırlanması ilə başlamalıdır. Rəsmi karyera idarəetmə proqramı, 

fərdlərə öz işlərini həm muzey təşkilatının, həm də şəxsiyyətin inkişafına 

töhfə verən fərqli mövqelərdəki bir sıra hərəkətlər kimi qəbul etmək imkanı 

verir. 

Təlim və peşəkar inkişaf kadrların idarə olunması prosesində mühüm 

yer tutur. Bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə muzey işçilərinin hazırlanması 

çox pul xərcləyir. Təlimi maliyyələşdirən muzeylər bəzi işçilərin digər mu-

zeylərə köçdükləri kimi bütün xərclərin ödənilməyəcəyini başa düşürlər. 

Ancaq bir çox muzey müəssisəsi bunu etdiyinə görə, kadr hazırlığının ümu-

mi səviyyəsi artır. Kadrların təlimi və peşə inkişafı bir sıra səbəblərə görə 

vacibdir: işin xarakterindəki dəyişikliklər, iqtisadiyyatdakı struktur dəyişik-

likləri, yeni bir profil işçilərinə ehtiyacın yaranması, fərdi inkişaf ehtiyacı. 
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Kadrların idarə edilməsində xüsusi yer idarəetmə işçilərinin təlimi ilə 

aparılır ki, bu da mühazirələr, kiçik qruplarda müzakirələr təşkil etmək, kon-

kret iş vəziyyətlərini təhlil etmək, ədəbiyyat oxumaq, işgüzar oyunlar və rol 

əsaslı təlimlər keçirməklə həyata keçirilə bilər. Bu metodların variantları 

idarəetmə problemləri ilə bağlı kurslar və seminarlar təşkil edir. Xaricdə 

geniş yayılmış başqa bir üsul, iş növbəsi. Üç ildən bir ilədək aşağı səviyyəli 

rəhbərin şöbədən şöbəyə köçürülməsi ilə muzey müəssisəsi yeni rəhbərini 

fəaliyyətinin müxtəlif cəhətləri ilə tanış edir. Nəticədə menecer müxtəlif 

problemləri öyrənir, koordinasiya ehtiyacını, muzeyin müxtəlif şöbələrinin 

hədəfləri arasındakı əlaqəni başa düşür. Bu cür biliklər daha yüksək vəzifə-

lərdə uğurlu iş üçün zəruridir, ancaq idarəetmə iyerarxiyasının aşağı səviy-

yələrindəki menecerlər üçün xüsusilə faydalıdır [2]. 

İdarəetmə sənəti, hər hansı digər yaradıcılıq növü kimi, mütləq şəxsiy-

yətin istedadına, orijinallığına və şəxsiyyətinə əsaslanır. Liderin istedadı 

parlaq şəxsiyyəti, qeyri-standartlığı, xüsusi düşüncə tərzi və geniş dünyagö-

rüşü ilə özünü büruzə verir. Ancaq bir insanın başqalarına hər hansı bir təsiri 

insan əli ilə həyata keçirilməlidir, bacarıq gücünün və cəmiyyət qarşısında 

hərəkətlərinə görə məsuliyyətin, əl-ələ döyüş üsullarının, hipnoz və ya ida-

rəetmə sənətinin döyüş üsulları olsun.  

Şəxsi idarəetmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: bu bir təşkilatın kadr ida-

rəetmə sisteminin qurulmasında şəxsi faktoru nəzərə alaraq bir işçinin xarici 

şəraitə uyğunlaşması məsələlərini ümumiləşdirməyə və həyata keçirməyə 

imkan verir. 

Bütün muzeylər, xüsusilə böyük olanlar, səmərəli işləmələrinə imkan 

verəcək ixtisaslı kadrlara çox ehtiyac duyurlar. Bir çox muzeylərdə muzey 

mütəxəssisləri işçini özləri işə götürsə belə kadr idarəçiliyi və idarəetməsi-

nin əsaslarını anlamaları vacibdir. 

Personalın idarə olunmasına cavabdeh olan direktorlar, menecerlər, 

şöbə və bölmələr üçün bir tələb olmalıdır. Muzeydə fəaliyyət göstərən hər 

bir menecer  muzeyin kadr siyasətinin rəsmi prosedurlarını və qaydalarını 

anlamalıdır. 

Kadr siyasəti ştat cədvəllərində, kadr seçimi və yerləşdirilməsi, qiy-

mətləndirmə və təşkilatlanma üçün tələblər işçilər üçün stimuldur. Eyni za-

manda kadr siyasəti ilk növbədə təşkilatın kadrlarını idarə etmək üçün bir 

strategiyanın formalaşmasını təmin edir. 

Muzeyin ən vacib mənbəyi işçiləridir. Mannerheim Muzeyində çox-

dilli və çox yönlü heyət - bələdçi, xidmətçi, kassir və digər ixtisaslı kadrlar 

işləyir. Ənənəvi olaraq, tur bələdçiləri Helsinki Universitetinin tarix fakültə-

si tələbələri sıralarından alınır. Muzeyşünaslıq təhsili və digər bacarıqlar da 

qiymətləndirilir. Muzey tarixi araşdırmalara əsaslanan müstəqil bir təşkilat 
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kimi fəaliyyət göstərdiyindən, bələdçilər hər bir qonağın maraq və istəkləri-

ni nəzərə alaraq, tarixiliyi obyektiv şəkildə təqdim etməkdə yalnız sərbəstlik 

deyil, eyni zamanda məsuliyyət daşıyırlar. Muzey işçiləri məlumat və sərgi 

işlərində, eləcə də müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirlər. Misal üçün onu da 

qeyd edə bilərik ki, Mannerheim Vəqfi, muzeyin peşəkar inkişafına və əlavə 

insan resursları ilə əməliyyat səmərəliliyinin artırılmasına sərmayə qoymuş-

dur. İdarəçi Tony Piipponen, 2015-ci ildən bəri muzeydədir; Onun xidməti 

vəzifələrinə rəhbərlik və məlumat idarəçiliyi ilə yanaşı muzey ziyarətlərinin 

təşkili də daxildir. Liisa Oikari, 2020-ci ilin əvvəlindən muzeyin kolleksiya-

larını idarə etmək vəzifəsi ilə daimi olaraq bir tədqiqatçı vəzifəsinə təyin 

edilmişdir. 2013-cü ildən bəri muzeyin direktoru (əvvəllər kurator) 1994-

1998-ci illərdə muzeydə bələdçi işləyən tarixçi, elmlər namizədi Christina 

Ranki idi [7].  

Kiji Muzey-Qoruğu işçilərinin davamlı peşəkar inkişafı üçün şərait 

yaradır. 2006-2010-cu illərdə muzey işçilərinin ixtisasartırma hazırlığı "XXI 

əsrin muzey işçiləri" təlim, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma proqramı çər-

çivəsində həyata keçirilmişdir. Hər il Kiji Muzey-Qoruğu işçilərinin ixtisas-

artırma və hazırlığı üçün birləşdirilmiş plan hazırlanır ki, bu da proqramın 

ümumi məqsədlərini və quruluşunu qoruyarkən ilin prioritet vəzifələrini, 

konkret muzey işçilərinin hazırlanmasına ehtiyacı və maliyyələşdirmə həc-

mini nəzərə alır. 

"XXI əsrin muzey heyəti" proqramı üç əsas istiqamətdə həyata keçiri-

lir: işçilərin həm muzey daxilində, həm də muzey xaricində bacarıqlarını ar-

tırmaq üçün tədbirlərdə iştirakı; muzeydə kursların, təlim və seminarların, 

konfransların təşkilindən ibarətdir [8]. 

Peşəkar inkişafın əsas formalarından biri də Kiji Muzey-Qoruğu işçi-

lərinin illik hesabat konfransıdır, burada muzeyin struktur bölmələrinin rəh-

bərləri geniş məruzə etmələridir. Təcrübə, konfrans, seminarlarda iştirak ba-

rədə işçilərin ictimai hesabatları hər il keçirilir. 

2007-2008-ci illərdə "Kiji Muzey-Qoruğunun kollektivi Uşaq Muzey 

Mərkəzinin Muzey-tədris komplekslərinin müəllimləri, Petrozavodskın 

təhsil müəssisələri üçün ―Muzey pedaqogikası. Tarix. Nəzəriyyə. Metodolo-

giya. Təcrüb‖ adlı təlim və ixtisasartırma kursları təşkil etmişdir. Proqramın 

(72 akademik saat) müəllifləri, aparıcı mühazirəçilər millət vəkili L.V. Şilo-

va və muzeyin direktoru, Uşaq Muzey Mərkəzinin aparıcı metodisti 

S.N.Julnikov olmuşdur. Kurslar muzeyin ortağı - GOU RK və "Təhsil İşçi-

lərinin Təkmilləşdirmə İnstitutu" (GOU RK "IPKRO") əsasında təşkil edil-

mişdir. Kursları bitirdikdən sonra 36 nəfər sertifikat almışdır. 

2008-ci ildə muzey "Muzey İşinin Əsasları" ixtisasartırma kursları ke-

çirdi (72 akademik saat, dövlət tərəfindən tanınmış bir sertifikat verilərək). 
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Kurslar Qazaxıstan Respublikasının "İKKRO" Dövlət Təhsil Təşkilatı ilə 

birgə təşkil edilmiş və "Kiji" Muzey-Qoruğu bazasında aparılmışdır. Məru-

zəçilər Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 

Ekskursiya və Muzeyşünaslıq kafedrasının dosenti L.M.Şlyaxtina və Kiji 

Muzey-Qoruğunun aparıcı mütəxəssisləri idi. Kursda 60 nəfər iştirak etmiş-

dir: Kijhi Muzey-Qoruğunun 33 əməkdaşı və Kareliya Respublikasındakı 27 

məktəb muzeyinin rəhbəri [8]. 

2010-cu ildə Muzeyin Dülgər Mərkəzinin işçiləri üçün ―Dülgər‖ ixti-

sası üzrə ixtisasartırma kursları təşkil edildi. Kurslar YUNESKO-nun tövsi-

yəsi ilə Petrozavodsk İnşaat Kolleci ilə əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilmiş-

dir. Təlim 72 saat (28 saat sənaye təcrübəsi) üçün hazırlanmış və ağacın bir 

tikinti materialı kimi xüsusiyyətlərini, taxta memarlıq abidələrinin bərpası-

nın təməl prinsiplərini, ənənəvi texnikaları, metodlarını, dülgər sənətinin 

alətlərini öyrənməyi əhatə etmişdir. Təlimdə 19 nəfər iştirak etmişdir. Təli-

mi bitirdikdən və imtahandan keçdikdən sonra hər kəs "Dülgər" ixtisası üzrə 

ixtisasartırma kurslarını müvəffəqiyyətlə başa vurması haqqında sertifikatı 

almışdır. 

Bölmə işçilərinin "Sənaye alpinisti" ixtisası üzrə daşınmaz abidələrin 

qeydiyyatı və saxlanması üçün təlim muzey üçün daimi hala gəldi. Hal-ha-

zırda muzeyin 8 işçisinin sənaye alpinizmi metodlarından istifadə edərək iş-

ləmək icazəsi var. 4-5 muzey işçisi illik ixtisasartırma və sertifikatlaşdırma 

kurslarından keçir. Təlim Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

Rusiya Xilasediciləri Təlim Mərkəzində (Noginsk) aparılır [8]. 

Kiji Muzey-Qoruğunun bir çox əməkdaşı ixtisasartırma tədbirlərində 

iştirak etmişdir: 2006-cı ildə - 106 nəfər, 2007-ci ildə - 124 nəfər, 2008-ci 

ildə - 145 nəfər, 2009-cu ildə - 143 nəfər, 2010-cu ildə - 153 nəfər[7].  2006-

2010-cu illərdə Muzey işçiləri Rusiyanın qabaqcıl muzeylərində, elmi və 

bərpa mərkəzlərində təcrübə və ixtisasartırma kurslarında, o cümlədən: 

Sankt-Peterburq Konservatoriyasının Folklor və Etnoqrafiya Mərkəzində, 

Tarix Muzeyində, Akademik I.E. Grabar adına Rus Etnoqrafiya Muzeyi, 

İ.E. adına Mədəni və Təbii İrs İnstitutu, Darwin Muzeyi, Mədəniyyət Sfera-

sında Dövlət İdarəçiliyinin İnkişafı Elmi Mərkəzi, Rəssamların, Mədəniyyət 

və Turizm İşçilərinin Yenidənhazırlanması Akademiyası, İncəsənət Bərpası 

İnstitutu, Sankt-Peterburq Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Din Tarixi 

Muzeyində ümumi sayı 70-dək  olan  kurs, təlim, layihə,  və seminarlarda 

iştirak etmişlər. 

2006-2010-cu illərdə Kiji Muzey-Qoruğu işçiləri Kareliya Respubli-

kasının və Rusiyanın digər bölgələrinin muzeyləri, elmi və təhsil müəssisə-

ləri, habelə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təşkil olunan 185 konfrans və 

seminarda iştirak etmişlər [8]. 
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Göründüyü kimi kadr siyasəti ilk növbədə muzey işçilərini idarə 

etmək üçün bir strategiyanın formalaşdırılmasını təmin edir. Strateji kadr 

menecmenti, yaşamaq, inkişaf etdirmək və uzunmüddətli hədəfləri reallaş-

dırmaq üçün imkan verən xarici və daxili amillərin dinamikası nəzərə alın-

maqla bir müəssisənin, muzeyin rəqabətli insan kapitalının yaradılmasının 

idarə edilməsidir. 

Ədəbiyyat 

1. Основы менеджмента. Учебное пособие / Под ред. А.К.Семе-

нова.-2-е изд.-М.:Издательский Дом «Дашков и К»,2001.-176с. 

2. Русинов Ф., Журавлев А. Конкурентоспособность: образова-

ние, информационный потенциал, принятие управленческих решений 

// Консультант директора, №2(14), январь 1996. 

3. Семенов А.К. Современный менеджмент.-Волгоград,1997.-

С.80-112. 

4. Кнорринг В.И. Искусство управления.-М.: ИНФРА-М, 1996.-

218с.  

5. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления.-

М.:ИНФРА-М, 1994.-412с. 

6. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебно-практиче-

ское пособие.-М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.-352с. 

7. https://www.mannerheim-museo.fi/ru/muzey/personal-muzeya/

8. https://Kiji.karelia.ru/library/otchet-o-deyatelnosti-muzeya-

Kiji/716.html 

https://www.mannerheim-museo.fi/ru/muzey/personal-muzeya/
https://kizhi.karelia.ru/library/otchet-o-deyatelnosti-muzeya-kizhi/716.html
https://kizhi.karelia.ru/library/otchet-o-deyatelnosti-muzeya-kizhi/716.html


Тематика од  М.В. Ломоносова

131 

UOT: 8 

     Шахла АЛИЕВА 

Бакинский государственный университет 

shahla-alieva98@mail.ru 

Тематика од  М.В. Ломоносова 

M.V.Lomonosovun oda mövzusu 

Theme of the odes of M.V.Lomonosov 

Абстракт: Данная работа посвящена изучению проблем жанро-

вого разнообразия од в литературном творчестве М. В. Ломоносова. В 

статье уделяется особое внимание содержанию, форме, размеру и сти-

лю его стихотворений, написанных в жанре оды. Будучи одним из са-

мых ярких личностей России середины XVIII века, Ломоносов внес 

большой вклад в науку, литературу и культуру. Неслучайно его счита-

ют создателем новой русской литературы. 

Ломоносов создавал оды разного характера и содержания. Он 

творил прекрасные образцы торжественных, похвальных и духовных 

од, которые отражают дух эпохи глубокой преобразований российско-

го общества XVIII века.      

Ключевые слова: Ломоносов; Жанр оды; Эпоха Петра Первого; 

русский классицизм; русская литература.    

Xülasə: Bu tədqiqat işi M.V.Lomonosovun ədəbi yaraddıcılığında 

odaların janr müxtəlifliyi probleminə həsr edilmişdir. Məqalədə onun ədəbi 

irsində oda janrında yazılmış şerlərinin məzmunu, forması, əhatə dairəsi, üs-

lubuna xüsusu diqqət yetirilmişdir. XVIII əsrin ortalarında Rusiyanın parlaq 

şəxsiyyətlərindən biri olan Lomonosov elm, ədəbiyyat, mədəniyyət sahələ-

rində özünün böyük töhfəsini vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, o yeni rus ədə-

biyyatının yaradıcısı hesab edilir.  

Lomonosov müxtəlif xarakterli və məzmunlü odayar yaratmışdır. O 

təntənəli, mədhedici və mənəvi odaların gözəl nümunələrini yaratmışdır. 

Onun ödaları özündə XVIII əsr rus cəmiyyətinin dərin yenidənqurma dövrü-

nün ruhunu ifadə edir. 

Açar sözlər: Lomonosov; Oda janrı; Birinci Pyotr əsri; rus 

klassisizmi; rus ədəbiyyatı.      
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Abstract: This research work is devoted to the study of the problems 

of the genre diversity of odes in the literary work of M.V. Lomonosov. In 

the article special attention is paid to the content, form, size and style of his 

poems, written in the genre of ode. One of the brightest personalities in 

Russia in the middle of the 18th century, Lomonosov made a great 

contribution to science, literature and culture. It is no coincidence that he is 

considered the founder of the new Russian literature. 

Lomonosov composed odes of different nature and content. He 

created beautiful examples of solemn, laudable and spiritual odes that reflect 

the spirit of the era of profound transformations of Russian society in the 

18th century. 

Keywords: Lomonosov; Ode genre; The era of Peter the Great; 

Russian classicism; Russian literature 

XVIII век в истории Российского государства стал началом новой 

эпохи, напрямую связанной с созданием централизованного государ-

ства в результате объединения русских земель.Благодаря политиче-

ским усилиям и реформам царя Петра I Россия превращается в одно из 

сильнейших государств.Россия обретает выход к мировым океанам, 

страна начинает приобщаться к западной культуре, образу жизни, по-

литическому устройству, западным ценностям во всех сферах жизни. 

Пѐтр I предпринимает радикальные реформы по европеизации России, 

серьѐзные и смелые шаги в направлении европейской интеграции. В 

стране создаѐтся первая Академия наук, куда из-за рубежа приглаша-

ются специалисты и учѐные различных областей науки, растѐт тенден-

ция к приближению к западным ценностям  не только в науке, но и в 

культуре, в частности, в литературе. 

Национально-прогрессивное значение в XVIII в.имела литератур-

ная деятельность и Михаила Васильевича Ломоносова, являющегося 

олицетворением культурного возрождение России того времени. Ломо-

носов сделал в русской науке, литературе и культуре то, что сделал 

русский Пѐтр I в социально-экономической и культурной жизни стра-

ны,  заложив основы новой русской литературы  и  сблизив еѐ с дости-

жениями европейской культуры. В творчестве Ломоносова освоение 

европейских традиций сочеталось с активным использованием богат-

ств национального культурного опыта, разбуженной реформами Петра 

I.  

Русский литературный критик В. Г. Белинский писал о роли Ло-

моносова в формировании русской литературы: «С Ломоносова начи-

нается наша литература; он был еѐ отцом и пестуном; он был еѐ Пет-
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ром Великим. Нужно ли говорить, что это был человек великий и озна-

менованный печатью гения? Всѐ это истина несомненная. Нужно ли 

доказывать, что он дал направление, хотя и временное, нашему языку и 

нашей литературе? Это ещѐ несомненнее»[2, с. 68]. Это определение 

подчѐркивает значение Ломоносова как для развития русского класси-

цизма, так и для всей последующей русской литературы. 

Вторая половина XVIII в. является эпохой классицизма в русской 

литературе. Популярным жанром, отвечавшим требованиям эпохи и 

относящимся к высокому стилю в классицизме, была ода. Развитие 

этого жанра в русской литературе было тесно связано с творчеством 

Ломоносова.  

Ломоносов создал множество произведений разных жанров. Но в 

историю русской литературы Ломоносов вошѐл прежде всего, как 

поэт-одописец. «Российским Пиндаром» называли современники Ло-

моносова. Именно жанр оды, избранный поэтом,  соответствовал тем 

задачам, которые ставил он перед поэзией. 

Оды Ломоносова затрагивали такие темы, как рассуждения о бу-

дущем родины и еѐ народа, проповедь необходимости наук, рассужде-

ния о природе и еѐ невидимой силе и др. Специфическая тематика од, 

их строфика – десять стихов четырѐхстопного ямба, своеобразный нап-

ряжѐнный и грандиозный стиль – всѐ было оригинальным созданием 

Ломоносова.  

Оды Ломоносова обладали некоторыми особенностями: посвяща-

лись торжественным событиям, рождению или бракосочетанию нас-

ледника престола, коронации нового монарха, восшествию на престол 

императрицы; имели целью внедрить в сознание современников  и, в 

первую очередь,  государственных деятелей политические взгляды са-

мого поэта. Это были лирические произведения, но лирика носила в 

этом случае не индивидуальный, а коллективный характер и выражала 

общенациональные интересы, а не личные.  Каждая ода содержала в 

себе несколько тем, в которых освещались глобальные задачи развития 

государства. 

В своих одах Ломоносов не стремился к достоверному изобра-

жению жизни. Его произведениям  свойственна условность, так как 

поэту важно передать те мысли, которые могут способствовать разви-

тию просвещения в России, становлению еѐ национальной культуры. 

При создании образов Ломоносов исходит в своѐм творческом методе 

не из реальности жизненного факта, а из собственных представлений о 

действительности. Он хочет вызвать у читателя определѐнные чувства: 

радость, стремление к реализации мечты и т.д. Отсюда и метафорич-
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ность, гиперболизм, яркость красок, характерные для  поэзии Ломоно-

сова.  

До принятия Ломоносовым новой системы, оды были «грубыми» 

и неудобными в произношении. Причиной этому послужило то, что 

ода, как и многие другие жанры того времени, пришла с запада и не 

была переработана под особенности русского языка. Оды писали, не 

рифмуя строки между собой, а составляли их за счѐт ударности или бе-

зударности последних слогов. Таким образом, оды лишались музы-

кальности и не доставляли удовольствия при чтении. Ломоносов же 

ввѐл рифмующиеся строки, а также размер и ритм. Всѐэто привело к 

тому, что конструкция оды стала лѐгкой и музыкальной. Как отмечал 

А.В. Западов, «ломоносовская ода позволяла соединить в большом сти-

хотворении лирику и публицистику, высказаться по вопросам, имею-

щим государственное значение, и сделать это сильно, красиво, образ-

но» [4, с. 230].  

Ломоносов писал оды по всем правилам, изложенным им 

в«Кратком руководстве к красноречию» («Риторике»).Его оды по 

своей природе и жанру должны были восхвалять верховную власть и 

создавались по единому композиционному плану. Поэтому им свой-

ственна была определѐнная монотонность и однообразие. Этому спо-

собствовали повторяемость одних и тех же эпитетов, сравнений, мета-

фор, также одинаковость метра ломоносовских од, своеобразие синтак-

сической структуры стиха. К тому же, стиль од Ломоносова, приподня-

тый, торжественный, полностью подходил высокому содержанию его 

поэзии.  

Особенность поэтического мировоззрения Ломоносова впослед-

ствии отметил Н.В. Гоголь: «Сила восторга превратила натуралиста в 

поэта» [3, с. 217]. 

В своих одах Ломоносов употребляет много славянизмов, кото-

рые должны были передать «пышность» речи. Красочность стиля соз-

давали  и различные эпитеты, грамотно используемые автором: «пла-

менные звуки», «жаркие часы», «хладные руки» и др. 

Г. А. Гуковский очень удачно определил образный строй поэзии 

Ломоносова. Он писал: «Ломоносов строит целые колоссальные сло-

весные здания, напоминающие собой огромные дворцы Растрелли; его 

периоды самым объемом своим, самым ритмом производят впечатле-

ние гигантского подъема мысли и пафоса»[5, с. 112].  

Так как жанр оды подчинялся в основном государственным воп-

росам, он должен был полностью исключать мнение автора и автор-

ский образ. Несмотря на это, в одах Ломоносова авторское мнение 
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всегда присутствует. К тому же, образ поэта,  образованного, сильного 

человека, который выступает против кровавых действий, присутствует 

в каждой из его од. 

Ломоносов писал торжественные оды с 1739 по 1764 год. За этот 

периодим было написано 20 од. В них воспевалось величие родины, 

прославлялись  победы русского оружия, воспевалась «возлюбленная 

тишина» - мир, звучали призывы к развитию просвещения и наук  и 

т.д.  

Первой торжественной одой Ломоносова была «Ода на взятие 

Хотина». Она посвящена победе русских войск над врагами у крепости 

Хотин в 1739 году. Эта победа произвела сильное впечатление в Евро-

пе, подняла международный престиж России. 

В том же году Ломоносов прислал из Германии в Академию наук 

трактат «Письмо о правилах российского стихотворства», в котором 

завершил реформу русского стихосложения. Вместе с «Письмом» была 

отправлена и «Ода на взятие Хотина» как наглядное подтверждение 

преимуществ новой стихотворной системы. 

Ода произвела сильное впечатление в Петербурге необыкновен-

ностью своей стихотворной формы. Четырѐхстопный ямб с чередова-

нием парной и перекрѐстной рифм произвѐл впечатление ритмической 

энергии, которая хорошо согласуется с содержанием оды, воспеваю-

щей подвиги русских солдат.  

Новым было также обращение в оде к историческому прошлому 

России. Ломоносов приводит исторические аналогии. Он напоминает о 

недавних победах под руководством Петра I и о «смирителе стран Ка-

занских» – царе Иване IV, который «Селима гордого потряс». После 

Ломоносова такие исторические параллели стали одной из утвердив-

шихся черт жанра оды. 

Оды Ломоносова состоят из трѐх основных частей: вступления, 

которое содержит хвалу адресату, описание  его заслуг перед Отече-

ством, изображения военных действий и прославления победителей. 

Каждый одический текст начинается и завершается обращениями к ад-

ресату.  

Вершителем всех событий выведен русский солдат, «росс». Кар-

тины боя даны в гиперболизированном стиле с множеством сравнений, 

метафор, олицетворений, ярко демонстрирующих  напряжѐнность и 

героику изображѐнных сцен. Ода начинается с описания восторга, ко-

торую почувствовал поэт при известии о победе русских над врагами. 

Основная часть оды состоит из рассказа Ломоносова  о сражении и его 

мысли по этому поводу. 
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В торжественных одах Ломоносов выражал чувства русского на-

рода  в целом, поэтому в них не проявлялись индивидуальные черты 

самого автора. При обращении к значительным лицам, давая уроки 

царям, поэт выступал от имени всей России. Торжественная ода в твор-

честве Ломоносова сумела вобрать в себя идейную проблематику эпо-

хи и выразить еѐ с художественной силой. 

Ломоносов посвятил много похвальных од Елизавете Петровне. 

Это было связано не только с тем, что с еѐ царствованием совпали 20 

лет жизни поэта, но и с тем, что она была дочерью Петра I и ей стоило 

продолжить дело отца. 

Примером похвальной оды является ода  «На день восшествия на 

престол императрицы Елисаветы Петровны, 1747 г.» Здесь поэт вос-

хваляет Елизавету за то, что она установила мир в государстве, поло-

жила конец русско-шведской войне 1741-1743 годов. Он связывает раз-

витие науки и процветание государства с миром. В Елизавете он хочет 

видеть наследницу дел еѐ отца – Петра I. С воцарением Елизаветы Пет-

ровны на престоле, как отмечает Ломоносов, «Россия зрит конец 

бедам», ибо Елизавета – наследница дел Петра. Ломоносов создаѐт 

образ Елизаветы Петровны, идеализируя еѐ, изображая покровительни-

цей наук и искусств: 

Молчите, пламенные звуки, 

И колебать престаньте свет; 

Здесь в мире расширять науки 

Изволила Елисавет [1, с. 216] 

Особое место в творчестве Ломоносова занимают духовные оды. 

В XVIII в. духовными одами назывались переложения псалмов. Для 

русского читателя Псалтырь была особенной книгой: по текстам этой 

книги учили читать.  

Духовные оды Ломоносова были написаны в 1743-1751 годах. 

Это время, когда Ломоносову пришлось самоутверждаться и утвер-

ждать свои научные взгляды в Академии наук, где многие администра-

тивные посты занимали учѐные из зарубежных стран, в основном 

немцы. Процесс самоутверждения выходца из низкого сословия был 

сложен. В одах Ломоносова прослеживаются две темы: обличение не-

доброжелателей поэта и восхищение красотой, гармонией вселенной. 

Эти оды стали выражением философских взглядов Ломоносова. Он 

смотрел на вселенную с точки зрения современного ему естествозна-

ния. Поэтому существующие в переведѐнных Ломоносовым псалмах 

мотивы враждебности окружающего мира к человеку, который пола-

гался только на бога, звучали автобиографически. Такие мотивы 
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можно наблюдать в переложениях псалмов 26-го и 143-го. Из всего 

состава Псалтыри Ломоносов выбирал именно те тексты, которые пе-

редавали его личные эмоции, переживания. 

Оды Ломоносова «Утреннее размышление о Божием величестве» 

и «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния» являются опытами создания научной картины мира 

поэтическими средствами. В «Размышлениях» проявляется вера поэта 

в науку, выражается восторг от громадности мироздания. В них звучит 

мысль, что тайны природы познаваемы при научных исследованиях. В 

этих одах наука и поэзия формируют единство, поэтому исследователи 

смело называют их образцами «научной поэзии».  

Духовные оды кратки и просты в изложении. Десятичная строфа 

заменена в них на четверостишие с перекрѐстной или кольцевой риф-

мовкой. А.С. Пушкин считал, что духовные оды являются лучшими 

произведениями Ломоносова. Он писал: «Они останутся вечными 

памятниками русской словесности; по ним долго еще должны мы 

будем изучаться стихотворному языку нашему»[6, с. 29]. 

 Своеобразным произведением, написанным Ломоносовым  в 

последние годы творческой деятельности, стал «Разговор с Анакрео-

ном». В XVIII в. под «анакреонтической» одой понимались произведе-

ния двоякого рода: переводы стихотворений самого Анакреона и ори-

гинальная поэзия в духе Анакреона – «анакреонтика», лѐгкая поэзия, 

воспевающая радости жизни. У Ломоносова не так много таких сти-

хотворений. Это четыре оды Анакреона, которые были переведены им 

для «Разговора с Анакреоном»,  к ним можно отнести также стихотво-

рение «Ночною темнотою…» (1747 г.). 

Ода состоит из четырѐх пар стихотворений. Сначала Ломоносов 

даѐт перевод оды Анакреона, а потом свой стихотворный ответ. В этом 

ответе он развивает свои гражданские взгляды. «Разговор с Анакрео-

ном» полемичен. По мнению Ломоносова, долг поэта – вдохновлять лю-

дей примером национальных героев, побуждать их к действиям, необ-

ходимым для Отчизны. Поэтому в «Разговоре с Анакреоном» Ломо-

носова утверждается прежде всего гражданское звучание литературы. 

«Анакреонтика» обязательно имеет дополнительный эстетиче-

ский или автобиографический смысл. Это особенно заметно в стихот-

ворении 1761 года, которое уникально в творческом наследии Ломоно-

сова. В оригинале это стихотворение называется «К цикаде». Ломоно-

сов переводит его близко к оригиналу, но есть два исключения: это 

название и последний добавленный Ломоносовым стих. Ломоносов-

ская лирическая миниатюра имеет необычное, особенное, автобиогра-
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фическое название: «Стихи, сочинѐнные на дороге в Петергоф» (1761 

г.). Затем, античная «цикада» заменяется русским «кузнечиком»: 

Кузнечик, дорогой, коль много ты блажен, 

Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! 

Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, 

Что видишь, все твое, везде в своем дому, 

Не просишь ни о чем, не должен никому.[1, с. 297] 

Эти два изменения – в заглавии и последнем стихе – основатель-

но меняют всю образную структуру стихотворения. 

Тематическое разнообразие  од в творчестве Ломоносова обу-

славливается энциклопедическим складом ума поэта, всеобъемлющим 

типом его сознания, связанностью с научным мировоззрением и соци-

альной концепцией.  

Реформа стихосложения, развитие жанра оды и утверждение еѐ 

гражданского звучания, формы выражения индивидуальных эмоций, 

наблюдаемых в духовных и анакреонтических одах Ломоносова пло-

дотворно сказалось на последующем развитии русской поэзии. 
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В последнее время наблюдается повышенное внимание ученых к 

традиционной культуре, к историческому и этнокультурному насле-

дию. Этот процесс связан с формированием у общества культурно-пси-

хологического самосознания. Изучение традиционно-бытовой культу-

ры этносов как основы их самосохранения является, наиболее актуаль-

ной проблемой исследуемой культурологией. Происходящее в общест-

ве культурное возрождение несет в себе интерес к традиционным цен-

ностям как своего народа, так и близкого родственного этноса. Уста-

новленные между Азербайджаном и Татарстаном братские отношения 

создают интерес для исследования традиционно-обрядовой культуры 

обоих народов. Сложившаяся в Азербайджане социально-политическая 

ситуация создает благоприятную почву для изучения традиционной 

культуры татарского народа. 

В данной статье речь пойдет об обрядовой, свадебной культуре 

татар проживающих на территории Татарстана. Этнопсихологические 

черты татарского народа, национальный характер, которые наиболее 

ярко проявляются в обрядовой культуре, находятся в тесном взаимодей-

ствии с его духовностью, историей и генетически обусловлены длитель-

ным эволюционным процессом. Закономерности формирования и раз-

вития национальных черт характера складывались на различных этапах 

развития общества. Проходя через все этапы эволюции татарский народ 

приумножал и развивал свою самобытную культуру. Тем самым внося 

различные элементы, новизну и в культуру свадебных обрядов. 

В связи с социально-экономическими, общественно-политиче-

скими и историко-культурными процессами, происходящими в совре-

менном обществе, изучение свадебно-обрядовой культуры приобрело 

приоритетный характер. А также очень актуально исследование основ-

ных закономерностей развития этнокультурных качеств азербайджан-

ского и татарского народов. В культурах наших народов не мало схо-

жих и различных черт. Особый интерес для нашей аудитории, пред-

ставляют свадебные обряды татарского народа. 

Татарская свадьба - драгоценное наследие духовной культуры та-

тарского народа. Она отражает его историю, его художественно-эсте-

тические взгляды, мировоззрение, его самобытность и отношение к 

семье, к семейным реликвиям. Как один из самых значимых событий 

свадьба играет огромную роль в жизни общества. Свадьба, как инсти-

тут брака, обладает особым даром объединять, соединять семьи, наро-

ды, религии. Она связывает поколения в единую нить исторического 

развития, являясь своеобразным показателем аутентичности народа. 
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Свадебные традиции наших народов складывались веками. Они 

прошли тернистый путь экономических и социальных реформ. Отго-

лоски самых древних свадебных традиций дошли до наших дней: де-

вичник, выкуп невесты, торг, подарки родителям, одаривание подруг 

невесты, испытания для жениха и многие другие. 

Татарская свадьба – это значимое событие, богатое национальны-

ми традициями и обычаями. На татарском языке свадьба звучит также, 

как и на азербайджанском - туй. Принадлежность наших народов к ис-

ламской религии наложила отпечаток и на проведении свадебных об-

рядов. Наравне с древне национальными обычаями, во время проведе-

ния свадебных обрядов, соблюдаются и мусульманские традиции.  

У каждого народа есть свой особый порядок проведения бракосоче-

тания. Свадебный обряд один из самых сложных процессов народной 

культуры, включающий в себя этнографические элементы, а также мно-

гочисленные виды и жанры народного творчества. Татары, как и азер-

байджанцы придают большое значение проведению свадебных обрядов. 

Современные свадьбы отличаются более легким нравом и присутствием 

европейских свадебных элементов. Но сохранение своих, национальных 

традиций очень значимо для татарского народа.  То обстоятельство, что 

татары в большинстве своем мусульмане, диктует проведение свадьбы по 

законам Ислама, а богатые национальные обычаи древнего народа делают 

татарскую свадьбу самобытной и интересной [4, c. 38-42]. 

  Г. Агмеров в начале XX века выделял три формы заключения 

брака у татар: похищение невесты, по сватовству и добровольный уход 

девушки к жениху. До начала XX века для свадебного обряда татар 

было характерно заключать брак по сватовству [5]. Соблюдение всех 

свадебных традиций наблюдалось именно в этой форме. Причем, обря-

ды каждой местности отличались. Свадебные обряды, проводимые 

среди различных групп населения, отличались по ряду признаков.  На 

различия влияли социальный признаки - богатство подарков, количест-

во гостей, длительность свадебных гуляний. 

Сватовство 

Туй многодневный праздник у татар. Он проходит по заранее на-

меченному сценарию, соблюдается многовековая обрядность.  Практи-

чески у всех народов есть такой обряд-сватовство. И у татар свадебный 

процесс начинается со сватовства. Начинается все с предложения же-

ниха и смотрин невесты. Родными с обеих сторон выясняются род-

ственные связи между молодыми, вплоть до седьмого колена. Если 

родства нет между молодыми, то брак возможен.  

В процессе сватовства можно выделить три этапа: 
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– смотрины невесты;

– рассказы о женихе;

– переговоры [6].

Если обе стороны согласны, то начинается обсуждение свадеб-

ных тонкостей, в том числе и калым (на татарском калын) выкуп невес-

ты. Калым - это не обязательно деньги, это могут быть и золотые укра-

шения, и шубы, и даже постельное белье. Очень интересная деталь, что 

одним из составляющих выкупа невесты, т.е. калыма, на татарской 

свадьбе могут быть ажурные ичиги (сапоги) и чувяки (балетки) из на-

туральной цветной кожи вышитые золотистыми орнаментами и узо-

рами – они являются национальной обувью и входят в состав подве-

нечного платья [9]. 

Обговаривание размера калыма и прочие материальные вопросы 

обсуждаются на последнем этапе. Выкуп невесты согласно татарским 

обычаям выплачивается полностью в день свадьбы или раньше. Инте-

ресным можно считать тот факт, что размер приданного невесты сов-

сем не обсуждается. Если стороны приходят к единому мнению, то не-

веста в дар передает родственникам жениха, вышитое вручную поло-

тенце или тканую скатерть, а родня жениха-деньги [6]. Заканчивается 

сватовство пышным застольем. 

Свадебный обряд - никах 

Никах это официальная часть мусульманской свадьбы. Никах 

неизменная традиция татарской свадьбы!  В тоже время одна из самых 

древних и красивых традиций. Никах у татар происходит через 1-2 не-

дели после сватовства, обычно он проводится или в доме невесты или 

в мечети [6]. Проводит обряд мусульманский священнослужитель – 

мулла. Обряд начинается с чтением молитвы из Корана. Обязательным 

условием никаха, является то что, жених и невеста должны быть му-

сульманами. Составляется брачный контракт и объявляются обязатель-

ства жениха. Мулла описывал в особой книге условия, на которых зак-

лючался брак. При этом оговаривалась сумма, которая достанется жене 

при расторжении брака по желанию мужа, так же перечислялись затра-

ты на свадьбу со стороны жениха. 

Так же, сторона жениха должна была заплатить за приданное невес-

ты, а также помочь продуктами для свадебного торжества.  При этом 

действе жениха и невесты не было, и на вопрос муллы о согласии на брак 

отвечали за жениха – его отец, а за невесту – свидетели. Невеста могла 

только через свидетелей передать свое согласие или же несогласие на брак. 

Получив обоюдное согласие, договор скрепляли печатью. В конце 

зачитывалась сура из Корана, мулла читал Коран в торжественной 



Свадебный обряд как значимая часть татарской культуры

143 

обстановке. И только после обряда никах, только после официального 

мусульманского бракосочетания начиналось свадебное угощение.  

Один из интересных моментов в свадебных обрядах татарского 

народа это обряд освещения брачного ложа, который проводят сразу 

после никаха. 

После совершения никаха молодые и гости шли в брачный 

домик, где совершался обряд освещения брачной постели. Каждый из 

гостей должен был коснуться перины брачного ложа и бросить нес-

колько монет в приготовленное блюдце. После ухода гостей в домике 

оставалась только невеста и одна из ее пожилых родственниц, которая 

учила невесту особенностям семейной жизни [3] . 

Туй 

После того, как все традиции официальной части татарской 

свадьбы соблюдены, начинаются свадебные гуляния, на которых при-

сутствуют большое количество гостей. Татарская свадьба это очень 

яркое и сложное культурное явление. Свадебные гуляния продолжают-

ся несколько дней, сначала в доме у невесты, затем в доме у жениха. 

Выделяют несколько этапов празднования: 

1. Застолье в доме у родителей невесты;

2. Переезд жены к мужу;

3. Гуляние в доме у жениха [6].

На татарских свадьбах очень весело и вкусно. Выбирают тамаду, 

самого веселого и находчивого гостя. Ему доверяют вести свадьбу. 

Столы ломятся от всевозможных яств. Украшениям свадебного стола 

является блюдо из запеченного гуся. При этом разделывать гуся довер-

яют только мужчине. Вручаются деньги и подарки, когда вносят при-

готовленного гуся. Ни одна татарская свадьба не обходится без гульба-

дии – традиционного закрытого пирога с начинкой, который, по обы-

чаю, гости выкупают. Из спиртного на свадебном столе допускается 

только брага. В конце вечера по татарским традициям и обычаям вы-

носят чак-чак – национальный свадебный торт, вкусное лакомство сва-

дебного меню. По обычаю, его готовит мама невесты. Также на свадеб-

ном столе в изобилии компоты, фрукты, салаты, супы и различные 

мясные блюда. 

Описывая татарскую свадьбу нельзя не заговорить о свадебном 

наряде невесты. Он, как достояние культуры народа, отражает его со-

циальное положение, его эстетический вкус, его генетическую иден-

тичность. Цвет платья чаще яркого цвета, например, изумрудного, ярко 

синего или же алого. Длинная юбка до пола расшитая золотыми нитка-

ми является главным элементом образа. Рукава длинные, прямые или 
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расклешенные. Декольте закрыто воротником-стойкой. Платье украша-

ют затейливые узоры, расшитые золотыми нитями. 

Татарский свадебный наряд включает в себя интересный голов-

ной убор, под названием феска, позаимствованный у турецкого народа 

в начале ХХ годов. Фата крепится к феске таким образом, чтобы мож-

но было ее переложить вперед и закрыть лицо [9] .

Свадебное одеяние жениха - это костюм европейского типа, 

черных, серых, темных цветов. Отличительная деталь в свадебном 

наряде - это наличие тюбетейки на голове. 

После окончания свадебных гуляний подружки невесты устраи-

вали в шутку, испытания для жениха. Жених с веселыми шутками про-

ходил через испытания.  

По татарским обычаям, после свадебного застолья гости идут в 

баню. В это время в доме у невесты готовят «зятьевы блины». После 

бани зятя угощают блинами, и по обычаю зять кушая блины должен 

незаметно подложить деньги под блюдо. По старинным поверьям это 

приносило удачу. После бани жених одевал новую одежду, сшитую не-

вестой, дарил ей подарки [7]. 

Очень интересный обряд представляет собой обряд ласкания [7]. 

Невеста садилась в углу, спиной к гостям и напевала грустные песни. 

Песни пелись о тяжелой женской участи, о покорности судьбе. Род-

ственники, гости свадьбы подходили к невесте, утешали ее, поглажива-

ли по спине, наставляли, дарили подарки.  

В доме невесты, после свадьбы, жених гостил четыре дня. В эти 

дни молодые преподносят друг другу подарки. Комнату, в которой мо-

лодые проводили несколько дней, красиво украшали приданным невес-

ты.  Жених мог навестить жену раз в неделю, пока не выплатит весь 

калым (выкуп). И только после выплаты всего выкупа невеста могла 

переехать к мужу. К каждому приезду жениха в доме невесты особен-

но готовились; наводили порядок, готовили вкусные блюда. 

 По древним национальным обычаям жениху приходилось неод-

нократно платить как за въезд во двор, за возможность войти к невесте, 

а так же за целый ряд различных обрядов.  Самый ценный подарок 

преподносился супруге. Первый приезд жениха длился от двух до 

шести дней, потом он уезжал к своим родителям и затем навещал не-

весту по четвергам, а утром уезжал. Продолжительность этого периода 

зависела от выплаты калыма [9]. 

 Переезд невесты в дом мужа 

  После того как весь калым был выплачен жена переезжала в дом 

мужа. Переезд жены в дом мужа сопровождался соблюдением многих 
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обрядов.  Эти обряды соблюдались для достижения достатка, благопо-

лучия молодой семьи, плодовитости семьи. Приглашали пожилых со-

седей, устраивали смотрины для невесты. Свекровь стелила под ноги 

невесты вывернутую наизнанку шубу или подушку, этим она показы-

вала свое добродушие к невесте. Встречала с добрыми словами и нас-

тавлениями. В доме мужа, невестка сначала должна была повесить по-

лотенце, а только потом уже сесть за стол и обязательно отведать нама-

занную маслом и медом хлебную горбушку. Этот обычай соблюдался, 

чтобы невестка в будущем была покладистой, мягкой и уживчивой. Не-

веста освящала углы и фундамент своего нового дома: считалось, что 

после этого она будет хорошо ладить с мужем и его родственниками. И у 

татар также, как и у нас есть обычай погружать руки невесты в муку. Этот 

древний обряд проводится для обеспечения достатка в семье. 

После переезда молодой в дом мужа, продолжались угощения, 

как в доме родителей мужа, так и в домах его родственников. Молодые 

навещали родителей жены, а они в свою очередь навещали их, приходя 

в дом жениха [10]. И на этом завершалась свадьба у татар.  

У татарского народа очень древняя культура с сильным националь-

ным характером, сохранившая свои традиции и своеобразные обряды. 

Именно они проявляются в возрождающихся сегодня свадебных тра-

дициях. Татарская свадьба изменялась и развивалась, но при этом про-

слеживается некое наличие единства и расхожести в свадебных обрядах у 

разных социальных групп общества. На различия оказали влияния 

социальный и религиозный аспекты. Отличия больше всего проявлялись в 

одеяниях новобрачных, в свадебных блюдах, и в некоторых обрядах. 

Торжественные обряды у татар издавна были своеобразны и са-

мобытны. Они сохранили свой тайный смысл для обеспечения спокой-

ствия, достатка и многодетности семьи. Изучению семейных и свадеб-

ных татарских традиций посвящены многие научные труды. На обычаи 

татарских свадеб повлияли исторические события и изменения в жизни 

всего общества.  Начало XX века было очень сложным: гражданская 

война, революция, голодомор. На восстановления после тяжелой граж-

данской войны понадобились годы.  Материальные лишения привели к 

менее строгому соблюдению свадебных   традиций. Некоторые обычаи 

утеряны полностью.  Несмотря на все трудности татары смогли сохра-

нить и донести до будущих поколений свою идентичность в культуре, 

древние обряды, обычаи и традиции.  

Весьма актуально и оправдано исследовать свадьбу и связанные с 

ней обычаи, традиции, процедуры и торжества у татар т.к. с каждым 

годом культурные связи между нашими народами крепнут и развиваются. 
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