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Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsinin müasir vəziyyəti və onun 

iqtisadi qiymətləndirilməsi 

Current state of tourism sector in the Republic of Azerbaijan and its 

economic assessment 

Современное состояние сферы туризма в Азербайджанской 

Республике и его экономическая оценка 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun 

mövcud vəziyyəti və onun iqtisadi qiymətləndirilməsi məsələlərinə baxıl-

mışdır. Aparılmış təhlil onu göstərir ki, son illər bütün regional dövlətlərdə 

turizm sahəsinin inkişafına daha çox diqqət ayrılmaqdadır. Son illər Azər-

baycanda da tuizm sahəsinin inkişafı, beynəlxalq turist axınlarının ölkəyə 

cəlbi istiqamətində davamlı olaraq uğurlu iqtisadi tədbirlər həyata keçiril-

məkdədir. Məqalədə eyni zamanda ölkəmizə gələnlərin sayı ilə hava nəqliy-

yatı ilə gələnlər arasında ekonometrik əlaqə tədqiq olunmuşdur. Bundan 

başqa yaxın illər üzrə Azərbaycana gələcək xarici turistlərin proqnoz sayı 

müəyyənləşdirilmişdir. Məqalədə aparılmış təhlil əsasında turizm sahəsində 

mövcud problemlər göstərilmiş, onların həlli istiqamətində təklif və tövsiyə-

lər verilmişdir.  

Açar sözlər: turizm, turist axını, investisiya, inteqrasiya, qloballaşma. 

Abstract: The article considers the current situation of the tourism 

sector in the Republic of Azerbaijan and its economic assessment. The 

analysis shows that in recent years, more attention is paid to the development 

of tourism in all regional countries. In recent years, Azerbaijan has been 

successfully implementing economic measures to develop tourism and attract 

international tourists to the country. The article also examines the 

econometric relationship between the number of visitors to our country and 

those arriving by air. In addition, the forecast number of foreign tourists 

coming to Azerbaijan in the next years has been determined. Based on the 
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analysis conducted in the article, the existing problems in the field of tourism 

are indicated, suggestions and recommendations are given to solve them. 

Keywords: tourism, tourist flow, investment, inteqration, globalization. 

Резюме: В статье рассматривается текущее состояние туристиче-

ского сектора в Азербайджанской Республике и его экономическая 

оценка. Анализ показывает, что в последние годы все больше внима-

ния уделяется развитию туризма во всех странах региона. В последние 

годы в Азербайджане успешно реализуются экономические меры по 

развитию туризма и привлечению в страну иностранных туристов. В 

статье также изучена эконометрическая связь между количеством при-

бывающих в нашу страну и воздушным транспортом. Кроме того, оп-

ределено прогнозное количество иностранных туристов, прибываю-

щих в Азербайджан в ближайшие годы. На основе проведенного ана-

лиза в статье были показаны существующие проблемы в сфере туриз-

ма, даны рекомендации и предложения по их решению. 

Ключевые слова: туризм, туристический поток, инвестиция, 

интеграция, глобализация. 

Giriş 

Son illər inkişaf etmiş ölkələrdə turizm sahəsinin inkiaşafı sahəsində 

davamlı olaraq səmərəli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Nəzərə almaq la-

zımdır ki, məhz turizm sahəsi əksər ölkələrdə xidmət sahələrinin strukturun-

da ən yüksək paya malikdir və bu tendensiya artmaqdadır. Ümumiyyətlə, tu-

rizm sənayesi digər sahələrlə müqayisədə ən çox gəlirli sahələrdən biri 

hesab olunur. Turizm sahəsi ölkə büdcəsinin formalaşmasında və işsizliyin 

aradan qaldırılmasında, milli iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafında 

müsbət rol oynayır. 

Aparılmış təhlillər göstərir ki, turizm üzrə servisin səviyyəsi artdıqca xid-

mətlərdən əldə olunan gəlirin həcmi də yüksəlir. Bəzi dünya ölkələrində turiz-

min iqtisadi sahələrə təsiri daha böyükdür. Qabaqcıl ölkələrdə turizmdən əldə 

olunan gəlir milli gəlirin orta hesabla 30-40%-ni təşkil etməkdədir. Məsələn, 

Yunanıstan, Türkiyə kimi dövlətlərin dövlət büdcəsinə daxil olan xarici valyu-

tanın yarısı məhz turizm sektorunun hesabına təmin olunur [1, s.157].  

Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsi üzrə müasir vəziyyətin 

qiymətləndirilməsi 

Müasir dünya ölkələrinin turizm sektorunun inkişafında ən mühüm 

göstəricilərdən biri də beynəlxalq tuizm axınının miqdarı hesab olunur. 

BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatlarına əsasən 2017-ci 

ildə 1,1 mlrd. beynəlxalq səviyyədə turizm səyahətləri qeydə alınmışdır [9]. 
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Bu təşkilatın illik təqdim olunan ststistik məlumatlarının təhlili onu göstərir 

ki, 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə beynəlxalq turistlərin səyahət həcmi 

70 mln. nəfər (7%) artmışdır. Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının 

qiymətləndirmələri onu təsdiq edir ki, dünya turizminin illik artımı əksər 

dünya ölkələrində milli iqtisadi inkişafın müşahidə olunması, insanların 

şəxsi gəlirlərinin artımı ilə bağlıdır. Bütün dünyada sürətlə inkişaf edən re-

gionlar üzrə orta artım göstəricisi Avropa və Afrika ölkələri üzrə 8% təşkil 

edir. Məsələn, Şimali Afrikada 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə beynəl-

xalq turist axını 13% artmışdır. 

Ümumiyyətlə, qəbul edilən və göndərilən beynəlxalq turistlərin sayı 

əsasən Avropanın ərazisində olan ölkələrdə cəmlənir. Bu ölkələrə Çexiya, 

Türkiyə, Almaniya, Danimarka, Finlandiya, İsveçrə, Avstriya, və s. aiddir. 

Qeyd edilən ölkələrə daha çox Şimali Amerika dövlətlərinin vətəndaşları sə-

yahət etmişlər. Məsələn, aşağı və orta gəlir səviyyəli ölkələr orta hesabla 

30% beynəlxalq turizm xərclərini özündə cəmləyirlər. Beynəlxalq turizm 

xidmətləri bazarında iri ixracatçı və idxalçı ölkələr də vardır. Turizm xid-

mətlərinin iri ixracatçılarına əsasən Böyük Britaniya, Tailand, Meksika, 

ABŞ, İtaliya, Fransa, İspaniya v s. kimi ölkələr aiddir. Turizm xidmətlərinin 

iri idxalçı ölkələrinə isə Çin, Honkonq, Sinqapur, Yaponiya, Türkiyə və s. 

aid edilir. Beynəlxalq turizm xidmətləri bazarında aktiv balansa malik olan 

ölkələrin (daxili bazarlarında turizm xidmət səviyyəsi və dəyəri yüksək ol-

duğuna görə) turistləri əsasən digər ölkələrə səyahət edirlər. Onlara Almani-

ya, ABŞ, Fransa, İngiltərə və s. nümunə göstərmək mümkündür [9]. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının statistik məlumatlarının təhlili onu 

göstərir ki, beynəlxalq turizm xərclərinin həcminə görə Fransa (49,024 

mlrd. ABŞ dolları), İngiltərə (79,321 mlrd. ABŞ dolları), Almaniya (87,423 

mlrd. ABŞ dolları), ABŞ (160,818 mlrd. ABŞ dolları), Çin (261,129 mlrd. 

ABŞ dolları) ilk mövqedə olmuşlar [9]. Post-sovet məkanı ölkələri arasında 

beynəlxalq turizm xərclərinin həcminə görə Azərbaycan 2,593 mlrd. ABŞ 

dolları ilə 58-ci yerdə olmuşdur. Beynəlxalq turizm xərclərinə görə Rusiya 

27,652 mlrd. ABŞ dolları ilə 9-cu, Ukrayna 5,323 mlrd. ABŞ dolları ilə 38-

ci, Qazaxıstan 1,769 mlrd. ABŞ dolları ilə 63-cü, Estoniya 1,297 mlrd. ABŞ 

dolları ilə 72-ci yerdə olmuşdur. Azərbaycanın beynəlxalq turizm xərcləri 

Gürcüstandan 11,4 dəfə, Türkiyədən isə 7,6 dəfə, Beloruysiyadan 6,7 dəfə, 

Qırğızıstandan 6,3 dəfə, Ukraynadan 3,2 dəfə çoxdur. Azərbaycan Respubli-

kasında son illər turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində ciddi 

iqtisadi tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Məsələn, Azərbaycanın illik turizm 

məhsulları və xidmətlərinin xərcləri dünyanın əsas turizm ölkələrindən olan 

Tailanddan 3,7 dəfə, Malayziyadan 3,2 dəfə, İspaniyadan 4,9 dəfə, İtaliya-
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dan 3,1 dəfə, Meksikadan 3,4 dəfə çoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azər-

baycanda beynəlxalq turist axınlarının cəlbinin sürətləndirilməsi məqsədilə 

Dövlət Proqramlarının, Strateji Yol Xəritəsinin olmasına baxmayaraq tu-

rizm sahəsində ciddi irəliləyiş əldə etmək mümkün olmamışdır.  

Azərbaycanın turizm sahəsində yeni beynəlxalq tələblərə uyğun iqti-

sadi siyasətin formalaşdırılması zəruridir. Qeyd edək ki, turizm sahəsi ölkə-

də sosial-iqtisadi və onun ətraf mühit problemlərini həll etməyə qadir olan 

əsas amil hesab olunur. Bundan başqa turizm regionlar üzrə məşğulluğu və 

iqtisadi inkişafı təmin edən, cəmiyyətdə sabitliyi və sosial bərabərliyi qoru-

yan vasitə kimi də qəbul olunur. Məhz turizm sahəsi milli gəlirin əhali ara-

sında bərabər bölünməsini təmin etməklə, əhalinin təhsil, yaşayış və mədəni 

inkişaf səviyyəsini də yüksəldə bilir [5,s.151].  

Nəzərə almaq lazımdır ki, turizm sahəsinin milli iqtisadiyyatın bütün 

sahələri ilə sıx əlaqəsi mövcuddur. Belə ki, turizm sahəsinin inkişafı üçün 

ilk növbədə regional turizm infrastrukturlarının fəaliyyət dairəsi genişləndi-

rilməlidir. Turizm üzrə yeni təsisatların, xidmət infrastrukturlarının yara-dıl-

ması milli iqtisadiyyatın başqa sahələrinin də paralel olaraq inkişafını təmin 

edə bilər. Ümumiyyətlə, turizm sahəsi üzrə həyata keçirilən iqtisadi siyasəti 

düzgün idarə etmək vacib şərtdir.  

1 2 3 4 5
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Şəkil 1 

Beynəlxalq səyahət və turizm rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi üzrə 

bəzi ölkələrin mövqeləri (2019)[7] 

Təhlil göstərir ki, son il səyahət və turizm rəqabətliliyi indeksi üzrə 

Azərbaycanın müvafiq göstəriciləri ilə digər qonşu ölkələrlə müqayisəsinə 

baxsaq Azərbaycanın 71-ci yerdə olduğunu görə bilərik [7]. Digər qonşu öl-

kələr, məsələn, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna Azərbaycanı bu sahədə qabaq-

layır. Beynəlxalq səyahət və turizm rəqabətliliyi indeksinə görə İspaniya, 

Fransa, Almaniya ilk yerlərdədir. Ona görə də ölkəmizdə turizm sahəsinin 
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inkişafı istiqamətində ciddi, iqtisadi baxımdan stimullaşdırıcı tədbirlərin hə-

yata keçirilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməs, bu sahədə investisiya 

qoyuluşlarının artırılması zəruridir (Şəkil 1).  

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının 2018-ci il 

üzrə rəsmi məlumatlarına əsasən bütün dünya üzrə ÜDM-un 10,4%-i (8,8 

trilyon ABŞ dolları) turizm sektorunun payına düşmüşdür [8]. Bütün dünya 

üzrə turizm sektorundan əldə olunan gəlirin həcminə görə ABŞ 1,509 mlrd. 

ABŞ dolları, Çin 1,509 mird. ABŞ dolları, Yaponiya 368 mlrd. ABŞ dolları 

təşkil edir. Statistik göstəricilərin təhlili onu göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələ-

rin içərisində daxili turizm beynəlxalq turizmə nisbətən daha çox paya ma-

likdir. Məsələn, daxili turizmin payı ABŞ-da 81,2%, Çində 85,8%, Yaponi-

yada 82,5%, Almaniyada 85,2%, İngiltərədə 84,4% və s. təşkil edir (Cədvəl 

1). Məsələn, 2018-ci ildə Tailanda və Türkiyə kimi dövlətlərdə daxili turiz-

min payı uyğun olaraq 19,8% və 38,6% təşkil etmişdir. Tailand (80,2%), 

Türkiyə kimi (61,4%) kimi ölkələrdə turizm sektorunun inkişafı gəlmə 

turizmdən asılıdır [8]. Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq miqyasda siyasi 

vəziyyətin qəfil dəyişməsi birbaşa turizm axınlarının dinamikasına, turizm 

sektorunun inkişafına mənfi təsir edir. Hər bir inkişaf etmiş ölkənin və-

təndaşının daxili turizmə daha çox üstünlük verməyinin əsas səbəbi, öz öl-

kəsində daha təhlükəsiz istirahətinin təmin olunmasına olan inamıdır. Məsə-

lən, 2018-ci ildə Türkiyə və Rusiya dövlətləri arasında olan kəskin siyasi 

narazılıq (Suriyada gedən müharibədə siyasi maraqların toqquşması, Rusi-

yanın SU-24 qırıcı təyyarəsinin Türkiyə səmasında vurulması), Türkiyənin 

turizm sektorunun fəaliyyətinin zəifləməsinə, mlrd. ABŞ dolları zərərin ol-

masına səbəb olmuşdur. Məsələn, Türkiyə, Tailand kimi ölkələrin milli iqti-

sadiyyatının inkişafı turizmdən birbaşa asılı olduğu üçün, bu hal onlar üçün 

siyasi və iqtisadi baxımdan riskli haldır [4,s.251].  
 

Cədvəl 1 

Beynəlxalq miqyasda tuizm sektorundan əldə olunan gəlirlərə görə  

ilk mövqedə olan ölkələr (2018)[8] 

Ölkələr 
ÜDM-də turizmin payı 

(Mlrd. ABŞ dolları) 

Daxili 

turizm (%) 

Beynəlxalq 

turizm (%) 

1. ABŞ 1,595 81,2 18,8 

2 Çin 1,509 85,8 14,2 

3 Yaponiya 368 82,5 17,5 

4 Almaniya 345 85,2 14,8 

5 İngiltərə 311 84,4 15,6 

6 İtaliya 275 76,2 23,8 

7 Fransa 266 65,7 34,3 
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8 Hindistan 247 87,2 12,8 

9 İspaniya 211 44,8 55,2 

10 Meksila 209 85,2 14,8 

11 Avstraliya 154 76,1 23,9 

12 Braziliya 153 93,8 6,2 

13 Kanada 111 76,3 23,7 

14 Tailand 110 19,8 80,2 

15 Türkiyə 96 38,6 61,4 

Mənbə: www.wttc.org/ 2018_tourism indicators in the world 

Cədvəl 2 

Azərbaycan Respublikası ilə sərhəd ərazidə yerləşən ölkələrin turizm sektoru 

üzrə əsas statistik göstəriciləri (2018) [8] 
Ölkələr Milli 

iqtisadiyyat-

da turizm 

sektorunun 

payı 

ÜDM-də 

turizmin 

payının 

artımı 

(%) 

Daxili 

turizm 

payı 

(%) 

Beynəlxalq 

turizmin 

payı (%) 

Vətəndaşları ən 

çox gələn ölkə 

(%) 

Vətəndaşlarının 

ən çox getdiyi 

ölkə (%) 

Azərbaycan 

Respublikası 

13 -3,8 26 74 Rusiya(15) Rusiya (32) 

Türkiyə 12,1 +15,0 39 61 Almaniya (12) Yunanıstan (15) 

Rusiya 4,8 +4,2 70 30 Ukrayna (35) Türkiyə (13) 

Gürcüstan 33,7 +11,4 23 77 Ermənistan (18) Türkiyə (87) 

Ermənistan 14,1 +3,9 17 83 İran (14) Rusiya (48) 

İran 6,5 +1,9 79 21 İraq (24) Türkiyə (41) 

Mənbə: www.wttc.org/ 2018_tourism indicators in the world 

Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi region turizm sektorunun inki-

şafı üçün çox əlverişlidir. Regionda yerləşən Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, 

Ermənistan, İran və s. kimi ölkələrin milli iqtisadiyyatında turizm sektoru 

mühüm yer tutur. Bu siyahıda Türkiyə ilk mövqedədir. Məsələn, 2018-ci 

ildə region ölkələri arasında ÜDM-də turizmin payının artımına görə Türki-

yə (15%,) Gürcüstan (11,4%) liderlik etmişdir (Cədvəl 2).  

Turizm iqtisadiyyatının xarici turizm axınından asılı olan ölkələr Gür-

cüstan (77%), Azərbaycan (74%), Ermənistandır (83%) [8]. Daxili turizm 

üzrə lider ölkələr Rusiya (70%), İran (79%) təşkil etmişdir. Azərbaycan üzrə 

bu göstərici 26% olmuşdur. Təhlildən də göründüyü kimi artıq inkişaf et-

məkdə olan dövlətlər daxili turizmə daha çox üstünlük verirlər. Bunun da 

əsas səbəbi ölkədə mövcud valyutanın xaricə axınının qarşısının alınması, 

eləcə də siyasi baxımdan digər ölkələrdən asılılığın aradan qaldırılması 

hesab olunur. Azərbaycana ən çox xarici turist gələn ölkə Rusiya (15%) 

hesab olunur. Məsələn, Türkiyəyə ən çox turist kimi gələn ölkə vətəndaşları 

Almaniyadır (12%). Bundan başqa turist kimi Türkiyə üzrə vətəndaşları ən 

çox gedən ölkə Yunanıstan (15%), İran üzrə Türkiyə (41%) hesab olunur. 

http://www.wttc.org/
http://www.wttc.org/
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Azərbaycan Respublikası əlverişli coğrafi mühitə malik olduğundan turizm 

sektorunun inkişafı üçün əlverişli təbii mühitə malikdir. Azərbaycan dövləti 

Avropa və Asiyanı birləşdirən qitələrin sərhədində yerləşir. Lakin, ən 

mühüm turizm infrastruktur və turizm mərkəzlərinin təəssüf ki, 75%-i Bakı 

şəhəri üzrə cəmlənmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında 2016-cı il 1 sentyabar tarixli Elektron vi-

zaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və ―ASAN Viza‖ sisteminin 

yaradılması haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra ölkəyə xarici turist 

axınının həcmi artmışdır. Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, 2015-2020-ci 

illər ərzində Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafına bir sıra amillər 

mənfi təsir etmişdir. Onlara Azərbaycanın milli valyutası olan manatın iki 

dəfə devalvasiyaya uğraması, 2016-cı il aprel ayında Dağlıq Qarabağda 

Azərbaycan və Ermənistan arasında qısa müddətli müharibənin baş verməsi, 

Yaxın Şərq ölkələrində (Suriya, İran, Yəmən və s.) gedən müharibə, teror 

hadisələri, siyasi embarqo və s. kimi amillər aiddir. Qeyd olunanlardan 

başqa Azərbaycanın turizm sektorunda mühüm rol oynayan Rusiyada Avro-

pa Birliyi ölkələri tərəfindən tətbiq olunan iqtisadi embarqo, dünya bazarla-

rında neft-qaz məhsullarının dəyərinin aşağı düşməsi və Suriya dövlətində 

Rusiyanın müharibədə iştirak etməsi səbəbindən bu dövlətdə iqtisadi və si-

yasi vəziyyətin kəskinləşməsi də Azərbaycana turizm axınlarının bu qonşu 

ölkədən azalmasına səbəb olmuşdur.  

Milli turizm sahəsinin əsas inkişaf perspektivlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda 2018-ci ildə 596 mehmanxana mövcud 

olmuşdur ki, onun da əksəriyyəti paytaxt Bakı şəhərinin ərazisində toplan-

mışdır [6]. Bundan başqa Azərbaycanda turizm infrastrukturunun regionlar 

üzrə düzgün paylanmaması, mehmanxanaların təklif etdikləri xidmətlərə 

uyğun olmayan qiymətlərin mövcudluğu və bu sahədə peşəkar kadrların ol-

maması, turizm üzrə marketinq xidmətlərinin düzgün təşkil olunmaması, 

mehmanxanaların əsasən paytaxt Bakı şəhəri ərazisində yerləşməsi və s. 

mehmanxana sektorunun fəaliyyətinə mənfi təsi edən amillərdən olmuşdur. 

Statistik məlumatların təhlili onu göstərir ki, Azərbaycana xarici ölkələrdən 

gələn turistlərin orta hesabla 75%-i əyləncə, istirahət məqsədilə gəlirlər. Nə-

zərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda əyləncə turizmi mövsümi xarakterli 

olduğundan bu da turizm sektorunun hərtərəfli inkişafına mənfi təsir edir. 

Məsələn, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsinin inkişa-

fına dair Strateji Yol Xəritəsində ölkədə mövsümi turizm problemini azalt-

maq məqsədilə işgüzar və sağlamlıq turizminin regionlarda və paytaxt Bakı 

şəhərində inkişafının əsas prioritetlərdən biri olması qeyd olunmuşdur. Re-
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gionlarda işgüzar və sağlamlıq turizminin inkişafı həm mövsümilik, həm də 

məşğulluq probleminin həlli baxımından əhəmiyyətlidir. Bu turizm növünə 

müxtəlif iqtisadi sahələr üzrə fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında əməkdaş-

lıq üzrə tədbirlərin, konqreslərin, konfransların təşkili, beynəlxalq sərgilərdə 

və yarmarkalarda iştirak kimi səyahət məqsədləri aid olunur. Bütün bunları 

nəzərə alaraq regionlarda mehmanxanalar üzrə konfrans mərkəzlərinin, iclas 

zallarının sayı və xidmət keyfiyyəti yüksəlməlidir. Ümumiyyətlə, işgüzar tu-

rizmin genişləndirilməsi üçün biznes sahəsində inkişaf etmiş Çin, Rusiya, 

Avropa Birliyi ölkələrinin turistlərinin Azərbaycan Respublikasına cəlbi 

məqsədəuyğundur. Son illər Azərbaycan Respublikasına gələn turistlərin 

orta hesabla 18-20%-i işgüzar turizm məqsədilə gəlirlər. Məhz buna görə də 

Çin, Rusiya, Avopa Birliyi ölkələrindən Azərbaycan Respublikasının pay-

taxt və regionlarına yeni səyahət marşrutlarının açılması mövcud problemin 

həllində mühüm rol oynaya bilər [1,s.158].  

Cədvəl 3 

Azərbaycana gələn vətəndşların nəqliyyat növlərindən istifadə üzrə sayı 

(min nəfər) [6] 

İllər 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Azərbaycana gələn əcnə-

bilər və vətəndaşlığı olma-

yan şəxslərin sayı, cəmi  

1282,1 1962,9 2006,2 2248,8 2696,7 2849,6 

Avtomobil nəqliyyatı 792,4 720,4 660,0 701,2 1089,6 1130,8 

Dəmir yolu 203,9 312,1 230,7 256,8 306,9 361,4 

Hava nəqliyyatı 275,7 645,8 968,9 1164,9 1151,5 1183,8 

Su nəqliyyatı 10,1 14,1 32,1 16,8 18,9 28,3 

Digər - 270,5 114,5 109,1 129,8 145,3 

Məsələn, Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərin sayında da son illər ciddi artım qeydə alınmışdır [6]. Mə-

sələn, 2015-ci ildə Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin sayı 1282,1 min nəfər olmuşdursa, 2015-ci ildə bu göstərici artaraq 

2006,2 min nəfər, 2018-ci ildə isə 2849,6 min nəfər təşkil etmişdir. 2005-ci 

illə müqayisədə 2018-ci ildə Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərin sayı avtomobil nəqliyyatı üzrə artaraq 1130,8 min nəfər, 

dəmir yolu nəqliyyatı üzrə 361,4 min nəfər, hava nəqliyyatı üzrə 1183,8 min 

nəfər, su nəqliyyatı üzrə 28,3 min nəfər olmuşdur. Təhlildən də göründüyü 

kimi nəqliyyat növləri üzrə sərnişin daşımalarında ilk mövqedə hava nəqliy-

yatı, avtomobil, dəmir yolu, su nəqliyyatı olmuşdur (Cədvəl 3).  
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Cədvəl 4 

Ölkəmizə gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı (min nəfər) 

ilə onlardan hava nəqliyyatı ilə gələn vətəndaşların sayı [6] 

İllər Azərbaycana gələnlərin sayı Hava nəqliyyatı ilə 

2014 2297,8 1089,2 

2015 2006,2 968,9 

2016 2248,8 1164,9 

2017 2696,7 1151,5 

2018 2849 1183,8 
 

Son illər Azərbaycan gələn yerli və xarici vətəndaşların sayında da 

artım müşahidə olunmaqdadır. Biz bunu xüsusən hava nəqliyyatı ilə gələn-

lərin sayında olan statistic artımda da görə bilərik. Belə ki, 2014-cü ildə 

Azərbaycana gələnlərin ümumi sayı 2297,8 min nəfər olmuşdursa, 2017-ci 

ildə bu göstərici 2696,7 min nəfər, 2018-ci ildə isə 2849 min nəfər olmuşdur. 

2014-cü illə müqayisədə hava nəqliyyatı ilə ölkəmizə gələn vətəndaşların sayı 

94,6 min nəfər artaraq 2018-ci ildə 1183,8 min nəfərə çatmışdır [6]. Təhlildən 

də göründüyü kimi, digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə ölkəmizə gələn 

yerli və xarici vətəndaşların əsasən daha çox hava nəqliyyatına üstünlük verir-

lər. Bu da hava nəqliyyatı üzrə göstərilən xidmətlərin daha keyfiyyətli, uçuş-

ların müasir hava nəqliyyat vasitələrində həyata keçirilməsi və təhlükəsiz ol-

ması və sərnişin daşıma tariflərinin aşağı olması ilə bağlıdır. Nəticədə ölkəmi-

zə gələn turistlərin daha çox hava nəqliyyatına üstünlük verirlər (Cədvəl 4). 
 

 
 

Şəkil 2. Azərbaycan Respublikasına turist kimi gələnlərin sayı ilə hava nəqliyyatı 

ilə gələn turistlərin sayı arasında korelyasiya əlaqəsi 
  

 

Azərbaycan Respublikasına turist kimi gələnlərin sayı ilə hava nəqliy-

yatı ilə gələn turistlərin sayı arasında ekonometrik təhlil əsasında trend xəttini, 

determinasiya və korrelyasiya əmsallarını müəyyənləşdirə bilərik. Qrafik üzrə 

baxsaq görərik ki, bu əlaqə y=0,1989x+630,46tənliyi ilə ifadə olunan req-

ressiya modelindən ibarətdir. Deteminasiya əmsalının 0,6171 olması o 

deməkdir ki, müvafiq reqressiya tənliyi 61,71% dispersiya nəticə göstəriciləri 

ilə, 38,24%-i isə digər amillərin təsiri ilə izah olunur. Determinasiya əmsalı-
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nın yüksək olması reqressiya tənliyinin ilkin verilənləri daha yaxşı ifadə et-

məsi və nəticə amilinin daha çox hissəsinin (38,24%) modelə daxil olan digər 

amillər hesabına izah edilməsi ilə əlaqədar olduğunu göstərir (Şəkil 2).  

0,198x+630,46 cüt korrelyasiyanın xətti reqressiya tən-

liyi üçün sərbəst dəyişənin 1% dəyişməsi hesabına asılı dəyişənin dəyişmə 

dərəcəsini müəyyən edən elastiklik əmsalını hesablasaq aşağıdakı qiymətləri 

alarıq [2,c.312]: 

 n=5 il ( 2014-2018) 

- Azərbaycana gələnlərin sayı, min nəfərlə (2014-2018

2014-2018 

- hava nəqliyyatı ilə gələnlərin orta sayı, min nəfərlə (2014-2018)

Təhlil onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikaına gələnlərin sayının 

1% artması hava nəqliyyatı ilə gələnlərin sayının 0,43% artması ilə nəticələ-

nir. Azərbaycan Respublikasına turist kimi gələnlərin sayı ilə hava nəqliyya-

tı ilə gələn turistlərin sayı arasında qrafikə baxsaq görərik ki, korrelyasiya 

əmsalı R= =0,78 təşkil edir. Bu da Çeddok şkalasına görə Azərbay-

cana gələnlərin sayı ilə hava nəqliyyatı ilə gələnlərin sayı arasında əlaqənin 

daha yüksək olduğunu göstərir.  

Cədvəl 5 

Azərbaycan Respublikasında mehmanxana tipli müəssisələrin sayı ilə bu 

müəssisələrin əldə etdiyi gəlirlər (mln. manat) [6] 

İllər Ölkə üzrə mehmanxana 

tipli müəssisələrinin sayı 

Ümumi 

gəlirləri 

2014 535 181,1 

2015 536 183,1 

2016 548 240 

2017 563 284,4 

2018 596 359,4 

Azərbaycan Respublikasında mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 

2014-cü ildə 535, 2016-cı ildə 548, 2018-ci ildə isə bu göstərici artaraq 596-

a çatmışdır. Turizm müəssisələrinin gəlirləri isə 2014-cü illə müqayisədə 

2018-ci ildə 2 dəfə artaraq 359, 4 mln. manata çatmışdır (Cədvəl 5). Təhlil 

onu göstərir ki, ölkəmizdə turizm müəssisələrinin sayı artdıqca onların gəlir-

ləri də artır. Məhz buna görə də regionlarda turizm müəssisələrinin sayının 

artırılması daha məqsədəuyğundur. 
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Cədvəl 6 

Azərbaycan Respublikasına turizm məqsədilə gələn xarici ölkə 

vətəndaşlarının sayı ilə (min. nəfər) turizm müəssisələrinin əldə etdiyi gəlirlər 

(mln. manat)[6] 

İllər Ölkəyə gələn xarici 

turistlərin sayı 

Ölkə üzrə turizm 

müəssisələrinin gəlirləri 

2014 2159,7 181,1 

2015 1921,9 183,1 

2016 2044,7 240 

2017 2454,0 284,4 

2018 2605,3 359,4 
 

Digər postsovet məkanı ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana gələn turist-

lərin sayı və müvafiq olaraq turizm müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərdən əldə 

etdiyi gəlirlər də daha çox artmaqdadır. Belə ki, 2014-cü ildə Azərbaycana gələn 

xarici turistlərin sayı 2159,7 min nəfər, 2017-ci ildə 2454 min nəfər, 2018-ci ildə 

bu göstərici 2605,3 min nəfər olmuşdur. Turizm müəssisələrinin gəlirləri də turist 

axınlarına mütənasib olaraq artmışdır [6]. Məsələn, Azərbaycanda turizm müəs-

sisələrinin gəlirləri 2014-cü ildə 181,1 mln. manat olmuşdursa, 2018-ci ildə bu 

göstərici 2 dəfə artaraq 359,4 mln manat təşkil etmişdir. (Cədvəl 6). 

 

 
Şəkil 3. Azərbaycan Respublikasına yaxın illər üzrə gələcək xarici turistlərin sayı 

üzrə proqnoz göstəriciləri (min nəfər) 
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Qeyd: Qrafik müəllif tərəfindən aparılmış hesabata əsasən MS Excel-2019 

proqram paketində tərtib olunmuşdur. 

Qrafik üzrə tərtib olunmuş proqnoz göstəricilərinə əsasən demək olar 

ki, 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasına gələn turistlərin sayı 3024,4 min 

nəfər, 2025-ci ildə isə artıq 3631,5 min nəfər təşkil edəcəkdir. Təhlildən də 

göründüyü kimi 2020-2025-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasına gələ xari-

ci turistlərin sayı hər il artacaqdır (Şəkil 3). Məhz buna görə də turizm sektoru 

üzrə xarici turistlərin cəlbi istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata ke-

çirilməsi zəruridir. Araşdırma göstərir ki, ölkəmiz üzrə son illər turizm axını-

nın çoxalması regionlar üzrə turizm təsisatlarının, əlaqəli infrastruktur sahələ-

rinin çoxalmasını təmin etmişdir. Beynəlxalq təcrübələrin təhlili onu göstərir 

ki, turizm bazarı özünü azad bazar qanunları əsasında tənzimlənmək imkanla-

rına malikdir. Məhz ölkədə aparılan milli turizm siyasətinin əsas funksiyası 

daxili turizm xidmətləri bazarını inkişaf etdirməkdir. Məsələn, yerli və xarici 

turizm xidmətləri bazarına çıxarılan milli turizm xidmətləri innovativ və rəqa-

bətqabiliyyətli olmalıdır [3,s.180]. Azərbaycan Respublikasında bütün region-

larda turizm müəssisələrinin, əlaqəli infrastruktur sahələrinin yerli və xarici 

sahibkarlar tərəfindən regionlarda da inkişafı təmin olunmalıdır. 

Ümumiyyətlə, yaxın dövrlər ərzində Azərbaycan Respublikasında tu-

rizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq turist axınının cəlbinin sti-

mullaşdırılması məqsədilə dövlət səviyyəsində aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi zəruridir: 

– ölkə üzrə daxili turizm xidmətləri bazarında rəqabət proselərini yük-

səltmək üçün dövlət və bələdiyyə turizm müəssisələrinin formalaşdırılması 

və inkişafı istiqamətində davamlı iqtisadi tədbirlərtin həyata keçirilməsi; 

– xarici turistlərin ölkə sərhədlərindən sərbəst, maneəsiz daxil olması

üçün ikitərəfli olaraq viza rejimi aradan qaldırılan ölkələrin sayının artırılması; 

– turizm sahəsində regionlarda fəaliyyət göstərən turizm infrastruktu-

runun sayının və rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi; 

– sərnişin daşıyan kiçik həcmli xarici hava nəqliyyat şirkətlərinin öl-

kəmizin turizm regionları üzrə hava limanlarına uçuşlarının stimullaşdırıl-

ması və onların sərnişin daşıma xərclərinin müəyyən hissəsinin dövlətimiz 

tərəfindən ödənilməsi; 

– regionlarda turizm müəssisələrində göstərilən xidmətlər üzrə qiy-

mətlərin sabit saxlanılması üçün dövlətin nəzarəti artırılmalı və bu sahədə 

tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilməlidir; 

– regionlar üzrə kiçik ulduzlu mehmanxana şəbəkələrinin yaradılması

üçün bu sahəyə yerli və xarici investorların cəlbi məqsədilə əlverişli iqtisadi 

güzəştlərin tətbiqi; 
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– Azərbaycana xarici ölkələrdən turist cəlb edən yerli turizm müəssi-

sələrinə dövlət tərəfindən maliyyə yardımlarının edilməsi; 

– Azərbaycanda regional turizm mərkəzlərinin inkişafı üçün Bakı şə-

hərindən regionlar üzrə yerli və xarici turistlərin daşınması məqsədilə gün-

dəlik pulsuz avtobus, dəmir yol, dəniz nəqliyyat xidmətlərinin, qismən də 

olsa, pulsuz tanıtım xarakterli hava nəqliyyat (helikopter, az sərnişin tutum-

lu təyyarə xidmətləri daxil olmaqla) uçuşlarının təşkili; 

– Azərbaycanla Avropa Birliyi və qeyri-Avropa ölkələri arasında tam 

aviasiya razılaşmasının (Açıq səma sazişinin) imzalanması; bu ikitərəfli hava 

nəqliyyatı üzrə asanlıqla sərnişin daşımalarının həcminin (xüsusilə, turizm 

axınlarının), göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsini yüksəldə bilər;  

– ölkəmizə müntəzəm uçuş həyata keçirən xarici hava şirkətlərinin 

rəsmi saytlarında həftəsonu turistlərin gəlməsini stimullaşdırılması üçün öl-

kəmizin mərkəz və regionları üzrə mövcud turizm imkanları haqqında məlu-

matlar yerləşdirilməsi, onlar tərəfindən ölkəmiz üzrə aşağı qiymətə gediş-

gəliş avia biletlərinin satışının təşkili, eləcə də aşağı büdcəyə malik xarici 

avia şirkətlərin daxili hava nəqliyyat xidmətləri bazarında sayının artırılması 

və onların xərclərinin dövlət tərəfindən kompensasiya olunaraq ödənilmədi;  

– ölkəmizin nəqliyyat-tranzit potensialından səmərəli istifadə etmək 

məqsədilə, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri tərəfindən tranzit turizm sərnişin daşı-

ma xidmətlərinin həcminin artırılması; 

– Azərbaycanın turizm sahəsi üzrə ixtisaslaşmış qabaqcıl regional şə-

hərlərində mövsüm vaxtı pulsuz avtobus, taksi, sürət qatarlarının xidmətləri-

nin turistlərə pulsuz təklif olunması, onların xərclərinin daşıyıcı şikətlərə döv-

lət tərəfindən ödənilməsi, bu şəhərlərdə yeni metro, sürət elektrik qatar xətlə-

rinin çəkilməsi, elektrobus, metrobus, tramvay, trolleybus, pilotsuz ictimai 

nəqliyyat vasitələrinin xarici turistlərin cəlbi məqsədilə istismara verilməsi; 

– beynəlxalq turizm xərcləri aşağı olan ölkələrin turizm sahəsində 

olan təcrübələrinin ölkəmizdə tətbiqi; 

– regionlarda turizm sektorunun inkişafını stimullaşdıran yeni layihə-

lərin hazırlanması və onun həyata keçirilməsi üçün xüsusi kreditlərin dövlət 

büdcəsindən ayrılması; 

– regionlarda yeni turizm növlərinin inkişafını təmin etmək məqsədilə, 

bu sahədə beynəlxalq təcrübənin tətbiqi, xarici ixtisaslı peşəkar mütəxəssislə-

rin cəlb edilməsi zəruridir; bundan başqa bu istiqamətdə normativ-hüquqi akt-

ların tərtib olunması, onlardan səmərəli istifadə şərtləri təmin olunmalıdır; 

– turizm sektoru üzrə daxili və xarici qoyuluşlarının artırılması məqsə-

dilə investorlara əlverişli şərtlərin yaradılması; 
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– turizm sektorunun inkişaf perspektivlərinin dəqiq müəyyənləşdiril-

məsi mexanizmlərinin təyini və s. 
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Enoturizm: aqroturizmin bir növü kimi 

Enoturism: the one type of agroturism 

Энотуризм: один вид агротуризма 

Xülasə: Təqdim edilən məqalə aqroturizmin bir növü kimi enoturiz-

min (şərab turizminin) Azərbaycanda inkişaf perspektivlərinin araşdırılması-

na və onun reallaşma imkanlarına həsr olunmuşdur. Məqalədə enoturizmin 

xüsusiyyəti və xüsusi bir növü kimi istirahət və səyahətin bir forması olduğu 

göstərilir.  

Enoturizm fəaliyyəti ilə məşğul olanlar səyahət etməklə şərabın yalnız 

dadına baxmaqla deyil, bu növ turizm vasitəsi ilə yerli mətbəxlə, adət-ən-

ənələrlə, muzeylərlə tanış olmaq, üzüm bağlarına səfərlərdə, onun yığımında 

iştirak etmək, zavodda üzümdən şərab istehsalı, qablaşdırılmasına qədər 

prosesslərlə tanış olma fürsəti qazanırlar.  

Azərbaycanda şərab istehsalının qədim olmasına baxmayaraq şərab 

turizmi ötən əsrin əvvəllərindən Avropada inkişaf etməyə başlamışdır. Ha-

zırda da bu turizm növü üzrə Avropa, səyahət edən turistlərin sayına görə 

lider bölgə hesab olunur. Birincisi burada çoxlu sayda mədəniyyət, tarixi 

abidənin olması və xidmətin yüksək səviyyədə təşkili əsas gətirilir. İkincisi, 

Avropa dünyanın ən böyük yüksək keyfiyyətli şərab istehsalçısı və ixracat-

çısı kimi də qeyd olunur.  

Son dövrlər ölkəmizdə də üzüm, şərab istehsalının dövlət səviyyəsin-

də dəstəklənməsi, üzüm və şərab festivalına başlama, həmçinin milli mətbə-

ximizin özünəməxsus fərqliliyi enoturizmin inkişafına zəmin yaradır. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

mailto:ch_gulaliyev@yahoo.com
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Açar sözlər: aqroturizm, enoturizm, şərab turizmi, qonaqpərvərlik, 

turist, qonaq evi, üzümçülük, şərabçılıq. 

Abstract: The presented article is devoted to studying the 

development of prospects and the implementation of the possibilities of 

enotourism (wine tourism) in Azerbaijan, as one of the types of agrotourism. 

The article shows that enotourism is a feature, a form of relaxation and 

travel, as a special type. 

Travelers get the opportunity not only to enjoy wine while traveling, 

but also to get acquainted with local cuisine, customs, museums, visiting 

vineyards, participate in grape harvesting, wine production at the factory 

and the packaging process. 

Although wine production in Azerbaijan is ancient, wine tourism in 

Europe began to develop from the beginning of the last century. Currently, 

Europe is a leading tourist destination in terms of the number of tourists 

visiting this type of tourism. Firstly, it is a combination of a large number of 

cultural and historical monuments, as well as a high level of service. 

Secondly, Europe is also referred to as the world's largest producer and 

exporter of high-quality wines. 

Recently, state support for the production of grapes and wine, the 

organization of grape and wine festivals, as well as the features of our national 

cuisine have contributed to the development of enotourism in our country. 

Keywords: agrotourism, enotourism, wine tourism, hospitality, 

tourist, guest house, vineyard, winemaking. 

Резюме: Представленная статья посвящена изучению развития 

перспектив и реализации возможностей энотуризма (винного туризма) 

в Азербайджане, как одного из видов агротуризма. В статье показано, 

что энотуризм - это особенность, форма отдыха и путешествий, как 

особый тип. 

Путешественники получают возможность не только насладиться 

вином во время путешествий, но и познакомиться с местной кухней, 

обычаями, музеями, посещением виноградников, участвовать в сборе 

винограда, производством вина на заводе и процессом упаковки.  

Хотя производство вина в Азербайджане древнее, винный туризм 

в Европе начал развиваться с начала прошлого века. В настоящее 

время Европа является ведущим туристическим направлением по коли-

честву туристов, посещающих этот вид туризма. Во-первых – это соче-

тание большого количества культурных и исторических памятников, а 

также высокий уровень сервиса. Во-вторых, Европа также упоминается 
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как крупнейший в мире производитель и экспортер высококачествен-

ных вин.  

В последнее время государственная поддержка производства ви-

нограда и вина, организация виноградных и винных фестивалей, а 

также особенности нашей национальной кухни способствовали разви-

тию энотуризма в нашей стране. 

Ключевые слова: агротуризм, энотуризм, винный туризм, 

гостеприимство, туристический, гостевой дом, виноградник, виноделие. 

 

Dünyada turizm sənayesinin digər sahələri ilə yanaşı aqropurizm də artıq 

dinamik inkişaf edən sahələrdən birinə çevrilməkdədir. Fransa, İtaliya, Böyük 

Britaniya, Almaniya, İspaniya, Portuqaliya, Yunanıstan, Avstriya kimi bir sıra 

inkişaf etmiş Qərbi Avropa ölkələrində, turizmin digər sahələri ilə yanaşı aqro-

turizmin milli səviyyədə təbliği, kənd yerlərinin hərtərəfli sosial və iqtisadi in-

kişafında mühüm yerə malik olmaqla populyarlaşmaqdadır [1, 2 ]. 

Turizm baxımından inkişafda olan ölkələrdə kəndlərə və kənd ərazilə-

rinə edilən aqroturizm səfərləri çimərlik turizmindən sonrakı yerlərdən birini 

tutmaqdadır. Dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, artıq aqro-

turizm kəndin əsas sosial-iqtisadi problemlərinin həllində fəal iştiraka ma-

likdir [3]. Artıq qərbin bəzi ölkələrində aqroturizm fəaliyyəti uğurla inkişaf 

edir və əsas fəaliyyətlə yanaşı kənd əhalisinə sabit gəlir gətirən sahəyə çev-

rilməkdədir. Bu da onu göstərir ki, aqroturizm kənd yerlərində əlverişli sosi-

al şəraitin yaradılmasında, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının səmə-

rəliliyinin artırılmasında və nəhayət, turizm bazarında optimal rəqabət mühi-

tinin təmin edilməsi yönündə müxtəlif fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi kimi 

özünü göstərməkdədir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı baxımdan ölkəmizdə aqroturizmin də ki-

fayət qədər potensial resursları mövcuddur. Bunlara aiddir ölkəmizin müla-

yim isti iqlimi, dənizə yaxınlığı, rəngarəng landşaft müxtəlifliyi, dağ silsilə-

ləri, geniş çölləri, flora və faunanın zənginliyi, gözoxşayan etnoqrafik kom-

ponentlər və s. bütün bunlar birlikdə kənd yaşıl turizmin, ekoturizmin, aqro-

turizmin, etnoqrafik və enoqastronomik turizmin inkişafı üçün əlverişli şəra-

it yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inki-

şafı ilə yanaşı ölkəmizdə aqroturizm fəaliyyəti istiqamətində üzümçülüyün 

köhnə şöhrətinin qaytarılması istiqamətində işlər görülməkdədir. Üzüm və 

şərabçılığın inkişafı istiqamətində son illər əhəmiyyətli dərəcədə işlərə baş-

lanılmışdır. Misal kimi Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il 3 may tarixli sə-

rəncamı ilə təsdiq edilmiş "2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasın-

da şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı"nı, Kənd Təsərrüfatı Nazirli-
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yi, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət və Əqli Mülkiyyət 

Agentlikləri tərəfindən 2018-2025-ci illərdə şərabçılıq məhsulları üzrə milli 

brendlərin yaradılması və müvafiq qaydada qeydiyyatının təmin edilməsi, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 

və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına şərab turizminin inkişaf etdirilməsi 

kimi tapşırıqların verilməsini göstərmək olar. Həmçinin 2002-ci ildə 

―Üzümçülük və şərabçılığın inkişafı haqqında‖ qanun, 2004, 2009 və 2013-

cü illərdə ―Regionların sosial iqtisadi inkişafı haqqında‖ 3 Dövlət proqramı 

qəbul edilmişdir ki, bu da aqrar sahənin və emal bölməsinə xüsusi diqqətin 

cəlbi deməkdir.  

2011-ci ilin 15 dekabrında ölkə prezidentinin müvafiq fərmanı ilə 

―2012-2020-ci illərdə Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafına dair‖ Dövlət 

Proqramı qəbul edilmişdir. Proqramda qısa vaxt ərzində bu sahənin əsaslı 

şəkildə inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ölkə prezidentinin 6 dekabr 

2016-cı il tarixli fərmanı ilə isə ―Azərbaycan respublikasında kənd təsərrü-

fatı məhsullarının istehsalına və emalına dair strateji yol xəritəsi‖, ―Azər-

baycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair yol 

xəritəsi‖ qəbul edilmişdir. Qeyd olunan qanun və proqramları, həmçinin bu 

sahə ilə bağlı bütün məqamları özündə əks etdirən sənədləri vacib hesab 

etmək olar. Hər iki sənəddə aqrar və turizm sahəsi üzrə qlobal trendlər gös-

tərilmiş, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və turizm 

üzrə inkişaf istiqamətləri açıqlanmışdır. Bütün bunlar sübut edir ki, ölkəmiz-

də aqroturizmin inkişafı üçün hüquqi-normativ baza da mövcuddur [ 3].  

Qeyd olunmalıdır ki, aqroturizm həm kənd yerlərinin, həm də bütöv-

lükdə ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı üçün aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

kompleks töhfələr verə bilən sahə də sayıla bilər. Bunlara aiddir: 

– aqroturizmin inkişafı ərazinin müsbət imicini yaratmaqla, yalnız tu-

rizm üçün deyil, digər fəaliyyət sahələrinə də investisiyalar cəlb edə bilər; 

– yerli büdcəyə vergi daxilolmaları artırar;

– kənd yerlərinin, o cümlədən davamlı kənd təsərrüfatı sahələrinin

dəstəklənməsinə və inkişafına yardım edər; 

– kənd əhalisinin məşğulluğunu artırar;

– əhalinin təhsil və mədəni səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə yar-

dım edər; 

– xalq sənətkarlığının canlanması və populyarlaşmasına stimul verər;

– kənd təsərrüfatının digər sahələrinin inkişafına dəstək olar;

– milli kənd təsərrüfatının təşviqinə təkan verər və s.

Sadalananlardan belə məlum olur ki, aqroturizmin inkişafı kənd təsər-

rüfatının digər sahələri ilə yanaşı üzümçülüyün və enoturizmin (şərab turiz-

min) inkişafına da yol açmış olur.  
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Artıq bütün dünyada şərab turizmi enoturizm adı ilə məşhurlaşmaqda-

dır. Bəzi ölkələrdə aqroturizmin bir növü kimi enoturizm (şərab turizmi) öz 

inkişafı ilə həvəskar turistlərin artıq diqqət mərkəzindədir.  

Enologiya qədim yunan sözü [οἶνος (оenos) olmaqla şərab haqqında 

elm deməkdir. Enologiya şərabçılıq və şərab saxlama elmlərini əhatə edir. 

Enoturizm bir növ şərabçılıq və şərab dadma (dequstasiya- dadmaqla məh-

sulun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi) bayramı hesab edilir. Həm də enotu-

rizm birbaşa milli mətbəxə aid edilir.  

Enoturizm aqroturizmin bir növü olmaqla turistin yalnız şərab isthela-

kı etməsi ilə məhdudlaşmasından ibarət deyildir. Enoturizmdə turist üzüm 

yığımında iştirak etməklə yanaşı şərabın istehsal prosesi, yerli əhalinin məş-

ğuliyyəti, adət-ənənəsi, mədəniyyət ilə tanış olmaq fürsətini də qazanmış 

olur. Enotur, şərabın dadına baxmaqla yanaşı, üzüm növlərini öyrənmək və 

turun zənginliyindən asılı olaraq, hətta şərabın hazırlanma texnologiyası ilə 

tanış olma imkanı yaradır. Həmçinin enoturizm iştirakçıları yerli əhalinin 

təqdim edə biləçəyi müxtəlif xidmətlərdən də istifadə edir. Bura daxildir ge-

cələmək üçün qonaq evlərində qalmaq, yerli mətbəxin tamlarından dadmaq, 

suvenirlər, yerli məhsullardan almaq və s.  

Artıq enoturizm yeni olması ilə yanaşı turizm sektorunda populyarlıq 

qazanmaqdadır [5]. Enoturizmin inkişafı üzümçülüyün və şərabçılığın isthe-

salında əhəmiyyətli rol oynamaqla iqtisadiyyatda və mədəniyyətin təbliğin-

də əhəmiyyətli rola malik olmaqla, ərazilərinin turizm baxımından cəlbedi-

ciliyini artırır.  

Xarici mütəxəssislər enoturizmi 4 kateqoriyaya bölürlər [5]: 

1. "Open door" wine tourism:- bu turistlərin şərab dequstasiyası üçün qə-

bulu və şərab zirzəmilərinə baş çəkmələrinə aid edilir.  

2. Edutainment (educational + entertainment):- mövsümdən asılı olaraq 

turistin şərab zavodunu ziyarət etməsi, onlar üçün müxtəlif ustad dərslə-

rin təşkil edilməsi ilə nəzəri və praktik bacarıqların verilməsi. Bu məh-

sul yığmı zamanı master-klassı və ya kulinariya master-klassı ola bilər. 

3. "Disneyland" Wine tourism:- "Disneyland" tərəfindən müxtəlif böyük 

büdcəli layihələr, şərabla birbaşa əlaqəsi olmayan layihələr və muzey, 

restoran, otellə əlaqəli tur.  

4. "Eventification":- Hər hansı bir tətil və ya şənliyə həsr olunmuş şərab 

toplantılarına birdəfəlik ziyarət.  

Belə bölgüyə uyğun olaraq enoturizmdə iştirak edən turistlər də aşağı-

dakı qruplara bölünür: 

1. The wine geeks - əsas məqsədi A-dan Z-yə qədər şərab haqqında hər 

şeyi öyrənmək istəyən turistlər. 
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2. The gastro-tourist – istirahət zövqünü yemək və şərab ilə birləşdirmək 

istəyənlər. Bu istirahəti vacib element sayanlara aid edilir. 

3. The Passing-By-Casual (Wine) tourist – şərab bölgəsinə gələnlər, bu 

sahəni ilkin xüsusiyyətlərinə görə seçmədiklərinə baxmayaraq, qonaq-

pərvərlikdən imtina etməyənlər [5, 6]. 

Hal-hazırda Dünya təcrübəsində enoturizmdən geniş istifadə olunur. 

Məsələn: Qonşumuz Gürcüstanda Şərab muzeyinə, Ukraynada "Lvivarnya‖ 

Pivə Tarixi Muzey-mədəniyyət mərkəzinə, Moldovada "Mileştii Miçi‖ şərab 

anbarına və s. yerlərə səyahəti nümunə göstərmək olar. Hətta, 2018-ci il 

ildə Gürcüstanın Milli Turizm Administrasiyası Gürcüstana gələn turistlərə 

hava limanında gürcü şərabı hədiyyə etməklə, gürcü şərabının populyarlaşdırıl-

ması və turistlərin ölkəyə cəlb olunması istiqamətində kompaniya aparmışlar.  

Şərab anbarları, muzeylər, festivallar və s. üsullarla şərabları, şərabçı-

lıq ənənələrini turistlərə çatdırmaq artıq dünya təcrübəsində yer tutmaqda-

dır. Buna misal kimi İtaliyada ―Cantine Aperte‖, Fransada ―Beaujolais 

Nouveau‖, ―Bordeaux fete le vin‖, Almaniyada ―Stuttgart Wine Village‖, İs-

paniyada ―Madeira Wine Festival‖ şərab festivalını göstərmək olar. Bu da o 

deməkdir ki, turist əgər daddığı şərabdan bir də dadmaq istəyirsə, hökmən 

həmin ölkənin şərablarının alıcısına çevrilir [7].  

Almaniyanın Hayzenhaym Universitetinin araşdırmalarına görə, eno-

turizmlə, şərabçılıqla 75 min işçi məşğul olur. Hər il enoturizmə gələnlərin 

sayı 50 milyon olmaqla, orta hesabla onların xərclədiyi pullar 5,5 milyard 

avro təşkil edir. Statistikaya görə, Alman şirkətləri 2018-ci ildə 750 milyon 

litr şərab istehsal etmişlər. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, ABŞ-da illik şərab 

istehlakı 1980-ci ildəki 1,82 milyard litrdən 2016-cı ildə 3,59 milyard litrə 

kimi yüksəldilmişdir. Bu da şərabçılıq turlarının və ya enoturizmin artması-

na səbəb olmuşdur. Təkcə Kaliforniya ştatında 2015-ci ildə şərab turizmin-

dən 7,2 milyard dollar qazanc əldə edildiyi təxmin edilir. Hər il Fransaya sə-

yahət edən 10 milyondan çox enoturizm həvəskarı olduğu bildirilir [6].  

Artıq üzüm və şərab istehsalçıları tərəfindən turizmin inkişafına dəs-

tək dünya şərab bazarında hökm sürməkdədir. Son illərdə şərabçılığın ABŞ, 

Avstraliya, Cənubi Afrika, Çili və Argentinada inkişafı diqqət mərkəzində-

dir. Bu istiqamətdə xüsusilə Avropa İttifaqının kənd yerləri ilə bağlı siyasə-

tində enoturizmin təbliği əsas yerlərdən birini tutur. Enoturizmin kifayət 

qədər əhəmiyyətli yer tutduğu bir çox Avropa İttifaqı ölkələrində hətta xüsu-

si bir proqramda qəbul edilmişdir. XX əsrin 90-cı illərində Avropa İttifaqı 

(Aİ) tərəfindən yaradılan LEADER (fransızca: L'iaison entre actions de 

developpement de Leconomie rurale) proqramı enoturizmin inkişafı məqsə-

dilə Franç-Comte (Fransa), Piedmont və Lombardiya (İtaliya) ərazilərində, 
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eləcə də Aragondakı (İspaniya) La Rioja bölgəsində infrastrukturun yaradıl-

masına maliyyə köməkliyi göstərmişdir. Hətta son vaxtlar Aİ enoturizmin 

təbliği məqsədilə Yunanıstanın Heraklionna Krit əyalətinə LEADER II 

proqramını təqdim etmişdir [6 ].  

Çox sevindirici haldır ki, 2012-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda da 

ilk dəfə şərab turizmi Şamaxı rayonun Meysəri kəndində yerləşən "Abqora‖ 

restoranı" tərəfindən həyata keçirilməyə başlanılmışdır. Həmin vaxtda ―Ab-

qora‖ restoranı ictimai təşkilatlara, hotellərə pulsuz şərab turları təşkil etmiş-

di. Qeyd edək ki, "Abqora‖nın öz zavodunda istehsal olunan şərablar resto-

randa müştərilərə təqdim olunaraq, şərab turları təşkil edilmişdir. Şərab növ-

lərinin az olmasına baxmayaraq tura gələnlər arasında Avropa və Ərəb ölkə-

lərindən olan turistlərə rast gəlinmişdir. Restoran və şərab zavodu bir-birinə 

yaxındır. Restoranda yüksək səviyyəli iaşə xidməti göstərilir. Tur üçün gə-

lənlər restoranda qəbul edilir, sonra zavodla tanışlıq istiqamətində tura baş-

lanılır. Tur çərçivəsində ilk olaraq qonaqlara şərabın hazırlanması prosesi, 

zavoda üzümün qəbulu, şərabın hazırlanması, hazır şərab butulkalarının üzə-

rinə stikerlərin yapışdırılmasına qədər, bütün prosesslərlə tanış edilir. Sonra 

qonaqlar dequstasiya otağına dəvət olunurlar. Müəssisə alıcı potensialının 

artırılması üçün rayon əhalisi üçün müəyyən vaxtlarda ―Açıq qapı‖ günləri 

də təşkil edir. Bu ənənənin davam etdirilməsi kimi 2019-cu ildə Azərbay-

canda ilk üzüm və şərab festivalı Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində baş 

tutmuşdur. Festivalda yerli şərab istehsalçıları ilə bərabər Gürcüstan və 

Moldovadan da dəvət olunmuş şirkətlər iştirak etmişdir [7, 8].  

Vaxtilə Şəmkirdə də üzümçülük və şərab istehsalı mövcud olmuşdur. 

Arxeoloqlar Göygöl rayonunda e.ə. 2-ci minillikdən qalmış içində şərab 

olan küplər tapmışlar. Bu ərazidə şərabçılıq mədəniyyəti 19-cu əsrin əvvəl-

lərində Alman immiqrantların bölgəyə gəlməsi ilə başlamışdır. Almaniya-

dan Vürtemberq köçkünləri -xüsusilə Vohrer Qardaşları və Hummel ailəsi –

Göygöldə sərmayə yatıraraq şərab və konyak istehsal ilə məşğul olmuşlar. 

Hazırda Azərbaycanda şərab istehsal edən təxminən 10 şərab zavodu və 

üzüm bağları mövcuddur. 2006-cı ildə yaradılmış ―Vinagro‖ onlardan ən 

böyüyüdür. O, Göygöl regionunda, Yelizavetpol əyalətində məskunlaşaraq 

Yelenendorf qəsəbəsini quran Alman qaçqınlar – Şvablar tərəfindən 1860-cı 

ildə Gəncə yaxınlığında inşa edilən Göygöl Şərab Zavodundan istifadə edir. 

Göygöl şərab zavodu 2006-2008-ci illərdə becərilən yerli və Avropanın 

yüksək keyfiyyətli seçilmiş üzüm növlərindən ibarət 537 hektar üzüm bağla-

rına malikdir. Bağlarda Qara üzüm, Kabernet Sauviqnon, Sira, Pino-Naur, 

Prima, Saperavi, Matras, Şirvanşah, Chaurdene, Sauviqnon, Rkasiteli, Uni-

Blan kimi üzüm növləri yetişdirilir. ―Vinagro‖ şərab və konyak spirtlərini, 

yüksək keyfiyyətli üzüm şərablarını istehsal edir [7, 8].  
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Qeyd etmək lazımdır ki, milli şərab brendlərin istehsalı məqsədilə 

yüksək keyfiyyətli yerli texniki üzüm sortları (Mədrəsə, Bayanşirə, Şirvan-

şahı, Həməşərə, Xindoqnı və s.) sahələrinin genişləndirilməsi məqsədə 

uyğun hesab edilir. Xatırlamaq yerinə düşər ki, yaxın keçmişdə kəndlərimiz-

də hər kəsin həyətində üzüm yetişdirilirdi (hazırda da bu ənənəyə qayıdılıb). 

Toplanan üzümdən bəkməz, çaxır, cecəsindən isə araq çəkirdilər. Ən keyfiy-

yətli çaxır yerə basdırılmış saxsı gil küplərdə yetişdirilməsi və saxlanması 

nəticəsində əldə olunurdu. İndi də bu istiqamətdə işlərin təbliği enoturizmin 

inkişafı baxımından lazımi effekt verə bilər .  

Enoturizm baxımından xarici turistləri Azərbaycana cəlb etmək və da-

xili turist axınını artırmaq üçün, şübhəsiz ki, bir sıra səmərəli tədbirlərə ehti-

yac var. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

– üzüm bağlarına, şərab zavodlarına ekskursiyalar təşkil etmək, isthe-

sal prosesinə, şərabın dadına baxma və yerli mətbəxlə tanış olma, şərab is-

tehsalçıları ilə ünsiyyət yaradılmasını təmin etmək; 

– enoturizmi təbliğ etmək və inkişaf etdirmək üçün, turizm agentliklə-

ri ilə aktiv məlumat mübadiləsini təşkil etmək; 

– reklam fəaliyyətləri, sərgilər, festivallar təşkil etmək;

– enoturizmin təşviqi və inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi zonalara turist

səfərlərinin intensivləşdirilməsi, "Made in Azerbaijan" brendi ilə tanınan 

şərab məhsullarının hədəf bazarlarda tanıdılmasını gücləndirmək məqsədilə, 

idxal-ixrac əməliyyatlarını sadələşdirmək;  

– üzümçülük və şərabçılıq sahəsindəki innovasiyaların mənimsənilmə-

si və tətbiqi məqsədilə respublikanın qədim üzümçülük bölgələrinin birində 

"üzüm-şərab muzeyinin" və Azərbaycanın yerli üzüm sortlarından ibarət 

canlı üzüm muzeyinin - milli kolleksiyanın yaradılması və s. təşkil etmək.  

Ədəbiyyat 

1. Gülalıyev Ç.G. Azərbaycanda aqroturizmin inkişafı üçün böyük potensial

var / ―Palitra ‖ müstəqil ictimai-siyasi qəzet, 03 Mart, 2011. 

2. Gülalıyev Ç.G. Müxtəlif əkinçilik mədəniyyətinə malik rayon və kənd-

lərimizdə üzüm-şərab turizmini təşkil etmək olar / ―Palitra ‖ müstəqil ictimai-siyasi 

qəzet, 09 Yanvar, 2012.  

3. Gülalıyev Ç.G. Kənd təsərrüfatı aqroturizmin inkişafını şərtləndirən amil

kimi // ―Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olun-

muş ―Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər ‖mövzusunda IV 

Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransının materialları. Bakı, 2019, səh. 66-70.  

4. Винный туризм в России [Электронный ресурс]: URL:http://-

vinographia.ru/blog/post/247/ vinniy-turizm-v-rossii. 



Enoturizm: aqroturizmin bir növü kimi  

 

  31 

5. Ердавлетов С. Р. Артемьев А. М., Кошкимбаева У.Т. Энотуризм как 

фактор регионального и локального развития // Географический вестник. 

2011, № 4 (019), c. 76-80. 

6. Ердавлетов С.Р., Кошкимбаева У.Т. Энотуризм и социально-

экономическое развитие регионов// Туризм и устойчивое развитие регионов. 

Тверь, 2005. С. 18-20. 

7. https://sputnik.az/economy/20190917/421757545/18-min-hektar-yeni-

uzum-baglarinin-salinmasi-planlashdirilir.html. 

8. http://www.kaspi.az/az/saqi-turiste-serab-suz/?action=disablemobile. 

9. http://www.e-senaye.az/index.php?action=companydetail&company_id=201. 

 

http://www.e-senaye.az/index.php?action=company_


32 

UOT: 338.48

Məmməd SADIQOV 

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

mammad.sadigov@atmu.edu.az 

Azərbaycanda kanyon turizm növünün inkişaf etdirilməsinin 

məqsədəuyğunluğu 

Expediency of development canyon tourism in Azerbaijan 

Целесообразность развития каньонного туризма в Азербайджане 

Xülasə: Turizm sənayesində bir-birindən kəskin fərqlənən çoxsaylı 

turizm növləri fəaliyyət göstərir. Ən yeni və cavan turizm növü sayılan kan-

yon turizmi də öz əzəməti, cəlbediciliyi və füsunkarlığı baxımından diqqəti 

daha çox cəlb etməkdədir.  

Azərbaycanda Kanyon turizmi ilə məşğul olan mütəxəsislər demək 

olar ki yox dərəcəsindədir. Sadıqov M.O-nun bu məqaləsi Azərbaycan üçün 

demək olar ki, prioritetliyi ilə yanaşı həm də başlanğıc addımdır. Fikrmizcə 

bu addımlar Azərbaycan turizm sənayesinin perspektiv layihələrini daha qa-

barıq zirvəyə qaldırmaqda kömək edəcəkdir. 

Açar sözlər: Turizm, rekreasiya ehtiyatları, turizm növləri, alpinizm, 

kanyon turizm, eko-tourism. 

Abstract: There are so many completely different tourism types in the 

industry. The newest and most recent type is the canyon tourism which 

draws attention in terms of its majesty, attractiveness and charm.  

There are roughly no specialists who work in the Canyon Tourism 

field of Azerbaijan. M.O. Sadigov's this article can be called as an initial 

step for Azerbaijan alongside its priority. In our opinion these steps will 

help to elevate prospect projects of Azerbaijan Tourism Industry to the top. 

Keywords: Tourism, recreation resources, types of tourism, 

mountaineering, canyon tourism, ecotourism. 

Резюме: В индустрии туризма существует множество видов ту-

ризма, которые сильно отличаются друг от друга. Туризм каньона-са-

мый новый и самый молодой, также привлекает внимание с точки зре-

ния его величия, привлекательности и очарования. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 



Azərbaycanda kanyon turizm növünün inkişaf etdirilməsinin məqsədəuyğunluğu 

 

  33 

Специалистов по каньоному туризму в Азербайджане практически 

не существует. Эта статья М.О.Садыкова почти как приоритет для Азер-

байджана шаг новичка. По нашему мнению, эти шаги помогут поднять 

перспективные проекты индустрии туризма Азербайджана на вершину. 

Ключевые слова: Туризм, рекреационные ресурсы, виды 

туризма, альпинизм, каньон туризм, экотуризм. 

 

Turizm sənayesində onlarla turizm növləri fəaliyyət göstərir. Dağlıq 

ərazi ilə bağlı dağa dırmanma, alpinizm, hadisə təhlükəli turizmi və s. inki-

şaf etdirilir. Bununla yanaşı məkan baxımından elə ərazilər vardır ki, hazır-

da turizminbir neçə növü kor-təbii inkişaf etdirilir. Misal olraq qonşu Gür-

cüstan respublikasının tabeliyində olan Tsalqa (Zəlyə Barmaqsız) inzibati 

rayonun ərazisində, Tbilisi şəhərinin 80 km-də, Gürcüstan azərbaycanlıları-

nın ən sıx məskunlaşdığı Marneuli şəhərinin 87 km-də və Qara dənizin Gür-

cüstana aid kompleks turizm-rekreasiya və sanatoriya-kurort müəssisələrin-

dən 300-450 km məsafədə yerləşən ―Tsalqa‖ adlı ərazini göstərmək olar. 

Tsalqa turizm istirahət ərazisi 5 ilə yaxındır yerli sakinlər və qonşu ra-

yonların əhalisi tərəfindən istifadə olunur. Lakin bu mənzərəli ―kanyon‖da 

(sıldırım yamaclı dar) turizm növünün əks-sədası nəyin ki, bütün Gürcüstan 

eləcə də bəzi qonşu ölkələrdən gəlir. 

Biz iyul-avqust aylarında Gürcüstanın Qara dəniz və adı gedən Tsalqa 

kanyon-turizm ərazisində olduqda bizi ərazinin ekoturizm və turizm rekrea-

siya ehtiyatlarının rəngarəngliyi, sırf yabanı turizm amilləri, ərazinin təbii 

şəraiti və iqlim ünsürləri, relyefin parçalanması ilə yanaşı dəniz səviyyəsin-

dən 1350-1800 m yüksəklikdə Landşaft ekzotikliyi və iqlim komfortluğu 

valeh etdi. 

Məlumdur ki, Azərbaycan Gürcüstanın əraziləri təbii cəhətdən müəy-

yən oxşarlıqlara malikdir. Nisbətən iqlim fərqliliyinini nəzərə almasaq bura-

da eyni relyef və landşaft ehtiyatları eynilik təşkil edir. Bu baxımdan Böyük 

Qafqazın istər Gürcüstan və istərsə də Azərbaycan ərazilərində çoxsaylı 

müxtəlif tipli və çay-dərə formalı kanyonları diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycan üçün daha maraqlı olan kanyonlar öz təbiəti, rəngarəngli-

yi estetik məziyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Burada Böyük və Kiçik Qafqa-

zın yamaclarından axan bəzi çayların dərələri hidroloji və tektoniki amillə-

rin təsiri altında qalın süxur massivlərinini yararaq, nadir gözəlliyə malik 

sıldırım divarları olan dar kanyonlar yaratmışdır. Bu kanyonları Azərbayca-

nın geoloji irsinə daxil edib, inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğun zəruri olan 

kanyon turizminin bir növü kimi də dəyərləndirmək olar. 
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Şəkil 1. Təngi kanyonu 

Kanyonlarda təbii müxtəlifliyin turistlər üçün cəlbedici olmasına və 

estetik konfortluğuna üstünlük verir. Burada təbii və antropogen landşaftlar 

və onun xüsusiyyətlərində mənzərəli təbii abidələri estetik zövqü oxşayan 

mühit, dağ və çay dərələrinin təbii yolla əmələ gətirdiyi müxtəlif formalı və 

ölçülü landşaftın uyğunlaşması əsas götürülür.  

Xəzərin sahilyanı ovalıq hissəsində turizm ehtiyatlarına isə abrazion 

relyef formaları, dənizsahili meşə və çəmənlik landşaftları, narın qumlu çi-

mərlikləri, dəniz suyunun mövsüm dövründə temperaturu, su hövzələrinin 

fauna, flora zənginliyi, iqlim komfortluğu aid edilir. Dağ ekosistemlərinə 

daxil olan əsas komponentlərə təbiət abidələri, ekzotik landşaft, meşə və çə-

mənlik əraziləri aiddir.  

AMEA müxbir üzvü T.Kəngərlinin məlumatına əsasən hazırda Azər-

baycan ərazisində 7-8 məşhur kanyon vardır. Bu kanyonlarda istirahət etmə, 

ətrafında düşərgə salma və turizm rekreasiya baxımından insanların sağlam-

lığının bərpa edilməsi XX əsrin ortalarından fəaliyyətə başlamışdır. Şübhə-

siz ki, Azərbaycanda olan kanyonların sayı daha çoxdur. Lakin turizm baxı-

mımdan onların tədqiq edilməsi və qiymətləndirilməsində fəaliyyətdə olan-

lar daha çox diqqəti cəlb etməkdədir.  

T.Kəngərlinin tədqiatı və bizim elmi-turistik araşdırmalardan sonra bu

qənaətə gəlmək olar ki, bu kanyonlar öz cəlbediciliyi, təbii mənzərəsi və 

rəngarəngliyi bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Aşağıda onların bəzilə-

rinin əsas xüsusiyyətləri şərh olunur.  

1. Təngəaltı kanyonu 

Azərbaycanın şimal şərqində yan 

silsiləni təşkil edən malm-neokom 

yaşlı əhəngdaşlarını kəsib keçən 

Vəlvələ çayın yaratdığı təbiət abi-

dəsidir. Dərənin eni 50 m, uzun-

luğu 500 m, meşə ilə əhatələnmiş 

hündürlüyü isə 1500 m-dən çox-

dur. Vəlvələ çayın hövzəsində 

yerləşən bir qrup dağ kəndlərini 

Xəzəryanı ovalıqla birləşdirən ye-

ganə keçid rolu oynayan bu kan-

yon estetik məziyyətləri ilə yanaşı 

bütün dövrlərdə hərbi strateji əhə-

miyyətə malik olmuşdur. 
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Şəkil 2. Qudyalçay kanyonu. 

Qrızdəhnə sahəsi. 

 

Şəkil 3. Girdimançay  

kanyonu. 
 

2. Qudyalçay kanyonu Böyük 

Qafqazın şimal-şərq yamacında, 

eyniadlı çayın orta axarında yerləşir. 

Burada kanyon dik yamacların hün-

dürlüyü 1000 m-dən çox olan dərin 

dərəyə malikdir. Onun Yan silsilə-

dən ayırdığı Qızılqaya massivi Cə-

nub-Şərqi Qafqazın təbiətinin bu gu-

şəsinə təkrarsız əzəmət və zövq ve-

rən müxtəlif rəngli mərmərləşmiş 

malm-neokom yaşlı olub laylı 

əhəngdaşlarından təşkil olunmuşdur 

[1]. Kanyon iki hissədən ibarətdir. Onun uzunluğu 8-10 km Qrızdəhnə his-

səsi ekzotik ―Minarə‖ adlı qayadan başlayaraq çay axarının əksinə, cənub-

şərq istiqamətində Qudyalçayının sağ qolu Ağçayla qovuşduğu yerədək uza-

nır. Burada kanyonun dibi boyu inşa edilmiş Quba-Xınalıq yolu boyu ya-

maclar qalın meşə massivi ilə örtülmüş, orta hissədə isə Alp çəmənliklərinə 

füsunkar mənzərə açan dairəvi şəkilli geniş Qrızdəhnə çökəkliyi yerləşir.  

Kanyonun Qızılqaya əhəngdaşı massivininsıldırım yamacları arası ilə 

5 km uzanan yuxarı Qırız hissəsi praktiki olaraq antropogen təsirlərə məruz 

qalmadığından ecazkar əzəmətini qoruyub saxlaya bilmişdir.  

Qaraçay kanyonu Qudyalçay 

kanyonundan 30 km cənub-şərqdə 

yerləşir və ölçülərinə görə ondan geri 

qalsa da insan əli dəyməmiş kiçik ada 

formasında ilkin təbii xüsusiyyətlərini 

hələ də saxlamaqdadır. Bu kanyonda 

mərmərləşmiş əhəngdaşları massivində 

əmələ gəlmişdir. Geomorfoloji baxım-

dan kanyon Cərəkə-Cəngizur ön silsi-

ləsini onun ensiz hissəsində kəsib ke-

çərək 7 km məsafədə uzanır və dirsək-

vari şəklində əyilmiş formaya malik-

dir. Kanyonun ən cazibədar və turisti 

cəlb etmə funksiyalarından biri burada 

dağ kəndlərinə və şimal-şərqi Qafqaz 

aşrımlarına aparan keçid məntəqəsini 

qorumaq məqsədilə inşa edilmiş orta əsrlərə aid xarabalıqlarının olmasıdır.  



Məmməd SADIQOV 

36 

Şəkil 4. Qaraçay kanyonu. 

Panorama. Xəzəryanı ovalıq tərəfdən 

kanyona giriş. 

. 

Şəkil 5. Qaraçay kanyonu. 

Panorama. Cənubdan görünüş. 

. 

Girdimançay kanyonu Cə-

nub-Şərqi Qafqazın cənub yama-

cında, eyni adlı çayın orta axarında 

yerləşərək Lahıc-Namazgah kənd-

ləri arasında Niyaldağ silsiləsini 

kəsib keçdiyi yerdə əmələ gəlmiş-

dir. Uzunluğu 5 km olan kanyon 

Orta Təbaşirin Namazgah sinklino-

riumunun şimal qanadını təşkil 

olunmuş tufqumdaşları və tuf-

konqlomeratorlarından kəsib keçir. 

Kanyonun əsas məziyyətlərindən 

biri XIX-XX əsrlərdə Lahıc kən-

dini düşməndən qoruyan təbii sədd rolu oynaması olmuşdur.  

Belə ki,dərənin yalnız dik şimal yamacından çətin keçilən cığır (onun 

izlərini indi də görmək olur) olmuşdur ki, o da kanyonun girişi ilə birlikdə 

ciddi şəkildə qorunarmış. Bu vəziyyət yalnız XX əsrin əvvəllərində dəyiş-

mişdir; belə ki, at-araba və sonradan avtomobil nəqliyyatına yol salmaq 

üçün kanyonun sıldırımlı cənub yamacında partlayış üsulu ilə, yol-iz sal-

maq. Bu metod Azərbaycanda yol tikintisinin özünəməxsus abidə sayılan 

ensiz karniz açılmışdır. Bu ərazilər daxili turist və qonaqları XX əsrin 60-

70-ci illərindən etibarən cəlb etməyə başlamışdır. Hazırda müəyyən abadlıq

işlərinin və yol nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması nəticəsində hələlik

ki, xarici turistləri cəlb edə bilmir.

Zəngiçay (Cülyan) kanyonu 
Girdimançay kanyonunundan bir 

qədər aşağıda onun eyniadlı qolunun 

ensiz (bəzi yerlərdə bir neçə metr) 

və bəzən isə dərin (400-500 m) gi-

rintili-çıxıntılı dərəsi ilə təmsil olun-

muşdur. O, şimaldan cənuba Na-

mazgah sinklinoriumunun cənub qa-

nadını kəsir və şimalda bənzərsiz 

gözəlliyi ilə göz oxşayan və ölçüsü-

nün böyüklüyünə görə güclü təsir

bağışlayan dairəvi formalı Müdrü 

çökəkliyinin bütün sularını özündən keçirir Hələki bu kanyon turizm işçiləri 

və mütəxəsislərinin və gəlmə turistlərin diqqət mərkəzindən çox-çox uzaq-

lardadır.  
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Şəkil 6. Zəngiçay

kanyonu..

Şəkil 7. Qarqarçay 

kanyonu 

Qarqarçay kanyonu Kiçik Qafqazın şərq 

yamacında eyni adlı çayın dərəsində formalaş-

mışdır. Hazırda Azərbaycanın erməni işğalı al-

tında qalmış çoxsayl geoloji, hidroloji obyektlə-

rindən biridir. Eyniadlı çayın orta axarında yer-

ləşən kanyon cənub-şərqdən şimal-qərb istiqa-

mətində uzanan Qarabağ silsiləsini Üst Yura 

əhəngdaşlarından təşkil olunmuş Şuşa platfor-

masını kəsib keçir. Uzunluğu 5 km-dən çoxdur. 

Bu ərazilərdə ekoturizm ehtiyatlarının potensia-

lı çox genişdir. Əfsuslar olsun ki, ərazi erməni 

işğalı altındadır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, adları çəkilən 

dağ və çay dərələrindəki kanyonlarla yanaşı 

Naxçıvan MR ərazisində də bu tip kanyonlar vardır. Respublikanın ərazisin-

dəki kanyonları fiziki-coğrafi, geoloji-geomorfoloji və hidroloji baxımdan 

tədqiq etmək ümumi Azərbaycan kanyon və Turizm, təbiət obyektləri və irsi 

abidələrin haqqında çox ətraflı materiallar əldə etmək olar. Bu təbiət, tarixi, 

geomorfoloji və hidroloji abidələr ölkəmizə turistik səfərə çıxan insanlar 

üçün bir vizual baxış mənbəsidir. Onlar ölkəmizin tarixi, coğrafiyası, relyef 

və iqlimi haqqında yığcam tanışlıq məlumatı əldə edəcəklər. Alimlər və 

mütəxəsislər isə konkret kanyon turizmini inkişaf etdirmək və respublika 

turizm kataloquna daxil etdirib, bir sıra yeni tur marşrutların açılmasına 

zəmin yaradacaqdır. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan turizm sənayesinin 

inkişafında zəruri sayıla bilər. 

Məlumdur ki, istər xarici və is-

tərsə də daxili turistləri birmənalı ola-

raq ölkəmizin ərazisinin coğrafi möv-

qeyi, onun dərin dərələri, dərələrdə 

formalaşan biri digərindən fərqlənən 

müxtəlif rəngli qiymətli süxur layla-

rından təşkil olunmuş kanyonların və 

yarğanlı qayaların bir-birini əvəz 

etməsi, ərazilərin bu kompleks fiziki-

coğrafi xüsusiyyətləri turistlərin cəlb-

ediciliyini daha da artırmış olur.  

Odur ki, ölkəmizin ərazisində 

olan kanyonların inkişafı üçün əsaslı 

turizm infrastrukturları, nəqliyyat 

yolları və gecələmə obyektləri və s. 
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təşkil edilməlidir. Respublikanın bu tip turizm növlərinin inkişaf etdirilmə-

sində kompleks işlər həyata keçirilməlidir. Məntiq baxımından ölkəmizin 

ərazisinin müxtəlif təsərrüfatlarına insan qayğısı, ərazilərin təsərrüfatların-

dan daha mütəşəkkil formada istifadəsi, bu ərazilərdə əhalinin maariflənmə-

sinə və regionların ərazisində olan çox saylı turizm növlərini diqqətdən keçi-

rib, bu turizm növləri haqqında ətraflı elmi biliyə yiyələnməklə yanaşıpers-

pektiv planda ölkədə turizm zonalarının planlaşma istiqamətində fundamen-

tal işlərə nail olmaq olar. 
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Role of investment financing in tourism development in Azerbaijan 

Роль инвестиционного финансирования в развитии туризма 

в Азербайджане 

Xülasə: Məlumdur ki, digər xidmət sahələri kimi, turizm sferasının in-

kişafı, turist biznesi, ölkədə digər sahələrin inkişafına da stimul verir. Bu 

biznes əsasən sahibkarları turist xidmətlərinə günü-gündən artan tələbat, 

yüksək rentabellilik, xərclərin qısa zaman kəsiyində ödənilməsi kimi xüsu-

siyyətləri ilə özünə cəlb edir.  

İstənilən sahədə uğurlu nəticələrin əldə edilməsi lazımi maliyyə təmi-

natı tələb edir. Bu baxımdan da turizm patensialının reallaşmasında da ma-

liyyə vəsaitlərinin, o cümlədən investisiyaların cəlb edilməsi və eyni za-

manda bu vəsaitlərdən səmərəli istifadənin təmin olunması zəruridir.  

Bazar münasibətləri şəraitində hər hansı bir sahənin maliyyələşdirilməsi 

mərkəzləşdirilmiş şəkildə deyil, müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiş investisi-

yalar vasitəsilə həyata keçirilir. O da qeyd edilməlidir ki, təsərrüfat subyekti-

nin və ya hər hansı bir sahənin normal, uzunmüddətli və uğurlu fəaliyyəti 

üçün lazımı investisiyaların cəlb edilməsi nə qədər zəruridirsə, vəsaitlərin op-

timal bölgüsü və səmərəli yerləşdirilməsi bir o qədər əhəmiyyətlidir.  

Ona görə də ölkəmizin mövcüd turizm potensialının reallaşdırılması, 

onun inkişafı, onun bir turizm ölkəsi kimi beynəlxalq aləmdə tanıdılması, 

turizm sektorunun investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi məqsədilə tu-

rizm sektoruna qoyulan vəsaitlərdən səmərəli istifadənin təmin olunması tu-

rizm inkişafında investisiya maliyyələşdirilməsinin rolu istiqamətlərində 

araşdırılmaların aparılması, elmi cəhətdən əsaslandırılmış müasir təklif və 

tövsiyələrin işlənib hazırlanması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu baxımdan da məqalədə ölkədə ümumiyyətlə iqtisadiyyata, qeyri-

neft sektoruna və eləcə də turizm sektoruna qoyulan investisiyaların ölkə iq-

tisadiyyatının inkişafındakı rolu, onların dinamikası təhlil edilmişdir.  

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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Açar sözlər: Turizm sektoru, turizmin inkşafı, investisya, investisya 

maliyyələşdirilməsi. 

Abstract: It is known that, the development of the tourism sphere and 

tourist business stimulates other areas in the country, as other service 

sectors. This business mainly attracts entrepreneurs with its features such as 

increasing day-to-day demand for tourist services, high profitability, short-

term payment of expenses.  

Successful results in any field require necessary financial guarantee. 

From this point of view, it is necessary to attract financial resources, 

including investments, and at the same time to ensure the effective use of 

these funds.  

 In the conditions of market relations, the financing of any sphere is 

carried out not in a centralized way, however through investments attracted 

from different angles. It should be noted that the mostimportant thing is to 

attract the necessary investments for the normal, long-term and successful 

operation of a farm or any area, optimal distribution and efficient allocation 

of funds are also needed.  

Therefore, it is very important to realize the exsiting tourism potential 

of a country, its development, recognition in the international arena as a 

tourism country, ensuring the efficient use of funds invested in the toruism 

sector in order to increase the investment attractiveness of the tourism sector. 

 In this regard, the article analyzes the role of investments in economy, 

non-oil and tourism sectors in the development of a country's economy and 

their dynamics. 

Keywords: tourism sector, tourism development, investment, 

investment financing. 

Резюме: Известно, что развитие отрасли туризма, как и другие 

отрасли услуг, стимулирует развитие других показателей в стране. 

Этот бизнес в основном привлекает предпринимателей такими харак-

теристиками, как растущий спрос на туристические услуги, высокая 

прибыльность, оплата расходов за короткий промежуток времени.  

Достижение успешных результатов в любой сфере требует необ-

ходимого финансового обеспечения. В этой связи необходимо не толь-

ко привлечение финансовых средств и инвестиций, в том числе и обес-

печение эффективного использования этих средств в реализации ту-

ристического патента.  

В условиях рыночных отношений финансирование любой сферы 

осуществляется не централизованно, а через привлеченные инвестиции 
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с различных сфер. Следует также отметить, что чем больше необходимо 

привлечение инвестиций для нормальной, долгосрочной и успешной 

деятельности хозяйствующего субъекта или любой отрасли, тем важнее 

оптимальное распределение и эффективное размещение средств.  

Поэтому очень важное значение имеет реализация имеющегося 

туристического потенциала страны, его развитие, признание на между-

народной арене как туристической страны, обеспечение эффективного 

использования средств, вложенных в туристический сектор с целью 

повышения инвестиционной привлекательности сектора туризма.  

  B этой связи в статье проанализирована роль, динамика инвес-

тиций в экономику страны в целом, в ненефтяной, а также в туристиче-

ский сектора. 

Ключевые слова: сектор туризма, развитие туризма, 

инвестиции, финансирование инвестиций. 

İnvestisiya maliyyələşdirilməsi mənbələrinin mövcudluğu hazırda in-

vestisiya fəaliyyətində başlıca problemlərdən biridir. İnvestisiya prossesinin 

təmin edilməsinin maliyyələşdirmə sistemi maliyyələşdirməmənbələrinin 

üzvü vəhdədindən və investisiyalaşdırma metodlarından ibarətdir. Maliyyə-

ləşdirmə metodlarına büdcə, kredit, özünümaliyyələşdirmə və habelə kom-

binləşdirmə metodları aiddir. Bu metodların elmi adları arxasında real hə-

yatda bazarın müxtəlif subyektləri; fond birjaları, kommersiya bankları, 

bütün səviyyələrdə büdcələr, müəssisələr və s. durur. [6, s.139] 

İnvestisiyanın həyata keçirilməsi üçün maliyyə mənbələrinin rolu ol-

duqca böyükdür. Tərkibi və quruluşu baxımından onları 2 qrupa:  

 daxili və

 xarici investisiya mənbələrinə bölmək olar.

Azərbaycanda müstəqilliyimizin ilk illərində bazar münasibətlərinə

keçilməsi ilə əlaqədar olaraq maliyyə mənbələrində kəskin çatışmamazlıq 

müşahidə olunurdu ki, bu da ilk növbədə respublika iqtisadiyyatının böhran-

lı vəziyyətdə olması ilə əlqədar idi. Lakin ümumilli lider H.Əliyevin haki-

miyyətə gəlməsi ilə əlaqədar investisiya yatırımları üçün əsas meyarlardan 

biri sayılan siyasi sabitlik əldə edilməklə bu problemin həlli üçün geniş im-

kanlar açdı. Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdə iştirakı, o cümlədən ―əsrin 

müqaviləsi‖ adlandırılan Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin inşasına baş-

lanması olkəmizə xarici investisiyalarının cəlb edilməsi prossesinin başlan-

ğıcı oldu [1, s.127]. 

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanda iqtisadiyyata qoyulan investisiya 

yatırımları və onların quruluşu haqqında məlumat verilmişdir [8 s. 405]. 
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Cədvəl 1. 
İllər-

investis-

yalar 

1995-

2002 

2003-

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2011-

2018 

Investisi
yalar 

Cəmi 

mln ma-
nat 

10885 
72494 17049 20251 21448 21891 20057 22706 23839 24579 174820 

Xarici 

investis-
yalar 

Mly ma-

nat 

7963 39318 6850 8103 8269 9176 10999 16216 15697 17227 95582 

Daxili 
investis-

yalar 

Mln ma-
nat 

2921 938 10199 12148 13179 12715 9059 6490 8142 7307 79239 

Göründüyü kimi ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş investisiyaların 

həcmi ilbəil dinamik artmaqdadır. Cədvəldə bu dinamika 1995-2018-ci illər 

üç əsas dövrə bölünmüşdür ki, burada da iqtisadiyyata qoyulan investisyala-

rın həcmi 2011-2018-ci illərdə 2003-2010 və 1995-2002-ci illrə nisbətən 

uyğun olaraq 16 dəfə və 69% artrmışdır. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində xarici investisiyaların xüsusi çəkisi da-

xili investisiyalarıüstələsə də, artıq son illərAzərbaycanda keçid iqtisadiyyatı 

başa çatdıqdan sonra ölkə iqtisadiyyatı yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoyduğundan investisiya yatırımlarının strukturunda da dəyişikliklər baş 

verməyə başladı. Belə ki, artıq ölkədə daxili investisiyalar xarici investisiya-

ları üstələdi. Beləliklə, Azərbaycan investisiya idxalçısından investisiya ix-

racatçısına çevrildi. .Buna bariz nümunə 19 oktyabr 2018-ci ildə Türkiyənin 

İzmir şəhərində açılışı olan ―Star neft‖ emalı zavodudur ki, bura Azərbaycan 

tərəfi 6,3 milyard ABŞ dolları investisiya yatırıb.  

Onu da qeyd edək ki, indiyədək təkcə Turkiyəyə 20 milliyard ABŞ 

dollarından artıq investisiya yatırılmışdır [12, s.3 ]. 

―İnvestisiya fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikası qanununda 

göstərildiyi kimi investisiya fəaliyyəti aşağıdakı daxili və xarici mənbələr 

hesabına maliyyələşdirilə bilər.  

 Daxili investisiya mənbələri:

– İnvestorun özünün maddi və intelektual sərvətləri, maliyyə vəsaiti

və təsərrüfat daxili ehtiyatlar(mənfəət, amortizasiya ayırmaları, fiziki və hü-

quqi şəxslərin pul yığımları, müxtəlif növ dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün 

müvafiq sığorta ödənişləri və s.); 
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– İnvestorun borc maliyyə vəsaiti (bank və büdcə kreditləri, istiqrazlar

və digər vəsaitlər); 

– investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kollektivlərinin, və-

təndaşların, hüquqi şəxslərin payları və digər haqları, səhmlərin satışından 

əldə edilən vəsait və s.); 

– büdcədən və büdcədən kənar fondlardan investisiya məqsədli təxsi-

satlar (prezidentin xüsusi fondu, müxtəlif ölkə daxili humanitar və digər 

fondlar); 

– müəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz və xeyriyyə

haqları, iyanələr və s. 

 Xarici investisiya mənbələri

– xarici dövlətlərin büdcə vəsaitləri;

– xarici, hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri;

– beynəlxalq təşkilatların(humanitar, sosial təminat və s.) maliyyə və-

saitləri; 

– dövlətlər arası kreditlər, qrant və texniki yardımlar;

– beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının maliyyə vəsaitləri (kreditlər,

qrantlar) və.s [3, s.6]. 

Tikinti və obyektlər üzrə kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi bir 

və ya bir neçə mənbə hesabına maliyyələşdirilə bilər. Ümumiyyətlə maliy-

yələşdirmə, mərkəzləşdirilmiş (büdcə) və mərkəzləşdirilməmiş (büdcədən-

kənar) formada maliyələşdirilə bilər.  

Mərkəzləşdirilmiş maliyələşdirmə mənbəyinə dövlət büdcəsinin və 

yerli büdcələrin vəsaitləri aiddir. Bütün yerdə qalan mənbələr isə qeyri-mər-

kəzləşdirilmiş mənbələrə daxildir [1, s.126]. 

Aşağıda ölkədə əsas kapitala qoyulan investisiyaların quruluşu (mil-

yon manatla)göstərilmişdir [2, s.32]. 

Cədvəl 2. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

əsas kap. 

qoyuluşu 

9906 12799 15407 17850 17618 15957 14903 15550 17238 

Göründüyü kimi artıq Azərbaycanda əsas kapitala qoyulan investisi-

yaların maliyələşdirilməsinin qeyri-mərkəzləşdirilmiş mənbələrinin artması 

meyli açıq-aydın görünür. Bu da bazar münasibətlərinin əsas şərtlərindəndir. 

Məlumdur ki, birbaşa investisiyada investisiya obyektinin və habelə 

onun maliyyələşdirilməsinin təşkilini investor özü müəyyən edir. Bu halda 

maliyyələşdirmənin mənbəyi həm xüsusi və həm də borc alınmış vəsaitlər 

ola bilər. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsinin ən etibarlı mənbəyi xüsusi 

mənbələrdir. İdeyaca hər bir kommersiya təşkilatının həmişə özünü maliy-
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yələşdirməyə səy göstərməsi zəruridir. Bu halda maliyyələşdirmə mənbəyini 

haradan götürmək problemi yaranır və müflisləşmə riski azalır. Bunun digər 

müsbət tərəfi də vardır. Beləki, müəssisənin inkişafının özünü maliyyələşdi-

rilməsi onun yaxşı maliyyə vəziyyətində olmasını göstərir və imkanı olma-

yan rəqiblər qarşısında müəyyən üstünlüyə malik olurlar. İnvestisiya fəaliy-

yətinin maliyyələşdirilməsi üçün müəssisənin daxili maliyyə mənbələrinin 

tərkibinə aşağıdakılar daxildir: 

 Təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən tikinti quraşdırma işləri üzrə mən-

fəət

 Amortizasiya ayırmaları

 Təsərrüfat üsulu ilə həyata keçirilən tikintidə əsas fondların ləğvindən

daxil olmalar

 Obyektlərin tikinti yerində tikinti materiallarının hasilatından gələn

gəlirlər

 Təsərrüfat üsulu ilə həyata keçirilən obyektlərin tikintisi üçün daxili

ehtiyatların səfərbər edilməsi və s.

İnvestorun xüsusi vəsaitlərinin tərkibində mənfəət və amortizasiya xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir [1, s.131]. 

Bildiyimiz kimi, ölkə rəhbərliyinin iqtisadiyyatın davamlı inkişafı ilə 

əlaqədar prioritetlərinin əsasını ölkənin neft-qaz sektorundan asıllığını 

kəskin azaltmaq, neft-qaz sektorunun gəlirləri hesabına qeyri-neft sektoru-

nun inkişaf etdirilməsidir.  

Bununla əlaqədar ölkəmizdə bir çox işlər görülmüşdür. 

Aşağıdakı cədvəldə ölkədə neft-qaz və qeyri-neft sektoruna qoyulan 

investisiyaların həcmi göstərilmişdir [8, s. 412]. 

Cədvəl 3. 
1995-

2002 

2003-

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2011-

2018 

Neft 
sektoru 

7008 35332 5614 6318 6802 9553 9329 9085 7226 6621 60548 

Qeyri-neft 

sektoru 
5466 49251 15975 19460 20539 18354 10218 8325 8100 7300 108271 

1995-2018-ci illər ölkə iqtisadiyyatının inkşafı tempinə uyğun bərabər 

dövrlərə bölünmüş və bu dövrlərin inkşaf tempinə uyğun olaraq qeyri-neft 

sektoruna qoyulan investisyaların həcmi göründüyü kimi, artıq neft sektoru-

na qoyulan investisyaların həcmini üstələmişdir. 

 Bu da ölkə iqtisadiyyatındakı neft-qaz sektorundan aslılığının aradan 

qaldırılması istiqamətində görülən işlərin nəticəsidir. 

Məlum olduğu kimi qeyri-neft sektoruna daxil olan sahələrin içərisin-

də ən yüksək potensialı olan sahələrdən biridə turizm sahəsidir. Azərbaycan 
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yerləşdiyi coğrafı mövqeyi, iqlimi, mədəniyyət abidələri, mətbəxi və s. me-

yarlarına görə turizm üçün əlverişli ölkədir. Bütün bunları əsas götürərək 

ölkə rəhbərliyi bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmışdır.  

Belə ki,1999-cu ildə ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

qanunu imzalanmışdır.Bu qanunun imzalanması ilə ölkədə turizm bazarının 

hüquqi əsasları və dövlət siyasətinin prinsipləri müəyyənləşdirilmiş,sosial-

iqtisadi inkşafı təmin edən vasitələrdən biri kimi 2002-ci ildə turizmin inki-

şafına dair 2002-2005-ci illər Dövlət proqramı və eləcədə,2004-cu ildən baş-

layaraq ölkədə regionların sosial-iqtisadi inkşafı məqsədilə,2004-2008-ci, 

2009-2013-cü, 2014-2018-ci, 2019-2023-cü illəri əhatə edən dövlət proq-

ramları qəbul edilmişdir [4, s. 6]. 

Bu proqramların nəticəsində ölkə regionlarında turizmin inkşafı ilə 

əlaqədar bir sıra işlər görülmüş,əksər rayon və şəhərlərdə beş ulduzlu otellər 

inşa edilmiş, rekreasiya mərkəzləri yaradılmış,sanatoriyalar istifadəyə veril-

miş və ya bərpa edilmişdir [9, s.26;42]. 

2006-ci ildə ölkəmizdə turizm sahəsində ixtisaslaşmış kadr potensialı-

nın inkşafı məqsədilə Azərbaycan Turizm İnstitutu yaradıldı. Burada ölkədə 

turizm sahəsində fəaliyyət göstərən xidmət sahələrində ixtisaslı kadrların ha-

zırlanması istiqamətində bir çox işlər görülmüşdür. 2014-cu ildə Azərbay-

can Respublikasının prezidentinin sərancamı ilə Azərbaycan Turizm İnstitu 

bazasında Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti yaradıldı. Bunun-

la da Azərbaycanda ATMU ali təhsilin bütün pillələrində turizm və menec-

ment sahələri üzrə kadr hazırlığını həyata keçirən ali təhsil müəssisəsinə 

çevrildi [11]. 

2016-cı ilin 6 dekabırında Ölkə prezidentinin müvafiq fərmanı ilə təs-

diq edilmiş Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat prespektivi üzrə 

strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulmuş, on bir strateji yol xəritəsindən biri-

də Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkşafına 

dair strateji yol xəritəsidir. 

Burada turizm sektorunun mövcud vəziyyəti təhlil edilmiş,turizm sek-

torunun GZİT təhlili verilmiş,bu sahədə mərhələli strateji baxışlar və hədəf-

lər müəyyənləşdirilmişdir. Bu hədəflərin məqsədi Bakıda və regionlarda tu-

rizm xidmətlərinin inkşaf etdirilməsi və ölkəyə daha çox turist cəlb etməklə 

ölkənin turist potensialının gücləndirilməsidir [7, s.38]. 

20 aprel 2018-ci il tarixində ― Mədəniyyət və Turizm sahəsində dövlət 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında‖ sərənca-

mına əsasən Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm nazirliyi əsasında Azərbay-

can Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi yaradıldı. Məqsəd turizm sa-

həsində, habelə tabeliyindəki dövlət qoruqlarının ərzailərində yerləşən tarixi 
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və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində dövlət siyasəti və tənzim-

lənməsini həyata keçirməkdir [11]. 

Ötən dövr əzrində bütün yuxarıda qeyd olunanların nıticəsidir ki, turizm 

sektoru Azərbaycanda sürətlə inkşaf etməkdədir. 2001-ci ildə Azərbaycan 

158 ölkəni özündə birləşdirən Ümumidünya Turizm Təşkilatına (1974) üzv 

qəbul edilmişdir. 2013-cü ildən təşkilatın icariyyə şürasında təmsil olunur. 

2018-ci ildə İspaniyanın San-Sebastyan şəhərində keçirilmiş BMT-nin 

Ümumidünya Turizm Təşkilatının İcraiyə şürasının 108-ci sesssiyasında 

110-cu sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı yekdilliklə qərar

qəbul olunmuşdur [10].

2019-cu il iyunun 17-də Bakıda BMT-nin Ümumidünya Turizm Təş-

kilatının İcraiyə şürasının 110-cu sessiyası öz işinə başlamışdır. Ümumidün-

ya Turizm Təşkilatının baş katibinin iştirak etdiyi, 37 ölkədən və 5 beynəl-

xalq təşkilatdan rəsmi dövlət nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə tu-

rizmlə bağlı bir çox tematik müzakirələr keçirilmişdir. 

Ötən ilin dekabrında Dövlət Turizm Agentliyi Asya-Sakit okean Tu-

rizm Assosiasıyasın (PATA;1991-ci ildə təsis edilmiş.) üzv qəbul olunmuş-

dur. Məqsəd Asya və Sakit okean regionu üzrə üzv dövlətlərin turizmin in-

kişafına dəstək vermək məqsədilə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və əməkdaş-

lıq imkanları yaradılmasıdır [10]. 

Qeyd etmək lazımdır ki,Assosiasiya dünya üzrə 95 dövlət təşkilatının, 

27 beynəlxalq hava yolu şirkətinin və kruiz təşkilatını,108 qonaqpərvərlik 

şirkəti və 68 təhsil müəssisəsi və yüzlərlə turizm şirkəti olmaqla ümumilik-

də 800-dən çox üzvə malik olan bir təşkilatdır. 

Ötən dövr ərzində ölkədə turizm üçün xarakterik olan sahələrə inves-

tisya yatırımlarının miqdarında da kəskin artımlar olmuşdur [8, s.301]. 

Cədvəl 4. 
Illər 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Turizm üçün 
xar.olan 

sahələrin 

inv.yatırımları 
Milyon manat 

527,8 949,2 1407,8 1478,2 1371,0 2204,0 163,9 363,0 267,3 229,7 

Göründüyü kimi turizmə xarakterik olan sahələrə qoyulan investisya-

ların həcmi dinamik sürətdə 2015-ci ilədək artmışdır. 2015-ci ildə ölkədə 

baş verən devalvasiyanın fonunda azalmanın baş verməsi təbiidir. Artıq 

2019-cu ilin dəqiqləşdirilməmiş məlumata əsasə artım səviyyəsi əvvəlki il-

lərə nisbətən xeyli artmışdır. Ekspertlərin rəyinə əsasən artım tempi belə 

davam edərsə növbəti üç ildə investisya qoyuluşları həcmi 2014-cü ilin 

həcmi səviyyəsinə çatacaqdır.  
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Qoyulan bu investisyaların nəticəsində Bakıda və regionlarda bir sıra 

turizm üçün xarakterik infrastrukturlar,otellər,iaşəobyektləri,sanatoriyalar 

və.s tikilib turistlərin istifadəsinə verilmişdir.Buda turizm üçün xarakterik 

sahələrin əsas iqtisadi göstəricilərin artmasına gətirib çıxarmışdır. Aşağıda 

son beş ildə ölkədə turizmə xarakterik sahələrin əsas iqtisadi göstəriciləri 

verilmişdir [8, s.316]. 

Cədvəl 5. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Turizm üçün xarakterik sahədə 

çalışan işçilərin sayı,nəfər 
41886 49449 43477 46837 53222 

Turizm üçün xarakterik sahədə 

yaradılmış əlavə dəyərin həcmi, 

milyon manat 

2404,2 2437,3 2746,1 3151,0 3464,3 

Turizm üçün xarakterik 

sahələrdə yaradılan əlavə 

dəyərin ölkənin ümumi daxili 

məhsulunda xüsusi çəkisi, faizlə 

4,1 4,5 4,3 4,5 4,3 

Bütün bunlar ölkədə turizm sahəsində investisya maliyyələşdirilməsi-

nin onun inkşafına təsirinin əsas göstəriciləridir.Beləki,təhlillərdən göründü-

yü kimi istər əldə edilən gəlir,obyektlərin sayı və məşğulluq səviyyəsi baxı-

mından turizm sahəsində çox güclü inkşaf nəzərə çarpır. 

Bütün bunların nəticəsidir ki,ötən il dekabr ayının 11-də ölkə ərazisinə 

3.000.000-cu turist qədəm qoydu.Bu 2019-cu ilin bu sahədəki prioritet hə-

dəflərindən biri idi. 

Bütün bu uğurlara baxmayaraq hələ də ölkədə turzim potensialından 

istifadə günün tələbləri səviyyəsində deyil.Belə ki, turizm xidməti üzrə ölkə 

ÜDM-sində xüsusi çəkisi,bu sahədə məşğulluq səviyyəsi, onun məşğulluqda 

xüsusi çəkisi beynəlxalq səviyyədən geri qalır.Bu sahədə işlərin tələb olu-

nan səviyyədə qurulması üçün hələ görüləsi işlər çoxdur.Regionlarda bu sa-

hədə görülən işlərin tamamlanması, turizm sektoruna investisya cəlbedicili-

yinin yüksəlməsi turizm sektoruna qoyulan vəsaitlərdən səmərəli istifadənin 

təmin olunması,turizm inkşafında investisya maliyyələşdirilməsinin rolu is-

tiqamətində araşdırılması müvafiq təklif və tövsüyələrin işlənib hazırlanma-

sı olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Развитие туристической сферы в Габалинском регионе 

Qəbələ bölgəsində turizm sektorunun inkişafi 

Development of the tourism sector in the Gabala region 

Резюме: В данной статье даѐтся информация о туристическом по-

тенциале Габалы. В Габале, расположенном в северо-западном направ-

лении Азербайджана, имеют место практически все объективные и 

субъективные факторы туристической инфраструктуры, которые спо-

собствуют притоку туристов: качественные дороги, богатое историче-

ское прошлое, самобытное культурное наследие, сохранившиеся до на-

ших дней почитаемые традиции и обычаи, живописная природа, комфо-

ртабельные отели, международные музыкальные фестивали, горнолы-

жный курорт мирового класса «Туфандаг», производство вин «Сава-

лан», калорийная кухня и, конечно же, один из решающих компонентов 

туристической сферы – радушие и гостеприимство местных жителей. 

Этот регион нашей республики вызывает интерес также и с точки 

зрения мультикультуральных ценностей, примером которого является 

посѐлок Нидж, где исторически компактно проживает этническая груп-

па-удины, отличающиеся своей неповторимой древней, уникальной 

культурой. 

Ключевые слова: Кавказская Албания, культура, туризм, 

гостеприимство, посѐлок Нидж. 

Xülasə: Bu məqalədə Qəbələ şəhərinin turizm potensialı haqqında 

məlumat verilir. Azərbaycanın şimal-qərb istiqamətində yerləşən Qəbələdə 

turist axınına şərait yaradan turistik infrastrukturun demək olar ki, bütün ob-

yektiv və subyektiv amillərinə malikdir: yüksək keyfiyyətli yollar, zəngin 

tarixi keçmiş, fərqli mədəni irs, bu günə qədər qorunub saxlanılan möhtərəm 

adət-ənənələr, mənzərəli təbiət, rahat otellər, beynəlxalq musiqi festivalı, 

dünya səviyyəli ―Tufandağ‖ xizək kurortu, ―Savalan‖ şərab istehsalı, rənga-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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rəng mətbəxi və əlbəttəki turizm sektorunun ən vacib komponentlərindən 

biri olan yerli sakinlərin qonaqpərvərliyi və səmimiyyəti. 

Respublikamızın bu bölgəsi multikultural dəyərlər baxımından da 

maraq doğurur – misal olaraq özünəməxsus, qədim, bənzərsiz mədəniyyəti 

ilə seçilən Udinlər – etnik qrupun tarixən kompakt yaşadığı Nic qəsəbəsidir. 

Açar sözlər: Qafqaz Albaniyası, mədəniyyət, turizm, qonaqpərvərlik, 

Nic qəsəbəsi. 

Abstract: This article provides information about the Gabala city in 

general and the tourism potential of this region in particular. Almost all 

objective and subjective factors of the tourism infrastructure that contribute 

to the influx of tourists take place in Gabala, located in the north-western 

direction of Azerbaijan: high-quality roads, rich historical past, distinctive 

cultural heritage, respected traditions and customs that have survived to this 

day, picturesque nature, comfortable hotels, international music festival, 

world-class skiing resort ―Tufandagh‖, production of ―Savalan‖ wines, 

colorful cuisine and of course one of the decisive components of the tourism 

sector is the hospitality and cordiality of local residents. 

This region of our republic also arouses interest from the point of view 

of multicultural values - an example is the village of Nij, where historically 

compactly lives the ethnic group of Udins distinguished by their 

unrepeatable, ancient and unique culture.  

Keywords: Caucasian Albania, culture, tourism, hospitality, Nij village. 

Современный Габалинский район еще до нашей эры, в античный 

период находился на территории древнего, могущественного государ-

ства – Кавказской Албании. А город Габала продолжительное время, 

на протяжении нескольких столетий являлся первой столицей этой мо-

гущественной и влиятельной по тому историческому периоду страны. 

Этот крупный населенный пункт – один из древнейших в Азербай-

джане. В 1747 году на территории Габалы образовался Куткашенский 

султанат, затем город был в составе Шекинского ханства, в XVI веке 

входил в Сефевидское государство. 

 Границы Кавказской Албании практически совпадают с конту-

рами современного Азербайджана, к тому же – Иберия и Дербент под 

названием «Чола» также входили в состав этого государственного об-

разования. Албания, эта местность, благодаря выгодному местораспо-

ложению – являлась транзитной караванной, купеческой, выражаясь 

современным лексиконом «транснациональной магистралью», путе-

водным направлением, поэтому эта столица имела возможность нема-
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ло себе позволить. В то же время, в силу этих обстоятельств, объектив-

ных и субъективных факторов, другой стороной «медали» было то, что 

эта богатая земля не давала покоя «сильным мира сего», являясь 

«яблоком раздора».  

Так в Кавказскую Албанию неоднократно совершали походы 

римляне во главе с непобедимым полководцемГнеем Помпеем (Вели-

ким). В то же время знаменитый полководец был поражен, когда на 

поле битвы видел погибших легендарных «амазонок» - женщин, кото-

рые бесстрашно, плечом к плечу сражались наравне с мужчинами. О 

пребывании римского центуриона (I век), наглядно очевидно 

свидетельствует высеченная на скальной известковой породе надпись в 

Гобустане, в период правления императора Домициана. 

Правители Кавказской Албании нередко назывались – ―баси-

левсами‖(титул). Еще в незапамятные времена здесь развивались и 

процветали различные виды хозяйства, разные виды ремесел, оживлен-

ная сухопутная и морская торговля, виноградарство, виноделие, 

рыболовство, ювелирное дело и т.д. Немаловажное место в этом 

списке занимало – градостроительство. Из рыбьего жира изготовляли 

клей. Поражает и удивляет воображение – своим великолепием зодче-

ство. Мастерски и со вкусом эстетически выполненная величественная 

– «базилика». 

«Отец истории», родоначальник этой общественной науки, 

античный, греческий ученый, автор трактата (труда) – «История» - 

Геродот, называл и описывал Габалу – как «Кабалака», давая об этом 

городе-крепости обширную, полезную и интересную информацию о 

различных областях человеческой жизнедеятельности. Говорил, что 

жители этой прекрасной, красочной страны высокорослые, светловоло-

сые, светлоглазые. Кстати, подтверждением высокого роста жителей 

Албании– свидетельствуют, захоронения у самого древнего храма на 

Кавказе – Киша.  

«В разный исторический хронологический период о Габале да-

вали дидактическую информацию – также и Плиний Старший в «Есте-

ственной истории», Страбон в «Географии», Клавдий Птолемей, араб-

ский историк Баладзури, Моисей Каланкатуйский в «Истории Агван», 

А.А.Бакиханов в своем произведении «Гюлистани Ирем», отражаю-

щим историю Азербайджана начиная с первобытного строя, заканчи-

вая русско-иранскими войнами» [1, s.12]. 

Тогдашняя столица Албании – находилась приблизительно в 30 

километрах от нынешнего районного (регионального) центра. В 

настоящее время развалины того города, который сравнивают с 
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легендарной Троей, воспетой в поэме Гомера «Илиада», а также 

Карфагеном, можно с интересом наблюдать в местности, называемой – 

Чухур Габала. На обширной территории, до сих пор сохранились – 

фрагменты непроходимых когда-то фортификационных крепостных 

стен, оставшиеся эпизоды древних лет башни-ворота, выполненные из 

красного обожжѐнного кирпича, получивший название в научном мире 

– «плинфы», плюс речной гальки.

На масштабной территории Габалинского государственного исто-

рико-культурного заповедника, состоящего из поселения Селбира– од-

ной из самых древних частей бывшего города, Чагдалы и Галы можно 

наблюдать многочисленные остатки предметов домашнего и хозяй-

ственного, а также ритуального патриархального обихода, керамические 

коллекторы для водоснабжения, печи-тандыры. Вызывает неподдельное 

внимание, также и Габалинский археологический центр. Здесь, аккурат-

но и бережно, с большой любовью собраны различные местные арте-

факты, аутентичные экспонаты: украшения, кувшины, глазурованные 

лампы-чираги, вазы, керамическая посуда, предметы нумизматики, нап-

ример, серебряные монеты чеканки от имени полководца и императора 

Александра Македонского. Все эти находки наглядно свидетельствуют 

и подтверждают о самобытном жизненном укладе населения древней 

столицы. С 2005 года создан творческий коллектив Азербайджанско-Ко-

рейской Ассоциации культурного обмена. И в мультикультуральном от-

ношении наследие Кавказской Албании вписало свою достойную, дос-

товерную страницу в историческую летопись. 

Уже в начале IV века (313 год) при правителе Урнайре на этой 

территории христианство возводится в ранг государственной религии. 

На Агуэнском соборе (V век) – статус христианства в очередной раз 

подтвержден. Одним из проповедников этой конфессии был один из 

апостолов – Елисей, который прибыл в Азербайджан с миссией по 

внедрению и пропаганде христианских канонов и постулатов. В Баку, в 

«Старом городе», недалеко от символа города всех времен, легендар-

ной «Девичьей башни», имеются оставшиеся фрагменты часовни свя-

того Варфоломея (о чем есть соответствующая надпись), религиозного 

последователя (наставника) – Елисея. 

«Привлекательным с точки зрения туристического сегмента – 

является поселок Нидж, Габалинского района, который расположен 

примерно в 40 километрах от районного центра. Здесь исстари, испо-

кон веков проживают удины. В настоящее время их численность в 

населенном пункте составляет около 4 тысяч человек» [2, s.16]. 
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Свои молитвы удины об-

ращают и к Луне. Удины, эта 

этническая группа – прямые 

потомки, коренного населения 

Албании – утиев, о которых 

упоминали в своих трудах ан-

тичные авторы, сохранившие 

до наших дней свой во многом 

патриархальные устои, само-

бытные традиции и обычаи, 

образ жизни, в том числе и 

свою уникальную лингвисти-

ческую (языковую) составля-

ющую. Это древнее простран-

ство административно-терри-

ториально подразделяется на кварталы (мяхялля). Одним из них вызы-

вающий особый интерес является – «Чотари». Здесь сохранилась дей-

ствующая, самостоятельная автокефальная церковь одноименного наз-

вания, которая датируется XVIII веком. 

2006 году произошло торжественноеоткрытие, этого отреставри-

рованного религиозного культа. Активную работу ведет Удинский 

культурный центр, вместе с албано-удинской христианской общиной, 

которые популяризируют морально-нравственные идеи того времени. 

Первая удинская школа была открыта еще в 1854 году. Жители по-

селка удины – это автохтонное (т.е. местное) население. Большую работу 

по реставрации памятников Кавказской Албании выполняет Норвежское 

благотворительное общество (Норвежская гуманитарная организация). 

«Стоит обратить внимание и на богатое устное народное творче-

ство (фольклор) представителей этой популярной этнической группы. 

Недалеко от церкви раздольно устроились местные патриархи флоры – 

величавые ханские чинары (платаны), исполинские, немые свидетели 

тех далеких стародавних времен, немало повидавших на своем долгом 

веку» [3, s.8]. 

Знаменитый норвежский ученый, исследователь, мореплаватель, 

путешественник, авторитетный ученый, не раз побывавший в нашей 

стране, полюбивший ее, с большой симпатией относившийся к нашему 

историческому прошлому, известный по популярным проектам – РА I, 

PA II, Тигрис и Кон-Тики, выдвигал и обосновывал такую гипотезу о 

том, что предками бесстрашных мореплавателей – «викингов», до Ко-
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лумба пересекавших Атлантический океан, которые были знакомы с 

Америкой, являлись как раз-такиутии – прототипы современных удин. 

Недалеко от «Чотари» с недавнего времени широко гостепри-

имно распахнул свои двери очень колоритный познавательный этно-

графический центр. В этом интересном месте отражается быт, тради-

ции и обычаи, жизненный уклад местных жителей разного периода. 

Здесь можно познакомиться и попробовать блюда местной кухни, 

натуральными продуктами локального происхождения, дегустировать 

сорта местных вин. Живописное расположение, различные раритеты 

располагают к релаксу, предлагаются уютные места отдыха. Этот 

центр, своеобразный «культурный оазис» дополняет общую палитру 

этого уникального народа.  

В Габале имеется и современный международный аэропорт. Этот 

фактор, конечно же способствует динамичному притоку туристов. Для 

прибывающих гостей в Габале созданы все условия. Не остается без 

внимания горнолыжный курорт мирового стандарта – «Туфандаг». 

Здесь каждый независимо от возраста и интересов может плодотворно 

и эффективно провестисвой досуг, как в зимнее время, так и в другие 

сезоны года. Продолжая наше виртуальное путешествие во времени, 

живописное озеро Нохургѐль (Нохургышлаг) подпитывает в прямом и 

переносном смысле,любопытство, любознательность многочисленных 

туристов, где желательно прокатиться по сверкающей глади озера на 

экзотических лодках и катамаранах или же другой не менее захватываю-

щей альтернативой является – прогулка верхом на лошади по берегу. К 

общему калейдоскопу феерией приплюсовывается шикарный отель 

«Анри-Шено» (центр омолаживания, релаксации и реабилитации) 

нетрадиционными народными способами. На посетителей этого необык-

новенного центра, в первую очередь однозначно благотворно и благо-

приятно влияет умиротворяющий микроклимат здешних редких красот. 

Поддерживая туристическую тематику необходимо акцентиро-

вать внимание на том, что в этом регионе продолжительное время с 

большим успехом функционирует уютная комфортабельная сеть оте-

лей «Кавказ». Предполагается посетить головокружительный, сказоч-

ный водопад «7 красавиц» (одна из поэм поэта и мыслителя эпохи 

Ренессанса Низами Гянджеви), где на этой территории можно полако-

миться национальными блюдами, затем попить душистого чаю с 

ароматным чабрецом. Даже в летнее время здесь свежо и прохладно.  

«В Габале самый крупный на сегодняшний день развлекательный 

центр отдыха – «Габаленд» (16 га), своеобразный местный «Дисней-

ленд», на обширной территории которого – палитра цветов, природный 
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ландшафт с озерами, различные аттракционы, аквапарки, картинг, где 

можно прокатиться с «ветерком», даже ледовый каток. Радость, 

улыбки и хорошее настроение здесь – гарантированы» [4, s.6]. 

Недалеко от аэропорта вольготно и привольно раскинулись вино-

градные плантации – винодельческого завода – «Савалан». Эта целая 

академия винной карты, где можно поучительно проследить весь 

технологический процесс. О бережном отношении к своему детищу 

свидетельствует музей вина. В настоящее время в разных уголках пла-

неты открываются «Дома вин» наших азербайджанских брендовых 

сортов вин. Специалисты виноделы, сомелье самого высокого мнения 

о качестве наших отечественных вин. Еще Омар Хайям в своих четве-

ростишиях – рубаи философски воспевает этот игристый волшебный 

напиток. У нас в республике за последнее время становится популяр-

ным винный тур по различным регионам страны. 

В Габале имеется современная фабрика по производству пианино 

и роялей – голландской марки «Белтманн», где можно проследить всю 

цепочку технологического процесса.  

В Габалинском районе – есть такое с необычным названием село 

– Вандам. Говорят, будучи в Азербайджане знаменитой голливудской 

звезде-актеру Жан Клоду Ван Даму показали это место и шутя сказали, 

что это одно из самых крупных населенных пунктов этого региона 

названо в его честь. В любом случае, приятно было услышать свое род-

ное имя далеко за пределами Родины.  

Оставшиеся с советского времени РЛС (радиолокационная стан-

ция), рудимент «холодной войны», безмолвный очевидец своего вре-

мени. Одно из предложений организовать здесь музей и ресторан 

отражающий неоднозначные моменты своей истории. В распоряжении 

местных жителей и туристов имеется и свой шутинг-клуб (стрель-

бище), где можно потренироваться в навыках меткой стрельбы. 

Этот город славится и производством высококачественных 

натуральных соков, а также местного происхождения молоком. В Га-

бале имеется очень познавательный историко-краеведческий музей, 

где находится немало местных раритетов различного характера, уводя-

щих посетителей в далекое историко-хронологическое прошлое. 

Известный кулинар Сталик Ханкишиев нередко бывает в этом го-

роде и по его словам здесь у него немало друзей. Недалеко от села 

Гямярван – имеется Гямярванский термальный минеральный источник. 

«Габалинский регион – образно, за красоту, называют азербай-

джанской Швейцарией. Живописная дорога серпантин, деревья 

сплетаясь наверху между собой, образуют как бы «живой коридор», 
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своеобразный коридор-туннель. По качественной дороге, на излучи-

нах, изгибах колоритно расположились «ведря базары», где местные 

жители выносят на продажу из собственного подворья – специи, фрук-

ты, орехи,пастилу-лавашаны, варенья и компоты, мед, маринады из 

белых габалинских огурцов. По дороге в Габалу на пути встречаются, 

пользуются спросом у туристов – форелевые хозяйства. Габалинский 

район известен так же и каштановыми деревьями – занимающие веду-

щее место по площади в Азербайджане и орешниками – фундуком 

(Габалинский завод по переработке фундука) » [5, s.9]. 

Уже на протяжении нескольких лет в Габале на открытом воздухе, 

летом традиционно проводится международный музыкальный фес-

тиваль. Инициаторами этого престижного мероприятия являются «Фонд 

Гейдара Алиева», известный пианист Ф. Бадалбейли (ректор Бакинской 

музыкальной академии) и дирижер виолончелист Дмитрий Яблонский 

(художественный руководитель концертов). Все это происходит в 

обрамлении очаровательной природы (Габала расположена в предгорьях 

Большого Кавказа, на правом берегу реки Дамирапаранчая). 

Габала (современная) – родина генерал-майора российской 

императорской армии – Исмаил-бека Куткашенского (в городе имеется 

его монумент) – первого азербайджанца кавалера ордена Святого Геор-

гия, в дальнейшем просветителя, благотворителя, писателя и поэта 

(«Сафарнаме» - книга путешествий и повесть «Рашид бейи Саадетха-

нум»). Имеется также его дом-музей. 

В городе возведена Стелла – монумент (обелиск) в честь памяти 

жителей региона, погибших в годы Второй мировой войны, храбро 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать и утвер-

ждать о том, что Габалинский регион, город Габала один из самых 

посещаемых в Азербайджане и перспективное в северо-западном 

направлении туристическое пространство. 

Можно только пожелать и порекомендовать, чтобы высокий ту-

ристический статус, проверенная временем надежная и добрая репута-

ция, доверие гостей не только поддерживалось на должном уровне, но 

был бы устойчивым и в дальнейшем динамично развивался, радуя, как 

местных жителей, так и многочисленных туристов не только качест-

венной инфраструктурой, но и главное – своим искренним радушием и 

гостеприимством. 
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Azərbaycanda qeyri-neft ixracında logistika təminatının mövcud 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

Assessment of the current status of non-oil export providing logistics 

sevices in Azerbaijan 

Оценка текущего состояния логистического обеспечения 

ненефтяного экспорта в Азербайджане 

Xülasə: Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafına 

yönəlmiş sürətli iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Ölkənin ixrac potensialı-

nın artırılması məqsədi ilə ―Bir pəncərə‖ və ―Yaşıl dəhliz‖ prinsiplərinin 

tədbiq edilməsi ilə xarici və yerli investorların qeyri-neft sektoruna maraqla-

rının artılmasına və həmin sahədə çalışan işçi qüvvəsinin sayının və onların 

əmələ gətirdiyi dəyərin artırlmasına çalışılır. Müəllif ölkənin neft xammalın-

dan asılılığının azaldılması məqsədi ilə ölkənin qeyri-neft sektorunu inkişaf 

etdirməklə ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiya edilməsi məsələsinə nəzər 

yetirmişdir. Məqalədə Azərbaycanda qeyri–neft sektorunun illər üzrə inkişaf 

dinamikası, qeyri–neft ixracında logistikanın mövcüd vəziyyəti, ölkə iqtisa-

diyyatına təsiri və qeyri–neft sektorunun inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər 

təhlil edilmişdir.  

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, devalvasiya, dövlət, özəl sektor, 

strateji yol xəritəsi. 

Abstract: The Republic of Azerbaijan implements rapidly economic 

reforms aimed at developing the non-oil sector. Implementing of the "Single 

Window" and "Green Corridor" principles, to increase the country's export 

potential, interest of foreign and local investors and increasing the number 

of workers and their value in the non-oil sector. The author looks at to 

reduce the country's dependence on oil to touch of diversifying the country's 

economy by developing the country's non-oil sector. The article analyzes the 

dynamics of development of the non-oil sector in Azerbaijan over the years, 
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the current state of logistics in non-oil exports, the impact on the country's 

economy and the measures taken to develop the non-oil sector. 

Keywords: non-oil sector, devaluation, state, provide sector, strategic 

road map. 

Pезюме: Азербайджанская Республика проводить успешные эко-

номические реформы, направленные на развитие ненефтяного сектора. 

В целях увеличения экспортного потенциала страны с применением 

принципов «единого окна» и «зеленого коридора» предпринимаются 

усилия для повышения интереса иностранных и местных инвесторов к 

ненефтяному сектору, а также способствуют увеличению числа рабо-

чих сил в данной сфере. Автор рассматривает вопрос диверсификации 

экономики страны путем развития ненефтяного сектора с целью 

уменьшения зависимости страны от сырой нефти. В статье анализи-

руются динамика развития ненефтяного сектора в Азербайджане за 

прошлые годы, текущее состояние логистики в ненефтяном экспорте, 

его влияние на экономику страны, а также меры, предпринятые для 

развития ненефтяного сектора. 

 Ключевые слова: ненефтяной сектор, девальвация, 

государственный, частный сектор, стратегическая дорожная карта. 

Giriş 

Azərbaycanda 2015-ci ildə baş verən iki devalvasiyadan sonra Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-ci ildə verdi-

yi Fərmanla ölkə iqtisadiyyatının neft və qeyri-neft sektorları üzrə strateji 

yol xəritəsində qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatda inkişaf etməsi və pres-

pektivləri xüsusilə qeyd edilmişdir [2]. Ölkə büdcəsinin xam neftdən gələn 

gəlirdən asılılığını azalatmaq, iqtisadiyyatı Holland sindiromundan qorumaq 

məqsədi ilə Starteji Yol xəritəsində ölkənin logistika və xarici ticarət imkan-

larının artırılmasına dair verdiyi fərmanlarla qeyri-neft sektorunun iqtisadiy-

yatın lokomotivinə çevrilməsini müəyyənləşdirmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəl-

miş sürətli iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Ölkənin ixrac potensialının ar-

tırılması məqsədi ilə ―Bir pəncərə‖ və ―Yaşıl dəhliz‖ prinsiplərinin tədbiq 

edilməsi ilə xarici və yerli investorların qeyri-neft sektoruna maraqlarının 

artılmasına və həmin sahədə çalışan işçi qüvvəsinin sayının və onların əmə-

lə gətirdiyi dəyərin artırlmasına çalışılır. 

Məqalədə aparalan təhlillər devalivasiyadan əvvəlki 2011-2014-cü 

illər və devalivasiyadan sonra baş verən dəyişiliklər 2016-2018-ci illəri 
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əhatə edir. Həmçinin, 2015-ci ildə baş verən devalivasiyalar fonunda qeyri-

neft sektorunun inkişaf tempini göstərmək olar.  

Dünyada iqtisadiyyatında böhran və qeyri-neft sektoru potensialı-

nın inkişafına təsir edən amillər 
Dünya ölkələri üzrə apardığınız araşdırmalara əsasən, 2008-ci ildə 

dünya iqtisadiyyatı daha bir böhranla üzləşdi. Amerika Birləşmiş Ştatları 

mənzil bazarında olan ipoteka böhranı ―Lehman Brother‖ Bankının iflası ilə 

daha da dərinləşdi. 1850–ci ildə əsası qoyulan bankın XXI əsrin birinci onil-

liyində verdiyi ipoteka sahəsinə kreditlərin ödənişlərində yaranan çətin böh-

rana yol açmışdır. Növbəti on illərdə dünya ölkələri Amerika Birliəşmiş 

Ştatlarının iqtisadiyyatında əmələ gələn böhran dalğasını öz iqtisadiyyatla-

rında da hiss etdilər. Dünya bazarında 2011-ci ildən baş verən neftin qiymə-

tinin artımı 2015-ci ilə qədər davam etmişdir. 2011-ci ildə neftin bir bareli-

nin qiyməti orta hesabla 87,04 dollardan 2015-ci ildə 50% enərək 41,85 dol-

lar olmuş, 2016-ci ildə isə 36,34 dollar olmuşdur.  

Cədvəl 1 

Dünyada neftin 2011–2019–cu illər üzrə ortalama qiyməti 

İllər 1 barel/dollar 

2011 87,04 

2012 86,46 

2013 91,17 

2014 85,60 

2015 41,85 

2016 36,34 

2017 45,33 

2018 58,15 

2019 60,23 

Mənbə:https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-

oil-prices-since-1960/ 

Qiymətin belə aşağı olması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 

2015-ci ildə iki dəfə devalvasiyaya 21 fevralda manatın dollar qarşısında 

33,86% dəyər itirməsi [8]. 10 ay sonra 21 dekabrda isə manatın dollar qarşı-

sında bir daha 33% dəyər itirməsinə məruz qalmışdır [9]. Devalvasiya nəti-

cəsində ölkə iqtisadiyyatının çox sahəli şaxələdirilməsi ilə bağlı ölkə rəhbər-

liyi tərəfindən fərman və sərəncamlar imzanlanmışdır. Qeyri-neft sektoru-

nun ölkə iqtisadiyyatında həcminin artırılmasına görə ―Qeyri-neft məhsulla-

rının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 18 yanvar 2016-cı il sərəncamında [11] 

https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
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qeyd olunan bəndlər ölkə iqtisadiyyatının neftdən aslılığını azaltmağa yönə-

lik və uzaq hədəfli iqtisadi islahatların efektivliyindən xəbər verir. Həmin 

Sərəncamda qeyd olunur ki, Ölkə iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatında rəqa-

bətə davamlı və qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılmasına yö-

nəlmiş ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış‖ İnkişaf Konsepsiyasında ixrac 

yönümlü iqtisadi modelində qeyd olunur ki, kənd təsərrüfatı və emalı məh-

sullarına ixracla bağlı geri ödəmə dəstəklərinin verilməsi, ixrac missiyalarını, 

xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətidir. Digər vacib olan mə-

sələ isə ―Made in Azerbaijan‖ brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkət-

lərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patentlərin alınmasına, çəkilən 

xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsi və ödənilmə mexanizmləri-

nin hazırlanması ilə ölkə iqtisadiyyatı çox şaxəli inkişafa maraqlıdır.  

Ölkədə qeyri–neft sektorunun 2011–2017–ci illərdə inkişafı və 

perspektivləri 

Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış konsepsiyasında ―Yüksək rəqabət-

qabiliyyətli iqtisadiyyata doğru, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturu-

nun təkmilləşdirilməsi, bölgələrin tarazlı inkişafı, informasiya-kommunika-

siya texnologiyalarının inkişafı və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin 

edilməsi və əsas olaraq ―İnsan Kapitalı‖-nın inkişafı və səmərəli sosial mü-

dafiə sisteminin qurulması‖ öz əksini tapmışdır
 
[1].  

Cədvəl 2 və 3 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ümumi daxili məhsul - cəmi 52,082.0 54,743.7 58,182.0 59,014.1 54,380.0 60,425.2 70,337.8 79,797.3

o cümlədən:

neft-qaz sektoru 25,829.9 24,487.3 23,778.1 21,405.2 15,382.2 19,552.6 25,005.4 31,758.6

qeyri-neft sektoru 23,196.1 26,864.4 30,525.9 33,195.9 34,138.8 35,951.1 40,328.0 41,810.5

məhsula və idxala  xalis  vergilər 3,056.0 3,392.0 3,878.0 4,413.0 4,859.0 4,921.5 5,004.4 6,228.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ümumi daxili məhsul - cəmi 100.1 102.2 105.8 102.8 101.1 96.9 100.2 101.4

o cümlədən:

neft-qaz sektoru 90.2 94.9 100.9 97.1 100.6 100.1 94.7 100.5

qeyri-neft sektoru 109.4 109.7 109.9 107.0 101.1 95.6 102.8 101.9

məhsula və idxala xalis vergilər 108.3 106.9 108.5 104.9 103.7 95.6 102.5 101.5

 İqtisadiyyatın neft və qeyri-neft bölmələrində ümumi daxili məhsul istehsalı (əsas qiymətlərlə)

 cari qiymətlərlə, milyon manat

ÜDM-in artım sürətləri, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

https://www.stat.gov.az/
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Yuxarıda qeyd olunan cədvəllərdə 2011-2018-ci illlər üzrə iqtisadiy-

yatda neft və qeyri-neft bölgələrində Ümumi Daxili Məhsulunun həcmi 

qeyd olunmuşdur. Həmin cədvəllərdən göründüyü kimi, 2011-2014-cu illər-

də artım, ancaq 2015-ci ildən isə geriləmələr müşahidə olunur. Maraqlı olan 

isə əsas geriləmə neft sektorunda baş verir, lakin qeyri-neft sektorunda isə 

azda olsa artım görülür. Ümumi Daxili Məsuldə isə artım 2013-cü ildə 

yüksək dövrünə çatmış, 2016-ci ildə isə geriləmə dövrü ilə müşahidə olunur. 

Azərbaycan Respublikaında 2011-ci ildə qeyri-neft sahələrinin də is-

tehsal edilmiş 50.1 milyard manatlıq ÜDM-in 48.3 faizi və ya 24.2 milyard 

manatı qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. Burada qeyd etmək lazım-

dır ki, ölkənin qeyri-neft sektorunda əlavə dəyər istehsalı əvvəlki ilə nisbə-

tən 9.4 faiz artmışdır. Azərbaycanın regionlarında qeyri-neft sekotunun inki-

şafı üçün yaradılan şəraitə misal göstərmək olar ki, Tovuzda, Ağcabədidə 

açılan süd zavodları, İmişlidə Yem və Bitki yağları istehsal edən fabrikləri, 

Ağsu rayonunda Çörək, Şirə və Şərab zavodları və digər rayonlarda açılan 

zavod və fabriklər qeyri-neft sektorunun inkişafına dəstək olur [12].  

2012-ci ilin Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin və İq-

tisadiyyat Nazirliyinin verdiyi hesabata əsasən Azərbyacanda qeyri-neft sek-

toruna təxminən 11690.5 mln manat investisiaya edilmişdir. 2011-ci illə 

müqayisədə bu 1961.6 mln manat çox deməkdir. Kənd, meşə və balıqçılıq 

təsərrüfatı təxminən 10% yaxın, qeyri-neft sənayesi 8% dən bir qədər çox, t-

ikinti, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və nəaliyyat və anabr təsərrüfatı 

birlikdə 40%-a yaxın yerdə qalan bölmələr isə (Turistlərin yerləşməsi və ic-

timai iaşə, informasiya və rabitə, sosial və digər xidmətlər və o cümlədln 

qeyri – neft sektorundan daxil olan vegilər) təxminən 42% yaxın təşkil edir. 

Qida, rezin və platmas məhsuları, metallurgiya və qeyri–neft sektorunun 

digər bölmələridə inkişaf etməsi həmin sahəninin inkişafına müsbət təsir et-

mişdir. Nəqliyyat xətti üzrə yük daşımalarda əvvəlki illərlə müayisədə 3,5 

faiz artmış burada dəmir yoluna düşən artlç 3,2 faiz olsada hava nəqliyyatın-

da artım 16 faiz ərafında avtomobil ilə 7% olmuşdur. Azərbaycanın böyük 

bir logistika mərkəzinə çevriləsi üçün yaradılan Avropa-Qafqaz-Asiya 

(TRASEKA) beynəlxalq nəqliyyat yolu ilə daşınan yüklərin həcmi 5,6 faiz 

artaraq 51,9 milyon ton olmuşdur. 

2013–cü ilin yanvar-dekabr ayları ərzində ölkənin qeyri-neft sektorun-

da 32637.9 milyon manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 

59%-dən çoxu sosial və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin tə-

miri və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür. Həmin dəyərlərin əsas bölgü-

lər; kənd, meşə və balıqılıq təsarrüfatlarınin payına 9,4%, qeyri-neft sekotru 

sənayesi 8,2%, tikinti üzrə faiz 20.9, ticarət, nəqliyyat vasitələrini təmiri 

qeyri-neft sektorundan 12,5%, nəqliyyat və anbar təsərüffatı 8,5%, turistlə-
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rin yerləşirilməsi və ictiami iaşə 3.2%, informasiya və rabitə 3,1%, sosial və 

digər xidmətlər 26,0%, məhsuldan və idxaldan daxil olan xalis vergilər 8,1 

% təşkil edib [12]. 

2014-cü ilin sonunda ölkənin qeyri-neft sektorunda 32637.9 milyon 

manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 59%-dən çoxu sosial 

və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tikinti sahələri-

nin payına düşmüşdür. Həmin dəyərlərin əsas bölgülər; kənd, meşə və balıq-

çılıq təsarrüfatlarınin payına 9,4%, qeyri-neft sekotru sənayesi 8,2%, tikinti 

üzrə faiz 20.9, ticarət, nəqliyyat vasitələrini təmiri qeyri-neft sektorundan 

12,5%, nəqliyyat və anbar təsərüffatı 8,5%, turistlərin yerləşirilməsi və icti-

mai iaşə 3.2%, informasiya və rabitə 3,1%, sosial və digər xidmətlər 26,0%, 

məhsuldan və idxaldan daxil olan xalis vergilər 8,1% təşkil edib. 

2015-ci ildə Bu dövrdə manatın dollara nisbətən baha olması daxili is-

tehsalata mənfi təsir etməsi və devalvasiyadan sonra iqtisadiyyatın qeyri-

neft sektorunun inkişafının artmasına güclü oynamışdır. Azərbaycan Res-

publikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin qeyri-neft sektorurun 2015-ci ilin in-

kişafı ilə bağlı hesabatda bildirilir ki, ötən illərı nisbətən daha güclü artım 

göstərmişdir. Həmin dəyərlərin əsas bölgülər; kənd, meşə və balıqılıq təsar-

rüfatlarınin payına 9%, qeyri-neft sekotru sənayesi 8,4%, tikinti üzrə faiz 

17.5, ticarət, nəqliyyat vasitələrini təmiri qeyri-neft sektorundan 14,4%, 

nəqliyyat və anbar təsərüffatı 7,8%, turistlərin yerləşirilməsi və ictiami iaşə 

3.9%, informasiya və rabitə 2,9%, sosial və digər xidmətlər 27,9%, məhsul-

dan və idxaldan daxil olan xalis vergilər 8,4 % təşkil edir
 
[12].  

Azərbaycan neftinin dünya bazarında qiyməti 2016-ci il – 40,68 sent, 

2017-ci il – 52,51 sent, 2018-ci il – 69,72 sent olmuş və 2015-ci ildən sonra-

kı illərdə aydın görnürki neftin qiymətində nisbi olaraq stabillik olsada böh-

randan öncəki qiymətdən demək olar ki, 2,5 dəfə aşağıdır. Buradan aydın 

görünürkü ölkənin büdcəsini neftdən aslı saxlamaq effektiv deyildir
 
[9]. 

2016-ci ildə yanvar-dekabr ayları ərzində iqtisadiyyatın qeyri-neft sekto-

runda 28.5 milyard manatlıq əlavə dəyər yaradılmış və ümumilikdə onun 

57.3%-i sosial və digər xidmətlər, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri və 

tikinti sahələrinin payına düşmüşdür. Həmin dəyərlərin əsas bölgülər; kənd, 

meşə və balıqılıq təsarrüfatlarının payına 9,0%, qeyri – neft sekotru sənayesi 

7,7%, tikinti üzrə faiz 14,8%, ticarət, nəqliyyat vasitələrini təmiri qeyri – 

neft sektorundan 17,1%, nəqliyyat və anbar təsərüffatı 10,4%, turistlərin 

yerləşirilməsi və ictiami iaşə 4,0%, informasiya və rabitə 2,7%, sosial və 

digər xidmətlər 25,4%, məhsuldan və idxaldan daxil olan xalis vergilər 8,9 

% təşkil edir. 
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2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsinin statis-

tik hesabatlarına əsasən ölkə qeyri-neft sektoru üzrə 2017-ci ildə 1,538 mi-

yard ABŞ dolları dəyəri qədər Rusiya Federasiyası, Türkiyə Cümhüriyyəti, 

İsveçrə Konfedrasiyası, Gürcüstan və İtaliya Respublikalarına məhsul ixrac 

etmişdir. Bu isə ötən ilə nisbətən 24 % artım deməkdir. Azərbaycan əsas 

qeyri-neft sektoru üzrə ixrac olaraq, 151.6 million ABŞ dolları ilə kənd tə-

sərüfatı olan pomidor birinci, ikinci yeri 125.4 milyon ABŞ dolları ilə qiy-

mətli metal olan qızıl və qabığı təmizlənmiş fındıq 114.5 milyon ABŞ dolla-

rı ilə üçüncü olmuşdur. İxrac olunan məhsulların çeşidləri 2016-ci ilə nisbə-

tən çeşid sayı 9 % artmışdır. Coğrafi baxımından isə dünyanının 114 ölkəsi-

ni əhatə etmişdir. 2017-ci ildə ixrac olunan məhsulların ardıcılğı ilə qeyd 

edə bilərik ki, kənd təsərrüfatında meyvə-tərəvəz (xurma, tomat (pomidor), 

qabığı təmizlənmiş meşə fındığı, alma) 503 milyon, para metal, alüminium, 

plassmas və onlardan əmələ gələn məhsullar isə birlikdə 302 milyon dollar, 

kimya sənayesi 80 milyon, pambıq, şəkər tozu, çay, tütün və tütün məhsulla-

rı 101 milyon dollar ölkə iqtisadiyyatına gəlir gətirmişlərdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə daxilində 2017-ci il ərzində iqtisadiyya-

tın qeyri-neft sektoru əlavə olaraq bir necə milyon manatlıq dəyər yaratmış 

və ümumilikdə 56.5%-i sosial və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələ-

rinin təmiri və tikinti sahələrinin payına düşmüşdür. Həmin dəyərlərin əsas 

bölgüləri; kənd, meşə və balıqılıq təsarrüfatlarınin payına 5,6%, qeyri-neft 

sektoru sənayesi 40,1%, tikinti üzrə faiz 9,5%, ticarət, nəqliyyat vasitələrini 

təmiri qeyri-neft sektorunda 10,4%, nəqliyyat və anbar təsərüffatı 6,8%, tu-

ristlərin yerləşirilməsi və ictiami iaşə 2,3%, informasiya və rabitə 1,6%, so-

sial və digər xidmətlər 16,4%, məhsuldan və idxaldan daxil olan xalis vergi-

lər 7,2 % təşkil edir. 

2018-ci ildən başlanan davamlı iqtisadi islahatların nəticələri 

Turizm sektoru 

2018-ci ildə ölkə iqtisadiyyatı müəyyən inkişaf mərhələsi keçmiş, ölkə 

Prezidentinin dövlət sektorun keçirlən islahatları nəticəsində bir sıra dövlət 

agentliyinin yaradlması, qeyri-neft sektorunun ölkə gəlirlərinin artırılmına nail 

olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi, Kiçik və Orta 

Biznesin İnkişafı Agentliyi və digər dövlət sektorları xüsusilə ixrac və turizm 

hesabına qeyri-neft sektorunun inkişafında xüsusi tədbirlər görülmüşdür.  

20 aprel 2018–ci ildə Azərbaycan Repsublikasının ―Mədəniyyət və tu-

rizm sahəsində dövlət idarəçiliyi təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 

haqqında Sərəncam‖ına əsasən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi yaradılmışdır. Bunun nəticəsi olaraq, Turizm Agentliyinin gördü-

yü işlərin nəticəsində ölkəyə gələn turistlərin sayında artım müşahidə olun-
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muşdur. 2018–ci ildə ölkəyə gələn turistlərində sayında əvvəlki illərlə mü-

qayisədə artım müşahidə olunur. Azərbaycan Respublikası 2018-ci ildə təx-

minən 3 milyon nəfər turist qəbul etmişdir. Həmin qonaqlar ölkədə 2 mil-

yard ABŞ dolları pul xərcləmişdir. Əsas turistlər qonşu ölkələrdən şimal 

qonşumuzun (Rusiyanın) payına düşür 31%. Cənub qonşumuz olan İrandan 

gələn turistlər ən çoxu Novruz bayramında gəlir və bu il onların 245,100 

nəfər olmuş bu da öz növbəsində 8,6%-dır. Gürcüstan və Türkiyə isə müva-

fiq olaraq 20,9% və 10,1% olmuşdur. Digər ölkədən olan turistlərin faiz nis-

bəti 29,2% dır. Bura BƏƏ, Səudiyyə Krallığı, İraq, Ukraniya və digər ölkə-

lərdən gələn turistlərdir [12].  

Azad Ticarət Zonası 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 18 may 

2018-ci ildə ―Ələtın azad iqtisadi zonaya çevilməsinə dair‖ verdiyi sərəncə-

mında Azad iqtisadi zonada fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin işlə-

rinin yerli və beynəlxalq qanunlarla tənzimlənməsi, Azad Zonaya yerli və xa-

rici investorların cəlb olunması, orada fəaliyyət göstərən şirkətlərə beynəlxalq 

qanunlar çərçivəsində xidmətlərin göstərilməsi əmələ gələcək mübahislərdə 

beynəlxalq qanunların üstün tutulması, Azad Zonanın maliyyələşdirilməsi -

əsasən tətbiq olunan rüsmlar və digər ödənişlər vasitəsi ilə hayata keçirilməsi, 

―Azad Zona‖nın səlahiyyətli qurumu onun ərazisində fəaliyyət göstərən sa-

hibkarlığa və investorların fəaliyyəti həyata keçirilməsi üçün lizensiyalar və 

icazə qaydaları göstərir. Vergilərin tənzimlənməsi Azad Zonada fəaliyyət gös-

tərən fiziki və hüquqi şəxslərə aid heç bir vergilər tətbiq olunmur. Qeyd olu-

nan zonaya idxal edilən məhsullara, xidmətlər və işlər gömrük rüsumları tət-

biq olunmur. Qeyd olunan faktorların hər biri Azərbaycanda qeyri-neft sekto-

runda logistika və yükdaşmaların inkişafına təsir etməkdir.  

Yaşıl Zona 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük fəaliyyətini və ixrac sitimulunun 

artırılması məqsədi ilə Gömrük məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 

Həmin dəyişilikdə ölkə ərazisinə gətirilən və ölkədən aparılan məhsulların, 

göstərilən xidmətdə istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinə tədbiq olunan qay-

dalarda ―bir pəncərə‖ prinsipinin tədbiq olunması ilə beynəlxalq ticarətin, o 

cümlədən logistika xidmətinin inkişafına müsbət təsir etməsinə nail olmaqdır. 

Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələrinin göm-

rükdə rəsmiləşdirilməsinə asanlaşdırmasında ―yaşıl, mavi, sarı və qırmızı‖ 

rənglərin tədbiq olunmaqla ölkədə ixraca yönəlik çalışan hüquqi və fiziki 

şəxslərin işlərinin sadələşməsinə nail olmaqdır. Qeyd olunan qaydaların 

tədbiq olunmaqla Gömrük orqanlarının beynəlxalq əməkdaşlığına imkan ya-

ratmaqla Azərbaycanın bir logistika mərkəzinə çevrilməsinə çalışmaqdır.  
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Qeyd olunan islahatlarla gömrük orqanlarının fəaliyyətində yüklərin 

daşınmasında əmələ gələn risklərin idarə olunmasında yuxarıda qeyd olunan 

rənglərin xüsusi önəmi vurğulmaq lazımdır. Risk qrupuna təkcə məhsullar 

deyil həm əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi, göndərilən məhsull haqqın-

da ilkin e-məlumatın bazaya daxil olunması və ticarət təchizat zəncirinin də-

qiqi və maneəsiz hərəkətinə çalışmaqdır. Fiziki şəxslər gömrük sərhədindən 

keçəndə gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində əsasən ikikanallı – ―Yaşıl 

kanal‖ və ―Qırmızı kanal‖ – buraxılış sistemləri istifadə olunur. ―Yaşıl 

kanal‖ buraxılış sistemində fiziki şəxslər tərəfindən malların şifahi formada 

bəyan edilməsi, ―Qırmızı kanal‖ sistemində mallara dair sadələşdirilmiş bə-

yannamə yəni yazılı formada bəyan edilməsi üçün nəzərdə tutulur [3]. 

Azexport.az 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 19 sentyabr 2018-ci ildə 

№ 497 ―Qeyri-neft sektorunda rəqabətqabiliyyətli daxili istehsalın dəstək-

lənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ verdiyi sərəncamda ölkənin qeyri 

– neft sektorun daxili və xarici bazarda sürətli inkişafına, o cümlədən rəqa-

bətə davamlı olmasına, xarici bazardan aslılığın azaldılmasına, mikro, kiçik

və orta sahibkarlığının inkişafına və daxili istehsalatın xarici bazara çıxma-

sına görə ―www.azexport.az‖ və ―www.enterpriseazerbaijan.com‖ internet

portallarının vasitəsi ilə xaricidən maliyyənin qeyd olunan sektora investis-

ya edilməsinə şərait yaratmaq, bununla bağlı dövlət qurumlarının ölkənin

qeyri-neft sektorunun inkişafına cəlb olunmaları və öz səlahiyyətləri çərçi-

vəsində irəli gələn işləri qeyd olunmuşdur [10].

2018-ci ildə azexport.az saytı vasitəsi ilə 514,1 milyon manatlıq məh-

sul ixrac olunmuşdur. Bunlardan Rusiya Federasiyası 16,8 % hissə ilə birin-

ci yerdədir, ilk üçlüyü ABŞ – 8,6% və Türkiyə Cümhuriyyəti isə 5,4% təşkil 

edirlər. Digər yerləri isə Hindistan 4,3%, Ukrayna 4,1%, Böyük Britania 

3,7%, İran 3,6%, Səudiyyə Ərəbistanı 3,6%, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 3% və 

İsrayıl Dövləti – 2,4% dir [4].  

Qeyd etmək olaraq ki, 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə 5 əsas ix-

rac ölkələri Rusiya Federasiyasına ixrac (552,8 milyondan 619,2 milyona) 

çatmışdır, Türkiyəyə isə (292,2 milyondan 334,9 milyona), İsveçrə Konfed-

rasiyası (143,5 milyondan 135,4 milyona) və Gürcüstan Respublikası (137,5 

milyondan 124,5 milyona) isə 2017 – ci illə müqayisədən həmin ölkələrə ix-

racda azalma baş vermişdir. 2018 – ci ildə Qazaxstan Respublikası 2017 – ci 

ildə olan İtalya Respublikasını əvəz etmişdir və həmin ölkəyə Azərbaycan-

dan ixrac olunan qeyri – neft sektoru olan məhsullar 32,8 miloyondan 44,6 

milyona çatmışdır [4].  
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Qeyri-neft sektoru potensialının inkişafına təsir edən amillər 

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC ölkəni Starateji Yol Xəritəsinə uyğun 

olaraq Azərbaycanı dünyada bir logistika mərkəzinə çevirmək üçün 13-15 no-

yabr 2019-cu il tarixdə Türkyənin İstanbul şəhərində təşkil olunan 

―Logistrans – 2019‖ nəqliyyat və logistika sərgisində iştirak etmişdir. Həmin 

tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrində nəqliyat şirkətləri və nəqliyyat texno-

logiyaları təqdim edən beynəlxalq kompaniyalar öz məhsullarını təqdim 

etmişdir. Qeyd olunan sərgidə ―ADY‖ QSC ziyarətçilərə son illərdə Azərbay-

canın həyata keçirdiyi layihələr haqqında ―Bakı-Tbilisi-Qars‖, ―Şimal-

Cənub‖, ―Şərq-Qərb‖ və ―Cənub-Qərb‖ məlumat vermişdir. Qeyd olunanlar 

Azərbaycanının yük daşımada bir tranzit ölkəsinə çevrilməsinə çalımışdır [6].  

2019-cu il Nəqliyat, logistika və yük daşıma xidmətləri üçün təşkil olu-

nan sərgilər uğurlu keçirilmişdir. Belə ki, Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə 15 

ölkənin 70 nəqliyyat və logistika şirkəti 16-cı beynəlxalq ―Nəqliyyat və Logisti-

ka-―TransUzbeksiatn-2019‖‖ sərgisində iştirak etmiş və Qeyd olunan sərgidə 

Azərbaycanın ―ACSC Logistcs‖ MMC təmsil olunması ölkənin Mərkəzi Asiya 

ilə Qara Dəniz hövzəsi lə bir körpü olmasına çalışmaqdır [7].  

Azərbaycanda hər il ənənəvi təşkil olunan Xəzər Beynəlxalq Nəqliy-

yat, Tranzit və Logistika sərgisi 2020-ci ildə 22-24 aprel tarixində keçirilə-

cəkdir. Hər il tədbirdə yerli və xarici şirkətləri iştirak edirlər. Yerli şirkətlər 

Abşeron Logistika Mərkəzi, AS Prof Logistika MMC, Azərbaycan da İxraca 

Təşviq İnvestisya fondu və xarici şirkətlərdən isə Rusiyanın Federasiyasının 

müxtəlif dövlət və özəl şirkətləri, Qazaxıstanın ―Trans Logistika Kazaxs-

tan‖, Belarusiyanın Brest Elektrotexniki Zavodu MMC, və digər ölkələrdə 

iştirak etmişdilər [13].  

Xarici logistika və yükdaşma investorların Azərbaycana marağın art-

masına nümunə olaraq Türkiyənin dünya markası olan ―Ulduz‖ Logistrans 

şirkəti MDB ölkələrində Moldava və Gürcüstandan sonrada Azərbaycanda 

ofisini açmışdır. Həmin şirkətin Polşa və Balkityanı ölklərdədə öz ofislərini 

açmışdır. Qeyd olunan şirkəti Rusiya və Qazaxstan bazarında illik yükün 

daşınmasında 10% təşkil edir. Azərbaycan vasitəsi ilə bu daşımaların 20% 

çatmasını planlaşdırır.  

Ölkə Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə verdiyi Sərəncamda Abşe-

ron Logistika Mərkəzinin Azərbaycanın yükdaşıma sahəsində inkişafın ən 

önəmli yerinin olduğunu və Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Heybət 

dəmir yolu stansiyasını ―Abşeron‖ adlandırılması xüsusi bir faktor olaraq 

qeyd etmək olar [11].  

Abşeron Logistika Mərkəzinin illik yükdaşıma gücünü 11 milyon tona 

çatdırılmağı və bu yükdaşımada ölkədə kənd təsərrüfatının ixrac potensialı-
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nın inkişafına nail olmaqdır. Layihə Qafqazın ən böyük logistika mərkəzi 

olaraq ümumilikdə 35 hektar ərazini əhata edəcəkdir. Mərkəzin Bakı – Tbi-

lisi – Qars, Şimal – Cənub və Cənub – Qərb dəmiryolların kəsişməsində 

yerləməsi ölkə Avropa – Asiya ticarət əlaqələrin də bir logistika mərkəzinə 

çevrilməsinə böyük imkanlar açacaqdır. Mərkəzin açılması orada 300 dən 

yuxarı işçinin cəlb olunmaqla yeni iş yerlərin açılmasına imkan yaradacaq-

dır. Gömrük sistemində tədbiq edilən ―bir pəncərə‖ və ―Yaşıl‖ xətt sistemlə-

ri yüklərin çevik və asan daşınmasına və Abşeron Logistika Mərkəzinin 

multi funksional imkanlarından tam istifadə etməyə imkan yaradacaqdır [5].  

Aşağıda qeyd olunan statistik məlumatlarda ―Nəqliyyat üzrə əsas 

makro göstəricilər‖ göstərilmişdir. Həmin göstəricilərdə qeyd etmək olar ki, 

nəqliyyatın inkişafı 2011–ci ildən 2018 – ci ilə qədərki dövr ərzində inkişaf 

etmişdir. Burada əsas olaraq yeni iş yerləinin açılmasında və orada çalışan 

işçilərin orta əmək haqqında da artım müşahidə olur. Ancaq cəlb olunan in-

vestisyada 2011–ci ildən 2013–cü ilə qədər artım olsa da 2014–cü ildən 

2018–ci ilə kimi nisbətən zəifləmə hiss edilir. 
Cədvəl 4 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/transport/ (nəqliyyat üzrə makro 

göstəricilər) 

Yuxarıdakı cədvəldə aydın olur ki, Avropa – Asiya nəqliyyat dəhli-

zində ölkədə daşınan yüklərin Azərbaycana aid olan hissəsində 2011, 2012 

və 2013 illərdə artım olduqda 2014 – cü ildən başlayaraq daşımada geriləmə 

mövcuddur. Geriləmə əsas olaraq Dəmir və dəniz yolunda olduğu halda Av-

https://www.stat.gov.az/source/transport/
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tomobill yük daşımasında isə artım hiss olunur. Ölkə Prezidentinin cənab 

İlham Əliyevin verdiyi fərman və sərəncamla nəqliyyat sektorunda inkişafa 

nail olmaqdır.  
Cədvəl 5 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/transport/ (Avropa-Qafqaz-

Asiya nəqliyyat dəhlizi). 

Yuxarıda qeyd olunan digər cədvəldə daşınan yüklərin Azərbaycan 

hissəsindən keçən hissəsində 2011–2014-cu illərdə artım müşahidə olunur. 

Ancaq 2015–2018-ci illərdə isə nisbətən zəiflərmə görünür. Onuda qeyd 

etmək lazımdır ki, əgər dəmir və dəniz nəqliyyatında gerilmə olmasına baxm-

ayaraq avtomobil nəqliyyatında artım var. Bu isə Azərbaycan Respublikasının 

yol infrastrukturuna etdiyi investisiyaların real göstəricisidir. Dəmir və dəniz 

yollarının daşınan yüklərində azalmanın əsas faktoru olaraq bildirmək olar ki, 

Azərbaycan dəmir yollarının yenidən qurma işlərinin görülməsi və yeni Ələt 

portun tikilməsi daşınan yüklərdə bəzi azalmalar müşahidə olunur. Bu 

azalmanın qarşısının almaq üçün təmir tikiniti işlərini tezliklə başa vurmaq və 

özəl sektoru bir başa investisiyasını təmin etmək lazımdır. 

Nəticə 

Azərbaycanın 2011-ci ildən qeyri-neft sektorundan gələn gəlirləri ilə 

2018–ci ildə artan imkanları və turizm sektorunda 30% artım, ölkənin logis-

tikada tranzit bir mərkəzə çevrilməsində qəbul olunan Strateji yol xəritəsinin 

uğurlu inkişafı, həmiçinin Respublikada istehsal olunan qeyri–neft sektorun-

da olan məhsulların Azexport vasitəsi ilə dünyaya çıxışını təmin etməklə 

44,6 milyon dollara çatması, ixracda logistik təminatın mövcud vəziyyəti 

düzgün qiymətləndirilməsi statistik rəqəmlərlə qeyd edilib.  

https://www.stat.gov.az/source/transport/%20(Avropa-Qafqaz-Asiy%1fa
https://www.stat.gov.az/source/transport/%20(Avropa-Qafqaz-Asiy%1fa
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın qeyd olunan inkişafı iqtisadiy-

yatı pik nöqtəsi deyildi. İnkişaf etmək üçün lazımı tədbirlərin və Strateji Yol 

Xəritəsində qəbul olunan hədəfləri həyata keçirilməsi labudur.  

Azərbaycan iqtisadiyyatın inkişafına təsir edən amillərdən biri iqtisa-

diyyatın liberallaşması və dövlət bu sahədə öz rolunu bəzi bölmələrdə azalt-

malı və ya bütövlüklə iştirak etməməlidir. Qeyri-neft sektoruna azad rəqabə-

tin formalaşdığı bazarda iqtisadi inkişaf sürətli olacaq və bu sahədə çalışan-

ların sayı və əmələ gətirdiyi dəyərlər çoxalacaqdır. 
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Qlobal iqtisadi böhranlar şəraitində pul siyasəti 

Monetary policies during the global economic crisis 

Денежно-кредитная политика в условиях мирового 

экономического кризиса 

Xülasə: Tədqiqatın məqsədi dünyada Mərkəzi Bankların iqtisadi böh-

ranlar zamanı pul siyasətlərini tədqiq etməkdir. Elmi abstraksiya metodun-

dan istifadə edilmişdir.Böhran bazar iqtisadiyyatının özünü tənzimləməsinin 

ən mühüm elementidir. O, stimullaşdırıcı (tənzimləyici) funksiyasını yerinə 

yetirərək yalnız iqtisadiyyatın hədlərini aşkar etmir, həm də onun inkişafına 

təkan verir.Böhrandan çıxışın optimal yolu mütləq qaydada iqtisadi və insti-

tusional islahatları əhatə etməlidir. 

Açar sözlər: Mərkəzi Bank, pul siyasəti, qlobal maliyyə böhranı, 

maliyyə sabitlik, iqtisadi böhran. 

Abstract: The aim is to study the monetary policy of the Central 

Banks in economic crises. A scientific abstract method has been used. Crisis 

is the most important element of market self-regulation. It acts as a 

stimulant (regulator), not only reveals the limits of the economy, but also 

stimulates its development. The best way out of the crisis is absolute 

economic and institutional reform. 

Keywords: Central Bank, monetary policy, global financial crisis, 

financial stability, economic crisis. 

Резюме: Целью является изучение денежно-кредитной политики 

центральных банков в условиях экономических кризисов. При написа-

нии статьи был использован научно-абстрактный метод. Кризис явля-

ется важнейшим элементом саморегулирования рынка. Он действует 

как стимулятор (регулятор), раскрывающий не только границы эконо-

мики, но и стимулирующий ее развитие.Лучший выход из кризиса – 

абсолютная экономическая и институциональная реформа. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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экономический кризис. 

Giriş 

İqtisadi böhranlar haqqında ortaq fikirlər odur ki, iqtisadiyyatda qəfil 

və gözlənilməz bir şəkildə ortaya çıxaraqmakro baxımdan ölkə iqtisadiyyatı-

nı və mikro baxımdan da firmalara ciddi şəkildə zərər vuracaq nəticələr or-

taya cıxardır. İqtisadi böhranlar müxtəlif yollarla baş verə bilər. İstehsalda 

sürətli bir durğunluq, qiymətlərin qəfil enməsi, iflas-müflisləşmə, işsizlik sə-

viyyəsinin qəfil artması, əmək haqqının azalması, qiymətli kağızlar bazarı-

nın çökməsi, bank böhranları və s. Bunları iqtisadi böhranların əsas nümu-

nələri olaraq göstərmək olar. Yalnız qəfil və gözlənilmədən meydana çıxan 

mənfi yönlü iqtisadi hadisələri böhran adlandırmaq doğru olar. Əks təqdir-

də, normal proses zamanı ortaya çıxan hər bir problemi böhran adlandırmaq 

olmaz. Böhran bu baxımdan gözlənilmədən ortaya çıxan ciddi bir problem 

olaraq qəbul edilməlidir. Gündəlik mənfi yönlü hərəkətlilik və problemlər 

böhran deyildir. Böhranın ən vacib özəlliyi onun gözlənilməz və ya təxmin 

edilməyən (proqnozlaşdırılmayan) bir anda ortaya çıxmasıdır. Böhranların 

başqa bir xüsusiyyəti də yoluxucu bir xəstəlik kimi yayılmasındadır. Hər 

hansı bir sektorda baş verən bir böhran digər sektorları da təsiri altına ala 

bilir. Yaxud, bir sektordakı böhranlar bu sektorla əlaqəli olan digər sektorla-

rı da böhran içinə çəkməyə səbəb ola bilər. 

Dünya miqyasında böhranlar iqtisadi, siyasi, sosial, maliyyə, pul-kre-

dit, aqrar, birja, valyuta, xarici borc, ifrat istehsal, ərzaq, maliyyəvə s. kimi 

təsnifləşdirilir. İqtisadi böhran istehsal tsiklinin fazalarından biridir, bu faza-

lara böhran, durğunluq (depressiya), canlanma və yüksəliş daxildir (Bu təs-

nifatı ilk dəfə iqtisad elminə Karl Marks gətirmişdir). İqtisadi böhranlar əm-

təə kapitalının ifrat istehsalında (reallaşmayan məhsulun artımı), istehsal ka-

pitalının ifrat yığımında (istehsal yüklərinin natamam yüksəlməsinin 

artması, işsizliyin artımı), pul kapitalının ifrat yığımında (istehsala yönəldil-

məyən pulun miqdarının artması), təzahür edir. İqtisadi böhranın ümumi 

nəticəsi istehsal xərclərinin artması, qiymət və mənfəətin enməsi, əhalinin 

geniş təbəqələrinin həyat səviyyəsinin azalmasından ibarətdir. İqtisadi böh-

ranın növlərinə aiddir: sahə, struktur, milli, regional, dünya böhranları. 

Böhran bazar iqtisadiyyatının özünü tənzimləməsinin ən mühüm ün-

sürüdür. O, stimullaşdırıcı (tənzimləyici) funksiyasını yerinə yetirərək 

yalnız iqtisadiyyatın hədlərini aşkar etmir, həm də onun inkişafına təkan 

verir. Bu onunla əlaqədardır ki, birincisi, böhran əsas kapitalı qiymətdən sa-

laraq istehsal aparatının tənzimlənmsəi üçün şərait yaradır. İkincisi, böhran 
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yeni texniki əsasda müəssisənin əsas kapitalının təzələnməsini zəruri edir, 

bunun üçün şərtlər (şərait) elmi-texniki tərəqqi nəticəsində yaradılır. Texni-

kanın mənəvi aşınması və eli-texniki tərəqqinin dinamikası bütün iqtisadiy-

yat çərçivəsində əsas kapitalın sinxron təzələnməsinə səbəb olur. Bazar iqti-

sadiyyatında konyukturanın dəyişkənliyi isə əsas kapitalın kütləvi yenilən-

məsinə əlavə təkan verir. Buna görə də real tsiklilk proses əsas kapitalın 

dövriyyəsi, elmi-texniki tərəqqi və konyukturanın dinamikası ilə şərtlənir. 

İqtisadiyyatda dövlətin antiböhran tənzimlənməsi iqtisadi böhranın təzahür 

formalarının dəyişməsinə gətirib çıxardır. Böhranın dərinliyi nisbi olaraq 

azalır, göstəriciləri dəyişir, müxtəlif böhranlar daha tez-tez baş verir. Böhran 

şəraitində qiymət mexanizminin dəyişməsi bazar tələbinin daralmasında, 

qiymətlərin ―həssaslığının‖ azalmasında, sonra isə bu həssaslığn tələbin art-

masına təsirində istifadə olunur [1]. Müasir böhranlarda qiymətlərin hərəkəti 

iki meylin əks mübarizəsini əks etdirir: iri kapitalın və dövlətin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar yüksəldici və bazarın tutumunun (həcminin) tsiklik azalması ilə ya-

ranan azaldıcı meyil. 

Maliyyə böhranı fövqaladə halların (iqtisadi, siyasi, hərbi) təsiri altın-

da dövlət maliyyəsinin dağılması – dövlət büdcəsinin xroniki kəsiri, inflya-

siya, vergi və kredit sisteminin pozulması, xarici borclar üzrə qeyri-tədiyyə 

qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur.  

Pul-kredit böhranı kommersiya və bank kreditlərinin kəskin surətdə 

azalmasında, əmanətlərin kütləvi surətdə banklardan çıxarılmasında, bankla-

rın iflasında, nağd pulların və qızılın arxasıyca qaçmaqda, istiqrazların və 

səhmlərin məzənnələrinin azalmasında, faiz normasının kəskin surətdə art-

masında özünü göstərir. 

Birja böhranı pul-kredit böhranının təzahürlərindən biridir və qiymətli 

kağızların məzənnələrinin kəskin şəkildə azalması ilə xarakterizə olunur. 

Birja böhranları iqtisadi böhranları daha da dərinləşdirir, çünki onlar qiy-

mətli kağızların buraxılışının azalması ilə, yeni investisiyaların axınının 

aşağı düşməsi ilə müşayiət olunur.  

Qlobal iqtisad böhranlar 

İlk iqtisadi böhran 1825-ci ildə İngiltərədə baş vermişdir. İkinci 

böhran 1836-cı ildə İngiltərədə və ABŞ-da olmuşdur. 1844-1848-ci illərdə 

baş vermiş üçüncü böhran ilk ifrat istehsal böhranı kimi dünyanın sənaye 

cəhətdən İEÖ-lərini əhatə etmişdir. Bütövlükdə XIX əsrdə səkkiz böhran 

baş vermişdir. Doqquzuncu böhran 1900-1903-cü illərə təsadüf edir. XX 

əsrdə isə on üç təkrar istehsal böhranı baş vermişdir. Beləliklə, dünyada bü-

tövlükdə iyirmi iki böhran, o cümlədən on doqquz dünya böhranı baş ver-

mişdir. Daha çox maliyyə sferasına toxunan növbəti qlobal böhran 1997-

1998-ci illəri əhatə etmişdir. 
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1929-cu il Böyük Böhranından sonra dünyada yaşanan, ən dərin reses-

yon müddəti olaraq bilinən və Amerika Birləşmiş Ştatlarında (ABŞ) başla-

yaraq qısa müddətdə Avropa və digər inkişaf etmiş iqtisadiyyatları təsiri al-

tına alan qlobal maliyyə böhranı2008-ci ilin son rübbündə inkişaf etməkdə 

olan ölkələrə də sıçrayaraq demək olar ki, bütün dünya iqtisadiyyatı üzərin-

də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Maliyyə sisteminin əhəmiyyətli bir çöküş 

yaşaması, nəhəng şirkətlərin arxa-arxaya iflas etdiklərini açıqlamaları və iş-

sizliyin də gedərək artması böhranın sürətlə yayılmasına zəmin hazırlamış-

dır. Bütün bu mənfi yönlü gedişata bağlı olaraq istehlakın ciddi ölçüdə azal-

ması istehsal sektorunda da gərginliyin yaşanmasına səbəb olmuş və iqtisa-

diyyatı həm təklif, həm də tələb yönündən təhlükəyə sürükləmişdir. Böhran 

dövründə yaşanan bu iqtisadi problemlər həm hökumətlərin həm də Mərkəzi 

bankların ortaq şəkildə iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxaracaq siyasət axtarış-

larına məcbur etmişdir. 

2008-ci ildə başlayan qlobal böhran bir çox ölkədə əvvəl resesyona 

sonra da deflyasyonist meyllərin ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. İnkişaf 

etmiş ölkələrin bir çoxunda qlobal böhranla birlikdə məhz bu faktlar yaşan-

dı. Bütün inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkə iqtisadiyyatlarını öz tə-

siri altına alan qlobal maliyyə böhranı, beynəlxalq bazarlarda ciddi bir dur-

ğunluğa səbəb oldu. Dünyada bir çox mərkəz bankları inflyasiya hədəfləmə-

si yoluyla inflyasiyasnı salmağa yönəlik dezinflyasiya siyasətləri tətbiq 

edərkən, inkişaf etmiş ölkələrin mərkəz bankları tam tərsinə reflyasiya 

(Reflyasiya, ingiliscə restoration (əvvəlki halına gətirmək) ilə inflation 

(şişmə) sözlərinin bir araya gətirilməsindən törəmiş bir sözdür. Yenidən 

məqbul səviyyəli inflyasiyaya dönmək mənasını verir. Müəyyən bir daral-

ma, kiçilmə və deflyasiya dövrünün ardından iqtisadiyyatın toparlanma mər-

hələsi reflyasiya olaraq adlandırılır) siyasəti tətbiq etdilər. Şübhəsiz bu dur-

ğunluq ev təsərrüfatının istehlak xərcləmələrinə, ölkələrdəki qiymət sabitli-

yinə, məşğulluq səviyyəsi və buna bağlı olaraq da Mərkəz banklarının tətbiq 

etmiş olduqları pul siyasətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Belə ki, 

qlobal böhrandan öncə qiymətlərin artımı prosesini səngitmək üçün Mərkəzi 

banklar tərəfindən həyata keçirilən sərt pul siyasəti - dezinflyasiya tədbirlə-

rini böhran sonrasında reflyasiya siyasətləri ilə dəyişiklik etmək məcburiy-

yətində qalmışlar. Bu nöqtədə, ABŞ Mərkəz Bankı (FED) başda olmaq üzrə 

inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin mərkəz bankları, iqtisadiy-

yatlarını böhrandan çıxaracaq siyasət axtarışına başlamışlar. Böhran dövrün-

də ortaya çıxan sistematik risklərin ortadan qaldırılması üçün koordinasiyalı 

bir siyasətin tətbiq olunmasına ehtiyac duyulmuşdur [2]. Çünki böhran ma-

liyyə bazarlarlarına olan inamı dərindən sarsıtdığı üçün yaranan bu böhranın 

ortadan qaldırılması nöqtəsində hökumətlərin və mərkəz bankların əməkdaş-
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lıq içərisində hərəkət etməsinə ehtiyac duyulmuşdur. Böhranın təsirlərinin 

ortaya çıxması ilə birlikdə hər ölkə özünəməxsus həll paketləri və siyasət 

təklifləri hazırlayaraq tətbiq etmişdir. Bu baxımdan Mərkəzi bankçılığı 

2008-ci ildən əvvəl və sonrakı dövrlər olmaqla iki hissəyə bölsək daha mən-

tiqli olardı.  

2009-cu ilin əvvəllərində aparıcı ölkələrdə ipoteka defoltları, bankla-

rın problemli kreditlərinin artması, istehlak xərclərinin və investisiyaların 

azalması, işsizlik səviyyəsinin artması müşahidə edilmişdir. Dünyanın əksər 

inkişaf etmiş ölkələri ilin ilk rübünü Ümumi Daxili Məhsulun kəskin azal-

ması ilə başa vurmuşlar. Bu şəraitdə bir çox ölkələrdə pul siyasəti əhəmiy-

yətli yumşaldılmış, dövlət xərcləri və büdcə kəsirləri artırılmış, eyni zaman-

da maliyyə sistemi üzərində nəzarət gücləndirilmişdir [3]. 

Qlobal maliyyə böhranının təsirlərini azaltmaq məqsədiylə ənənəvi 

pul siyasəti qaydası çərçivəsində əvvəlcə faiz endirimlərinə gedilmiş lakin, 

bu önləyici tədbirlər yetərli olmaması səbəbiylə inkişaf etmiş ölkə mərkəz 

bankları kəmiyyət yumşalması inkişaflı prosesi (Quantitative Easing) başlat-

mağa yönəlmişlər. Bir qayda olaraq, Mərkəzi banklar öz məqsədli faiz dərə-

cəsinə açıq bazardakı əməliyyatlar yolu ilə nail olur, burada Mərkəzi bank 

kommersiya bankların və ya digər maliyyə orqanlarının qısamüddətli dövlət 

obliqasiyalarını (qiymətli kağızları) alır və ya satır. Bu cür siyasətin məqsədi 

faiz dərəcələrini aşağı salmaq deyil pul təklifini artırmaqdır. Çünki onsuz da 

bu faizi daha da aşağı salmaq mümkün deyil. Bu siyasət adətən iqtisadiyya-

tın stimullaşdırılması üçün ―son istehkam‖ kimi nəzərdən keçirilir. Kəmiy-

yət yumşalması və ya ümumilikdə monetar siyasət o zaman həyat keçirilə 

bilər ki, MB istifadə olunan valyutanı nəzarətdə saxlaya bilsin. Bu dövrdə 

əsas təyin edici aktyor FED olmuş və ənənəvi olmayan pul siyasəti tədbirləri 

istifadə edərək bazarları külli miqdarda pul kütləsi ilə təmin etmiş, həmçinin 

bunu müxtəlif qiymətli kağızların alış proqramları ilə də dəstəkləmişdir.  

Avrozona ölkələrinin mərkəzi bankları isə bir tərəfli qaydada öz pul 

təkliflərini artıra və beləliklə də kəmiyyət yumşalması tətbiq edə bilməzlər. 

Onlar yalnız bu səlahiyyətləri monetar siyasətin həyata keçirilməsi üçün Av-

ropa Mərkəzi Bankına (AMB - ECB) həvalə edə bilərlər [4]. Beynəlxalq Val-

yuta Fondunun (BVF) məlumatlarına əsasən İEÖ-lərdə kəmiyyət yumşalması 

siyasəti 2008-ci ildə maliyyə böhranı zamanı ―Lehman Brothers‖bankının 

iflasa uğradığını elan etməsindən sonra sistem risklərinin azalmasına gətirib 

çıxardı. BVF həmçinin də belə hesab edir ki, bu siyasət bazarda etibarın 

artmasına və G7 ölkələrinin tənəzzül riskinin azalmasına səbəb olmuşdur.  

FED-in başlatdığı və daha sonra İngiltərə Mərkəz Bankı (BOE), Ya-

poniya Mərkəz Bankı (BOJ) və Avropa Mərkəz Bankının (ECB) izlədiyi ge-

nişlənən pul siyasəti – reflyasiya, pul siyasəti vasitəsilə reallaşdırma prosesi-
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nin tipik nümunəsi hesab etmək olar. İqtisadçılar ABŞ və İngiltərənin mü-

vəffəqiyyətli nəticə əldə etdiklərini desələr də, Avropa Birliyi ölkələrinin bu 

uğuru əldə etdiklərini deməyə hələ tələsmirlər. Yaponiyadakı pul genişləmə-

sindən əldə edilən nəticələr isə indiyə qədərki görünüşüylə keçmişdə maliy-

yə siyasətinə ağırlıq verilərək tətbiq etdiyi reflyasiya siyasətinə görə daha 

müvəffəqiyyətli görünür [5]. 

Əvvəllər ən vacib funksiyası qiymət sabitliyini təmin etməkdən ibarət 

olan Mərkəzi banklar bu ildən sonra dünyanın hər yerində bir böhran qəhrə-

manına çevrildilər. Maliyyə sabitliyi, sistematik risk, hətta istehsal və işsiz-

lik kimi göstəriciləri belə siyasətlərinə daxil edib öz içinə tərəf dəyişməkdə 

olan dünya iqtisadiyyatını günümüzə qədər ayaqda saxlaya bildilər. Mərkəzi 

banklar son illərdə dünyada getdikcə daha da çox populyarlaşdı və iqtisadi 

gündəmin mərkəzində oturmağa başladılar. Kommersiya banklarının yanlış 

tutumları ilə başlayan qlobal böhran, onları ən yaxşı şəkildə və daha az zə-

rərlə kompensasiya edən Mərkəzi bankların həyata keçirdikləri siyasəti araş-

dırmaq maraqlı olardı. Onlar kapitalist iqtisadi siteminin öz varlığını təhlü-

kəyə atacaq böyük bir böhrana doğru yuvarlanmasını önləmiş oldular. Mə-

sələn, bu bankların ən öndə gedəni bilindiyi kimi Amerika Federal Ehtiyat-

lar Sistemi (FES, daha çox FED olaraq da adlandırılır) oldu. Əvvəlki tutum-

larından fərqli olaraq bu dəfə FES bazarlarda bol miqdarda likvidlik yaratdı. 

Genişlənən pul-kredit siyasəti tutumu ilə, yəni qiymətli kağızları almaq yolu 

ilə öz balansını artırıb, bir yandan da qlobal iqtisadi sistemi nağd pulla təmin 

edərək ehtimal edilən deflyasiya təhlükəsinin qarşısını aldı. Üstəlik pul-kre-

dit siyasətini işsizlik və istehsal kimi makroiqtisadi göstərici rəqəmlərinə söykə-

nərək basdığı pulun iqtisadiyyatda real sərmayələrə çevrilməsini də təşviq etmiş 

oldu ki, bu da indiyə qədər bir Mərkəz bankı üçün keçmişdə bənzəri görülmə-

miş bir siyasət idi (2009-cu ildə Time jurnalı FED başqanı Bernankeni "İlin 

Adamı" seçərkən, məqsədi Mərkəz banklarının artan nüfuzunu da gözlər önünə 

gətirmək idi). Böhran başlayanda FES xərclərin azalmasını nəzarət etdiyi faiz 

dərəcələrini, yəni federal fondlar üzrə faiz dərəcələrini azaltmaqla məhdudlaş-

dırmağa çalışdı. Həmin ərəfədə ABŞ-da qısamüddətli faiz dərəcələri sıfır həd-

dinə yaxın idi. Faiz dərəcəsi 2007-ci ilin iyulundakı 5,2%-dən 2008-ci ilin de-

kabrında 0-a yaxın səviyyəyə düşdü (0,16%). 

Cədvəl 2. ABŞ-da iqtisadi artım, işsizlik və inflyasiya (1990-2015) 

Göstərici 

(%) 

1990-2007 

Ortalama 

2008-2009 

Ortalama 

2010-2014 

Ortalama 
2015 

Məcmu 

buraxılışın 

artım tempi 

3,0 -1,5 2,2 2,5 
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İşsizlik səviyyəsi 5,4 7,5 8,0 5,4 

İnflyasiya 

səviyyəsi 
2,3 1,4 1,6 0,7 

İnkişaf – Məcmu buraxılışın illik artım tempi. İşsizlik səviyyəsi – illik ortalama.  

İnflyasiya səviyyəsi – qiymətlərin illik dəyişməsi dərəcəsi (ÜDM deflyatoru) 

 

Mənbə: BVF, “World Economic Outlook” iyul, 2015 

 

FES-in faiz dərəcələrini sıfırda dayandırmasına səbəb faiz dərəcəsinin 

mənfi ola bilməməsi səbəbinə görədir. Ölkə iqtisadiyyatını stimullaşdırmaq 

üçün Federal Ehtiyatlar Sisteminin qısamüddətli faizləri daha da aşağı 

endirməsi zərurəti yaranmışdı. Lakin bunun üçün heç bir imkan yox idi, 

çünki faktiki qısamüddətli nominal faizlər sıfıra yaxın idi. Nominal faizlərin 

isə sıfırdan aşağı endirilməsi mümkün deyil. Əgər bu mümkün olsaydı, heç 

kim qiymətli kağızlar almaz, onun əvəzində nağd pul şəklində saxlayardaı, 

çünki əldə saxlanılan nağd pul özü də sıfır faiz dərəcəsinə sahib olduğu de-

məkdir. Bu minumal məhdudiyyət iqtisadiyyatda sıfır minimum həddi prob-

lemi kimi tanınır və FES 2008-ci ilin sonunda belə bir reallıqla üzləşmişdi. 

Lakin nadirən bəzi ölkələrin təcrübəsindəfaizsiyasətinin mənfiyə endirilməsi 

də müşahidə olunmuşdur. Belə ölkələrə nümunə olaraq, İsveçi (İsveç Riks-

bankı) göstərmək olar. Lakin nominal faiz dərəcələrinin əhəmiyyətli şəkildə 

mənfiyə endirilməsi mümkün görsənmir. Belə olduğu təqdirdə, əhalinin yı-

ğımını banklarda saxlamağa heç bir əhəmiyyəti olmur. 

İstehlakçıların borc almalarını və investorlara sərmayə qoyuluşunun 

daha ucuz başa gəlməsini təmin edən faiz dərəcələrinin kəskin azalması, 

sözsüz ki, həm tələbin, həm də məcmu buraxılışın azalmasının qarşısını aldı. 

Lakin, cədvəl 2- də görsəndiyi kimi, təkcə aşağı faiz dərəcəsi ilə dərin böh-

ranın qarşısını almaq yetərli olmamışdı. 2002-2009-cu illərdə məcmu bura-

xılışın artım tempi mənfi idi. Buna baxmayaraq FES uzun müddət (2015-ci 

ilin sonuna qədər) faiz dərəcələrini sıfıra yaxın olaraq saxladı. Sonrakı illər-

də tədricən faiz dərəcələrini artırmağa qərar verdi. Daha sonra FES ―qeyri-

ənənəvi pul siyasəti‖ yolu ilə iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək siyasətinə qərar 

verdi. Bunlardan biri də kəmiyyət yumşalması siyasət tədbiri hesab olunur. 

Ancaq bu alət faiz dərəcəsi qədər effekt vermədi. Unmüddətli faizlərə birba-

şa təsir göstərən FES bunun üçün uzunmüddətli istiqrazların geniş həcmdə 

alınıb-satılmasına başladı. Birinci mərhələdə, FES dövlət və agentliklərə aid 

qiymətli kağızlarını, ikinci mərhələdə ancaq dövlətə aid qiymətli kağızları, 

üçüncüdə isə ipoteka vasitəsi iləhəyata keçirilən qiymətli kağızları, həmçi-

nin dövlətin qiymətli kağızlarını iri miqyasada almağa başladı. Əsas məqsəd 

ondan ibarət idi ki, uzunmüddətli qiymətli kağızların satılması və alınması 
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yolu ilə onların təklifini məhdudlaşdıraraq, qiymətlərini artırmağa nail olun-

sun. Uzunmüddətli borc kağızlarının qiymətlərinin yüksəldilməsində məq-

səd isə uzunmüddətli faizlərin azalması üçün idi. Bu tədbir ənənəvi olmayan 

siyasət hesab olunurdu.Çünki, iqtisadiyyatın normal dövrlərində FES əksər 

mərkəzi banklar kimi qısamüddətli faizləri təsbit edir, uzunmüddətli faizlə-

rin təyin olunmasını bazarın öhdəsinə buraxırdı [7].Bir başqa nümunə isə 

Avropa Mərkəz Bankı (ECB) heterodoks (Ümumi yanaşmadan yayınmış, 

fərqli istiqamətə gedən yanaşmalara verilən addır.Pul və maliyyə siyasəti ilə 

bərabər gəlirlər siyasətinin də izlənilməsinə heterodoks istiqrar siyasəti de-

yirlər. Böyük Depresiya dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin əhəmiyyətini 

ortaya çıxardı, sonralar baş verən hadisələr isə diqqəti heterodoks məktəbinə 

çevirdi) bir xətt izləyən və ən son 6 sentyabr 2012-ci ilin sentyabrında elan 

etdiyi böhranın qarşısını almaq məqsədilə açıqladığı "birbaşa pul əməliyyat-

ları" (OMT – Outright Monetary Transactions) siyasətiylə Avro ölkələrinin 

istiqrazlarına sərhədsiz dəstək gətirərək, İspaniya və İtaliya kimi ölkə iqtisa-

diyyatların müflisləşməsini önləyən siyasət həyata keçirdi. Güclü iqtisadiy-

yata malik olan Avrozonanın məcmu buraxılışının artım tempi ABŞ-da ol-

duğu kimi, böhranın ən kəskin dövründə 2008-2009-cu illərdə mənfiyə düş-

müşdür. Lakin ABŞ-dan fərqli olaraq Avrozonada artım çox zəif olmuş, 

2009-2014-cü illərdə nəinki iqtisadi geriləmə, hətta ÜDM-in artım tempi 

mənfi olmuşdur.  

Cədvəl 3. Avrozonada iqtisadi artım, işsizlik və inflyasiya (1990-2015) 

Göstərici 

(%) 

1990-2007 

Ortalama 

2008-2009 

Ortalama 

2010-2014 

Ortalama 

2015 

Məcmu 

buraxılışın 

artım tempi 

2,1 -2,0 0,7 1,5 

İşsizlik 

səviyyəsi 

9,4 8,6 11,1 11,1 

İnflyasiya 

səviyyəsi 

2,1 1,5 1,0 1,1 

İnkişaf – Məcmu buraxılışın illik artım tempi. İşsizlik səviyyəsi – illik ortalama. 

İnflyasiya səviyyəsi – qiymətlərin illik dəyişməsi dərəcəsi (ÜDM deflyatoru) 

Mənbə: BVF, “World Economic Outlook” iyul, 2015 

Bir qrup iqtisadçılar böhrandan əvvəl hesab edirdilər ki, vahid valyuta 

(Avro) vahid monetar siyasət deməkdir, bu da öz növbəsində Avrozonada 

vahid faiz dərəcəsi demək idi. Əgər zonaya daxil olan bir ölkə iqtisadi tə-

nəzzülə uğrayarsa və digəri isə iqtisadi yüksəlişdədirsə, belə olan halda iqti-

sadiyyat necə tənzimlənəcək? İqtisadi geriləmə yaşayan ölkə istehsalı və 
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xərcləmələri artırmaq üçün faiz dərəcələrini azaltmalı, digəri isə əksinə iqti-

sadiyyatının yavaşlamaması üçün faiz dərəcəsini artırmalıdır. Vahid Mərkə-

zi bank olduğu halda faiz dərəcəsi eyni olacaqdır. Bu zaman tənzimləmə 

necə olmalıdır? Vahid valyuta ölkələrin məzənnə fərqinə görə manevr 

etmək imkanlarını əlindən alır. Ölkənin böyük mənfi xarici ticarət balansı 

varsa və o daha rəqabətli olmaq istəyirsə, o zaman nə etməlidir? Məzənnəni 

tənzimləyə bilməyən ölkə qiymətləri rəqiblərinə nisbətən azaltmaq məcbu-

riyyətində qalacaq və bu da uzun və ağrılı proses olacaqdır. Böhrandan 

sonra Avrozonanın bir sıra ölkələri – İrlandiya, Portuqaliya, Yunanıstan tə-

nəzzül yaşadılar. Bu ölkələrin ayrıca öz valyutaları olsaydı, onlar digər val-

yutalara nisbətən devalvasiya edib ixraclarını artıra bilərdilər. Lakin yuxarı-

da sadalanan səbəblər üzündən bu mümkün olmadı. Məhz bu səbəbdən, bir 

sıra iqtisadçılar, hətta 2015-ci ilin ilk yarısında Yunanıstandakı maliyyə 

böhranının dərinləşdiyi bir vaxtda Almaniyanın maliyyə naziri bildirmişdir 

ki, hazırkı vəziyyətdə Yunanıstanın Avrozonanı ən azı 5 illiyə tərk etməsi 

məqsədəuyğundur. Lakin, digər iqtisadçılar Yunanıstanın böhranlı vəziyyət-

də ittifaqdan çıxarılması iqtisadi birliyin təməl prinsiplərinə zidd olduğunu 

bildirərək bunun monetar birliyin gələcək nüfuzu üçün də təhlükəli ola bilə-

cəyini bildirmişdilər. Eyni zamanda hesab edirdilər ki, Avrozonanı tərk edən 

ölkə bu birlikdən gələn digər faydalardan məhrum olar və ölkə üçün daha 

dərin problemlərə səbəb ola bilər. Bunlara əlavə olaraq keçmiş illərdə, xüsu-

silə Latın Amerika ölkələrində baş verən hiperinflyasiya dövrlərində tətbiq 

edilən və yuxarıda bəhs etdiyimiz heterodoks iqtisadi siyasət tədbirləri həya-

ta keçirilmişdir. Belə ki, Latın Amerikası ölkələrində bu ümidsiz halıdan 

qurtulmaq məqsədilə yüksələn qiymətlərdən heç olmasa birini dayandıraraq 

insanlarda bütün qiymətlərin artacağı gözləntisini azaltmaq metodu təcrü-

bədən keçirilmişdir. Bu siyasət, iqtisadiyyatdakı istehsal faktorları sahibləri-

nin əlinə keçən bəzi gəlirlərin (əmək haqqı, renta, faiz, mənfəət), ya da bir-

başa qiymətlərin və ya faizlərin dondurulması formasında tətbiq edilmişdir. 

Məsələn, fərz edək ki, iqtisadiyyatda yüksək inflyasiya müşahidə olunur. 

Belə olan halda maaşlar, icarə qiymətləri, əmtəə və xidmətlərin qiymətləri, 

hətta faizlər də dondurula bilər. Beləliklə, ölkə daxilindən qaynaqlanan 

qiymət artımları durdurulmuş olur. Valyuta kursunu sabitləyib mərkəzi 

bankların yalnız valyuta alması əvəzində pul emissiya etməsi, ya da yalnız 

valyuta satışları yolu ilə bazardan pul çəkməsi qaydası tətbiq edilmişdir. Bu 

ölkələrdə mərkəzi bank texniki ifadə ilə ―pul şurası‖ (currency board) kimi 

çalışmışdır. [8] Heterodoks siyasəthəmişə tətbiq edilmir, çünki bu durumda 

bazara müdaxilə edildiyindən ―qara bazar‖a geniş imkanlar açılır. 
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Resessiya başa çatdıqca, mərkəzi banklar tədricən öz başlıca mandatı-

na – inflyasiya hədəfinə prioritet verməyə başlamışlar. İl ərzində ABŞ-da 

monetar siyasət yumşaldıldığı halda, Çində sərtləşmə, Avropada isə neytral 

siyasətə üstünlük verilmişdir. Eyni zamanda iqtisadi artımı dəstəkləmək 

məqsədilə milli valyutaların qarşılıqlı dəyərsizləşməsinə qarşı qlobal koordi-

nasiya səyləri gücləndirilmişdir. İqtisadi artımın stimullaşdırılması vəzifəsi-

nin başqa vasitələrlə, əsasən struktur islahatlarla həyata keçirilməsi məqsə-

dəuyğun sayılmışdır [9]. 

Nəticə 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, dünya iqtisadiyyatında yaşanan hərəkət-

lilik xüsusilə də böyük iqtisadiyyata sahib ölkələrin mərkəz banklarının hə-

yata keçirdikləri pul siyasətlərinin də dəyişməsinə səbəb olmaqdadır. Geniş-

lənən pul-kredit siyasəti, sıfır faiz dərəcələri siyasəti ilə bərabər günümüzdə 

dünya MB-ləri ənənəvi olmayan faiz dərəcələri dəhlizi, məcburi ehtiyat nor-

maları siyasəti kimi üsullar mərkəz bankları tərəfindən istifadə edilməyə 

başlanmışdır. Fikrimizcə hazırda qlobal maliyyə sektorunun disiplinə salın-

ması üçün edilən bütün cəhdlər maliyyə sistemin kövrəkliklərini azaltsa da, 

real sektorun tam toparlandığını söyləmək hələ mümkün deyildir. Real sek-

torun tam toparlana bilməsi üçün investisiya mühitini düzəldəcək təşviqlərin 

olması və digər maliyyə siyasətləri ilə dəstəklənilməsi lazımdır. Çünki real 

sektorda investorların yatırım qərarlarını ardıcıl olaraq təxirə salmasına 

səbəb olan mənfi gözləntilər iqtisadiyyatda kövrəkliklərin artmasına səbəb 

olmaqdadır. Ancaq gələcəyə dair gözləntilərin müsbət olduğu bir mühitin 

olması investorları cəzb edə, məşğulluq və istehsalı artıra, iqtisadi böyümə-

nin və rifahın artmasını təmin edə bilər. 

Müasir iqtisadi böhrandan çıxış ənənəvi deyil, prinsipcə yeni vasitə-

lərlə və metodlarla həyata keçirilməlidir. Fiskal və monetar tədbirləri paralel 

şəkildə həyata keçirmək, iqtisadiyyatın real sektorunda innovasiyanı stimul-

laşdıran iqtisadi siyasət aparmaq zəruridir. Böhrandan çıxışın optimal yolu 

mütləq qaydada iqtisadi və insitutsional islahatları əhatə etməlidir. 
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external market of agricultural products 

Алгоритм реализации возможностей выхода на внешний рынок 

сельскохозяйственной продукции 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə kənd təsərrüfatı məhsullarının xari-

ci bazara çıxış imkanlarının reallaşdırılması alqoritminin seçilməsi məsələ-

ləri araşdırılmışdır. Həmin məhsulların xarici bazara şıxış qərarının əsaslan-

dırılması üçün alqoritm seçilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici 

bazara çıxarılması alqoritmində bəzi addımların təkmilləşdirilməsi imkanları 

müəyyən olunmuşdur.  

Açar sözlər: alqoritm, ardıcıllıq, qərar, xarici bazar, kənd təsərrüfatı. 

Abstract: The algorithm of the realization of the opinions of the entry 

into extermal market of agricultural products was researched in produced 

article. The algorithm for the grounds of the decision on the entry into 

external market of these products was chosen. The opinions of the 

improvement of some steps in the algorithm of the entry into external of 

agricultural products were determined. 

Keywords: algorithm, sequence, decision, external market, agriculture. 

Резюме: В представленной статье были исследованы вопросы вы-

бора алгоритма реализации возможностей выхода на внешний рынок 

сельскохозяйственной продукции. Был выбран алгоритм для обоснова-

ния решения выхода данной продукции на внешний рынок. Были уста-

новлены возможности совершенствования некоторых шагов в алгоритме 

выхода на внешний рынок сельскохозяйственной продукции 
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Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin xarici bazara çıxış addımlarının ardı-

cıllığında müşahidə edilən fərqləri şərtləndirən amillərin sistem əmələgətir-

mə qabiliyyəti və həmin sistemin deferminasiyalığı səviyyəsi kənd təsərrü-

fatı məhsullarının xarici bazara çıxış alqoritminin variantlarının sayını mü-

əyyən edən səbəblər kimi xüsusi diqqətə layiqdir. Kənd təsərrüfatı məhsul-

larının növü, həcmi və göndərmələrin dövriliyi, ixrac infrastrukturunun inki-

şaf səviyyəsi, rəqabətin kəskinliyi və bu kimi bir sıra digər amillərin təsiri 

altında formalaşan sistemin deferminasiyalılığı azaldıqca haqqında danışılan 

alqoritmin addımları və onların ardıcıllığında müşahidə edilən fərqlər özünü 

daha əyani şəkildə göstərir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin xarici bazara çıxışı barədə qərarın ha-

zırlanması və qəbulu üzrə əlverişli alqoritmin seçilməsi zamanı məhz bu 

fərqli cəhətlərə önəm verilməlidir. Müəssisə, o cümlədən kənd təsərrüfatı 

müəssisəsi səviyyəsində xarici bazara çıxış barədə əsaslandırılmış qərarın 

qəbulu alqoritmi kimi, müvafiq mənbələrdə aşağıdakı yanaşmaya kifayət 

qədər tez-tez rast gəlinir. 

1. Müəssisənin rəqiblərlə müqayisədə, hazırkı vaxta və perspektivdə 

daxili bazardakı mövqeyi; 

2. Perspektivli xarici bazarların öyrənilməsi; 

3. Xarici bazarda rəqabətin təhlili; 

4. Marketinq imkanları və təhlükələrinin aşkar edilməsi; 

5. Potensial məqsədlə xarici bazarın seçilməsi; 

6. Konkret bazara çıxış yolları barədə qərar qəbul edilməsi; 

7. Beynəlxalq marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması; 

8. Məqsədli bazarda taktiki fəaliyyət proqramının işlənib hazırlanması; 

9. Xarici bazarda firmanın əldə etdiyi nəticələrin təhlili və təshihlərin 

aparılması [2,s.98]. 

Təqdim olunan ardıcıllıqla həyata keçirilən tədbirlər səyasində xarici 

bazara çıxış barədə qəbul edilmiş qərarlar artıq on illərdir ki, geniş ixrac po-

tensialına malik ölkələrdə və transmilli çirkətlərdə, kifayət qədər fərqli si-

tuasiyalarda özünü doğrultmuşdur. Bununla belə, tövsiyyə olunan alqorit-

min addımlarının demək olar ki, əksəriyyətində təkmilləşdirmə imkanları 

vardır və onların reallaşdırılması məqsədilə addımların hər birinin üzərində 

dayanmağa ehtiyac vardır. 

1. Daxili bazarda müəssisənin mövqeyinin təhlili və rəqiblərlə müqa-

yisədə həmin mövqenin müasir vəziyyətinin və prespektivlərinin səciyyə-

ləndirilməsi. Bu halda aşağıdakıları tədqiq olunur: müəssisənin bazarın hər 

bir seqmenti nəzərə alınmaqla bazar payı, müəssisənin ölçüsü, məhsulun 

keyfiyyəti, çeşidi və bir sıra digər göstəriciləri, məhsulun istehlakçıya doğru 



Zakir QULİYEV 

84 

yeridilişi, o cümlədən, satışı və bölgüsü, maliyyə, kadr ehtiyatları, qiymət, 

ödəniş qaydaları, müəssisələrinin alıcılırla, banklarla, malgöndərənlərlə, ha-

kimiyyət strukturları ilə əlaqələri, xidmətin səviyyəsi. Qeyd olunan göstəri-

cilərin kəmiyyətcə dəqiqləşdirilməsi səviyyəsi ilkin informasiyanın əldə 

edilməsi, sistemləşdierilməsi, bu və ya digər dərəcədə aqreqasiyası (verilən-

lərin inforinformativliyində itkiyə yol vermədən onların həcminin azaldıl-

ması) üzrə atılan addımların xarakteri və ardıcıllığından asılıdır. Başqa 

sözlə, xarici bazara çıxış barədə qərarın qəbulu alqoritminin birinci addımı-

nın səmərəliliyi, öz növbəsində ilkin informasiya massivlərinin yaradılması 

və icmal informasiya massivlərinə qədərki çevirmə alqoritminin əsəslandı-

rılma dərəcəsindən asılıdır. 

2. Xarici bazarın təhlili mərhələsində aşağıdakı göstəricilər təhlil olu-

nur: xarici bazarın tutumu, xarici bazara əlyetənlik, xarici bazarın həssaslığı 

(cavab reaksiyasının xarakteri), xarici bazarın stabilliyi. 

Xarici bazarın tutumu. Bu halda məlum və yeni məhsullar üzrə tutum 

fərqli qaydada hesablanır. Belə ki, məlum məhsullar üçün potensial anoloji 

məhsullar üzrə bir ilə nəzərdə tutulan mövcud və ya gələcək tələb üzrə müəy-

yən edilir. Yeni məhsullar üzrə potensialın hesablanması təcürbəsi belədir: hə-

min potensial ekvivalent məhsullar mövcud olduqda onlara olan tələb üzrə 

müəyyən edilir; ekvivalent məhsullar mövcud olmadıqda həmin potensial yeni 

məhsulların ödədikləri tələbatın dinamikasına əsaslanmaqla müəyyənləşdirilir. 

Xarici bazara əlyetənlik anlayışı geniş və demək olar ki, hər bir halda 

əlavə dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı olan anlayışdır. Məsələ ondadır ki, potensi-

al bazar ilk baxışda cəlbedici görünsə də, müxtəlif səbəblərdən kifayət qədər 

əlyetən olmaya bilər. Həmin səbəblər qismində, ilk növbədə tarif və qeyri-

tarif maneələri, bazarın mənimsənilməsi məsrəflərinin çox yüksək olması 

qeyd edilməlidir. 

Xarici bazarın həssaslığı, konkret halda onun cavab reaksiyasının xa-

rakteristikaları təcürbədə adətən sınaq satışları və yoxlama məqsədilə xid-

mətlərin göstərilməsi sayəsində müəyyən edilir. Xarici bazarın həssaslığının 

qiymətləndirilməsində məqsəd bazar tərəddüdlərinin güclənməsi halında 

marketinq kompleksində təshihlər aparmaqdır. 

Xarici bazarın stabilliyi burada ümumi vəziyyətin təhlili və qiymətlən-

dirilməsi baxımından kifayət qədər mühüm və geniş diapazonlu göstəricilər 

qrupu hesab edilir. Həmin göstəricilər qrupu xarici bazarda siyasi və iqtisadi 

vəziyyəti xarakterizə edir. Bu halda ilk növbədə , ―müəssisələrin və əhalinin 

ödəniş qabliyyəti, əmlakın dövlət tərəfindən müsadirə olunması ehtimalı 

kimi göstəricilərə önəm verilir‖ [3,s.87]. 

3. Xarici bazarda rəqabətin (rəqabət mühitinin) təhlili. Xarici bazara

çıxış barədə qərarın qəbulu alqoritmində ümumi məqsəd konteksində bu 
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mərhələnin altməqsədi müəssisənin rəqiblərlə müqayisədə öz rəqabət üstün-

lükləri və çatışmayan cəhətlərini aşkar etməkdir. Ölkə hüdudlarından satış 

məqsədilə kənara məhsul çıxaran müəssisənin müqayisəli rəqabət üstünlük-

lərinin müəyyən edilməsi üçün adətən aşağıdakı göstəricilər qrupu təhlilə 

cəlb olunur: marketinq kompleksinin elementlərinin (məhsul, qiymət, satış 

yeri, malın yeridilişi) xarakteristikası; işçi heyətinin xarakteristikası, o cüm-

lədən ixtisas dərəcəsi, riskli fəaliyyət qabiliyyəti. Korrupsiyalaşma səviyyə-

si; hakimiyyət strukturları, banklar və müxtəlif assosiasiyalarla əlaqələrin 

(fəaliyyətin xarici mühitini formalaşdıran əlaqələrin) vəziyyətini əks etdirən 

göstəricilər; kənd təsərrüfatı və onunla birbaşa əlaqədar olan sahələrdə isteh-

sal, iqtisadi və texnoloji göstəricilər. 

4. Marketinq imkanlarının və təhlükələrinin aşkar edilməsi və qiymət-

ləndirilməsi. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin xarici bazara çıxış imkanları-

nın və onların rastlaşdığı təhlükələrin müəyyən edilməsi zamanı aşağıdakı 

diqqət mərkəzində olmalıdır: ixracatçı ölkənin xarici müiti; idxalçı ölkənin 

xarici mühiti; müəssisənin öz vəziyyəti. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin marketinq imkanlarının və təhlükələ-

rinin aşkar edilməsi prosesində ölkənin idxalın və ixracın inkişafına münasi-

bəti və yürüdülən iqtisadi və xarici ticarət siyasətinin prioritetləri nəzərə 

alınmalıdır. Bu baxımdan ölkələrin işləyib hazırladığı və həyata keçirdiyi 

strategiyaları, əsasən aşağıdakı dörd istiqamətdə fərqləndirirlər. 

– azad ticarət. Bu strategiyanı, bazarda bu və ya digər məhsullar üzrə 

aparıcı mövqeyə malik, rəqabətdən çəkinməyən ölkələr həyata keçirirlər; 

– proteksionizm. Daxili istehsalı dəstəkləmək üçün idxala qoyulan 

məhdudiyyətləri nəzərdə tutur; 

– təcridolma. Beynəlxalq ticarət əlaqələrində iştirak etməmək barədə 

qərar qəbulunu reallaşdıran strategiyalardır; 

– bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının qıt olduğu bazarın doldurul-

ması. Bu strategiyanı öz daxili istehsalçıları tərəfindən istehsal edilə bilmə-

yən məhsullarla bazarı doldurmaq məcburiyyətində olan ölkələr həyata keçi-

rirlər. Sonuncu hala milli ərzaq təhlükəsizliyinin təminatının xüsusilə aktual 

olduğu ölkələrdə daha çox rast gəlinir. Sadalanan strategiyalar sərt və çevik 

ola bilər. Sərt dedikdəbu halda strateji xəttin bütün bazarlarda və bütün məh-

sul növləri üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Strategiyanın çevikliyi 

isə şərh olunan istiqamətlərin bazarın bu və ya digər seqmentində reallaşdı-

rılması halını ifadə edir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsas marketinq imkanları aşağıdakı amil-

lər hesabına formalaşır: məhsul və xidmətin həyat dövrünün artırılması; məhsul 

vahidinə düşən məsrəflərin aşağı salınması; dövlət dotasiyalarının, subsidiyaların 
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və digər güzəştlərin əldə edilməsi; mənfəətin artımı və rentabelliyin yüsəldilməsi; 

müəssisənin istehsalçı və tərəfdaş nüfuzunun yüksəldilməsi [1, s.281]. 

5. Potensial məqsədli perspektiv xarici bazarın seçilməsi. Xarici ba-

zarda konkret məqsədə uyğun olaraq seçilən seqmentlərin sayını müəyyən 

etmək üçün əsasən təmərküzləşmə və dispers üsullarından istifadə olunur. 

6. Konkret xarici bazara çıxış yollarının seçimi barədə qərarın qəbul

edilməsi. Kənd təsərrüfatı müəssisəsi xarici bazara çıxışın aşağıda sadalanan 

yollarının bir və ya bir neçəsindən istifadə edə bilər: istehsal kooperasiyası, 

ixrac, müçtərək müəssisə, lisenziya razılaşmaları, müqavilə üzrə məhsul is-

tehsalı, idarəetmə müqavilələri, françayzinq, kompensasiya sövdələşmələri 

və ya barter, birbaşa investisiyalaşma. 

7. Beynəlxalq marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması. Məhsul

satışının səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə, məlum olduğu kimi, analtik 

proqramlardan və aparılan tədqiqatlardan istifadə edərək istehlakçının dav-

ranışının qanunauyğunluqları və meyillərinin öyrənilməsini nəzərdə tutan 

marketinq strategiyasının aşağıdakı növləri fərqləndirilir: bazara nufuzetmə, 

hücum, müdafiə, iflasdan qurtulmaq üçün geriçəkilmə, artım və şaxələndir-

mə strategiyaları. Beynəlxalq marketinqin sadalanan strategiyalarının məhz 

hansı birinin və ya hansı kombinasiyasının seçilməsi müəssisənin mövcud 

və yaxın perspektivə hesablanan potensialının xarakteristikasından və xarici 

mühit amillərinin təsirinin qiymətləndirilməsinin nəticələrindən asılıdır. 

8. Xarici bazarda fəaliyyətin taktiki proqramının işlənib hazırlanması.

Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin xarici bazardakı fəaliyyətinin taktiki proqra-

mı hazırlanarkən aşağıdakı iki yanaşma arasında seçim etmək və ya onların 

birgə tətbiqi imkanlarını reallaşdırmaq lazım gəlir: resurslara qənaət edilmə-

si; satış bazarının genişləndirilməsinə vəsaitin artırılması. 

Xarici bazarda fəaliyyətin taktiki planlaşdırılması təcürbəsi aşağıdakı 

addımların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur: aqro-

biznesin imkan və problemlərinin mümkün detallaşdırma səviyyəsində mü-

əyyən edilməsi: aqrobiznesin özünəməxsus və real məqsədlərinin müəyyən 

edilməsi; proqramın icrası üzrə məsul olan şəxslərin (qurumların) təyin edil-

məsi; işlərin və proqramın icrası üzərində nəzarətin qrafikinin işlənib hazır-

lanması; məqsəd və proqramlardan proqnoz və büdcələrə keçid. 

9. Müəssisənin xarici bazarda fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili və təs-

hihlərin aparılması. Haqqında danışılan təhlilin səmərəliliyi, əvvəlcədən mü-

əssisənin xarici bazara çıxış proqramı əsaslandırılarkən üstünlük verilən 

prinsiplərə və metodolojiyaya əsaslanmalıdır. Məhz belə yanaşma, kənd tə-

sərrüfatı müəssisəsinin xarici bazarda fəaliyyətinin nəticələrinin təhlilinə 

əsaslanaraq apardığı təshihlərin səmərəliliyinin ilkin yanaşmada təmin edir. 
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Xülasə: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həya-

ta keçirdiyi uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsində ölkədə iqtisadi artım ilbəil 

sürətlənmiş, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşmasına əhəmiyyətli təsir gös-

tərmişdir. Həyata keçirilən Dövlət Proqramları regionlarda yeni sənaye sa-

hələrinin yaradılmasını sürətləndirmiş və yeni iş yerlərinin açılması ilə nəti-

cələnmişdir. Ötən 2003-2018-ci illərdə respublikada sənayenin müxtəlif sa-

hələrində dinamik inkişaf baş vermişdir. Əldə olunan statistik materialları 

bu inkişafın əsas göstəricisi kimi qiymətləndirmək olar. 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

uğurlu iqtisadi siyasəti və onun müsbət nəticələri tədqiq olunur.  

Açar sözlər: Prezident, sənaye, iqtisadi inkişaf, region, dövlət proqramı 

Abstract: As a result of successful economic policy pursued by the 

President of the Azerbaijan Republic Ilham Aliyev, economic growth in the 

country has been accelerated year by year and has had a significant impact 

on improving the welfare of the population. Implemented state programs 
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accelerated the creation of new industries in the rural areas and resulting in 

the creation of new jobs. During the period 2003-2018, the country 

experienced a dynamic growth in various industries. Obtained statistical 

data can be considered as a key indicator of this development. 

The article explores successful economic policy of the President of 

Azerbaijan Republic İlham Aliyev and its implications. 

Keywords: President, industry, economic development, rural area, 

state program 

 

Резюме: В результате успешной экономической политики, про-

водимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом 

Алиевым, экономический рост в стране с каждым годом ускорялся, 

оказал значительное влияние на улучшение социального благосостоя-

ния населения. Реализуемые государственные программы ускорили 

создание новых отраслей промышленности в регионах и привели к от-

крытию новых рабочих мест. В прошедшие 2003-2018 годах в респуб-

лике произошло динамичное развитие в различных отраслях промыш-

ленности. Полученные статистические материалы можно расценивать 

как основной показатель этого развития. В статье исследуется успеш-

ная экономическая политика Президента Азербайджанской Республи-

ки Ильхама Алиева и его положительные результаты.  

Ключевые слова: Президент, промышленность, экономическое 

развитие, регион, государственная программа   

 

Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata 

keçirilən iqtisadi islahatlar Azərbaycan sənayesinin inkişafını sürətləndir-

mişdir. Ölkədə neft-qaz strategiyasının düzgün həyata keçirilməsi ilə maliy-

yə resursları formalaşmış, bununla da sənaye potensialından geniş istifadə 

imkanları yaranmışdır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 2004-cü il 8 de-

kabr tarixli Fərman ilə ölkədə Sənaye və Energetika Nazirliyi yaradılmışdır. 

Nazirlik neft-qaz sənayesi sahələrini, kimya, metallurgiya və emal sənayesi-

nin, toxuculuq, tikiş, dəri məhsullarının istehsalı, maşın və avadanlıqların is-

tehsalı kimi sahələri əhatə edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci il 6 mart tarixli Fərmanı ilə ölkədə xüsusi iqtisadi zonaların yaradıl-

ması prosesinə başlanmışdır. İqtisadi zonaların yaradılması sənaye sahələri-

nin inkişafını sürətləndirmişdir. Azərbaycanda sənaye sahələrinin inkişafı ilə 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə inteqrasiya sürətlənmişdir. Ölkə 

bazasının 2011-ci il 21 dekabr tarixli Fərmanı ilə Sumqayıt Kimya Sənaye 

Parkı yaradılmışdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində neft-
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kimya və digər prioritet sənaye sahələri üzrə məhsulların istehsalı və emalı 

müasir texnologiya əsasında həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənmiş ―Azərbaycan Respub-

likasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-

2015-ci illər) və Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının 

yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər‖ haqqında çoxsaylı Sərəncamlar öl-

kədə energetika sənayesinin inkişafını sürətləndirmişdir. Avropa İttifaqının 

Avropa tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən ―Azərbayca-

nın enerji sektorunda hüquqi yanaşma və struktur islahatları‖ treninq layihəsi 

çərçivəsində Sənaye və Energetika Nazirliyi və Almaniyanın İqtisadiyyat və 

Texnologiya Federal Nazirliyinin birgə iştirakı ilə ―Elektroenergetika haqqın-

da‖ və ―Qaz təchizatı haqqında‖ qanunlar layihəsi hazırlanmışdır. 

2008-ci il martın 3-də Prezident İlham Əliyev ―Daşkəsən filizsaflaş-

dırma‖ ASC-nin Gəncə polad kompleksinin və ―Det-al‖ alüminium zavodu-

nun təməl qoyma mərasimi zamanı çıxışında demişdir: ―Bu böyük zavodla-

rın tikintisi Azərbaycanda yeni sənayenin yaranması deməkdir. Biz çox istə-

yirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf etsin və bu baxımdan, əl-

bəttə ki, güclü sənaye potensialının yaranması çox böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu iki zavodun timsalında biz bunu görürük. Böyük polad kompleksi-

nin tikintisi nəticəsində Azərbaycan çox böyük iqtisadi imkanlara nail ola-

caqdır. Buraya çox böyük investisiyalar qoyulacaqdır. Eyni zamanda, alümi-

nium zavodunun tikintisinə də investisiyalar qoyulacaqdır. Bütövlükdə in-

vestisiyaların həcmi 1 milyard dollardan çox olacaqdır. Bu da Azərbaycan 

sənayesinə, onun qeyri-neft sektoruna qoyulan ən böyük sərmayələrdən biri-

dir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycana böyük inam var, Azərbaycanın inkişa-

fına böyük ümidlər var və xarici inventarlar, banklar və tikinti şirkətləri 

Azərbaycanda işləmək üçün səylər göstərirlər‖ [1]. Respublikada neft strate-

giyasının uğurla həyata keçirilməsi ilə bu sahənin inkişafı sürətlənmişdir. 

2005-ci ildə Azərbaycanda 22,2 mln. ton neft və 5,82 milyard kub. metr qaz 

hasil edilib, 22,3 mld. kvt. saat elektrik enerjisi istehsal olunub, bu da 2004-

cü illə müqayisədə neftin hasilatı 6 min. 6,72 min ton qazın hasilatı 812 

min. kub metr, elektrik enerjisi 1 milyard kvt. saat artmışdır [2, s. 15]. 2005-

ci ildə ―Əsrin müqaviləsi‖ çərçivəsində ―Azəri‖ yatağından ilk neftin hasila-

tı ilə ölkənin ―böyük neft‖ mərhələsinin başlanğıcı qoyuldu. Təkcə bu yataq-

dan il ərzində 6,2 mln. ton xam neft və 1 milyard kilometr qaz hasil edilmiş-

dir. Ötən il Azərbaycanda hasil edilmiş 22,2 mln. ton xam neft son 64 ildə 

ən yüksək göstərici olmuşdur [2, s. 20]. 2005-ci il mayın 25-də Bakıda 

Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Qazaxıstanın dövlət başçılarının iştirakı 

ilə Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin Azərbaycan 

hissəsinin istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. Neft-
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qaz sənayesinin inkişafı istiqamətində atılan uğurlu addımların nəticəsində 

ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi tam təmin olunmuşdur. Prezident İlham 

Əliyevin uğurlu neft strategiyası nəticəsində Azərbaycan regionun iqtisadi 

cəhətdən güclü dövlətinə çevrilmiş, Avropanın enerji təhlükəsizliyində əsas-

lı rol oynamış və dünyanın əsas neft sənayesinin inkişaf etmiş mərkəzlərin-

dən birinə çevrilmişdir. 2005-2006-cı illərdə gücü 150 mvt. olan Yenikənd 

SES-in tikintisi, 1 saylı Bakı İEM-də ümumi gücü 110 mvt olan 2 ədəd qaz-

turbin qurğusunun quraşdırılması, Mingəçevir SES-də 4 ədəd hidroaqreqatın 

yenidən qurulması, Şimal DRES-də gücü 400 mvt. olan buxar qaz turbininin 

istismara verilməsini, regionlarda yarımstansiyaların tikintisini energetika 

sənayesinin inkişafını göstərən əsas göstərici kimi qiymətləndirmək olar. 

Ölkə başçısının müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq regionlarda 52 modul 

tipli elektrik stansiyaların tikintisi həyata keçirilmişdir.  

Respublikada 2000-ci ilə nisbətən, 2011-ci ildə fəaliyyət göstərən sə-

naye müəssisələrinin sayı 127,1% artaraq 01.01.2012-ci il tarixə 2508 vahid 

təşkil etmişdir. Həmin illər ərzində sənaye məhsullarının həcmi 9,6 dəfə ar-

taraq 35,0 mlrd. man. çatmışdır. Təkcə 2007-2011-ci illər ərzində ölkə səna-

yesində əsas kapitala 21,7 mlrd. man. investisiya yönəldilmişdir ki, onun da 

10,1 mlrd. ton xarici, 11,6 mlrd. man. daxili investisiyalar təşkil etmişdir. 

2000-2011-ci illər ərzində ölkə sənayesində əsas istehsal fondlarının dəyəri 

5.7 dəfə artaraq 41,7 mlrd. manata çatmış, həmin dövrdə sənayedə çalışan 

işçilərin sayı 11.7% azalsa da, onların orta aylıq əmək haqqı 5,9 dəfə artaraq 

518,6 man. təşkil etmişdir [3, s. 33]. Prezident İlham Əliyev İmişli şəkər za-

vodunun açılışındakı çıxışında demişdir: ―Zavodda ən qabaqcıl texnologiya-

lar mövcuddur. Burada dünyada mövcud olan ən yüksək səviyyədə şəkər is-

tehsalı təmin ediləcəkdir. Çünki şəkər istehsalı çox mürəkkəb bir prosesdir 

və onun qiyməti, müxtəlif bazarlara daxil olması onun keyfiyyətindən çox 

asılıdır. Ona görə şəkərin keyfiyyəti çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu gün 

müəssisə ilə tanış olarkən, laboratoriya ilə tanış olarkən bir daha gördüm ki, 

burada ən yüksək dünya səviyyəsində şəkər istehsal ediləcəkdir [4]. Ölkə 

başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində qeyri-neft sektoruna qoyulan investisi-

yalar artmış və onun xüsusi çəkisi 2003-cü ildəki 26,8 faizdən, 2009-cu ildə 

60 faizdən artıq olmuşdur. 2009-cu il ərzində regionlarda 71 sənaye müəssi-

səsinin tikintisi başa çatdırılmış, 92 müəssisənin tikintisi isə davam etdiril-

mişdir. 2009-cu ilin 11 ayı ərzində ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələr he-

sabına 6,4 mlrd. manat əsas kapitala investisiya yönəldilmişdir. Əsas kapita-

la yönəldilmiş ümumi sərmayələrin 27,4 faizi neft sektorunun 72,6 faizi isə 

qeyri-neft sektorunun inkişafında istifadə edilmişdir. Əsas kapitala qoyul-

muş vəsaitin 80,1 faizi daxili investisiyalar 19,9 faizi isə xarici investisiyalar 



Emin MƏLİKOV, Aqil ƏHMƏDOV, Elbrus SADIQOV 

92 

təşkil etmişdir [5]. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 

25 dekabr tarixli qərarı ilə xüsusi iqtisadi zonanın sərhədlərində gömrük nə-

zarətinin məntəqələrinin fəaliyyətinin, malların gömrük rəsmiləşdirilməsi-

nin, nəqliyyat vasitələrinin və fiziki şəxslərin sərhəddən buraxılması rejimi-

nin sadələşdirilmiş qaydaları təsdiq edilmişdir. Həyata keçirilən uğurlu iqti-

sadi siyasət emal sənayesini inkişaf etdirmişdir. 2009-cu il dekabrın 18-də 

AİŞ və Almaniyanın ―RAO AqroMilk‖ şirkəti arasında Ağstafanın Böyük-

Kəsik kəndində 4 təsnifatı özündə birləşdirən ―Ağstafasüd Kompleksinin‖ 

yaradılması haqqında saziş imzalanmışdır. Kompleksdə ilə ərzində 18 mln. 

litrdən çox süd məhsulların istehsalı nəzərdə tutulur. 2009-cu ildə Gədəbəy-

də qızıl-mis emalı zavodu, Hacıqabulda kərpic zavodu, Naxçıvanda ―Gəmi-

qaya‖ mineral sular zavodu, Bakıda Elektron Hesablayıcı Maşınlar və Radio 

quraşdırma zavodları, Şamaxıda ―Azərelektronika‖ məişət cihazları zavodu, 

Sumqayıt texnoparkın birinci mərhələsi istismara verilmişdir. 

Sənayeləşdirmə siyasəti həyata keçirilərkən qeyri-neft sənayesinin in-

kişafına əsas diqqət göstərilmişdir. Ölkənin əsas sənaye şəhəri olan Sumqa-

yıtda yaradılmış Texnoparkda yeni və müasir texnologiyaya əsaslanan 

Kabel zavodu, Alçaq təzyiqli plastik borular zavodu, Alüminium elektrotex-

niki çubuqları zavodu, Metal Konstruksiyalar zavodu, Günəş kollektorları 

zavodu, Sənaye qazları zavodu, Ağır maşınqayırma zavodu, Metal əritmə 

zavodu fəaliyyət göstərir. 2010-cu il martın 19-da Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən Gəmiqayırma zavodunun təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. 

Zavodun tikintisi yeni sənaye sahələrinin yaradılmasında və inkişafında 

mühüm rol oynayacaqdır. Bununla yanaşı Lənkəran və Biləsuvar rayonla-

rında Konserv zavodları, çay və dondurma fabrikləri, Ağcabədi və Zaqatala 

rayonlarında süd emalı zavodu Cəlilabad rayonunda Şərab istehsalı zavodu, 

Tərtər rayonunda süd zavodu, Zaqatala rayonunda Tütün emalı zavodu istisma-

ra verilmişdir. 2010-cu ildə qeyri-neft sektorunda yaradılmış əlavə dəyərin 9,1 

faizi qeyri-neft sənayesinin payına düşmüşdür. Belə ki, 2010-cu ildə qeyri-neft 

sənayesi üzrə 6,2 faiz real artım qeydə alınmış və 1687,5 milyon manatlıq əlavə 

dəyər yaradılmışdır. Emal bölməsinin məhsullarından qida məhsulları istehsalı 

2,4 faiz, içki istehsalı 11,8 faiz, mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan mə-

mulatlar istehsalı 7,5 faiz, kağız və kardon istehsalı 25,5 faiz, neft məhsulları is-

tehsalı 8,8 faiz, kimya sənayesi məhsulları istehsalı 16,2 faiz, metallurgiya sə-

nayesi məhsulları istehsalı 44,6 faiz, elektrik avadanlıqları istehsalı 82,8 faiz, 

maşın və avadanlıqlar istehsalı 1,9 dəfə, avtomobil, qoşqu və yarım qoşqular is-

tehsalı 48,4 dəfə olmuşdur. Sənaye məhsulu istehsalı neft sektorunda 1,7 faiz, 

qeyri-neft sektorunda isə 6,6 faiz artmışdır [6].  

Dövlət Neft Şirkətinin ―Azərikimya‖ İstehsalat Birliyinin ―Səthi Aktiv 

Maddələr‖ zavodunun ərazisində sənaye şəhərciyinin yaradılması məqsədə-



Prezident İlham Əliyevin uğurlu iqtisadi siyasəti və onun müsbət nəticələri 

(sənaye sahələri üzrə 2003-2018) 

 

93 

uyğun hesab edilmişdir. Prezident İlham Əliyev çıxışında demişdir: ―Bütöv-

lükdə sənaye inkişafımızla bağlı çox vacib addımlar atılır. Azərbaycanda bir 

neçə böyük sənaye mərkəzi yaradılır. Bu barədə mən əvvəlki iclaslarda da 

demişəm. Bakı şəhərində, Sumqayıtda, Gəncədə və Bakının Qaradağ rayo-

nunda müasir sənaye komplekslərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu isti-

qamətdə önəmli addımlar atılmışdır və ölkəmizdə sənayeləşmə siyasəti apa-

rılır. Əgər bu olmasaydı, bu gün yerli istehsaldan o qədər danışmazdıq. 

Kimya sənayesinin inkişafı üçün tədbirlər görülür, müəssisələr modernləşdi-

rilir, yeni texnologiyalar tətbiq edilir. Bu yaxınlarda Sumqayıt şəhərində 

olarkən göstəriş vermişəm ki, orada kimya sənayesi şəhərciyi yaradılsın‖ 

[12]. Ölkə başçısının birbaşa nəzarəti ilə və həyata keçirilən uğurlu iqtisadi 

siyasət nəticəsində sənaye müəssisələrinin yaradılması prosesi sürətlənmiş-

dir. II Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar Yevlax, Gəncə, Şirvan, Naxçı-

van, Qəbələ, Salyan, Abşeron, Lənkəran, Cəlilabad rayonlarında sənaye mü-

əssisələri yaradılmışdır. 2011-ci ildə Bakıda müasir tikinti istehsalı zavodu, 

Abşeronda AZMDF zavodu, İmişlidə yem və bitki yağları fabrikləri, Sa-

muxda meyvə qurudulması və emalı zavodu, Oğuzda qlükoza istehsalı mü-

əssisəsi, Ağcabədidə ―Atena‖ süd istehsalı və emalı zavodu, Ağsuda çörək, 

şərab zavodları fəaliyyətə başlamışdır. 

2012-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə Aran iqti-

sadi rayonu üzrə 1034 layihəyə 66,7 milyon manat, Gəncə-Qazax İqtisadi 

rayonu 404 layihəyə 16,1 milyon manat, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 

179 layihəyə 24,6 milyon manat, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 66 la-

yihəyə 4,9 milyon manat, Şəki-Zaqatala İqtisadi rayonu üzrə 144 layihəyə 

23,8 milyon manat. Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 189 layihəyə 6,3 milyon 

manat, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 160 layihəyə 4 milyon manat, Ab-

şeron iqtisadi rayonu üzrə 44 layihəyə 34,4 milyon manat və Bakı şəhəri, 

ətraf kənd və qəsəbələri üzrə 199 layihəyə 37,1 milyon manat dövlətin gü-

zəştli kreditləri verilmişdir [7]. Ümumiyyətlə, 2012-ci il ərzində əsas kapita-

la yönəldilmiş ümumi vəsaitin 36,6 faizi sənaye sahələrinin inkişafına yö-

nəldilmişdir. Qeyri neft sektorunun inkişafına sərf edilmiş vəsaitin həcmi isə 

əvvəlki ilə nisbətən 18,3 faiz artaraq ümumi sərmayənin 76,2 faizini təşkil 

etmişdir. Ölkədə sənaye sahələrinin inkişafı nəticəsində əhalinin həyat sə-

viyyəsi xeyli yaxşılaşmışdır. Belə ki, 2012-ci ildə əhalinin nominal gəlirləri 

2011-ci ilə nisbətən 13,8 faiz artaraq 34,7 milyard manat təşkil etmiş, hər 

nəfərə düşən gəlirlər isə 12,2 faiz artaraq 3784,3 manat və ya orta hesabla 

ayda 315,4 manat olmuşdur [7]. II Dövlət Proqramına uyğun 2008-2012-ci 

illərdə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində qazla təmin olunan əhali abunəçi-

lərinin ümumi sayı 1,1 milyondan 1,4 milyona çatdırılıb, yəni əlavə olaraq 
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297 min əhali abunəçisinə qaz verilib. Qazla təmin olunan rayonların sayı 

65-ə çatdırılıb, əlavə olaraq 136 inzibati-ərazi bölgüsünə qaz təminatı bərpa

edilmiş, respublikada qazlaşma səviyyəsi 76,4 faizə, o cümlədən Bakı şəhəri

üzrə 96,3 faizə, regionlarda isə 65,4 faizə çatmışdır [15]. 2013-cü il ərzində

respublika üzrə neft hasilatı 43,31 milyon ton olmuşdur. Hasil edilən neftin

8,31 mln. tonu ARDNŞ-nin, 35 mln. tonu ABƏŞ-in (AÇG-dən 32,5 mln.

ton, Şahdənizdən 2,5 mln. ton) payına düşür. İl ərzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan

əsas ixrac neft kəməri vasitəsilə 29,7 mln. ton, ümumilikdə isə 36,7 mln. ton

neft nəql edilmişdir [16]. Energetika sənayesində səmərəliyi artırmaq və möv-

cud dövlət idarəetmə strukturunun təkmilləşdirmək məqsədilə Azərbaycan

Respublikası Prezidenti 2013-cü il 22 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə Sənaye və

Energetika Nazirliyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazir-

liyi yaradılmışdır. Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq 2012-ci il ərzində Ba-

kıda Metal Konstruksiyalar zavodu, Balaxanıda bərk məişət tullantılarının

yandırılması və çeşidlənməsi zavodları, Sumqayıtda ―Azgüntex‖ zavodu isti-

fadəyə verilmiş, Balaxanı Sənaye Parkının təməli qoyulmuşdur. Azərbaycan

Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə ―Azər-

baycan 2020: gələcəyə baxış‖ inkişaf konsepsiyası təsdiq edilmişdir. Burada

sənaye sahələrinin kompleks inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasət nə-

ticəsində, yerli xammala əsaslanan müasir standartlara uyğun sənaye müəs-

sisələri yaradılmışdır. 2013-cü il ərzində Bakı şəhərində Qaz turbinli istilik 

Elektrik stansiyası, Qazax rayonunda Sement Zavodu, Sumqayıtda Polad 

boru zavod və ―Gilan‖ Tekstil parkı, Abşeron rayonunda Plastik qablar is-

tehsalı və ―Milla‖ süd məhsulları zavodu, Hacıqabulda seramik istehsal edən 

müəssisə, Şirvan şəhərində cənub Elektrik stansiyası, Qəbələ rayonunda 

Üzüm emalı zavodu, İsmayıllı rayonunda Tikiş fabriki, Şabran rayonunda 

Taxtakörpü SÖS, İsmayıllı-1 SES, Naxçıvan MR-da Arpaçay SES və digər 

sənaye müəssisələri istifadəyə verilmişdir. Prezident İlham Əliyev Qazax ra-

yonunda sement zavodunun açılışında demişdir: ―Biz sənaye müəssisələri-

nin yaradılması ilə bağlı çox ciddi addımlar atmışıq. Burada həm dövlət in-

vestisiyaları öz rolunu oynayır və ölkədə mövcud olan gözəl sərmayə də bax 

bu reallıqları yaradır. Çünki adambaşına qoyulan birbaşa xarici sərmayələrin 

həcminə görə Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir. Həm xarici, 

həm daxili investisiyalar qoyulur. Hazırda daxili investisiyalar ümumi in-

vestisiyaların 70 faizini təşkil edir. Bu, onu göstərir ki, həm dövlət investisi-

yaları daha çox qoyur, eyni zamanda da, yerli şirkətlər də öz maliyyə resurs-

larını ölkə iqtisadiyyatına cəlb edirlər. Bu zavodun tikintisi də yerli investor-

lar tərəfindən həyata keçirilmişdir. Mən bunu çox alqışlayıram‖ [13]. Yeni 

yaradılan zavodların fəaliyyəti ilə qeyri-neft sənayesinin həcmi xeyli artmış-
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dır. Qeyri-neft sənayesi məhsulları sənayenin ümumi buraxılışının 20,1%-ni 

təşkil etmiş və sənayedə xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqa-

yisədə 0,7 faiz artmışdır. Qeyri-neft sənayesində istehsal olunmuş məhsulun 

108,1 milyon manatı və ya 1,6 faizi mədənçıxarma sənayesinin, 4679,2 

milyon manatı və ya 69,19%-i emal sənayesinin, 1770,6 milyon manatı və 

ya 26,1 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı təchizatının, 218,7 mil-

yon manatı və ya 3,2 faizi su təchizatı və tullantılarının təmizlənməsinin pa-

yına düşmüşdür. Qeyri-neft sənayesinin emal bölməsində istehsal olunmuş 

59,2 faizi qida məhsullarının 8,6 faizi metallurgiya və hazır metal məmulat-

ları istehsalı sahələrinin 7,4 faizi tikinti materiallarının istehsalı, 4,3 faizi 

kimya sənayesinin, 53 faizi maşın və avadanlıqlarının istehsalı, 2,8 faizi 

elektrik avadanlıqları istehsalı sahələrinin 12,4 faizi isə digər bölmələrin pa-

yına düşür [8]. Təkcə 2013-cü ildə qida məhsullarının istehsalı sahəsində 

2,6 milyard manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. Qənd və şəkər tozunun is-

tehsalı 16,6 faiz, qaymaq və xama istehsalı 2,2 faiz, marqarin istehsalı 6,3 

faiz, kərə yağı istehsalı 0,6 faiz, çörək və bulka məhsulları istehsalı 1,0 faiz 

artmışdır. 2013-cü il ərzində bütövlükdə ölkə sənayesində çalışan muzdlu 

işçilərin sayı 6,1 faiz artmış və 182,8 min nəfər təşkil etmişdir. Orta aylıq 

əmək haqqı 8,0 faiz artaraq 645,7 manata çatmışdır. Sənayedə çalışanların 

50,0 faizi emal müəssisələrində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur [8].  

Prezident İlham Əliyevin nəzarəti ilə həyata keçirilən II Dövlət Proq-

ramının nəticəsində 2013-cü il ərzində regionlarda 20-dən çox yeni sənaye 

müəssisələri yaradılmışdır. Dövlət başçısının 2013-cü il 23 aprel tarixli sə-

rəncamı ilə Gəncə şəhəri və Daşkəsən rayonunun ərazilərində dəmir filizinin 

hasilatını təşkil etmək və yeni texnologiyanın tətbiqi ilə polad istehsalını ar-

tırmaq məqsədilə Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti yaradılmışdır. Bununla da ölkədə metallurgiya sənayesinin inki-

şafında mühüm addım atılmışıdr. Ölkədə qara metallurgiya məhsullarına 

artan tələbatı ödəmək və yerli xammal hesabına metallurgiya sənayesini in-

kişaf etdirmək məqsədilə ―Polad İstehsalı Kompleksinin yaradılması haq-

qında‖ Prezidentin Sərəncamı uğurla həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2012-ci il 5 noyabr tarixli Fərmanın 7.1.2-ci yarım 

bəndinin icrası olaraq texnologiyalar parklarının fəaliyyətinin təşkili məqsə-

dilə ―Texnologiyalar planları haqqında Nümunəvi Əsasnamə‖ layihəsi ha-

zırlanmışdır. Ölkədə yaradılan sənaye parklarında aqro və tibb kimyası, 

məişət kimyası, tikinti sənayesi kimyası, elektrotexnika və avtomobil səna-

yesi kimyası, sənaye avadanlıqlarının istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 10 yanvar tarixli Sərəncamı 

ilə 2014-cü il Azərbaycan Respublikasında ―Sənaye ili‖ elan edilmiş və döv-
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lət başçısının 2014-cü il 12 mart tarixli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respub-

likasında 2014-cü ilin ―Sənaye ili‖ elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər Planı‖ 

təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planında sənaye müəssisələrinin yenidən qurul-

ması, yeni emal sənayesi müəssisələrinin yaradılması və Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 18 aprel tarixli ―Sumqayıt Kimya 

Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsi haqqında‖ Sərəncamına əsasən 

ümumilikdə 127,96 hektar torpaq sahəsi icarəyə vermək hüququ ilə ―Sum-

qayıt Kimya Sənaye Parkı‖ MMC-nin daimi istifadəsinə verilmişdir. Prezi-

dent İlham Əliyev çıxışında qeyd etmişdir: ―Sumqayıt Kimya Sənayesi Par-

kının yaradılması Azərbaycanda sənaye sahəsində aparılan siyasətin təzahü-

rüdür. Bu ərazidə dövlət tərəfindən bütün lazımi tədbirlər görülmüşdür. Beş 

yüz hektar sahədə bütün kommunikasiya, rabitə, nəqliyyat, bir sözlə, bütün 

infrastruktur layihələr dövlət tərəfindən icra edilmişdir. Özəl sektor isə öz 

növbəsində ölkəmiz üçün vacib olan sahələrə investisiya qoyuluşunu təmin 

edib. Sumqayıt Kimya Sənayesi Parkının timsalında biz dövlət-özəl sektor 

tərəfdaşlığının gözəl nəticələrini görürük. Bu müəssisələrdə minlərlə insan 

işlə təmin olunur. Hazırda parkın 15 rezidenti var. Qoyulan və qoyulacaq 

sərmayələrin məbləği milyardlarla dollar həcmindədir [14]. 2014-cü ildə 

―Sumqayıt Kimya Parkı‖ MMC tərəfindən float texnologiyası əsasında şüşə 

lövhələrin istehsalını həyata keçirəcək ―AzərFloat‖ QSC-yə rezident statusu 

verilmiş və Parkın rezidentlərinin sayı 3-ə çatdırılmışdır. Tullantı yağların 

emalı ilə məşğul olan BSP-nin ilk rezidenti olan ―Ekokat‖ MMC-yə Sahib-

karlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 200.000 manat məbləğin-

də kredit vəsaiti ayrılmışdır [9]. Dövlət başçısının 2014-cü il 26 fevral tarix-

li Fərmanı ilə ―Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

haqqında Əsasnamə‖ və ―Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Səna-

ye Nazirliyinin strukturu‖ təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 2014-cü il 8 oktyabr tarixli ―Sənaye məhlələrinin yaradılması və 

fəaliyyətinin təşkili haqqında‖ Fərman imzalanmışdır. Fərman ölkədə səna-

ye sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar yaradılan sənaye məhəllələrinin təşkili 

mexanizmini müəyyənləşdirmişdir. Bölgələrdə yaradılan sənaye məhəllələri 

ölkədə sənaye istehsalının artırılmasında mühüm rola malikdir. Dövlət Sta-

tistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə 2014-cü ilin yanvar-iyun ayların-

da sənayedə istehsal olunan malların və göstərilən xidmətlərin həcmi 16,9 

milyard manat təşkil edib. Bu dövrdə sənayenin qeyri-neft bölməsində əv-

vəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,2 faizlik artım müşahidə edilib 

[10]. Əgər ölkədə muzdla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 2005-ci ildə 

123,6, 2010-cu ildə 331,5 manat olmuşsa 2013-cü ildə bu rəqəm 425,1 ma-
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nat, 2014-cü ilin 11 ayında isə 485,4 manata çatmışdır [11]. Ölkədə emal sə-

nayesinin bütün istiqamətlərində dinamik inkişaf müşahidə edilmişdir.  

III Dövlət Proqramının tədbirlər planında ölkə üzrə 1127 tədbir, o 

cümlədən ölkə əhəmiyyətli 43, iqtisadi rayonlar üzrə 1084 tədbir nəzərdə tu-

tulmuşdur. ―Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərti-

bi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi qaydalarının‖ 4.3-cü bəndinə 

uyğun olaraq 2014-cü ildə icra edilən layihələrin monitorinqi aparılmış və 

―Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramına 

daxil olan layihələrin monitorinqinin nəticələri barədə icmal hesabat‖ hazır-

lanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 26 fevral tarixli ―Mingəçevir Sənaye Parkının yara-

dılması‖ və 2015-ci il 3 iyun tarixli ―Qaradağ Sənaye Parkının yaradılması 

haqqında‖ Sərəncamlar imzalanmışdır. Bölgələrdə yaradılan sənaye parkları 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində atılan uğurlu addımlardan 

biridir. Ölkədə sənayeləşmə siyasətin həyata keçirilməsi ilə müasir texnolo-

giyalarla təchiz edilmiş sənaye müəssisələri yaradılmışdır. Prezidentin 

2014-cü il 26 dekabr tarixli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında Sə-

nayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı‖ təsdiq 

edilmişdir. Dövlət Proqramında məqsəd sənayenin modernləşdirilməsi, 

strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının 

artırılması və rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsini 

təşkil etməkdən ibarət olmuşdur. Dövlət Proqramında alternativ enerji qurğu 

avadanlığı istehsalının genişləndirilməsi, Gəncə Alüminium Kompleksinin 

istehsal gücünün artırılması, Sumqayıtda Karbamid zavodunun istifadəyə 

verilməsi, Sumqayıt Kimya Sənaye parkında polimer zavodun qurulması və 

s. kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2015-ci ildə qey-

ri-neft sənayesində 7660,3 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmiş və əv-

vəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,4 faiz artmış, qeyd olunan dövrdə 

qeyri-neft sənayesində istehsal edilən məhsulun ölkə üzrə bütün sənaye 

məhsullarında xüsusi çəkisi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,3 

faiz artmış və 29,3 faiz təşkil etmiş, qeyri-neft sənayesi ümumilikdə sənaye-

nin artımına 1,9 faiz müsbət tövhə vermişdir [17]. 2015-ci ildə Xırdalan 

Metal Konstruksiyalar zavodu, ―Ucar Aqro‖ MMC-nin quşçuluq sənaye 

kompleksi, Sumqayıtda ―Alyans Tekstil‖ tikiş fabriki, Goranboyda gips-

karbon zavodu istifadəyə verilmişdir. Yeni texnologiyaya əsaslanan investi-

siya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə təkcə 2015-ci il ərzində 65 

layihə dövlət vəsaiti hesabına yenidən qurulmuşdur. Bu da ölkədə sənaye is-

tehsalının artımına müsbət təsir göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə ―Azərbaycan Respublika-
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sında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair strateji yol xəritəsi‖ 

təsdiq edilmişdir. Həyata keçirilən Dövlət Proqramları qeyri-neft sektorunun 

inkişafını xüsusilə sənaye sahələrinin yenidən qurulması və modernləşdiril-

məsini təmin etmişdir. 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 

müvafiq sərəncamda Sabirabad və Hacıqabul rayonlarında Sənaye məhllələ-

ri yaradılmışdır. Regionlarda yaradılan sənaye məhəllələri ölkədən idxaldan 

asılılığının azaldılması və milli brendlərin meydana gəlməsinə şərait yarat-

mışdır. Dövlət Proqramlarına uyğun görülmüş işlər iqtisadi inkişafa şərait 

yaratmış ölkə sənayesinin əhatə dairəsi xeyli genişləndirilmişdir. 2004-

2018-ci illərdə ümumdaxili məhsul real ifadədə 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-

neft sektoru 2,8 dəfə artmışdır. Bu dövrdə sənaye real ifadədə 2,6 dəfə, o 

cümlədən qeyri-neft sektoru 2,4 dəfə artmışdır [18]. Dövlət başçısının 2017-

ci il 22 dekabr tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Energetika Na-

zirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin və Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsi-

nin əsasında Energetika Nazirliyinin tabeliyində ―Enerji məsələlərinin tən-

zimlənmə Agentliyi‖ yaradılmış və qurumun nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. 

2017-ci il ərzində respublikada 38,7 mln. ton neft hasil edilmiş və hasil olu-

nan neftin 28,9 mln. tonu ―Azəri-Çıraq-Günəşlinin‖, 2,4 mln. tonu ―Şahdə-

niz‖, 7,4 mln. tonu Azərbaycan Respublikası Neft Şirkətinin payına düşür 

[19]. Neftin hasilatında əldə edilən gəlir Dövlət Proqramlarının həyata keçiril-

məsini sürətləndirmişdir. III Dövlət Proqramına uyğun olaraq Saatlı, Samux, 

Gəncə, Neftçala, Salyan rayonlarında yarımstansiyalar tikilmiş, respublikanın 

51 rayonunun 237 kənd və qəsəbələrində elektrik şəbəkəsində bərpa işləri da-

vam etdirilmiş və 59 kənddə işlər tam yekunlaşdırılmışdır. Əhalinin elektrik 

enerjisinə olan tələbatının daha dolğun təmin etmək məqsədi ilə son 15 ildə 

regionlarda 28 elektrik stansiyası istifadəyə verilmiş, 45 min km-dən artıq 

elektrik xətti çəkilmiş, 1650-dən çox yarımstansiya quraşdırılmışdır. Həmçi-

nin bu dövrdə regionlarda 56,2 km. qaz xətti çəkilmiş, 1800-dən çox yaşayış 

məntəqəsi təbii qazla təmin edilmiş, regionlar üzrə qazlaşdırma səviyyəsi 41 

faizdən 93,2 faizə çatmışdır [18]. Həyata keçirilən tədbirləri ölkə başçısının 

uğurlu iqtisadi siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Nəticə etibarilə 

ölkənin enerji və qaz sənayesinin əhatəsi xeyli genişləndirilmişdir.  

2017-2018-ci illərdə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında təzyiqə da-

vamlı xortum və fitinq birləşmələri istehsal edən zavod, Yarımsintetik sürt-

gü yağları zavodu, Aqro-kimyəvi məhsullar zavodu, İnşaat kimyəvi zavodu, 

Əlvan metallar və ferro-ərintilər zavodu fəaliyyətə başlamışdır. 2018-ci il 

martın 29-da Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası Preziden-

tinin iştirakı ilə keçirilmiş Azərbaycan-İran biznes forumu çərçivəsində 

Neftçala Sənaye Məhəlləsində ―Khazar‖ Avtomobil zavodunun rəsmi açılış 

mərasimi keçirilmişdir. İllik istehsal gücü 10 min ədəd avtomobil olan za-
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vodda istehsal olunan avtomobillərin bir hissəsinin MDB və Yaxın şərq öl-

kələrinə ixracı nəzərdə tutulur. Dövlət Proqramlarının icrası dövründə möv-

cud qanunvericilik təkmilləşdirilmiş və sənaye sahələrinin inkişafına şərait 

yaradılmışdır. 2016-2018-ci illər ərzində 292 sahibkarlıq subyektinə 333 in-

vestisiya təsdiq sənədi təqdim edilmişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi təqdim 

edilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsala 2,8 milyard manat 

investisiya yatırılacağı, 22 minədək yeni iş yerlərinin açılacağı nəzərdə tu-

tulmuşdur [18]. Sənayenin maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mebel, toxu-

culuq və qida sahələrində inkişaf müşahidə olunmuşdur. Dünyada baş 

vermiş böhran Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektoruna mənfi təsir gös-

tərməmiş və əksinə ölkədə bu sahədə inkişafa nail olunmuşdur. 2004-2018-

ci illər ərzində innovasiya xarakterli texnologiyaların tətbiqi davam etdiril-

miş, yeni müəssisələr yaradılmış, müəssisələrin istehsal potensialı artırılmış, 

ölkə sənayesində 2,6 dəfə real artım qeydə alınmışdır. Sənaye məhsulunun 

ümumi həcmində özəl sektorun payı 2003-cü ildə 56,8 faiz təşkil edirdisə, 

hal-hazırda 80 faizdən çoxdur [18]. 

Beləliklə, neft sənayesinin sürətli inkişafı ilə əlaqədar ölkənin valyuta eh-

tiyatı xeyli artmışdır. Bu da dövlət tərəfindən həyata keçirilən layihələrə şərait 

yaratmışdır. Həyata keçirilən Dövlət Proqramları nəticəsində Azərbaycan 

sənayesi uğurla inkişaf etmişdir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərman 

və Sərəncamlar bu istiqamətdə dayanıqlı inkişafa şərait yaratmışdır. Yeni yara-

dılan sənaye müəssisələri ölkənin ixrac potensialını artırmışdır. Statistik mate-

riallardan da aydın olur ki, Azərbaycan Sənayesi dinamik inkişaf edir və 

regionlarda yeni müəssisələrin yaradılması artım tempi ilə müşahidə edilir.  
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19. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin cari arxivi. 2017-ci il

üçün yanacaq-energetika kompleksində fəaliyyətə dair hesabat. 
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Xülasə: Məqalə Heydər Əliyevin muxtar respublikada 1970-ci illərdə 

və 80-ci illərin birinci yarısında iqtisadi, sosial və mədəni fəaliyyəti ilə əla-

qəli məsələlərin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Məqalədə vurğulanır ki, 

Heydər Əliyevin respublikadakı yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində hərtərəfli 

iqtisadi inkişaf təmin edilmiş, əhalinin rifahı yaxşılaşmış, mədəni qurucu-

luqda mühüm dəyişikliklər baş vermişdir. Məqalədə bütün bu məsələlər 

Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə əlaqəli şəkildə yaxından izlənilir. 
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Резюме: Статья посвящена изучению вопросов, связанных с эко-

номической, социальной и культурной деятельностью Гейдара Алиева 

в автономной республике в 1970-е и в первой половине 80-х годов. В 

статье подчеркивается, что в результате неутомимой деятельности 

Гейдара Алиева в республике было обеспечено всестороннее экономи-

ческое развитие, улучшилось благосостояние населения, произошли 

существенные сдвиги и в культурном строительстве. Все эти вопросы 

рассматриваются в тесной связи с деятельностью Гейдара Алиева. 

Ключевые слова: Автономная республика, социально-

экономическое, культурное строительство, материальное благосостояние. 

Bu gün müstəqillik və tərəqqi yolunda inamla addımlayan Azərbaycan 

Respublikasının müasir tarixinin böyük bir tərəqqi dövrü ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. 

Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində Azərbaycan xalqını və 

dövlətini zamanın ağır sınaqlarından çıxararaq, ölkənin inkişaf strategiyasını 

müəyyən etmiş, onu sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqiyə doğru aparmışdır.  

Heydər Əliyevə qədər iqtisadi, sosial və mədəni inkişafın əksər göstə-

ricilərinə görə Azərbaycan SSR keçmiş SSRİ-nin müttəfiq respublikaları 

arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. 1960-cı illərin sonunda SSRİ-də 

ümumi milli məhsul 59 faiz artdığı halda, Azərbaycan SSR-də bu artım 

cəmi 22 faiz təşkil etmişdi. Milli məhsulun adambaşına düşən həcmi də 

başqa respublikalarla müqayisədə ilbəil azalırdı. Mərkəzin Azərbaycanın 

problemlərinə diqqət və qayğı göstərməməsi, respublikada idarəetmə sahə-

sində ciddi nöqsanların olması nəticəsində ictimai, iqtisadi, mənəvi həyatda 

dərin böhran yaşanırdı. 

Mərkəzin və respublika hakimiyyət orqanlarının Naxçıvan MSSR-ə 

laqeyd, ögey münasibəti nəticəsində 1970-ci illərə qədər muxtar respublika 

Azərbaycan SSR-nin digər bölgələrinə, xüsusən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi-

layətinə nisbətən aşağı inkişaf səviyyəsinə malik olmuş, sənaye məhsulunun 

artım sürətinə görə keçmiş SSRİ-nin muxtar respublikaları arasında axırıncı 

yerlərdə qərar tutmuşdu. Naxçıvan MSSR-də sənayenin, kənd təsərrüfatının 

inkişafında, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində çox ciddi nöqsanlar 

var idi. 

1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycana KP MK-nın birinci katibi 

seçilməsi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində yeni inkişaf mərhələsinin tə-

məli qoyuldu. Respublikanın dinamik inkişafı üçün kompleks proqramlar 

hazırlandı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-

1982-ci illər tarixə quruculuq, tərəqqi, milli oyanış mərhələsi kimi daxil ol-
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muşdur. Sənayenin dinamik yüksəlişini təmin etmək üçün iqtisadiyyatda 

struktur islahatları həyata keçirilmiş, kənd təsərrüfatının inkişafında böyük 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. Həmin illərdə Azərbaycanın müstəqil dövlət 

kimi yaşaya bilməsi üçün zəruri olan əsaslar – iqtisadi, mədəni-mənəvi po-

tensial yaradılmış, milli kadr problemi həll edilmişdir. O dövrdə iqtisadiy-

yat, mədəniyyət, təhsil sahəsində əldə edilən tərəqqi, milli birliyə nail olun-

ması, milli özünüdərkin yüksəlişi müstəqil dövlətin yaranmasına xidmət 

edən strategiyanın bünövrəsini qoymuşdur. 

Azərbaycan tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi daxil olmuş bu illəri 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixinin də tərəqqi və yüksəliş illəri kimi 

qiymətləndirmək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının həmin dövrdə əldə 

etdiyi uğurlar məhz Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası ilə bağlıdır. 

1969-cu ildən sonra Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi kompleks təd-

birlər nəticəsində Naxçıvan MSSR sənayesinin, kənd təsərrüfatının, istehsal 

infrastrukturunun yüksək inkişafı baş verdi. Sənayenin emal və istehsal sa-

hələrinin şəbəkəsi genişləndi. Əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasında bir 

sıra uğurlar əldə edildi. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində ilk 4 il ərzin-

də əvvəlki 4 illə müqayisədə 2,2 dəfə çox sənaye məhsulu satılmışdı [2]. 

Lakin muxtar respublikanın çox zəngin təbii və xammal ehtiyatlarından 

lazımınca istifadə edilmirdi. Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı respub-

lika səviyyəsində qəbul edilmiş qərarlar elə respublika nazirlikləri və idarələri 

tərəfindən də yerinə yetirilmirdi. Ona görə də, muxtar respublika rəhbərliyi bu 

məsələ ilə bağlı birbaşa Heydər Əliyevə müraciət etməli olmuşdu [4]. 

Muxtar respublikanın iqtisadi inkişafı sahəsində mövcud vəziyyət 

Heydər Əliyevi daim narahat etdiyindən o, bu vəziyyəti dəyişdirmək üçün 

bir sıra əməli addımlar atmalı oldu. Bu baxımdan Heydər Əliyevin bilavasi-

tə təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK və respublika hökumətinin ―Naxçıvan 

MSSR-nin xalq təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqın-

da‖ 8 yanvar 1974-cü il tarixli qəbul olunmuş qərarının mühüm əhəmiyyəti 

oldu [3]. 

34 maddədən ibarət qərarda muxtar respublikanın sosial-iqtisadi, mə-

dəni inkişafının təmin edilməsi üçün Azərbaycan SSR-nin müvafiq nazirlik 

və idarələri, Naxçıvan VPK və Nazirlər Soveti qarşısında konkret vəzifələr 

qoyulmuş, onların yerinə yetirilməsi müddəti dəqiq müəyyənləşdirilmişdi. 

Naxçıvan MSSR-in iqtisadiyyatını və mədəniyyətini daha da inkişaf etdir-

mək məqsədi ilə Azərbaycan KP MK və respublika hökuməti Naxçıvan 

VPK və Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetindən muxtar respublikanın xalq tə-

sərrüfatına rəhbərliyi yaxşılaşdırmağı, sənaye, kənd təsərrüfatı və əsaslı ti-

kinti sahəsində beşilliyin planlarını yerinə yetirməyi, muxtar respublika qar-
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şısında qoyulmuş vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün zəhmətkeşlərin 

bütün qüvvəsini səfərbər etməyi tələb etmişdir.  

Qərarın qəbulundan bir ay sonra Heydər Əliyev Naxçıvan Vilayət Par-

tiya Komitəsinin XXX konfransında şəxsən iştirak edərək muxtar respubli-

kadakı sosial-iqtisadi vəziyyətin, ideoloji işin dərin elmi-siyasi təhlilini ver-

di, mövcud nöqsanları açıq göstərdi və onların həlli yollarını müəyyənləş-

dirdi. Muxtar respublika rəhbərliyinin iş metodlarını kəskin tənqid edən 

Heydər Əliyev konkret faktlara əsaslanaraq iqtisadiyyatın inkişaf sürətini ar-

tırmaq, ideoloji işi gücləndirmək, kadrların məsuliyyətini yüksəltmək sahə-

sində Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi tədbirlərin, bütün mənfi 

hallara qarşı mübarizə ruhunun Naxçıvan MSSR rəhbərliyinin fəaliyyətində 

lazımınca öz əksini tapmadığını, bəzi partiya və sovet rəhbərlərinin söz-

lərində və işlərində qətiyyət, prinsipiallıq və səmimiliyin hiss olunmadığını 

açıq şəkildə bəyan etmişdir 

Naxçıvan MSSR-nin sənaye strukturunda tikinti materialları sənayesi-

nin mühüm yer tutmasına baxmayaraq, 1970-ci illərin əvvəllərinə qədər ge-

niş potensiala malik bu sahə demək olar ki, başlı-başına buraxılmışdı. Hələ 

Naxçıvan VPK-nın XXX konfransında çıxış edərkən Heydər Əliyev qeyd 

etmişdi ki, hamı bilir ki, Naxçıvan faydalı qazıntılarla zəngindir, lakin nə 

vaxta qədər bununla öyünəcəklər, bəs nə zaman faydalı qazıntılardan res-

publika zəhmətkeşlərinin xeyri üçün istifadə olunacaqdır. Heydər Əliyev 

Azərbaycan Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyi, Geologiya Komitəsi ilə 

yanaşı, Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetini də təşəbbüskarlıq və əzmkarlıq 

göstərmədiyinə görə kəskin tənqid etmişdi. O, belə bir faktı da xatırlatmışdı 

ki, son on il ərzində bir əlvan metal yatağı da sənaye miqyasında istifadəyə 

verilməmiş və hamı buna dözmüşdür [9]. 

1973-cü ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

Bürosu Naxçıvanda yerli kərpic istehsalının başlanması haqqında məsələni 

müzakirə edərək, bu barədə müvafiq qərar qəbul etmişdi. Lakin bu qərar yeri-

nə yetirilmədiyinə görə Heydər Əliyev Azərbaycanın müvafiq nazirliyinin və 

muxtar respublika rəhbərliyinin qarşısında ciddi tələblər qoymalı olmuşdu. 

Muxtar Respublikanın və əhalinin artan tələbatı, həmçinin tikinti ma-

teriallarının uzaq daşınmasının çox baha başa gəldiyini nəzərə alaraq 1970-

80-ci illərdə bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Azərbaycan KP 

MK və respublika hökuməti 8 yanvar 1974-cü il tarixli qərarında Azərbay-

can SSR Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyinə 1976-1980-ci illərdə Nax-

çıvan MSSR-də yerli tikinti materialları istehsalının inkişafının texniki iqti-

sadi əsaslandırılmasını hazırlamaq və həyata keçirmək tapşırılmışdı. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə muxtar respublikada üzlük plitələ-

rin buraxılması üzrə yeni müasir müəssisələr yaradılmış, istehsal olunan məh-
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sulun keyfiyyəti yaxşılaşmışdır. Muxtar respublikada yüksək dekorativ xüsu-

siyyətlərə malik travertinlər, mərmərləşmiş əhəng daşları, monsopitlər, tuflar, 

konqlameratlar yatağı aşkar edilmişdi. Lakin Naxçıvan MSSR-də yerli tikinti 

materiallarının, xüsusən üzlük materialların istehsalı səviyyəsi Heydər 

Əliyevi əsla qane etmirdi. Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi, Geologiya 

İdarəsi tərəfindən yeni bəzək daşları yataqlarının axtarılması, kəşf edilmiş eh-

tiyatların təsdiqi, Naxçıvan MSSR-də üzlük materialların istehsalı üzrə yeni 

güclüklərin yaradılması məsələləri heç də səmərəli həll edilmirdi. 

Bütün bunlar Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Nazirlər So-

vetinin 19 fevral 1982-ci il tarixli ―Naxçıvan MSSR-də üzlük materialların 

istehsalının daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında‖ qərarında öz ək-

sini tapmışdı. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyevin və Na-

zirlər Sovetinin Sədri Həsən Seyidovun imzaladıqları 15 maddədən ibarət 

qərarda Naxçıvanda üzlük materialların istehsalının genişləndirilməsi üçün 

kompleks təşkilati və iqtisadi tədbirlər müəyyənləşdirilmişdi. 

Naxçıvan MSSR-nin mövcud sosial-iqtisadi problemlərinin, onların 

həlli yollarının müəyyənləşdirilməsində, bölgənin gələcək inkişaf perspek-

tivlərinin üzə çıxarılmasında Heydər Əliyevin Naxçıvan Vilayət Partiya Ko-

mitəsinin XXX konfransındakı nitqi mühüm rol oynadı. Həmin çıxışında 

Heydər Əliyev muxtar respublikanın ehtiyaclarına diqqət yetirməyi və prob-

lemləri qısa müddətdə həll etməyi bir dövlət vəzifəsi kimi Azərbaycanın na-

zirlik və idarələrinin qarşısında qoymuşdu [6]. 

Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR-nin təbii ehtiyatlarından səmərəli isti-

fadə etmək, regionda tikinti materialları sənayesini inkişaf etdirmək məqsədi 

ilə bir sıra mühüm qərarların qəbul olunmasına nail olmuşdu. Onun şəxsi 

təşəbbüsü ilə 1970-1980-ci illərdə Naxçıvan MSSR-də dəmir-beton məmu-

latları zavodu, şüşə tara zavodu, evtikmə kombinatı, travertin bloklar karxa-

nası tikilib istifadəyə verildi. Nəticədə ümumi məhsul istehsalında tikinti 

materiallarının xüsusi çəkisi bir neçə dəfə artdı, muxtar respublikada istehsal 

olunan mərmər, üzlük plitə, travertin və s. tikinti materiallarının ixracı xeyli 

genişləndi. 1982-ci ildən sonrakı ictimai-siyasi hadisələr bu kimi iqtisadi 

tədbirləri sürəkli olaraq həyata keçirməyə imkan vermədi. Belə ki, Heydər 

Əliyevdən sonra respublikanın siyasi rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı qətiyyət 

göstərə bilmədi. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-nin elektrik enerjisinə tələbatının 

tam təmin edilməsi üçün atdığı addımlar muxtar respublikanın gələcək tale-

yində mühüm rol oynayan faktora çevrildi. Heydər Əliyevin bilavasitə tə-

şəbbüsü ilə 1970-ci illərdə İranla birlikdə gücü 21 min kvt olan Araz Su 

Elektrik Stansiyası tikilib istifadəyə verildi. Yeri gəlmişkən 1990-cı illərin 
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əvvəllərində Naxçıvan MSSR Ermənistan SSR tərəfindən enerji blokadasına 

alınarkən muxtar respublika əhalisi məhz ulu öndərin 70-ci illərdə yaratdığı 

enerji mənbələri hesabına həyat ritmini itirmək təhlükəsindən xilas oldu. 

Ulu öndərimiz Naxçıvan MSSR-də sənaye müəssisələrinin proporsio-

nal yerləşdirilməsinə, yüngül və yeyinti sənayelərinin inkişafına xüsusi diq-

qət yetirirdi. Onun təşəbbüsü ilə 70-ci illərdə Naxçıvan şəhərində yeni yün-

gül sənaye müəssisələri yaradıldı, mövcud müəssisələr genişləndirilərək tex-

niki bazası müasirləşdirildi. O, yüngül sənaye müəssisələrinin tikintisi ilə 

şəxsən maraqlanır, tikintilərin gedişini daim nəzarətdə saxlayırdı. 

Heydər Əliyev Naxçıvanda yüngül sənayenin inkişafı üçün də bir sıra 

qərarların qəbul edilməsinə nail olmuşdu. Belə ki, Azərbaycan KP MK və 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1971-ci il 14 yanvar tarixli qərarı ilə 

Naxçıvan şəhərində alt trikotaj fabrikinin tikintisi barədə mühüm qərar qə-

bul edilmişdi [6]. 1974-cü il 8 yanvar tarixli qərarda isə fabrikin inşasının 

texniki sənədlərinin hazırlanması və fabrikin tikintisinin başa çatdırılması 

nəzərdə tutulmuşdu [5]. O, yüngül sənaye obyektlərinin tikintisi ilə şəxsən 

maraqlanır, muxtar respublikada istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi məsələsini daim diqqətdə saxlayırdı.  

Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-də yüngül sənayenin inkişafında ən 

mühüm xidmətlərindən biri Naxçıvan şəhərində Xalça Kombinatının tikin-

tisinə nail olması idi. Bu həm bütövlükdə muxtar respublikanın sənayesinin 

inkişafında mühüm hadisə olmaqla bərabər, işçi qüvvəsindən daha səmərəli 

istifadə edilməsi, xüsusən qadınların istehsalata cəlb edilməsi üçün böyük 

əhəmiyyət daşıyırdı.  

Heydər Əliyevin dühası sayəsində Naxçıvan MSSR-də yerli sənaye 

sahəsi də təşəkkül tapmağa başlamış, iri yerli sənaye müəssisələri tikilərək 

istifadəyə verilmişdi. Bu isə öz növbəsində mövcud əmək ehtiyatlarından 

daha səmərəli istifadə etməyə imkan yaratmışdı. 

Aparılan kompleks tədbirlər sayəsində 1970-1982-ci illərdə muxtar 

respublikanın sənaye potensialı təxminən üç dəfə artmışdı. Onuncu beşillik-

də (1976-1981-ci illərdə) muxtar respublika sənayesi xüsusilə sürətlə inkişaf 

etməyə başlamışdı. Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, onuncu beşillikdə is-

tehsal olunmuş məhsulun həcmi üst-üstə səkkizinci və doqquzuncu beşillik-

lərdə istehsal olunan məhsula bərabər olmuşdur. 1980-ci ildə istehsal olunan 

məhsulun həcmi 1975-ci ilə nisbətən 1,2 dəfə, 1969-cu ilə nisbətən isə 3,5 

dəfə çox idi.  

Heydər Əliyevin diqqəti sayəsində 1970-80-ci illərdə Naxçıvan MSSR-

də nəqliyyatın və rabitənin inkişafında da mühüm nəticələr əldə edilmişdi. 

1970-ci illə müqayisədə 1980-ci ildə ümumi istifadəli nəqliyyatın bütün 

növlərinin yük dövriyyəsi 256 faiz, sərnişin dövriyyəsi 211 faiz artmışdı[8] . 



Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-ə 

rəhbərliyi dövründə Naxçıvan MSSR-in sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı 

 

107 

1970-ci illərdə bütün rabitə vasitələrinin təkmilləşdirilməsi sahəsində 

də müəyyən uğurlar əldə edilmişdi. Rabitə müəssisələrinin sayı artmış, onla-

rın iş keyfiyyəti yaxşılaşdırılmışdı. 1980-ci ildə onların gəlirləri 1970-ci ilin 

göstəricilərindən 2 dəfə artaraq 3481 min manat təşkil etmişdi [9]. Əlbəttə, 

az vaxtda bu misilsiz göstəricilərin əldə edilməsi Heydər Əliyevin uzaqgö-

rənlik və müdrikliklə hazırlanmış layihələrinin və bu layihələrin həyata ke-

çirilməsində göstərdiyi can yanğısının, tükənməz zəhmətinin nəticəsi idi. 

Heydər Əliyevin göstərişi əsasında muxtar respublikada əsaslı tikinti-

nin inkişafı ilə bağlı bir sıra proqramlar həyata keçirilmiş, yeni tikinti təş-

kilatları yaradılmış, onların texnika və materiallarla təminatı yaxşılaşdırıl-

mış, əməyin mexanikləşdirilməsi, məhsuldarlığın artırılması üçün müvafiq 

addımlar atılmışdı.  

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə muxtar respublikanın kənd 

təsərrüfatının inkişafı sahəsində də böyük dirçəliş və tərəqqi baş verdi. 

Yeni təsərrüfatçılıq üsullarının, texnika və texnologiyaların tətbiqi, nə-

həng su təsərrüfatı komplekslərinin istifadəyə verilməsi sayəsində əkin sa-

hələrinin artırılması, əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalına yönəl-

miş digər kompleks tədbirlər nəticəsində bu sahənin inkişafında əsaslı dönüş 

baş verdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MSSR-də qeyri-renta-

belli pambıqçılıq daha yüksək məhsuldarlığa malik üzümçülük və tütünçü-

lüklə əvəz olundu. Burada kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möh-

kəmləndirilməsi, mexanikləşdirilməsi, kimyalaşdırılması, torpaqların melio-

rasiyası sahəsində mühüm işlərin görülməsi məhz Heydər Əliyevin xidmət-

ləri sayəsində baş verdi.  

Ümumiyyətlə, 1969-cu ildən sonra Naxçıvan MSSR-nin kənd təsərrü-

fatında köklü dəyişikliklər baş vermiş, kənd təsərrüfatının maddi-texniki ba-

zasının möhkəmləndirilməsi, əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının isteh-

salı və tədarükü sahələrində, kəndin sosial inkişafında nəzərə çarpacaq uğur-

lar əldə edilmişdi. Bu isə öz növbəsində muxtar respublika əhalisinin həyat 

səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə kömək etmişdir. Həyata keçirilən məq-

sədəuyğun sosial siyasət nəticəsində əhalinin real gəlirləri, o cümlədən orta 

əmək haqqı ilbəil yüksək sürətlə artırdı, ictimai-istehlak fondlarından pul 

ödənişlərinin, müavinətlərin həcmi də xeyli artmışdı. 

1971-1980-ci illər ərzində muxtar respublikada sənaye işçilərinin orta 

aylıq əmək haqqı 32,6 faiz, meşə təsərrüfatı əməkçilərininki 10,7 faiz, rabitə 

işçilərininki 20,1 faiz, tikintidə çalışanlarınkı 68,7 faiz, ticarət işçilərininki 

36,7 faiz, müəllimlərinki 28,3 faiz, həkimlərin orta aylıq əmək haqqı isə 

27,6 faiz artmışdı [1]. 
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ilə bağlı imzaladığı qərarlarda şəhər və kəndlərin abadlaşdırılması və yaşıllaş-

dırılması, su təminatının yaxşılaşdırılması, onların tarixi görkəminin və özü-

nəməxsusluğunun qorunub saxlanılması xüsusi yer tuturdu. Onun rəhbərliyi 

dövründə Naxçıvan MSSR-də yeni yaşayış massivləri – mikrorayonlar salın-

mış, kəndlərin simaları dəyişərək müasir qəsəbələrə çevrilmişdilər. 

Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində Naxçıvan MSSR əhalisinin iç-

məli su, elektrik enerjisi, mavi qazla təminatının yaxşılaşdırılması istiqamə-

tində çox mühüm addımlar artırılmışdır.  

1979-cu ildə Daşarx kəndi yaxınlığındakı böyük bulaqdan Daşarx-

Naxçıvan su kəmərinin çəkilməsi nəticəsində rayonun bütün kəndləri içməli 

su ilə təmin edildi. Bu kəmərin hesabına Babək rayonunun əhalisinin də iç-

məli suya tələbatı qismən ödənilirdi. 1980-ci ildə Yevlax-Stepanakert-Nax-

çıvan qaz kəmərinin çəkilib istifadəyə verilməsi muxtar respublika üçün 

mühüm sosial-iqtisadi və siyasi hadisəyə çevrildi. 

Heydər Əliyev Naxçıvanın coğrafi-siyasi şəraitini nəzərə alaraq mux-

tar respublikanın nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması üçün bütün imkan-

lardan istifadə edirdi. 70-80-ci illərdə burada yeni avtomobil yolları çəkil-

miş, marşrutlar açılmış, dəmir yolu elektrikləşdirilmiş, stansiya və vağzallar 

təmir edilmişdi. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-nin inkişafı sahəsində ən böyük 

xidmətlərindən biri muxtar respublikada hava nəqliyyatının inkişaf etdiril-

məsi, Bakı-Naxçıvan hava xəttinin açılması, Naxçıvan hava limanının ge-

nişləndirilməsi oldu. 

Məhz Heydər Əliyevin iradəsi və səyləri nəticəsində Naxçıvanın mər-

kəzində hava limanının genişləndirilməsi, Bakı-Naxçıvan hava xətti ilə işlə-

yən yararsızlaşmış təyyarələrin müasir ―YAK-40‖ tipli təyyarələrlə əvəz 

edilməsi və bu məqsədlər üçün lazımi vəsaitin ayrılması kimi məsələlərin 

həyata keçirilməsi baş tutdu.  

Bu isə öz növbəsində sonralar muxtar respublikanın gələcək taleyində 

mühüm rol oynayacaq faktora çevrildi. 90-cı illərin əvvəllərində ermənilər 

Naxçıvanı nəqliyyat blokadasına aldıqdan sonra hava nəqliyyatı muxtar res-

publikanı Azərbaycanla birləşdirən yeganə vasitəyə çevrildi. 

Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR-də əhaliyə səhiyyə xidmətinin yaxşı-

laşdırılmasına, idmanın inkişaf etdirilməsinə çalışmış, bu sahənin inkişafına 

yönəldilmiş vəsaitlərin həcminin artırılmasına səy göstərmişdir. 

Naxçıvan MSSR-nin sosial-iqtisadi inkişafında baş verən mütərəqqi 

dəyişikliklər, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşması onun demoqrafik və-

ziyyətinə də müsbət təsir göstərmiş, muxtar respublikada əhalinin təbii artı-

mı Azərbaycan SSR-nin orta göstəricisindən yüksək olmuşdur. 
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1970-ci ildə muxtar respublika əhalisinin sayı 205,7 min, 1980-ci ildə 

248,5 min, 1985-ci ildə isə 275,5 min nəfər təşkil etmişdir [7]. 

Göstərilən dövrdə muxtar respublika əhalisinin yaş-cins strukturunda, 

qadınların təhsil-mədəni səviyyəsində, məşğulluq vəziyyətində də çox mütə-

rəqqi dəyişikliklər baş vermişdi. 

 Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 70-ci illər – 80-ci 

illərin I yarısında Naxçıvan MSSR-də təhsil, elm, mədəniyyət özünün yük-

sək inkişaf mərhələsinə çatdı. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Elm Mərkəzinin, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun, Politexnik, Musiqi 

və Tibb texnikumlarının, Batabat astrofizika rəsədxanasının, Ordubad təc-

rübə-konstruktor bürosunun yaradılması, Naxçıvan Tarix Muzeyinin, 

C.Məmmədquluzadə adına Ədəbiyyat muzeyinin, M.C.Ordubadinin, H.Ca-

vidin, Y.Məmmədəliyevin, C.Naxçıvanskinin ev muzeylərinin, rayon tarix-

şünaslıq muzeylərinin fəaliyyətə başlaması Heydər Əliyevin muxtar respub-

likada elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi xidmətlərinin 

maddi təzahürləridir. 

Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində həyata ke-

çirdiyi çoxşaxəli mütərəqqi dəyişikliklər, Naxçıvan MSSR-də mədəni həya-

tın canlanmasına, mədəniyyətin bütün sahələrinin inkişafına şərait yaratdı. 

1969-1982-ci illərdə muxtar respublikada mədəniyyət müəssisələrinin sayı 

əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artmış, onların yüksək ixtisaslı kadrlarla tə-

minatı yaxşılaşmışdı.  

1970-1980-ci illərdə Naxçıvan MSSR-də 83 yeni klub, 51 kitabxana 

tikilərək istifadəyə verilmiş, 2 xalq teatrı yaradılmış, mədəni-maarrif müəs-

sisələri üçün 38873 min manatlıq avadanlıq və texniki vasitələr alınmışdı. 

Bu isə Naxçıvan kimi o qədər də böyük olmayan ərazi üçün o dövrə görə 

çox böyük göstərici idi. Yəni bu diyarın mədəni çiçəklənməsi zamanının 

bariz nümunəsi sayıla bilərdi. 

Beləliklə, Heydər Əliyevin coşqun fəaliyyəti nəticəsində 1970-80-ci 

illərdə muxtar respublikanın iri sənaye potensialı formalaşmış, kənd təsərrüfa-

tı sahəsində əsaslı dönüş yaradılmış, sosial sahənin inkişafında, infrastruktu-

run genişlənməsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiş yeni təsərrüfat sahələri 

yaradılmış, elmi təhsil sahələri, mədəniyyət yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdı-

rılmış, ziyalı kadr potensialı yaradılmışdır, ən başlıcası insanların həyat səviy-

yəsi yüksəlmişdi. Bütün bu dəyişikliklər isə Heydər Əliyevin inkişaf, tərəqqi 

strategiyasının həyata keçirilməsinin bariz nümunəsi idi. 
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Orta əsr Təbriz şəhərinin silahsazlıq ənənələri və ordu quruculuğunda 

qorçi alayının yeri 

Weaponry traditions of the medieval Tabriz city аnd place qorchiev 

in military system 

Традиции оружейного дела средневекового города Тебриза и 

расположение Гвардейского полка горчиев в военной системе 

Xülasə: Bədii metalişləmə sənəti müxtəlif dövrlərdə bir çox ölkələrin 

və xalqların bədii dekorativ incəsənətinin çöxəsrlik tarixində əsas element-

lərdən biri olmuşdur. Orta əsrlərdə Azərbaycanda başqa sənətkarlıq növləri 

ilə yanaşı metalişləmənin rolu daha da artır. Misgərlər, zərgərlər, dəmirçilər 

və silahsazlar daha gözəl şeylərin istehsalını genişləndirirlər. Bu dövrdə si-

lahqayırma sənəti də xeyli inkişaf etmişdi.Metalişləmə sənəti Azərbaycanın 

başqa şəhərlərində olduğu kimi, Təbrizdə də inkişaf etmişdi.Mənbələrin ver-

diyi məlumata görə Təbrizdə Şirazın əla növ poladından şah qoşunu üçün 

silah hazırlanırdı.Təbriz sənətkarları metaldan odlu və soyuq silahlar, hərbi 

geyim, müxtəlif sənətkarlıq məmulatı, ev əşyaları hazırlayırdılar. XVII əsrin 

metal emalının, metalişləmənin əsas istiqaməti silah istehsalı idi.O dövrün 

ən məşhur silah ustaları qılınc, xəncər, qalxan, nizə, ox, yay və s. bıçaq ha-

zırlamaqla məşğul olurdular. 

Açar sözlər: metalişləmə, silahsazlıq, qılınc, qalxan, qorçilər, ordu. 

Abstract:The art of metal-painting has been one of the key elements 

in the centuries-old history of artistic and decorative art of many countries 

and peoples. The art of metalworking was developed in Tabriz as in other 

cities of Azerbaijan. According to sources, Tabriz was preparing weapons 

for the Shah's army from the excellent Shiraz steel. In addition to Shiraz, 

Tabriz also supplied large amounts of steel and iron from Kazvin and 

Khorasan. The Tabriz craftsmen made metal and firearms, military clothing, 

various handicrafts and household goods.Most of the Tabriz population was 

engaged in crafts and trade. The major area of the 17th century 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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metalworking was the production of weapons. Cold weapons – sword, 

dagger, shield, spear, arrow, bow, etc. The most famous artists of the time 

were engaged in the preparation. 

Keywords: metallizing,armament, sword, shield, wolves, army. 

Резюме: Искусство росписи по металлу было одним из ключевых 

элементов многовековой истории художественно-декоративного ис-

кусства многих стран и народов в разные времена. Искусство металло-

обработки развивалось в Тебризе, как и в других городах Азербайдж-

ана. Согласно источникам, оружие было подготовлено для шахской 

армии превосходной стали города Шираз в Тебризе. Помимо Шираза в 

Тебриз также поставлялась большое количество стали и железа из Каз-

вина и Хорасана. Тебризские ремесленники изготавливали металличе-

ское и огнестрельное оружие, военную одежду, различные изделия 

ручной работы и товары для дома. Большая часть населения Тебриза 

занималась ремеслами и торговлей. Основным направлением металло-

обработки XVII века было производство оружия. Самые известные 

оружейники того времени занимались подготовкой холодного оружия, 

как мечи, кинжалы, щиты, копья, стрелы, луки и так далее. 

Ключевые слова: металлообработкаa,oружейное дело, сабля, 

щит, гурчи, армия. 

Yüksək sənətkarlıq, texniki peşəkarlıq və kamillik tələb edən bədii 

metalişləmə sənəti yalnız metallugiyanın və metalişlmənin inkişafının mü-

əyyən mərhələlərində yarana bilərdi. Bu da metaldan istifadənin tarixi ilə sıx 

bağlı olmuşdur ki, onun izlərinə Azərbaycanda ən qədim zamanlardan başla-

yaraq təsadüf olunur.  

Arxeoloji qazıntı və mənbələrdən məlumdur ki, Azərbaycanən qədim 

metallurgiya mərkəzlərindən biri olmuşdur. Mingəçevirdə, Şamaxıda, Qəbə-

lədə və s. yaşayış yerlərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı yüzlərlə 

əmək alətləri, silahlar və məişət əşyaları nümunələri əldə edilmişdir. Bu ta-

pıntılar sübut edir ki, hələ antik Alban şəhərlərində sənətkarlığın mühüm sa-

hələrindən biri olan metalişləmə sənəti geniş yayılmışdır. Sinifli cəmiyyətin, 

dövlətin, şəhərlərin yaranması, həmçinin başqa dövlətlərlə mədəni və ticarət 

əlaqələri metalişləmə sənəti sahələrinin daha da inkişaf etməsinə imkan ver-

mişdir. Həmçinin qazıntılar zamanı metalişləmə sənətinə aid sənət nümunə-

lərindən də görmək olar ki, sənətkarlar arasında getdikcə dərin ixtisaslaşma 

mövcud olmuş və təkamül tapmışdır. 

Sənətkarlar əsrlər boyu müxtəlif sənət və peşələrini gələcək nəsillərə 

öyrətmişlər. Daxili və xarıcı iqtisadi əlaqələr, Azərbaycan ərazisindən keçən 
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ticarət yolları ölkənin sürətlə dünya miqyasına çıxmasına imkan verirdi. 

Azərbaycan sənətkarları da bu əlaqələrdən istifadə edərək istehsal etdikləri 

əşyaların təkmilləşməsində, onların daha da keyfiyyətli olmasında, eləcə də 

bəzədilməsində işlərinin əsl mənasında ―ustası‖ olmuşlar.  

Hələ qədim zamanlardan Azərbaycanda qiymətli metallardan-qızıl, 

gümüş, tunc, mis və digər materiallardan bəzək şeylərinin hazırlanması inki-

şaf etmişdi. Təbrizdə xeyli mahir nəccar və xarrat çalışırdı. Nəccar və xar-

ratlar qapı, pəncərə, yükdan, tüfəng, top qundağı, balta, yaba sapı və s. ha-

zırlayırdılar. Təbriz şəhərinə Şirazdan başqa Qəzvin və Xorasandan da çoxlu 

miqdarda polad və dəmir gətirilirdi [4, s. 67].  

XVI əsrdə Təbrizdə odlu və soyuq silah hazırlama sənəti yüksək dərə-

cədə inkişaf etmişdi. Rus çarı Fyodor İvanoviçə göndərilən silahlar içərisin-

də qızıl suyuna salınmış mis qalxan haqqında qeydlər vardır. Arxiv mate-

riallarının birində XVII əsrdə Azərbaycandan Rusiyaya aparılan silahların 

içərisində üzəri qızıl suyu ilə yazılmış kamanın, polad qılıncın və s. adı çə-

kilir [4, s.12]. 

Silahsazlıq sənəti özü texnololoji proses olaraq isti və soyuq silahqayır-

ma kimi iki yerə bölünürdü. Isti silahqayırma lülə, çaxmaqdüzəltmə və qun-

daqsaz, soyuq silahsazlıq isə xəncər tiyəsi və xəncər qını düzəldən kimi sa-

hələrə bölünürdü. Silahların üzərinə naxış vurmaq isə ayrıca peşə sayılırdı.  

J.Tavernye yazırdı ki, Təbrizdə dəmirçi emalatxanalarının çoxluğu və 

dəmir məmulatlarının hazırlanmasındakı ixtisaslaşma göstərir ki, bu sənət-

karlıq mərkəzində soyuq silah istehsalı istər iqtisadi, istərsə də texnoloji ba-

xımdan Azərbaycanın digər şəhərlərindən üstündür. Şəhərdə ―Səncaran‖ 

(silah ustaları) məhəlləsi belə var idi. [8, s. 98].  

Təbriz əhalisinin əksəriyyəti sənətkarlıq və ticarətlə məşğul olurdu. 

Ayrı-ayrı sənətkarların xüsusi bazarlarda dükanları vardı [4, s.12].Məsələn, 

Qalayçı bazarı, Yəhər hazırlayanlar bazarı, Bıçaqçılar bazarı, Qılınc düzəl-

dənlər bazarı, Dəmirçilər bazarı və.s. Təbrizdə sənət növləri aşağıdakılardan 

ibarət idi:1.xalça və palaz toxuyanlar, 2. ipək və pambıq parça toxuyanlar, 

3.metal əridənlər-top, iri zəng düzəldənlər, 4. tüfəng düzəldənlər, 5.bıçaq, 

ülgüc düzəldənlər, 6.qılınc düzəldənlər, 7. top və tüfəng üçün qundaq düzəl-

dənlər, 8. barıt düzəldənlər, 9. dəmirdən ox düzəldənlər, 10. kaman düzəl-

dənlər və s. [14, s.64]. 

Ölkədə xeyli sənətkarın mövcudluğu və qonşu dövlətlərlə olan əlaqə-

lər dağıdılmış şəhərlərin az müddət içərisində bərpasına imkan yaratmışdı. 

Bu dövrdə Təbriz, Marağa, Mərənd, Xoy, Gəncə, Bakı, Şamaxı, Naxçıvan 

şəhərləri ölkənin mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri olaraq qalırdı. Bu 

mərkəzlərdə müxtəlif növ sənətkarlıq məmulatları istehsal olunurdu. XVII 
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əsrdə Azərbaycanda toxucu, başmaqçı, dərzi, misgər, dəmirçi, dulusçu və s. 

kimi 44 növ peşə-sənət sahəsi var idi [6, s.71].Y.Streysin yazdığına görə, 

Ərdəbildə hazırlanan qılınclar məşhur Dəməşq qılınclarından geri qalmırdı 

və onlar hind poladından düzəldilirdi [16, s.167]. 

Azərbaycanın əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, maldarlıq, əkinçilik təsər-

rüfatının inkişafı və zəngin xammal ehtiyatları əvvəllərində olduğu kimi, 

XVII yüzilliyin birinci yarısında da sənətkarlığın və ticarətin yüksəlişinə öz 

təsirini göstərirdi. Digər tərəfdən, sənətkarlığın və ticarətin inkişafında 

Azərbaycanın zəngin daxili ehtiyatları, beynəlxalq bazarda Şərq ölkələrində 

istehsal olunan bir sıra mallara tələbat da az rol oynamırdı.  

XVII əsr metalişləmə sənətinin əsas sahəsi, silah istehsalı idi. Soyuq 

silahların-qılınc, xəncər, qalxan, nizə, ox, yay və s. hazırlanması ilə dövrü-

nün ən məşhur sənətkarları məşğul olurdular. Dünyanın bir çox muzeylərin-

də müxtəlif illərə aid olan Azərbaycan və İran silahları saxlanılır.  

XVI əsrdən başlayaraq və XVII əsrdə silah düzəltmə sənəti öz inkişa-

fında yüksək səviyyəyə çatır və artıq silahların xarici formalarına da xüsusi 

diqqət yetirilir. Teymurilər dövrünə aid düz və enli qılınclar əvəzinə, əyri, 

ayparaşəkilli qılınclar meydana çıxır, onlar qızıl və gümüşlə işlənir, cürbə-

cür ornament, gül, qönçə, heyvan şəkilləri ilə bəzədilirdi. 

Təbrizdə xeyli silahqayırma karxanaları var idi. Bunların bir hissəsi iri 

feodalların, ilxanların, digər hissəsi isə sənətkarların özlərinə məxsus idi. Si-

lahqayırma işi Təbrizdə qədimdən rəvac tapmışdı. Azərbaycanın digər şə-

hərlərində olduğu kimi, Təbrizdə də ox, kaman, qılınc və s. silah növü isteh-

sal edən sənətkarlardan əlavə xüsusi saraya məxsus silahqayırma karxanaları 

da var idi. Karxanlarda əsasən müharibələrdə əsir alınmış sənətkarlar işləyir-

dilər. Bu dövrdə səyyar sənətkarlar da var idi. Onlar qoşunla hərəkət edir, 

tələb olunan silah və döyüş ləvazimatını hazırlayırdılar. Məsələn, Ağqoyun-

lu hokmdarı Uzun Həsənin 23 minlik qoşunu tərkibində dərzi və çəkməçi-

lərlə yanaşı, dəmirçilər, ox, kaman, qılınc düzəldən sənətkarlar da var idi [9, 

s.125].XVI-XVII əsrlərdə sənətkarlıq XIII-XV əsrlər nisbətən daha da inki-

şaf edir, ayrı-ayrı sənət növləri sahəsində müəyyən texniki inkişaf nəzərə

çarpırdı. Bir sıra yeni sənət növləri, o cümlədən tüfəng qayırma sənəti mey-

dana gəlir, bəzi sənət sahəsindəki texnologiya, o cümlədən toptökmə sahəsi

təkmilləşirdi. Təbrizdə istehsal olunan sənətkarlıq məmulatı artıq təkcə da-

xili bazarın deyil, xarici bazarların da tələbatını ödəyirdi.

Səfəvi dövründə dövlət qoşunu vilayət hakimlərinin süvari alayları və 

qorçi adlı nizami hərbi qvardiyadan ibarət idi. İtaliya səyyahı Ryetro della 

Valleyə görə, qorçi termini türk dilindəki qorumaq sözündən əmələ gəlmiş 

və qoruyan, gözləyən, qayğı göstərən mənasını ifadə edir [7, s.151].―Qorçi‖ 

sözünün Azərbaycan mənşəli ―qorumaq‖ felindən yarandığını söyləyən təd-
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qiqatçıları haqlı hesab etmək olar. Qorçilər mənsub olduqları yer və tayfanın 

adı ilə adlanırdı: Naxçıvan qorçiləri, şamlu qorçiləri və s. Müharibə vaxtı 

qorçi dəstələri çox vaxt ehtiyatda (tərh) qalır, yalnız ən çətin anlarda vuruşa 

çıxarılırdılar.Qorçi dəstələri hökmdarı qoruyan və daim onun keşiyini çəkən 

etibarlı alaylar olmuşdur ki, onun üzvləri əsasən əmirzadələrdən seçilir-

di.Kempfer yazırdı ki, Qorçibaşı süvari qorçilərin komandiridir. Bu qorçilər 

kaman, nizə ilə silahlanmaqla, boylu-buxunlu, şücaətli olurdu.İsgəndər bəy 

Münşi yüz nəfər şah qorçisinin qüvvətdə min nəfər başqa döyüşçüyə bərabər 

olduğunu bildirir. ―Əhsənüt-təvarix‖dən bəlli olur ki, şücaətli qorçi göstərdi-

yi xidmət müqabilində əmirlər sırasına belə daxil edilirdi [2, s.68]. 

Dövrün Avropa ədəbiyyatlarında qorçinin dövlət vəzifəsinə təyin edil-

məsinə də təsadüf edilir. Belə ki, 1539-cu ildə venesiya dojunun I Təhmasib 

sarayına elçi göndərdiyi Mikele Membre yazırdı ki, 1540-cı ildə Qəzvin ha-

kimi vəfat etdi və Şah Qəzvinə adi bir qorçini hakim göndərdi. Elçinin yaz-

dığına görə Şah onu bu vəzifəyə cəsurluğuna görə təyin etmişdi [11, s.59]. 

Faruq Sümər yazır ki, qorçilər Səfəvi xassə əsgərləri olmaqla I Şah İsmayıl 

tərəfindən Cığatay hərbi təşkilatı əsasında yaradılmışdır [10, s.240]. Ş.Fər-

zəliyev ―Əhsən ət-təvarix‖ adlı qaynağın məlumatlarına istinad edərək yazır 

ki, 1410-cu ildə Sultan Əhməd Cəlayirin Təbrizə hücumu zamanı şəhəri 

qorçilər müdafiə edirdi [2, s.65-66]. Ölkənin sərhədlərinin qorunması və 

Şahın mühafizəsi xüsusi dövlət qvardiyası olan qorçilərə tapşırıldı [2, s.74]. 

XVII əsrin sonunda Səfəvilərin silah anbarlarında (qorxane) saxlanan 

silahlara qorçilər başçılıq edirdilər. ―Təzkurətül-mülik‖ əsərində ―libas qor-

çisi‖, ―qılınc qorçisi‖, ―xəncər qorçisi‖, ―kaman qorçisi‖ və s. qorçilərlə ya-

naşı ―nizə qorçisi‖ istilahı da vardır ki, ona farcsa ―nizədar‖ deyirdilər [2, 

s.87]. Yay, nizə, qılınc, xəncər, döyüş baltaları və qalxanla silahlanmış qor-

çilər tayfa süvari qoşununu təşkil edirdilər [3, s.98]. 

Şah Abbas qoşunları əsasən qızılbaşlardan ibarət olan süvarilərdən, 

qulamlardan ibarət xüsusi qvardiyadan, tüfəngçilər korpusundan və topçu 

hissələrindən ibarət idi. Süvarilərin sayı 200 minə, qvardiyaçı qulamların 

sayı 10-15 minə, tüfəngçilərin sayı 12 minə çatdı. Şah Abbas ordusunun 

500-ə qədər topu var idi. [3, s.243]. 

Oruc bəy Bayata görə ordunun əsas hissəsinin silahları qılınc və qal-

xandan ibarət süvarilər təmsil edirdilər. Döyüşçülər dəmirdən hazırlanmış 

zireh geyir, başlarına nazik metal lövhələrdən yüksək sənətkarlıqla düzəldil-

miş dəbilqə qoyur və ox qabı gəzdirirdilər. [3, s.100]. 

Yay, nizə, qılınc, xəncər, döyüş baltaları və qalxanla silahlanmış qor-

çilər tayfa süvari qoşununu təşkil edirdilər. Şeyx Heydərin tətbiq etdiyi qı-

zılbaş tacı cəsur döyüşçülərin özünəməxsus baş geyimini təşkil edirdi. Yü-
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rüşlər zamanı onlar yanaqları boyunca zireh qoruyucuları olan dəbilqələr ta-

xırdılar [3, s.98]. V.F.Minorskinin yazdığına görə, qorçilər başqa döyüşçü-

lərdən fərqlənməkdən ötrü uzun bığ saxlayırdılar. Həsən bəy Rumlu Səfəvi 

qorçilərinin xüsusi ziehli paltar geyindiklərinin bildirir [2, s.65]. 

Alessandri də bu barədə ətraflı məlumat verərək yazırdı ki, onların sü-

varilərinin sayı kağız üzərində olduğundan çoxdur. Atlıları sağlam, mütəna-

sib bədənli, boy-buxunlu və döyüşkəndirlər. Onlarda qalxan, qılınc, odlu si-

lahlar (muşketlər) var idi. Odlu silahların lülələrinin uzunluğu 6 qarış (qarış 

9 düymədir) idi və onlar çəkisi 4 unsidən (unsi 28 qramdır) bir qədər az olan 

qumbaralar atırlar [3, s.102]. 

Venesiyalı yazırdı ki, onları elə asanlıqla idarə edirlər ki, bu, nə yay 

tutmağa, nə də əgər şərait təlıb edərsə, yəhərlərinə bərkitdikləri qılıncdan 

yapışmağa mane olmur. Odlu silahı arxada gəzdirirdilər, belə ki, bir silah o 

birisindən istifadə edilməsinə mane olmur. O, Səfəvilərdə hazırlanan silahın 

yaxşı keyfiyyətdə olduğunu göstərir və qeyd edir ki, onlarda ―hər hansı 

başqa xalqda olduğundan üstündür və yaxşı düzəldilmişdir‖ [2, s.104]. 

Adam Oleari öz əsərində əyalət hakimlərinə tabe olan hərbi dəstələr-

dən tüfəngçi və qulamların adlarını çəkir. O, tüfəngçilərin hər birinə ildə 

200 reyhstaler verildiyini yazırdı. O, eyni zamanda, Səfəvilər ölkəsində olar-

kən burada qorçi, qulam və tüfəngçilər adlanan üç növ qoşun haqqında qısa 

da olsa məlumat vermişdir[15 s.102]. Qorçibaşı: Bu istilah altında xüsusi 

şah alayının üzvləri olan qorçi dəstələrinin rəhbəri başa düşülür. Mənbələrə 

əsasən müəyyən etmək olar ki, dövlətin ümumi qorçibaşından başqa ayrı-

ayrı vilayətlərin, habele hər bir qorçi dəstəsinin də öz qorçibaşısı var imiş. 

Qorçibaşının qorçilər üzərində böyük ixtiyar və səlahiyyəti olmuşdur. Mü-

əyyən şikayəti olan hər bir qorçi yalnız qorçibaşı vasitəsilə öz şikayətini 

hökmdara çatdıra bilərdi, əks təqdirdə o, qorçilikdən kənar edilirdi [2, s.63]. 

Həsən bəy Rumlu 813 (1410)-cü ildə Sultan Əhməd Cəlayirinin Təbrizə hü-

cumu zamanı qorçilərin zərli paltar geyinərək, əllərində müxtəlif silahlar 

tutduqlarını göstərir ki, bu da hələ XV əsrin əvvəllərindən qorçilərin xüsusi 

geyimləri olduğu aydınlaşır [2, s.68].Qorçilərin aşağıdakı qrupları məlum-

dur:1. Ox və kaman qorçisi (qorçi-yi tir-o kaman). Bu vəzifə sahibləri qorçi 

dəstələrinin vacibli üzvləri olmuşlar. 

2.Qılınc qorçisi (qorçi-yi şəmşir).

3.Hərəm qorçisi (qorçi-yi hərəm).

Qorçilər yalnız qızılbaş tayfaları nümayəndələrindən təyin edilirdi.

Qorçilərin fəaliyyət dairəsi təkcə taxt-tac sahibini qorumaqla məhdudlaşmır-

dı, onlar eyni zamanda fəal döyüşçü idilər. Qorçilərə divan tərəfindən illik 

məvacib təyin edilirdi [2, s.68]. XV əsrdə ordu sarayın ixtiyarındakı qoşun-

dan və ayrı-ayrı vilayətlərdə yaşayıb yalnız müharibə vaxtı çəmlənərək öz 
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başçıları (sərdar) ilə bilrikdə hökmdarın köməyinə yollanan döyüşçü dəstə-

lərindən (çərik) ibarət olmuşçdur. Qoşunlarda həm süvari, həm də piyada 

hissələr vardı.  

Mənbələrdə ―ordu‖ sözü ―ləşkər, qoşun‖, ordunu təşkil edən əsgərlər 

isə ―mülazim, əsgər, qulluqçu, nökər, dilavər‖ adlandırılmışlar, Səfəvi dö-

yüşçülərinə ―qazi, mülazim, mürid‖ deyilirdi. Döyüşçülərə illik məvacib ve-

rilirdi ki, bu da ―ordu divanı‖ (divan-i ləşkər) tərəfindən icra olunurdu.  

Ordu ayrı-ayrı dəstələrə bölünmüşdü. Silahlar arasında qılınc, xəncər, 

ox, kaman, tüfəng, balta, gürz və qaladağıdan silahlar- rəadə, mancanaq da 

vardı. Ağqoyunlu və Səfəvi ordusu az da olsa, topla silahlanmışdı. Silahlar 

silah anbarında (qurxanə) saxlanılır. Qurxanəyə xüsusi başçılar (cəbbədar-

lar) rəhbərlik edirdilər. Həsən bəy Rumlu yazır ki, Qara Yusif, Cahanşah və 

Cüneyd Səfəvinin döyüşçülərinin əksəriyyəti zirehli-cövşənpuş idilər. 

Kəcim adlı örtük də döyüş libasları sırasına daxil idi[2, s.72].Mənbələrdə 

―topçubaşı‖ istilahı yalnız topçular dəstəsinin başçılarına deyil, habelə top-

tökmə ustalarının rəhbərinə deyilmişdir.  

XVI-XVII əsrlərdə sənətkarlıq XIII-XV əsrlərə nisbətən daha da inki-

şaf edir, az da olsa ayrı-ayrı sənət növləri sahəsində müəyyən texniki inkişaf 

nəzərə çarpırdı. Bir sıra yeni sənət növləri, o cümlədən tüfəngsazlıq sənəti 

meydana gəlir, bəzi sənət sahəsindəki texnologiya (o cümlədən toptökmə sa-

həsində təkmilləşirdi. İstehsal olunan sənətkarlıq məmulatı artıq təkcə daxili 

bazarın deyil, xarici bazarların tələbatını da ödəyirdi. Fərdi şəkildə işləyən 

sənətkarların üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq, karxanalarda işləyən sə-

nətkarların da sayı artırdı.  

Təbriz sənətkarları metaldan odlu və soyuq silahlar, hərbi geyim, 

müxtəlif sənətkarlıq məmulatı hazırlayırdılar. Hazırda dünyanın bir çox mu-

zeylərində Azərbaycanda hazırlanmış odlu və soyuq silah növləri saxlanılır. 

Lakin onların üzərində hansı şəhərdə hazırlandıqları yazılmadığı üçün isteh-

sal olunduqları yerləri təyin etmək çətindir. 
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Xülasə: Rusiya Dövlət Hərbi Arxivin fondlarında qorunan bir sıra sə-

nədlər XX əsrin 20-30-cu illərinə aid Azərbaycanın cənub bölgəsində icti-

mai-siyasi və iqtisadi vəziyyətin tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Sənədlərdə əhalinin təsərrüfat həyatı ilə yanaşı sovet hakimiyyəti-

nin müxtəlif ictimai-siyasi təşkilatlarının fəaliyəti də əks olunub. Sənədlərin 

təhlili Sovet dövlətinin Yeni iqtisadi siyasət kursunun Azərbaycanın cənub 

bölgəsində tətbiqinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin üzə çıxarması baxı-

mından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: siyasi-iqtisadi vəziyyət, mədəni inkişaf, milli məsələ, 

kollektivləşmə, milliləşdirilmə. 

Abstract: Some collections of the Russian State Military Archive keep 

important information for researching socio-political and economic situation 

of the southern part of Soviet Azerbaijan in 1920s-1930s. These 

documentations represent everyday life of Soviet population as well as socio-

political activity of various organizations of Soviet system. These materials 

have crucial importance for researching peculiarities of New Economic 

Policy of the Soviet regime in the southern part of Soviet Azerbaijan. 

Keywords: politico-economic situation, cultural development, 

national issue, collectivization, nationalization. 
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Резюме: Ряд документов, хранимые в Российском государствен-

ном военном архиве, важны при изучении общественно-политической 

и экономической ситуации в южном регионе Азербайджана в 20-30-е 

годы XX века. Помимо экономической жизни населения, документы также 

отражают деятельность различных общественно-политических ор-

ганизаций Советского правительства.Анализ документов имеет особое 

значение с точки зрения раскрытия специфики нового курса экономи-

ческой политики Советского государства в южном регионе Азербайджана. 

Ключевые слова: политико-экономическая ситуация, 

культурное развитие, национальный вопрос, коллективизация, 

коренизация. 

XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda, o cümlədən onun ayrı-ayrı 

bölgələrində ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyətin öyrənilməsi baxımından 

Rusiya Dövlət Hərbi Arxivin (RDHA) müxtəlif fondlarında saxlanılan sə-

nədlər müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 1920-ci illərin sonlarından SSRİ Si-

lahlı qüvvələri Baş siyasi idarəsinin tapşırığı əsasında Qafqaz ordusunun Si-

yasi idarəsi tərəfindən hazırlanan bu sənədlərdə səfərbərlik işinin təşkili ba-

xımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən, hər bir rayonun sosial-iqtisadi və si-

yasi vəziyyətini əks etdirən statistik-analitik məlumatlar toplanmışdır.Bu 

məlumatlar rayonların iqtisadiyyatı, əhalisinin mədəni və savad səviyyəsi, 

dinə münasibəti, milli və sosial tərkibi baxımından, həmçinin milli məsələ-

lərlə əlaqəli qruplaşdırılmış, ―inqilabi‖ (partiya, sovet, komsomol, həmkarlar 

ittifaqları təşkilatları) və ―əksinqilabi‖ faktorlar (qolçomaqların, ―antisovet‖ 

ünsürlərin, din xadimlərinin fəaliyyəti), hərbi səfərbərlik məsələləri üzrə sə-

nədlər də diqqətdən kənarda qalmamışdır. Sənədlərin toplanılması işinə 

yerli partiya və sovet təşkilatlarının rəhbərlikləri ilə yanaşı həmin rayonlarda 

yerləşən hərbi hissələrin siyasi işçiləri (komissarları) və müvafiq rayonların 

hərbi komissarlıqları da cəlb olunmuş,demək olar ki, Azərbaycanın bütün 

rayonlarına aid məlumatlar burada öz əksin tapmışdır. Arxivin Azərbaycana 

aid sənədləri içərisində Cənub bölgə ilə bağlı son dərəcə maraqlı məlumatlar 

diqqəti cəlb edir. Tədqiq olunan dövrdə Lənkəran qəzasının inzibati ərazisi-

nə daxil olmuş Astara, Masallı, Zuvand (Lerik), Vərgədüz (Yardımlı) və As-

traxanbazar (Cəlilabad) rayonlarının siyasi-iqtisadi vəziyyətinin öyrənilməsi 

baxımından arxiv fondlarında elmi döviyyəyə indiyədək gətirilməyən faktlar 

az deyil. 

Materialların təhlili göstərir ki, 20-ci illərdə tədqiq edilən rayonların 

iqtisadiyyatının əsasını əkinçilik və maldarlıq təşkil edirdi. Əkinçilikdə əsas 

yeri çəltikçilik (müstəsna olaraq suvarma çəltikliyi), taxılçılıq (buğda) tutur-

du, Astraxanbazar rayonunda həmçinin texniki bitkilər – noxud, kənəf, 
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paxla, pambıq becərilirdi. Sahilyanı ərazilərdə balıqçılıq əhalinin əsas məş-

ğuliyyət növü olaraq qalırdı. Zuvand, Yardımlı, Vərgədüz rayonlarının dağ-

ətəyi zonalarında kiçik sahələrdə arpa və kartof əkilirdi. Əkinçilik ən primi-

tiv üsullarla aparılırdı və texniki vasitələr demək olar ki, tətbiq olunmurdu. 

Astraxanbazar rayonunda 500-ə qədər təsərrüfat (Alar, Oratlı) heyvandarlıqla 

məşğul olur, yarımköçəri həyat tərzi sürürdülər. May-oktyabr ayları ərzində 

sürülər Vərgədüz və Zuvand rayonları ərazisindəki otlaqlara (yaylaqlara) çı-

xarılırdı. Əhalinin müəyyən hissəsi mövsümi işlərlə məşğul olur, Bakıda neft 

mədənlərində, Sarı (rusdilli sənədlərdə Sara kimi göstərilir) adasında, Quşba-

şıda, Kür çayının mənsəbində balıq vətəgələrində, Muğanda pambıqçılıq tə-

sərrüfatlarında işləməyə gedir, öz kəndlərinə ancaq məhsul yığımı zamanı qa-

yıdırdılar. Astara rayonunda və Astraxanbazarda digər rayonlarla müqayisədə 

mövsümi işlərə maraq az idi [7, v. 43]. 28 min əhalisi olan Zuvandda iş qabi-

liyyətli əhalinin 10%-i ilboyu başqa yerlərə işləməyə gedirdi [7, v.67].  

Əkinçilikdə əsasən xış və kotanlardan, qoşqu vasitələri kimi isə öküz 

və kəllərdən istifadə edən əhalinin aqronomik biliklərindən xəbəri yox idi. 

Məhsuldarlıq aşağı (hər hektardan 25-39 pud) olduğundan təsərrüfatın əm-

təəliliyi də yox səviyyəsində idi. Məhsuldarlığın səviyyəsinin Astraxanba-

zarda nisbətən yüksək olaması qənaətinə gəlmək mümkündür. Belə ki, bura-

da buğda istehsalı hər hektardan 8 sentner, çovdardan isə 9 sentner olaraq 

40-50 puda çatırdı. Məhsuldarlığın nisbi yüksəkliyi həmin rayonda aqrotex-

niki tədbirlərin keçirilməsi, maşınlardan və gübrələrdən istifadə edilməsi, 

həm də torpaqların daha münbit olması ilə əlaqədar idi [7, v.57-58]. Ümu-

miyyətlə Astraxanbazar rayonu taxıl istehsalının həcminə görə nəinki Azər-

baycanda, həmçinin bütün Cənub Qafqazda aparıcı rayon idi [7, v.77]. Böl-

gənin dağlıq ərazilərində - Vərgədüz və Zuvand rayonlarında əsasən hey-

vandarlıq inkişaf etdiyindən yun, pendir, ət və yağ satış məqsədilə rayonlar-

dan kənara çıxarılırdı. Məhsuldarlığa mənfi təsir göstərən amillərdən biri də 

təsərrüfatlarda müasir texnikadan, traktor və gübrələrdən istifadə edilməmə-

si idi. 20-ci illərdə Lənkəranın sahilboyu ərazisindəki balıq vətəgələri istisna 

olmaqla cənub bölgəsində sənaye müəssisələri demək olar ki, yox idi. Asta-

ra rayonunda yerləşən balıq vətəgəsində 800 balıqçı çalışırdı. Rayonda elek-

trik stansiyası da fəaliyyət göstərirdi [7, v.43]. Astraxanbazar rayonunda bir 

neçə dəyirman vardı [7, v.54]. Dağ rayonlarından Vərgədüz rayonunun Ləz-

ran kəndində taxtakəsmə zavodunda 50 nəfər işçi çalışırdı və 1931-ci ildə 

onların sayı artıq 85 nəfərə çatmışdı [7, v.62]. Zavod öz məhsullarını hətta 

rayondan kənara ixrac edirdi.  

Bölgədə sosial-iqtisadi həyatın mühüm məsələsi olan kollektivləşmə 

ilə bağlı 1930-1931-ci illəri əhatə edən materiallar sovet hökumətinin bu 
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tədbirinin çox çətinliklə həyata keçirildiyini və əhalinin müəyyən təbəqələri 

tərəfindən müqavimətin mövcudluğunu təsdiq edir. Həmin illərdə ayrı-ayrı 

rayonlar üzrə kollektivləşmənin səviyyəsi ümumilikdə 30 faizi keçməmişdi. 

Astarada 1930-cu ilin əvvəllərində 1907 təsərrüfatı (bütün təsərrüfatların 

59%-ni) birləşdirən cəmi 11 kolxoz yaradılmışdı [7, v.17]. 1931-ci ilin son-

larında isə rayonun 3599 təsərrüfatının 2167-si ictimailəşdirilmiş sektora aid 

idi [7, v.45]. Növbəti – 1932-ci ildə rayonda 5660 təsərrüfatın 2913-ü (51%-

i) artıq 21 kolxozun tərkibində daxil edilmişdi [7, v.85-85]. 1930-cu ildə

Masallı rayonundakı 8233 təsərrüfatdan 2145-i, yəni 26 %-i [7, v.22], Vər-

gədüz (Yardımlı) rayonunda isə 3790 təsərrüfatdan 174-ü (7%) kolxozlara

birləşdirilmişdi [7, v.34]. Növbəti ildə bu rəqəmlər xeyli artsa da başqa ra-

yonlarla müqayisədə yenə aşağı idi. 1931-ci ildə rayonda cəmi 791 təsərrü-

fat (28%) kolxozda birləşdirilmişdi [7, v.62]. Zuvand və Lənkəran rayonla-

rında bu rəqəm bir qədər yüksək olaraq 48% və 50%-ə çatırdı[7, v.28, 41].

Zuvand rayonunda 3597 təsərrüfatdan 1737-i 9 kolxozda birləşdirilmişdi [7,

v.28, 29]. Maraqlıdır ki, 1931-ci ilin sonunda tərtib edilmiş sənəddə bu ra-

yonda 5375 təsərrüfatdan 600-ə qədərinin kolxozlarda birləşdirildiyi qeyd

olunur [7, v.67]. Kollektivləşmənin ən zəif olduğu rayon Vərgədüz rayonu

idi. Burada 3790 təsərrüfatın cəmi 174-ü (7%) kollektiv təsərrüfatda birləş-

dirilmişdi [7, v.34]. Təsərrüfatların sayına, həm də kollektivləşmənin miq-

yasına görə Astraxanbazar rayonu bölgədə birinci yeri tuturdu. 1930-cu ildə

rayonda 8790 təsərrüfatın 2288-i (26%) 73 kolxozda [7, v.105, 106], 1931-

ci ildə 10429 təsərrüfatın 3920-si (40%) 89 kolxozda birləşmişdi. 1932-ci

ildə tərtib edilmiş sənədə əsasən rayonda 3628 təsərrüfatın 77-nin kolxozlar-

da (28.7%) birləşdirildiyi məlum olur. Bu, bütün ölkədə olduğu kimi, Azər-

baycan SSR-də də kolxozların böyüdülməsi siyasəti ilə birbaşa bağlı idi [7,

v.77].1920-ci illərin sonu – 30-cu illərin əvvəllərində cənub rayonlarının

kolxozları 26030 hektar həcmində ictimai torpağa və 3922 baş heyvana

malik idilər [7, v.55].

Kollektivləşdirilmənin sürətləndirilməsi haqqında partiya direktivlərinin 

qəbul edilməsindən sonra cənub bölgəsində də kolxozların sayı sürətlə artma-

ğa başlamışdı. Bu vəziyyət rayon partiya təşkilatlarının və sovet aparatının 

rəhbər rolunun güclənməsinin və qolçomaq-tacir elementinin kənddə təsirinin 

zəifləməsinin mühüm amili kimi nəzərdən keçirilirdi. Həmin səbəbdən də ra-

yonlarda ən sərt metodlardan istifadə edilməklə kollektivləşmənin yüz faizə 

çatdırılmasına cəhd göstərilirdi. Məsələn, 1931-ci ildə Masallı rayonunda 

artıq 9776 təsərrüfatın 7002-si (71,6%) kolxozlara qatılmışdı[7, v.48, 51], 

1932-ci ildə rayonda kollektivləşmə 78% təşkil etmişdi [7, v.74]. Sovet haki-

miyyəti kolxozlara təkcə yeni sovet təsərrüfatı forması kimi deyil, həm də 

kənd əhalisinə mədəni təsir forması kimi baxırdı.20-ci illərdə cənub rayonla-
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rında əsas təsərrüfat forması fərdi təsərrüfatlar və kolxozlar idi. Torpaq fondu-

nun müəyyən hissəsi dövlətə aid olsa da həmin illərdə bu rayonlarda sovxoz-

lar demək olar ki, yox idi. Onların yaradılmasına 1930-cu illərin əvvəllərində 

başlanılmış, Lənkəranda tərəvəz sovxozu, Masallıda limon və mandarin sov-

xozu, Astraxanbazarda taxılçılıq sovxozları yaradılmışdı. 

Sovet hakimiyyətinin qurulmasından on il keçməsinə baxmayaraq, 

cənub rayonlarında bu hakimiyyətin əsas dayaqları ola biləcək partiya, 

sovet, komsomol, həmkarlar ittifaqları və digər ictimai-siyasi təşkilatların 

fəaliyyəti çox aşağı səviyyədə idi. Bunu həmin təşkilatların sayı, tərkibi ilə 

bağlı rəqəmlər də sübut edir. Məsələn, 1930-cu ilə dair sənədlərə əsasən, 

Astara rayonunda cəmi 122 partiya üzvünün sayı il ərzindəartaraq 16 özəkdə 

327 partiyaçını birləşdirmişdi [7, v.17, 44]. 16 özəkdə 247 üzv və üzvlüyə 

namizədin birləşdiyi Masallı rayonundaisə bir il ərzində bu rəqəmlər təqri-

bən iki dəfə artaraq müvafiq şəkildə 25 və 500 olmuşdu [7, v.23, 39]. Ən 

çox partiyaçı Astraxanbazar rayonunda idi. Burada 1930-cu ildə 12 özəkdə 

116 üzv və üzvlüyə namizəd var idi[7, v.106], bir il sonra onların sayı mü-

vafiq olaraq 25 və 532 təşkil edirdi [7, v.60]. Qeyd edək ki,bu saya sərhəd 

xəttində xidmət edən zabit və əsgərlər də daxil idilər. Partiyaçıların ən az 

olduğu rayon Zuvand rayonu idi. Burada 70 kommunisti özündə birləşdirən 

cəmi 4 partiya özəyi fəaliyyət göstərirdi [7, v.29] ki, onlar da 1929-1930-cu 

illərdə yaradılmışdı [7, v.68]. Rayonların əksər kəndlərində hətta 1930-cu 

illərin əvvəllərində belə partiya üzvləri olmadığından özəklər yaratmaq 

mümkün olmamışdı. Məsələn, Vərdəgüz rayonunda bütün rayonu əhatə 

edən cəmi bir partiya özəyi mövcud idi ki, o da rayon mərkəzində yaradıl-

mışdı və 51 üzvdən ibarət idi [7, v.35]. 

Partiya özəkləri və partiyaçılarla müqayisədə komsomolçuların və 

komsomol təşkilatlarının sayı daha çox idi. Məsələn, Masallı rayonunda 

kommunistlərlə müqayisədə komsomolçuların sayı 6 dəfə çox idi. Burada 

33 komsomol özəyində 1555 üzv birləşmişdi [7, v.23] və 1931-ci ildə üzvlə-

rin sayı artaraq 38 və 2180-ə çatmışdı [7, v.30]. Zuvand rayonunda 1200 

komsomolçu var idi və onlar 22 özəkdə birləşmişdilər [7, v.29]. Astraxanba-

zar rayonunda 1930-cu ildə 1288 komsomolçu [7, v.106], 1931-ci ildə isə 

1558 komsomolçu və 33 komsomol özəyi var idi [7, v. 57]. Əhalinin say 

nisbətinə görə bu, ən aşağı göstəricilərdən biri idi. Sovet orqanları və hərbi 

komissarlıqların nümayəndələri bunun səbəbini qolçomaqların sovet tədbir-

lərinə qarşı çıxmalarında görürdülər.Astara rayonunda komsomolçuların 

sayı partiyaçılardan 4 dəfə, komsomol özəklərinin sayı isə partiya özəkləri-

nin sayından 10 dəfə çox idi [7, v.45]. 
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Sovet hakimiyyətinin bütün cəhdlərinə, din əleyhinə kəskin mübarizə 

aparılmasına baxmayaraq bu rayonlarda insanların şüurundan və məişətin-

dən dini dəyərləri çıxarmaq mümkün olmamışdı. Cənub bölgədə dindarlığın 

geniş yayıldığı, dini fanatizmlə mübariznin heç bir nəticə vermədiyi rəsmi 

sənədlərdə də etiraf olunurdu. Əhali arasında dini qalıqların mövcudluğunu 

bir tərəfdən əhalinin savadsılığı, qolçomaqların, tacirlərin, din xadimlərinin 

dini fanatizmi dəstəkləmələri, digər tərəfdən bu rayonların İranla qonşu 

olmaları və burada çoxlu sayda İrandan gəlmiş insanların yaşamaları ilə əla-

qələndirmək məntiqəuyğun olar. 

1929-cu illlərin sonunda bütün ölkədə həyata keçirilən taxıl tədarüklə-

ri cənub bölgənin əhalisinə çox ciddi ziyan vurmuşdu. Hər bir rayon üzrə tə-

darük planı müəyynləşdirilmişdi. Bu planı yerinə yetirməyən rayon rəhbər-

ləri ciddi cəzalandırılırdılar. Buna baxmayaraq, əksər rayonlar bu planları 

yerinə yetirmək iqtidarında deyildilər. Ona görə ən amansız tədbirlərə əl atı-

lır, kəndlilərin əllərindən məhsul son dəninə qədər alınırdı. Masallı rayonun-

da 1930-ci ildə 174 min pud çəltik (planın 63%) və 15 min pud taxıl (planın 

100%) təhvil verilmişdi [7, v.22]. Məhz inzibati amirlik metodlarının tətbiq 

olunması sayəsində 1931-ci ildə taxıl tədarük planının artıqlaması ilə 

(103%) yerinə yetirildiyi, 350 min pud çəltik və 150 min buğda və arpa təh-

vil verildiyi elan edilmişdi [7, v.49]. Sənədlərdə rayonlarda həyata keçirilən 

taxıl tədarükləri kampaniyalarına da toxunulur və qeyd olunurdu ki, qolço-

maqların möhtəkirlik məqsədilə qalan məhsulu gizlətmək cəhdlərinə baxma-

yaraq, tədarük planının tam yerinə yetirildiyi bildirilirdi. Astara rayonunda 

da məhsulu gizlətmək cəhdlərinə baxmayaraq tədarük planı 100% (224 min 

pud çəltik) yerinə yetirilmişdi [7, v.43, 85]. Vərgədüz rayonunda taxıl təda-

rükü daha aşağı səviyyədə idi - cəmi 15 min pud taxıl verilmişdi və hesabatı 

tərtib edənlərin də etiraf etdikləri kimi, bu,rayonun verə biləcəyi maksimum 

hədd idi [7, v.34, 62]. Ən az taxıl təhvil verən rayon isə Zuvand rayonu idi – 

cəmi 10 min pud. [7, v.28]. Daha çox inzibati amillər hesabına Astarada 

taxil tədarükünün 100% yerinə yetirildiyi elan edilmişdi. Tədarük edilən ta-

xıla görə də Astraxanbazar rayonu əsas yer tuturdu. Burada 1930-ci ildə 105 

min sentner taxıl – buğda və arpa tədarük edilmişdi. Lakin bu, rayon üzrə 

müəyyən edilmiş planın yalnız 88%-nitəşkil edirdi [7, v.55]. Başqa bir sənə-

də əsasən isə [7, v.105] bu rəqəm daha az, 80% idi. Bir tərəfdən tədarük 

planlarının yerinə yetirilməsi məcburiyyəti ilə əlaqədar kəndlilərdən əlavə 

məhsul zorla alınır, digər tərəfdən planın yerinə yetirilməsi də onların ziya-

nına işləyirdi. Belə ki, plan yerinə yetirildikdə, daha artıq planlar müəyyən-

ləşdirilirdi. Bunun da ağırlığı yenə kəndlinin üzərinə düşürdü. Rayonlar üzrə 

tədarük planlarında ordu hissələrinin taxılla təmin edilməsi ilə bağlı xüsusi 

maddə mövcud idi. Həmin maddəəyə uyğun olaraq rayonlar Xalq Hərbi-
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Dəniz Komissarlığına da taxıl və digər məhsullar təhvil verməli idilər. Mə-

sələn, 1930-cu ilin planında Masallı rayonu komissarlığa 100.000 pud çəltik 

və 15 min pud buğda [7, v.22] təhvil vermişdi.Müxtəlif rayonlar üzrə kənd 

sovetlərinin sosial tərkibi ilə bağlı göstəricilər də sənədlərdə öz əksini tap-

mışdır. Məsələn, Astara rayonunda kənd sovetləri üzvlərinin 17%-ni fəhlələr 

və muzdurlar, 42%-ni yoxsullar, 32%-ni ortabablar, 9%-ni isə qulluqçular 

təşkil edirdi [1, v.17, 45]. Maraqlıdır ki, Masallı, Zuvand, Vərgədüz rayon-

larına həsr edilmiş sənədlərdə də eyni rəqəmlər göstərilir [7, v.23, 29 , 35, 

64]. Astraxanbazarda bu rəqəmlər müvafiq olaraq 24%, 25,5%, 42%, 5% 

təşkil edirdi [7, v.57]. Sovet üzvlərinin əksriyyətinin azsavadlı və savadsız 

olmaları, partiya özəklərinin onlara zəif rəhbərliyi yerli hakimiyyət orqanla-

rının fəaliyyətinə təsir edən əsas amillərdən biri idi. Növbəti illərdə kolxoz quru-

culuğu sahəsində əldə edilmiş nəticələr əhalinin, o cümldən sovetlərin tərkibində 

də özünü göstərdi. Belə ki, artıq əhalinin tərkibində kolxozçular üstünlük təşkil 

edirdilər. 1930-ci ilə dair məlumatlarda Masallı rayonunun əhalisinin 4%-i fəhlə 

və muzdurlardan, 22%-i yoxsullardan, 14,1%-i ortabablardan, 57,3%-i kolxozçu-

ladan və 2,6%-i qolçomaqlardan ibarət idi [7, v.30]. 1932-ci ilin göstəricilərinə 

görə Astraxan rayonunun əhalisinin 25,9%-ni kolxozçular, 1,9%-ni fəhlə və muz-

durlar, 24,9%-ni yoxsullar, 46,5%-ni ortabablar, 0,3%-ni qulluqçular, 1%-ni qol-

çomaqlar təşkil edirdi [7, v.79]. 

Sənədlər Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətinə dair məlimatları da əks 

etdirir. Başqa bölgələrində olduğu kimi, cənub rayonlarında da malyariyanın 

(mənbəyi çəltik sahələri olan bu xəstəlik əsasən düzənlik ərazilərdə yayıl-

mışdı) əsas yayıcıları çəltik ağcaqanadları idi [7, v.49]. Bununla yanaşı tra-

xoma və ənənəvi papaq geyimi ilə əlaqədar bitlilik kimi xəstəliklərin daha 

geniş yayıldığı barədə qeydlər var. Vərgədüz rayonunda digər rayonlarla 

müqayisədə malyariya az yayılmışdı. Dağ rayonlarında ölüm halları daha 

çox ürək xəstəlikləri ilə bağlı idi [7, v.35]. 1931-ci ildə Astraxanbazar rayo-

nunda əhalini narahat edən xəstəliklərdən malyariya 85%, qrip45%, dəri 

xəstəlikləri 40%, qurd xəstəlikləri 25% idi [7, v.56]. Səhiyyənin belə vəziy-

yəti xüsusən hərbi komissarlıqları ciddi narahat edirdi. Çünki əhali, xüsusən 

gənclər arasında xəstəliklərin artması orduya çağırış məsələsinə mənfi təsir 

göstərirdi. Səfərbərliyə mane olan digər səbəblər də var idi. Məsələn, qonşu 

rayonlarla müqayisədə Masallı rayonunda orduya səfərbərlik çox aşağı sə-

viyyədə idi ki, bu da qolçomaqların səfərbərlik əleyhinə təbliğatı, sovetlərin, 

partiya və komsomol təşkilatlarının bu sahədə işlərinin zəif qurulması ilə 

bağlı idi[7, v.25]. Astarada isə əksinə, təbliğat kompaniyasının aparılması 

nəticəsində səfərbərlik 98-100% yerinə yetirilmişdi. [7, v.15-19, 46-47]. Zu-
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vand rayonunda 1930-cu ildə çağırışçıların 70%-i, Astraxanbazarda 1931-ci 

ildə 99%-i səfərbərliyə alınmışdı [7, v.31, 57]. 

Əhalinin savad səviyyəsi ümumilikdə çox aşağı səviyydə idi. Xüsusən 

talışlar arasında bu göstərici azərbaycanlılarla (sənədlərdə azərbaycanlılar 

türk kimi qeyd olunur) müqayisədə xeyli fərqli idi. Məsələn əhalisinin 62%-

i azərbaycanlılar, 30-33%-i talışlardan ibarətMasallıda sonuncular arasında 

savadlıların sayının xeyli aşağı olmasını birinci növbədə düzənlikdə yaşayan 

əhali ilə müqayisədə dağ əraziləri əhalisinin savad səviyyəsinin ümumən 

aşağı olması, 1929-cu ilə qədər talış dilində əlifbanın və dərs vəsaitlərinin 

olmaması ilə əlaqələndirmək olar.  

Məlum olduğu kimi, 1928-1929-cu illər ərzində Azərbaycanda əlifba 

islahatı həyata keçirilmiş və ərəb qrafikalı əlifba yeni latın qrafikalı əlifba 

ilə əvəz edilmişdi. Respublikada vüsət alan dil quruculuğuna əvvəllər yazısı 

olmayan milli azlıqlar talışlar, tatlar, kürdlər, ləzgilər, avarlar, saxurlar da cəlb 

edilmişdi. İki il ərzində bu xalqlar üçün əifbalar tərtib edilmişdi.Buna baxma-

yaraq, 1938-ci ildə Mərkəzin qərarı ilə Azərbaycanda (eləcə də bütün müsəl-

man sovet respublikalarında) milli dil quruculuğu prosesinə son qoyulmuş, 

milli azlıqlar üçün yaradılmış bütün əlifbalar ləğv edilmişdi [6]. 1932-ci ilə 

aid sənədə əsasən Masallı rayonu əhalisinin cəmi 13,6% savadlı idi, yəni ya-

zıb oxumağı bilirdi. Əhali arasında dindarlığın 45% təşkil etdiyi göstərilir [7, 

v.73, 74). Zuvand rayonu əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən talışların 96%-i 

savadsız idi [7, v.28]. 30-cu illərdə ölkədə həyata keçirilən savadsızlığı ləğv-

etmə kompaniyası burada əhalinin mədəni və təhsil səviyyəsinin artmasına 

müsbət təsir göstərsə də savdllılıq yenə də aşağı səviyyədə qalır, cəmi 8% təş-

kil edirdi [7, v.88]. Eyni vəziyyət Astara rayonunda da müşahidə olunurdu. 10 

kənd soveti və 51 yaşayış məntəqəsindən ibarət olan rayonda 27 min əhalinin 

əksəriyyətini (17961) təşkil edən talışların 65%-i hələ də savadsız olaraq 

qalırdı [7, v.85]. Savadlıların sayına görə Astraxanbazar rayonu öndə gedirdi 

ki, bu da rayon ərazisində yaşayan köçmən rusların və hərbçilərin hesabına tə-

min olunurdu. Halbuki, rayonun azərbaycandilli əhalisinin savadlılıq səviyyə-

si xeyli aşağı idi və 96%-ə çatırdı [7, v.105, 106]. Bu rayonun 26 kənd soveti-

nin altısında sektant ruslar (malokanlar, baptistlər və s.) yaşayırdı.  

Göstərilən dövrdə SSRİ-nin bütün respublikalarında savadsızlığın ləğv 

edilməsi siyasəti yerliləşdirmə (millilədirmə) siyasəti ilə qarşılıqlı əlaqədə 

həyata keçirilirdi. Bu siyasətin əsasını respublikalarda ana dilində təhsilin, 

mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi, idarəçiliyin milliləşdirilməsi, rəhbər inzi-

bati vəzifələrə yerli xalqdan olan kadrların irəli çəkilməsi təşkil edirdi. Yer-

liləşdirilmənin rəsmən elan edildiyi RK(b)P-nın XII qurultayındakı çıxışın-

da İ.Stalin göstərirdi ki, respublikalarda Sovet hakimiyyətinin anlaşılan və 

doğma olması, Sovet hakimiyyətinin təkcə rus deyil, həm də milli hakimiy-
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yət olması üçün bütün tədbirlər görülməlidir. Bunun üçün zəruridir ki, təkcə 

məktəblər deyil, həm də bütün müəssisələr, pariya, sovet orqanları addım-

addım milliləşdirillsinlər, kütlələrlə onların anladıqları dildə işləsinlər, 

həmin xalqın məişətinə uyğun şəraitdə fəaliyyət göstərsinlər [4, s.492]. Yer-

liləşdirilmə həyata keçirilərkən rusdilli partiya və dövlət işçilərinə yerli əha-

linin dilini öyrənmək tövsiyə edilir, müttəfiq respublikalarda milli etnik 

strukturların yaradılması, milli adət-ənənələrin öyrənilməsi, inkişafı və bər-

pası diqqət mərkəzinə çevrilirdi. Bu, kommunist partiyasının bütün sovet 

xalqlarına, onların mədəniyyətinə, milli dəyərlərinə hörmət və qayğısının 

sübutu kimi qələmə verilirdi. Çarizmin ayrı-seçkilik və assimiliyasıya siysə-

tinin əksinə olaraq, 20-ci illərdə Sovet dövlətində həyata keçirilən milli 

siyasət çevikliyi ilə səciyyələnərək qeyri-rus əhalini öz tərəfinə çəkmək və 

onu yeni dövlət quruculuğuna inteqrasiya etmək məqsədi güdürdü. Məhz bu 

illərdə SSRİ-nin 48 xalqı və etnosu üçün ilk dəfə olaraq yazı dili yaradıldı. 

70-ə yaxın xalq və etnos üçün isə latın qrafikasına əsaslanan əlifba tətbiq 

edildi. Azərbaycan türkcəsi üçün heç də əlverişli olmayan, mürəkkəb və 

öyrənilməsi çətin olan ərəb əlifbası əvəzinə latın qrafikalı əlifbanın tətbiqi 

kökləri qədimlərə gedib çıxan mədəni irs və İslam dini ilə bağlılığı qırmaq 

məqsədi güdsə də, bir çox cəhətlərinə görə mütərəqqi xarakter daşıyaraq 

Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol 

oynadı.Bu, həm də respublikada savadsızlığın ləğvi uğrunda mübarizənin, 

ana dilində məktəblər şəbəkəsininin genişlənməsinə təkan vermiş oldu. 

Artıq 20-ci illərin sonunda məktəbyaşlı azərbaycanlı uşaqların əksəriyyəti 

öz ana dilində oxuyurdu. Lakin milli müəllim kadrların çatışmazlığı 

ucbatından milli məktəblərdə tədrisin səviyyəsi hələ də aşağı idi. Bu sahədə 

mühüm irəliləyişlərə yalnız 30-cu illrdə nail olmaq mümkün oldu. Məhz 30-

cu illərdə Azərbaycanda ibtidai, orta və ali məktəblərin geniş şəbəkəsinin 

təşkili milli elitanın təşəkkül tapmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. 

Azərbaycanda yerliləşdirilmə təkcə titul millətin – azərbaycan türklərinin 

nümayəndələrinə deyil, burada yaşayan bütün xalqlara və etnoslara şamil 

edilirdi. Milli azlıqların mədəni-etnik özünəməxsusluğunun qorunması üçün 

onlara xüsusi imtiyazlar və hüquqlar verilirdi. 1926-ci il siyahıyaalmalarını 

nəticələrinə görə Azərbaycanda 4.615 min əhali yaşayırdı ki, onlardan 3.482 

min nəfər azərbaycan türkləri idilər.  

SSRİ Ali Sovetinin 20 may 1925-ci il tarixli qərarı ilə müttəfiq və 

muxtar respublika rəhbərlərinə milli azlıqların nümayəndələrinə yerli şura-

larda (sovetlərdə) mandat və səs hüququ verilməsi tapşırılmışdı. Milli azlıq-

ların çoxluqtəşkil etdiyi yerlərdə onlar öz milli şuralarını seçmək, ana dilin-

də məktəblər açmaq və ya məhkəmə işlərini həyata keçirmək hüququ əldə 
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edirdilər. Azərbaycanın XX əsrin 20-30-cu illərinə həsr edilmiş monoqrafi-

yanın müəllifi Yorq Baberovskinin qənaətinə görə milliləşdirmədən talışlar, 

tatlar və kürdlər daha çox itirdilər. Belə ki,azərbaycan və ya rus dilini bilmə-

ləri etnik azlıqlara inkişaf və respublika ərazisində mobillik (hərəkətlilik) 

imkanı təmin etdiyi üçün bu xalqların nümayəndələri öz dillərində savadsız-

lıqlarını ləğv etməyə xüsusi maraq göstərmirdilər [3, s.331; 8]. Milli azlıqla-

rın dillərində dərslik və mətbu orqanlar yox idi. Bakı şəhəri istisna olmaqla 

respublika üzrə mövcud milli məktəblər ancaq formal fəaliyyət göstərirdilər, 

həmin məktəblərdə nə milli azlıqların dillərində dərs deyən müəllimlər, nə 

də kitabxana və tədris materialları yox idi. Kürd və talış dillərində ilk dərs-

liklər yalnız 1933/1934-cü tədris ilində işıq üzü görmüşdü. Azərbaycanda 

milli azlıq nümayəndələrinin özləri də bu formada ―milliləşdirməyə‖ (―yerli-

ləşdirməyə‖) qarşı çıxırdılar. Ə.H.Qarayev 1927-ci ilin martında AK (b)P 

MK-ya məlumatında ―talış əhalisinim türk dilini (azərbaycan türkcəsi nəzər-

də tutulur) öyrənmək və öz uşaqlarını türk dilində öyrətmək istədiyini‖ bil-

dirirdi. Buna baxmayaraq, respublikada partiya siyasətinə uyğun olaraq 

―milliləşdirmə‖ xəttinin davam etdirilməsi üçün rəsmi qərarlar qəbul edilir-

di. 1926-cı ilin əhali siyahıyaalınmasına görə özlərini talış kimi təqdim 

etmiş 76 min nəfərin yalnız 45 mini talış dilini doğma dili olaraq göstərmiş-

di [3, s. 332]. Başqa milli azlıqlarda bu rəqəm daha aşağı idi. Əslində bu 

proses hələ çarizm dövründə sürətlə gedirdi. Azərbaycan türkcəsi nəinki 

Azərbaycanda, eləcə də bütün Cənubi Qafqazda millətlərarası ünsiyyət vasi-

təsinə çevrilirdi [10, s. 171-172]. Talışların türk dilində tədrisə üstünlük ver-

diklərini nəzərə alaraq, Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığı 1928-ci 

ilin əvvəlində talış məktəblərini türkləşdirmək haqqında qərar qəbul etsə də, 

AK(b)P MK həmin ilin fevralında buna qarşı çıxaraq Lənkəran qəzasında 

yaşayan talış əhalisinin savadsızlığının məhz talış dilində ləğv edilməsi zə-

ruriliyini bildirmişdi. Bu zaman əsas dəlil kimi İranda yaşayan yüz minlərlə 

talışın sovetlər tərəfinə cəlb edilməsi vacibliyi əsas gətirilirdi [3, s. 332]. 

Azərbaycanlıların, eləcə də milli azlıqların rus dilində təhsil almaları siyasə-

tini bəzi qüvvələr rus şovinizminin qalığı hesab edirdilər. Əlbəttə, ―milliləş-

dirilmə‖ kursunda bu neqativ meyllər SSRİ-nin bütün ərazisində özünü gös-

tərirdi [9]. Yerliləşdirilmə kəskin şəkildə ruslaşdırılmaya qayıdışla əvəz 

edilməyə başlanımışdı. 20-ci illərin sonları – 30-cu illərin əvvəllərində 

SSRİ-də inzibati-amirlik sisteminin təşəkklül tapması ilə Sovet dövlətinin 

milli siyasətində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Bu dəyişikliklər 30-cu illərdə 

özünü daha açıq biruzə verdi [1;2]. Belə ki, Stalinin milli siyasətində de-

fakto real beynəlmiləlçilikdən böyük dövlətçilik və bir millətin (rus milləti-

nin) digərləri üzərində mədəni (həm də siyasi) üstünlüyü istiqamətinə dönüş 

baş verdi. Məhz bu dövrdə SSRİ-də bütün təhsil və mədəniyyət sisteminin 
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tədricən ruslaşdırılması prosesi başlayır və Sovet dövlətinin süqutuna qədər 

davam edir. Ruslaşdırma siyasəti təhsil və mədəniyyət sahələri ilə məhdud-

laşmayaraq dövlət idarəçiliyində, məhkəmə, milis, ordu sistemində geniş 

tətbiq olunurdu. Eyni zamanda qeyd edək ki, Azərbaycan tarixinin bu döv-

rünü tədqiqi edən tarixçilər bolşeviklərin Azərbaycanda ən böyük nailiyyət-

lərinin məhz maarifləndirmə sahəsində olmuğunu inkar etmirlər [6 s., 267].  

Sovet rejimi əhalinin savadsızılığının ləğv edilməsində, əhalinin mə-

dəni səviyyəsinin artırılmasında təhsil sistemi ilə yanaşı mədəni-maarif mü-

əssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət verirdi. Azərbaycan 

SSR-in cənub bölgəsində mədəni maarif müəssisələri sisteminin təhlili gös-

tərir ki, rayonlarda bu sahədə bir sıra addımlar atılırdı. 20-ci illərin sonunda 

tədqiq olunan altı rayonda cəmi 11 teatr, klub və xalq evləri fəaliyyət göstə-

rirdi. Bu mədəni-maarif müəssisələrində hər rayonda orta hesabla 2 və 4 ol-

maqla 22 siyasi maarif işçisi işləyirdi. Zuvand rayonunda isə ümumiyyətlə 

mədəni-maarif ocağı yaradılmamışdı. Bu rayonlarda ümumilikdə 23 qiraət 

daxması vardı və onlarda da 23 işçi fəaliyyət göstərirdi. Qiraət daxmaların-

dan 9-u Lənkəran, 4-ü Astara, 3-ü Masallı, 5-i Astraxanbazar, 2-si isə Zu-

vand rayonunda açılmışdı [7, v. 101]. 

Rayonlarda 1930-cu ilin əvvələrinə qədər dövr bütün region əhalisi 

üçün dövri mətbuat demək olar ki,nəşr edilmirdi. Yalnız Lənkəran şəhərində 

bütün region əhalisi üçün həm azərbaycan türkcəsi, həm də talış dilində 

qəzet nəşr olunurdu. 1930-cu illərin əvvəllərindən Astarada və digər rayon-

larda ikidilli qəzetlərin nəşrinə başlanıldı. Əlbəttə, bir daha vurğulanmalıdır 

ki, bölgədə əhalinin savad səviyyəsinə milli amillərdən daha çox sosial-iqti-

sadi və hətta coğrafi amillər təsir göstərirdi. Məsələn, əksəriyyətini azərbay-

canlılar təşkil edən Vərgədüz rayonunda da əhalinin əksəriyyəti savadsız idi 

[7, v.63]. Burada ―savadlı‖ kolxozşular cəmi 1% təşkil edirdi [7, v.34].  

Partiya, komsomol təşkilatları ilə müqayisədə digər təşkilatlar rayon-

larda demək olar ki, fəaliyət göstərmirdilər. Yalnız ordu hissələrinin və 

hərbi komissarlıqların bilavasitə iştirakı ilə yaradılmış təşkilatlar – Azərbay-

canı Müdafiə və Aviasiya-Kimya Quruculuğuna Yardım Cəmiyyəti 

(AKQYC), Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara cəmiyyəti (QXQAC) və Həm-

karlar İttifaqları Şurasının rayonlarda yerli şöbələri fəaliyyət göstrirdi ki, 

onlar da əsasən Lənkəran şəhərində və Astarada daha təkmil idi. Astarada 

AKQYC-nin 8 özəyi və 659 üzvü, QXQAC-nin 14 özəyi və 654 üzvü var 

idi [7, v.17]. Masallıda 1320 nəfər AKQYC-nin 30 özəyində [7, v.23], 

Zuvandda 141 nəfər 9 özəkdə [7, v.29], Vərgədüzdə 35 nəfər bir özəkdə 

[7,v.35], Astraxanbazarda 1831 nəfər 24 özəkdə[7, v.57] qeydiyyatda idi. 
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Rayonlarda kooperativ cəmiyyətlərinin (dairə ittifaqlarının) fəaliyyəti 

də bütün ərazini əhatə etməyərək əsasən rayon mərkəzləri ilə məhdudlaşırdı. 

Məsələn, Vərgədüz rayonunda kooperativ yalnız rayon mərkəzi Yardımlıda 

yaradılmışdı [7,v.63]. Masallı rayonunda 211 xüsusi mülkiyyətçini birləşdi-

rən 16 kooperativ fəaliyyət göstərirdi [7, v.22]. Zuvand rayonunda da koo-

perativlərin sayı çox az idi, burada cəmi 9 dükan mövcud idi. Yalnız Astara 

və Astraxanbazar rayonlarında onların sayı nisbətən çox idi – müvafiq ola-

raq 18 və 30 məntəqə. Sonrakı illərdə rayonlarda xüsusi ticarətə vergi təzyi-

qinin artırılması ilə onun məhdudlaşdırlmasına və qadağan olunmasına bax-

mayaraq, ərzaq və sənaye mallarının çatışmadığı şəraitində qıt mallarla 

möhtəkirliyin qarşısını almaq mümükün olmurdu.  

Sənədlərdə rayonlarda ―əksinqilabi və digər antisovet‖ qruplaşmalarla 

mübarizənin vəziyyəti ilə bağlı da maraqlı materiallar vardır. Banditizmlə 

mübarizəyə görə rayonlar əlverişli və əlverişsiz rayonlara bölünürdü. Sovet-

ləşmənin ilk illəri ilə müqayisədə onların çəkisinin azaldığı göstərilsə də, 

kollektivləşmənin, taxıl tədarükünün və digər kampaniyaların aparılması ilə 

kəndlərdə bu kampaniyalara qarşı müqavimət gösərən müəyyən qrupların 

olduğu etiraf olunurdu. Bu qrupa aid edilən insanları rəsmi sənədlərdə biq 

qayda olaraq ―əksinqilabi ünsürlər‖ və ya ―qeyri-zəhmətkeş amillər‖ adlan-

dırırdılar. Məsələn, 31 min əhalisi olan Astara rayonunda 103 orduya çağrıl-

mayan qeyri-zəhmətkeş ünsürün:10 məhkumun, 4 keçmiş mülkədar və mə-

murun, 20 din xadiminin və 44 tacirin olduğu və bu elementlərin dini fana-

tizm, həmçinin kollektivləşdirilməyə qarşı müqavimət xətti ilə digərlərinə 

təsir göstərməyə çalışdıqları qeyd olunurdu. Rayonun İranla qonşu olması 

və ―Müsavat mühacirəti ilə qohumluq əlaqələri‖ də xaricdən antisovet təsir-

lərin yayılmasında mühüm rol oynayırdı. Rayonda 20-ci illərdə mövcud 

olmuş bandit dəstələrinə İran təəbələri olan İbrahim Xəlil bəyin, eləcə də 

Hüseyn Ramazanovun və Əhməd Rəsulovun başçılıq etdiyi göstərilir, Asta-

ra rayonunun ərazisinin keçmişdə Xan Talışınskinin mülkünün bir hissəsi 

olduğu qeyd olunur [7, v.18-18].  

Masallı rayonunda 239 qeyri-zəhmətkeş ünsür: 45 din xadimi, 377 

tacir, 1 keçmiş jandarm, 39 keçmiş polis və starşina, 1929-30-cu illlərə aid 

353 məhkum olunmuş və 1200 qolçomaq, 2 mindən çox ―siyasi cəhətdən 

səbatsız və cinayətkar ünsür‖ qeydiyyata alınmışdı [7, v.24]. Bu rayonda 

başqa rayonlarla müqayisədə qolçomaqların, tacirlərin və digər ―antisovet 

elementlərin‖ sayı xeyli çox idi. Dağlıq rayonlarda – Zuvənd və Vərgədüz 

rayonlarınnda torpaq az olduğundan burada qolçomaqların sayı da az idi. 

Lakin bu rayonların nisbətən ucqar və İranla həmsərhəd olmaları burada 

əsasən qeyri-siyasi banditizmin, qaçaqmalçılığın inkişafına şərait yaradırdı 

[7, v.69]. İqtisadi baza olmadığına görəbanditlər xan və bəylərlə əlaqəli de-
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yildilər. Cənub rayonlarında adı çəkilən ünsürlərin sayı partiya və komsomul 

təbəqəsinin sayından çox idi və bu da kənddə partiyanın siyasi kompaniyaları-

na ciddi təsir göstərirdi [7, v.24]. Bu vəziyyət Yeni İqtisadi Siyasət (YİS) 

dövründə ticarətdən və böyük torpaq sahələrindən götürdükləri gəlir hesabına 

onların sayının artması ilə əlaqələndirilirdi. Əhalinin savadsızlığından, qo-

humluq və məişət əlaqələrindən istifadə edən ―antisovet elementlər‖in sovet-

lərə və kooperasiyaya nüfuz etmək cəhdləri də var idi. Antisovet təbliğatı əsa-

sən kollektivləşməyə və digər iqtisadi tədbirlərə qarşı yönəldilmişdi [6]. Lən-

kəran rayonu ilə bağlı sənədlərdə 1927-ci ildə rayonda əksinqilabi ünsürlərin 

həbsi ilə əlaqədar mülkədarların, xanların və bəylərin bir çoxunun İrana qaç-

dıqları, oradan rayondakı qohumları ilə əlaqə saxlamağa çalışdıqları göstərilir. 

Bir sıra sənədlərdə qolçomaqların fəal təbəqələrinin kəndlilərə və gənclərə 

təsir göstərmək, eləcə də sovet hökumətinin tədbirlərini pozmaq üçün partiya 

yaratmağa cəhd göstərdikləri bildirilsə də, bununla bağlı dəqiq fakt ortaya qo-

yulmurdu. Lənkəran rayonu banditizmlə mübarizə baxımından əlverişsiz ra-

yonlar sırasına daxil deyildi [7, v.41].Ərazisinin dağlıq və İranla həmsərhəd 

olması ucbatından Zuvand rayonunda ―əksinqilabi‖ və quldur dəstələrlə, din-

darlıqla mübarizə daha zəif aparılırdı. Rayonda 18 ―qeyri-zəhmətkeş ünsür‖, 

58 məhkum, 4 keçmiş mükədar və məmur, 37 din xadimi, 18 tacir, 27 keçmiş 

jandarm və strajnik qeydə alınmışdı [7, v.30]. 1928-ci ilə qədər Zuvand rayo-

nu ərazisində Şahverənin, Ə.Rəsulovun, Cahangir Rəhimovun dəstələri 

fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Bu dəstələr İrandan gələrək kəndlərə və 

sərhəd məntəqələrinə mütamadi basqınlar edirdilər. Dağlarda və meşələrdə 

gizləndiklərindən onları ələ keçirmək çox çətin idi.  

Astraxanbazar rayonunda 1931-ci ildə ―əksinqilabi‖ qruplar ləğv edil-

diyindən, həmin ildən bu cür mütəşəkkil qüvvə qeydə alınmamışdı [7, v.80]. 

Bununla yanaşı rayonda 93 qeyri-zəhmətkeş ünsür, 638 qolçomaq, 198 din 

xadimi, 158 tacir və 215 məhkum qeydə alınmışdı [7, v.107]. 1931-ci ilin 

məlumatlarına görə isə rayonda 89 qeyri-sovet ünsür, 169 muzdur əməkdən 

istifadə edərək gəlir götürən, 24 xüsusi ticarətçi və dəllal, 13 din xadimi, 32 

keçmiş polis və agent, 30 səsdən məhrum edilmiş şəxs yaşayırdı [7, v.59]. 

Rayonda ən varlı kəndlilər (qolçomaqlar) rus kəndlərində yaşayırdılar. Böyük 

torpaq fonduna malik rus qolçomaqlarının torpaqlarında İran təəbələri olan 

müsəlmanlar işləyirdilər. Türk (azərbaycan) kəndlərində yaşayan, İranla 

tayfa-məişət əlaqələri olan qolçomaqların partiyanın və sovet hakimiyyətinin 

tədbirlərinə müqaviməti müxtəlif formalarda təzahür edirdi: kolxozçuların, 

yoxsulların, ortababların ələ alıınması, sovetlərə, kolxozlara, kooperativlərə, 

hətta, partiya və komsomol təşkilatlarına soxulma və s. Rayon banditizmlə 

mübarizəyə görə əlverişsiz rayon hesab edilmirdi. Materiallarında qeyd olu-
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nur ki, Astraxanbazar rayonu Rusiya imperiyası zamanında dini təfriqəçilərin 

– sektantların sürgün yeri idi. Sektantlar tərəfindən bu yerlərin məskunlaşdı-

rılması, onlara ən yaxşı torpaqların ayrılması yerli əhalinin sıxışdırılıb çıxarıl-

ması və istismarının güclənməsi ilə müşayət olunurdu [5].

Öyrənilən dövrdə əhalisi əsasən əkinçilik və bostançılıqla məşğul olan 

Lənkəran rayonunuda 19 kənd soveti və 80 yaşayış məntəqəsi var idi. Rayo-

nun 4 sahilyanı kənd sovetində əhali balıqçılıqla məşğul olurdu. Rayonun 

relyefi və tropik iqlim şəraiti burada subtropik bitkilərin: mandarin, çay və 

son illərdə rami bitkisinin becərilməsinə imkan verirdi. Xüsusən çay bitkisi-

nin becərilməsinə diqqət artırılmışdı, bu məqsədlə 60 hektar sahə ayrılmışdı 

[7, v. 82]. Rayonda kollektivləşmə səviyyəsi 86% təşkil edirdi. Kolxozlar-

dan çıxma halları həmin illərdə müşahidə edilməmişdi. Rayonda sovet hö-

kumətinin və partiyanın apardıqları siyasi və təsərrüfat kompaniyalarının 

100% yerinə yetirildiyi qeyd olunurdu[7, v.83, 84]. Lənkəran rayonunda 

müxtəlif bitkilərin yetişdirilməsi işçi qüvvəsinə ehtiyacı xeyli artırırdı ki, 

bunu təkcə rayonun ehtiyatları hesabına qarşılmaq mümükün olmurdu. Buna 

görə də rayona nəinki qonşu Vərgədüz, Zuvand, Astraxanbazar rayonların-

dan, hətta Həştərxandan və Volqaboyundan mövsümi işçilər gəlirdilər [7, 

v.82]. Rayon ərazisində iri müəssisələrdən 300 nəfərin işlədiyi, hətta özünün

sovxozu olan konserv zavodu fəaliyyət göstərirdi. Zavod gündə 10-12 min

balıq və tərəvəz konserv bankaları emal etsə də öz üzərinə düşən vəzifələri

yerinə yetirə bilmirdi. Məhsulun bazarlara nəqli ilə bağlı yaranan nəqliyyat-

yol problemləri və s. zavodun tam gücü ilə işləməsinə imkan vermirdi. Za-

vodda xaricdə istehsal olunmuş avadanlıqların quraşdırılmasına baxmayaraq

onlardan da səmərəli istifadə olunmurdu[7, v.82]. Lənkəran şəhərindən 14

km. aralıda Port-İliç (indiki Liman) qəsəbəsində‖KASTPO‖ tərəvəz sovxo-

zu açılmışdı. Sovxozun qarşısında Bakı fəhlələrini tərəvəzlə təmin etmək

vəzifəsi qoyulmuşdu. Ümumiyyətlə, Lənkəran rayonu Azərbaycanda Bakı

fəhlələrinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təchiz edilməsində əsas rol oyna-

yırdı. Bu məqsədlə qırmızı gəmilər təşkil edilir, respublika üzrə keçirilən

yarmarkalarda Lənkəran məhsulları geniş nümayiş etdirilirdi. Üç xutordan

ibarət sovxozda 1200 fəhlə işləsə də bu say işi tam təşkil etmək üçün kifayət

deyildi. Xəzər dənizinin Lənkəran rayonu hövzəsi balıqla xeyli zəngin oldu-

ğundan burada, Sarı adasında, Qumbaşı, Qızılağac hövzəsində və Lənkəran

şəhərinin özündə iri balıq mədənləri yerləşirdi. Rayonda ixrac dəyəri yüksək

olan zəngin meşə massivləri mövcud idi. Lakin yol-nəqliyyat infrastrukturu-

nun olmamasıondan səmərəli istifadəni xeyli çətinləşdirirdi [7, v.82]. Rusların

məskunlaşdıqları iki kənd sovetinə aid kolxozlarda üzüm yetişdirilirdi ki, bu

məhsuldan oradakı zavodda çaxır və spirt emal olunurdu. Rayonun şəhər

əhalisi ilə kənd əhalisi arasında savadlılıq xeyli fərqli idi (şəhərdə 50%, kənd
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yerlərində 14%). Rayonun çoxluq təşkil edən talış əhalisi (83%) arasında sa-

vadlılıq daha aşağı səviyydə idi. Lənkəran şəhəri əhlinin (78%-ni azərbaycan-

lılar təşkil edirdi) savadlılığına görə bütün bölgədə birinci yeri tuturdu [7, 

v.83]. Rayonun kəndlərində partiya özəkləri də sayına və partiyaçıların miq-

darına görə xeyli az idi. Bu da sovetlərin işinə mənfi təsir göstərirdi.  
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Orta əsrlərdə Dağıstan-Şirvan əlaqələri 

Dagestani-Shirvan relations in the Middle Ages 

Дагестанско-Ширванские отношения в средние века 

Xülasə: XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş müttəfiq 

respublikalar arasında torpaq iddiaları zəminində bir sıra münaqişə və mü-

haribələr baş verdi. Siyasi sahədə yaranmış bu gərginlik dünyanın etnik cə-

hətdən rəngarəng bölgələrindən biri olan Qafqaz ərazisində tarixən mövcud 

olmuş millətlərarası münasibətlərə yeni baxış və təhlili zəruri edir. Təqdim 

olunan məqalədə tarixi mənbələr əsasında orta əsrlərdə Dağıstan ilə Şirvan 

arasında mövcud olmuş çoxşaxəli münasibətlərin təhlilinə cəhd edilir. Prob-

lemin təhlili zamanı siyasi stabilliyin iqtisadi-ticari əlaqələrin inkişafına 

müsbət təsir göstərməsi fərziyyəsi əsas götürülüb. Mənbələrdə əks olunan 

məlumatlar müqayisəli təhlil əsasında təqdim edilir. 

Açar sözlər: Şirvan arxitekturası, ticari əlaqələr, etnik struktur, dağlı 

xalqlar, iqtisadi əməkdaşlıq. 

Abstract: Collapse of the Soviet Union caused several interethnic 

conflicts due to the disputed territories. Political tension and instability that 

became inseparable attribute of our days turn interethnic relations one of the 

crucial questions for the Caucasus region where a dozen of nations inhabited. 

The aim of this article is to examine Dagestan-Shirvan relations during 

Middle Ages. Primary sources of different origins are main information for 

analyzing the problem. Comparative method used for researching the role of 

political stability for creation favorable economic cooperation.  

Keywords: Shirvan architecture, trade relations, ethnic structure, 

Mountain peoples, economic cooperation. 

Резюме: Развал Советского Союза привел межэтническим кон-

фликтам, вызванными территориальными притязаниями народов друг 

другу. Политическая напряженность делает необходимым пересмотр и 

анализ межэтнических отношений в одной из многонациональной 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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части мира, на Кавказе. В данной статье на основе первичных источни-

ков анализируется Дагестано-Ширванские отношения периода средне-

вековья. На основе анализа берется гипотеза, что политическая ста-

бильность благоприятно влияет на развитие торгово-экономических 

отношений. 

Ключевые слова: Ширванская архитектура, торговые 

отношения, этническая структура, Горные народы, экономическое 

сотрудничество.  

XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş müttəfiq respubli-

kalar arasında torpaq iddiaları zəminində bir sıra münaqişə və müharibələr 

baş verdi. Siyasi sahədə yaranmış bu gərginlik dünyanın etnik cəhətdən rən-

garəng bölgələrindən biri olan Qafqaz ərazisində tarixən mövcud olmuş 

millətlərarası münasibətlərə yeni baxış və təhlili zəruri edir. Bu baxımdan 

Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiya Federasiyasının subyekti olan Dağıstan 

Respublikası ilə Azərbaycan arasında münasibətlər tarixi də mühüm əhə-

miyyət kəsb edir.  

2007-ci ilin aprelində Dağıstan Respublikasının prezidenti Muxu 

Əliyevin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan və Dağıstan münasibətlə-

rindən bəhs edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Da-

ğıstanın Azərbaycanın ürəyində xüsusi yerə malik olduğunu vurğulamışdı 

[4, s.143]. Həqiqətən də Azərbaycan ilə Dağıstan arasında əlaqələrin tarixi 

kökləri olduqca qədimlərə gedir. Müasir Azərbaycan Respublikası ərazisin-

də ilk dövlət qurumlarından olan Qafqaz Albaniyasının şimal sərhədləri təd-

qiqatçıların fikrincə Sulak çayının arxasına qədər uzanaraq müasir Dağıstan 

ərazisinin mühüm hissəsini əhatə edirdi. Antik dövrün tanınmış coğrafişünas 

alimi Strabon haqlı olaraq albanlarla şimal-şərqi Qafqaz düzənliyində məs-

kunlaşmış sarmatlar arasındakı sərhədi Qafqazın şimal-şərq qollarında axta-

rırdı [9, s.133]. Bu isə Dağıstanın dağlıq ərazisinin böyük hissəsinin Qafqaz 

Albaniyasının tərkibində olması demək idi. Strabonun bu məlumatını antik 

dövrün bir sıra mənbələri, xüsusilə də Roma müəllifləri Plini, Plutarx, Tasit 

də təsdiqləyirdi [9, s.491-492]. Ptolemeyin yazdığına görə Albaniya şimal-

dan Sarmatiya, qərbdən İberiya, cənubdan Böyük Ərməniyə, şərqdən isə 

Girkan dənizi ilə həmsərhəd idi. Antik dövr müəlliflərinin məlumatlarına 

görə Albaniya əhalisi ―mötədil döyüşkən və əsasən köçəri həyat tərzi keçi-

rən tayfalardan ibarət‖ idi [10, s.153]. Dağıstanın böyük hissəsinin tarixi 

Azərbaycan torpaqları ilə bir dövlət altında birləşməsi, Qafqaz Albaniyasın-

da məskunlaşmış xalqların dil, din, mədəni və mənəvi yaxınlığı dağlı xalq-

larla Azərbaycan türklərinin sosial birliyinin formalaşmasına təkan verən ən 

mühüm amllərdən biri olmuşdur.  
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Qafqaz Albaniyasının etnik tərkibinə toxunan həm qədim dövrün 

alimləri, həm də müasir tədqiqatçılar onun kifayət qədər rəngarəngliyi və 

müxtəlifliyini qeyd edirlər. Strabon lupenilərin, gel, leq və dyadurların, Plini 

isə Xəzəryanı ərazidəki düzənlərdə məskunlaşmış udinlər/utilərlə qaynayıb-

qarışmış aorsların adını çəkir[14, s.302]. Eramızın I əsrinin ortalarından mü-

əlliflər mənbələrdə sarmatlar kimi qeyd olunan alan tayfalarının adlarını 

çəkir, onların Cənubi Qafqazın cənub sərhədlərinə dağıdıcı yürüşlər təşkil 

etdiklərini yazırdılar. Elə həmin əsrdən başlayaraq qədim müəlliflər müasir 

Dağıstan və Azərbaycanın sahilyanı ərazilərində peyda olmuş, mənbələrdə 

massaget/masqutlar kimi qeyd olunan irandilli köçəri tayfaların adlarını çə-

kirlər. Bizim eranın I əsrinin sonu-II əsrin əvvəllərində Dağıstan və Azər-

baycan ərazisinə ayrı-ayrı hun tayfalarının basqınları başlayır [8, s.238]. 

Türk dilli tayfaların bu ərazilərə hücumu və məskunlaşması digər tayfaların, 

xüsusilə də alanların yaşadıqları arealdan sıxışdırılması və müxtəlif tayfala-

rın yerdəyişməsi ilə müşayət olunmuşdu. Antik müəlliflərin verdiyi məlu-

matlar Dağıstan və Azərbaycan ərazisinin qədim zamanlardan Qafqaz, iran 

və türkdilli tayfaların vətəni olduğuna, bu üç sivilizasiyanın nümayəndələri 

arasında zamanla siyasi qarşıdurma və çəkişmələrin olmasına rəğmən qon-

şuluq və sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşdığına dəlalət edir.  

Eramızın III əsrindən başlanan Sasani işğalları, b.e.ə. III əsrdə Şimali 

Çin və Monqolustan ərazisində formalaşmış güclü hun ittifaqının eramızın 

əvvəllərindən Şərqi Avropa və Şimali Qafqaz istiqamətində irəliləməsi və 

eramızın IV əsrindən aktivləşən xalqların böyük köçü Dağıstan və Azərbay-

can ərazisində məskunlaşmış xalqların bir tərəfdən işğalçı və təcavüzkarlara 

qarşı mübarizədə qüvvələrinin birləşdirilməsinə, digər tərəfdən də vahid 

siyasi idarə sistemi altına düşərək ümumi sosial-siyasi dəyərlərinin forma-

laşmasına təkan verdi. İlk zərbələri ilə qot tayfaları ittifaqını darmadağın 

edən hunlar Dağıstan və Cənubi Qafqaz ərazilərindən keçərək Ön Asiya əra-

zisinə qədər dağıdıcı yürüşlər təşkil edirlər. Hunların dövrün iki böyük im-

periyası, Sasani və Roma imperiyaları ilə müharibəsi Dağıstan və Azərbay-

can ərazisində ağır nəticələrə, iqtisadi dağınıqlıq və siyasi pərakəndəliyə 

səbəb oldu. Eramızın IV əsrində farsların güclü müqaviməti nəticəsində 

hunlar Abşeron yarımadasından geri qayıdaraq Dağıstan vasitəsilə Şimali 

Qafqaza dönürlər. Bu istila və hücumlar, işğalçı yürüşlər həm Dağıstan, həm 

də Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış tayfaların həyatında ciddi dəyişik-

liklərə səbəb oldu. Qafqazdilli tayfalar aktiv siyasi həyatdan uzaqlaşdırıldı, 

türk və fars dilli tayfa və dövlətlər Qafqazın hər iki tərəfində söz sahibinə 

çevrildi. Dağıstanın müasir Mahaçqala şəhəri ilə Ulu-çay arasındakı ərazisi 

―Hunlar ölkəsi‖, bu ərazidə məskunlaşmış insanlar isə hunlar adlandırılmağa 

başladı [6, s. 61]. Dağıstanın Xəzəryanı ərazisində məskunlaşmış türkdilli 
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hunlar Dağıstan və Cənubi Qafqazın siyasi həyatında aktiv şəkildə iştirak 

edir, Qafqaz Albaniyasına aramsız yürüşlər edirdilər.  

Türkdilli tayfaların qəti şəkildə Qafqazın hər iki tərəfində möhkəmlən-

məsi V əsrdə tarixə ―bulqar‖ adı ilə daxil olmuş çoxsaylı türk tayfa ittifaqı-

nın formalaşması ilə əlaqələndirilir. VI əsr müəllifi, Suriyalı Zaxari Ritor 

Dağıstan və Xəzər darvazaları arxasında yaşayan tayfaları, ―bulqarları‖, 

―utiqur‖ və ―kutriqurlar‖ı təsvir edərkən onların ―öz dilləri olan, bütpərəst‖, 

―çadırlarda yaşayan, .. ət və balıqla qidalanan,... silahı olan‖ xalq kimi təsvir 

etmişdi [12, s. 165]. Türkdilli xalqların ən güclü dövlət qurumlarından olan 

Qərbi Türk xaqanlığının başçısı İstəmi xaqanın Sasani imperiyası ilə sülh 

müqaviləsindən sonra alanlarla ittifaqa girmiş digər türk dövləti Avar xa-

qanlığına qarşı apardığı müharibə Şimali Qafqazın bütövlükdə türk dövləti-

nin hakimiyyəti altına düşməsi ilə nəticələndi. Bununla da qüdrətli türk döv-

ləti Bosfor tərəfdən Şərqi Roma imperiyasının sərhədlərinə yaxınlaşdı.  

Siyasi səhnədə baş verən proseslər Dağıstan və Azərbaycan ərazisində 

məskunlaşmış tayfaların ictimai həyatına, dini-etik görüşlərinə də ciddi təsir 

göstərmişdi. Eramızın V-VI əsrlərində baş vermiş ―demoqrafik partlayış‖, 

tayfaların çoxsaylı yerdəyişməsi, köçəri maldar tayfalarının sürətli outraq-

laşması istehsal münasibətlərinin inkişafına, sənətkarlıq və mədəniyyət mər-

kəzləri olan şəhərlərin yaranmasına, ticarətin canlanmasına təkan verdi. 

Ərəb mənbələrinin verdiyi məlumata görə bu dövrdə Dağıstanın cənub tor-

paqlarının da daxil olduğu Qafqaz Albaniyasının dənizyanı düzənliklərində 

türklərin Maskut, Dərbənd, Tabasaran, Sərir, Lakz kimi şəhərləri mövcud 

idi. Bu yaşayış məskənlərinin arxeoloji tədqiqi Dağıstanla Cənubi Qafqazın 

sıx və çoxşaxəli iqtisadi-ticari əlaqələrindən xəbər verir. Tədqiq edilən coğ-

rafi arealda qədim zamanlardan erkən orta əsrlərə qədər davam etmiş dövrün 

kəsiyində insanların dini baxışlarında da ciddi dəyişikliklər baş vermiş, bu 

ərazidə məskunlaşmış icmalar çoxallahlılıq və bütpərəstlikdən təkallahlığa, 

zərdüştlük, yəhudilik və xristianlığa doğru mərhələli inkişaf yolu keçmişdi-

lər. Şimal-Şərqi Qafqazda xristianlığın mərkəzi Dərbənd idi. Alban xristian 

kilsəsinin başçısının iqamətgahı əvvəllər Çolada yerləşmiş, sonra isə Partava 

(Bərdə) köçürülmüşdü. Təqribən V-VI əsrlərdə xristianlığı hunlar arasında 

da yaymaq üçün bir neçə cəhd olmuş, lakin xristian missionerlər bu sahədə 

böyük uğur əldə edə bilməmişdilər.  

VII əsrdən başlayaraq Dağıstan və Qafqaz Albaniyası tarixində üç yüz 

ildən çox zaman çərçivəsində bu ərazilərin əsas siyasi qüvvəsinə çevriləcək, 

ilk vaxtlar Dağıstanın dənizyanı əraziləri və Ön Qafqazın şərq hissəsini 

təşkil etmiş Xəzər xaqanlığı mühüm rol oynamağa başlayır. Etnik cəhətdən 

sabir-bulqarlarla qohum olan xəzərlərin dili qərbi türk dil qrupuna aid idi. 

Xəzər xaqanlığı ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar xəzərlərin geniş ti-
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cari əlaqələrindən, sənətkarlıq və oturaq təsərrüfat sahələrinin inkişafından 

xəbər verir. Özünü Türk xaqanlığının varisi hesab edən Xəzər xaqanlığının 

mərkəzi şəhərləri, Bələncər, Səməndər, İdil təkcə siyasi deyil, eyni zamanda 

sənətkarlıq-ticarət mərkəzləri sayılırdı. Səməndər xüsusilə əlverişli mövqedə 

yerləşir və Cənub-Şərqi Avropanı Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqin ticarət 

mərkəzləri ilə birləşdirirdi.  

VII əsrin 40-cı illərində həm Dağıstan, həm də Qafqaz Albaniyasının 

ərazisi müsəlman ərəb qoşunlarının dağıdıcı yürüşlərinə məruz qalır. 644-cü 

ildə Dərbəndi ələ keçirən ərəblər Bələncər istiqamətinə doğru irəliləməyə 

başlayırlar, bir neçə il sonra isə ərəb mənbələrində Ar-Ran adlandırılan 

Qafqaz Albaniyasının şəhərləri, Bərdə, Beyləqan, Şakaşen, Uti və digər əra-

zilər işğal olunur. VIII əsrin əvvəllərində Qafqaz Albaniyasında yerli haki-

miyyətə son qoyan ərəblər Qafqazın dağlıq ərazilərinə üz tuturlar. VIII əsrin 

ortalarına qədər davam edən dağıdıcı ərəb-xəzər müharibələri sonunda 

Xəzər xaqanı ordusunun darmadağın edilməsi, Bələncərin ələ keçirilməsi ilə 

nəticələndi. Döyüşdə məğlub olan Xəzər xaqanı şimala doğru qaçaraq İdil 

çayı mənsəbində özünə yeni paytaxt salmalı oldu. Bu müharibələr zamanı 

Səməndər şəhəri də dağıdıldı, Dağıstanın yerli əhalisi xərac verməyə 

məcbur edildi. Ərəb-xəzər müharibələri Dağıstan və Arranın siyasi xəritə-

sində ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. Nə qədər ki, Xəzər xaqanlığı güclü idi 

və ərəblərin hücumlarının qarşısını ala bilirdi, yerli xalqlar ərəb-xəzər qarşı-

durmasında Xəzər xaqanı ordusunun təmin edilməsinə cəlb edilə bilirdi. 

Lakin hərbi üstünlük ərəblərin tərəfinə keçdikcə, ərəb ordusu ayrı-ayrı xalq-

lara qarşı hərbi yürüşlər təşkil etməyə başlayır, bu isə Dağıstan ərazisində 

artıq Xəzər xaqanlığına tabe olmayan bir sıra müstəqil siyasi qurumların, 

Lakz, Tabasaran, Sərir, Qaytaq, Kumık və s. kimi kiçik ―şahlıqlar‖ın yaran-

masına səbəb oldu.  

VIII əsrdə Dağıstan ərazisinin cənubunda mövcud olan şahlıqlardan 

biri Maskut şahlığı idi. IX əsrin ortalarına qədər mövcud olmuş Maskut şah-

lığı sonralar Dərbənd əmirliyi və Şirvanın tərkibinə daxil edilir. Maskutun 

şimalında sonralar müstəqil əmirliyə çevriləcək Dərbənd yerləşirdi. Həm 

Cənubi Dağıstan, həm də Dərbəndin özü Sasani və ərəb işğalları dövründə 

müxtəlif tayfa və xalqların güclü axınına məruz qalmış, işğalçı dövlətlər bu 

ərazilərə kütləvi şəkildə iran və ərəbdilli tayfalar köçürmüşdülər. Nəticədə 

Cənubi Dağıstan əhalisinin etnik strukturunda ciddi dəyişikliklər baş ver-

mişdi. Dərbəndin şimal-qərbində yerləşən Tabasaran, Samur çayı vadisində-

ki Lakz, Dərbəndin şimalındakı Qaytaq, Dağıstanın dağlıq ərazisindəki 

―Sahib əs-sərir‖ adı ilə tanınan Sərir etnik rəngarəngliyi ilə fərqlənirdi. IX 

əsrin ortalarına doğru bütün Dağıstan və Arran ərazisində xəzər və ərəb 

hökmranlığının nəzərəçarpacaq dərəcədə zəifləməsi və siyasi müstəqilliyə 
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meyillilik müşahidə olunur. X əsrin sonlarına doğru Svyatoslavın qoşunları-

nın Xəzər xaqanlığını darmadağın etməsi ilə bu regionda Xəzər hökmranlı-

ğına son qoyulur, bu dövrdən başlayaraq rusların Şimalı Qafqaz xalqları ilə 

təması başlayır, XI əsrin əvvəllərində isə onlar yerli Qafqaz xalqları, sərir və 

alanlarla birləşərək Şirvan üzərinə bir neçə uğursuz yürüş təşkil edirlər.  

XI əsrin ikinci yarısından başlayaraq Dağıstan və Şirvan ərazisinə 

yeni türk tayfalarının, qıpçaqların və səlcuqların yürüşləri başlayır. Gürcü 

təsviri mənbələri bu dövrdən bəhs edərkən Dağıstanın dənizsahili ərazisində 

―Dərbənd qıpçaqları‖ndan söz açırlar. ―Dəşti-Qıpçaq‖ qıpçaqların Şimali 

Qafqaz mülklərinin özəyini təşkil edirdi [3, s.115-116]. Bu dövrdə Dağıs-

tanla Şirvan arasında münasibətlər daha da yaxınlaşır. X əsrdə ərəb xilafəti-

nin zəifləməsindən sonra güclənən Şirvanın Məzyədilər sülaləsi Dərbənd və 

ləzgilərin yaşadığı ərazilərin əksəriyyətini nəzarət altına ala bilir. V.Minor-

ski yazır ki, Səlcuq işğallarından bir qədər əvvəl Şirvanla Arran arasında 

Dərbənd uğrunda başlanan müharibələr şəhərin ətraf ərazilərindəki tikililə-

rin tamamilə dağıdılması ilə nəticələnmişdi [11, s. 89]. Bu isə Səlcuq sərkər-

dələrinin işini yüngülləşdirmiş, XI əsrin 60-cı illərində onlar Dərbəndi işğal 

edərək Şirvanın müstəqilliyinə son qoymuşdular. Səlcuq işğalları Dağıstan 

və Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Şirvan və Arran əhalisinin işğalçılara qarşı 

birgə mübarizəsinə səbəb olmuşdu. XI əsr gürcü salnaməçisi Leonti Mroveli 

bu hadisələri təsvir edərkən diqqəti Qafqaz xalqlarının qardaşlıq ideyasına 

yönəldir [7, s.96-107]. Siyasi sahədə münasibətlərin keyfiyyətindən asılı ol-

mayaraq regionda iqtisadi-ticari münasibətlər daima inkişaf edirdi. Bu dövr-

də Şimali Qafqazın iki ticarət mərkəzindən biri həm quru, həm də dəniz yol-

ları ilə ticarətin yüksək inkişaf etdiyi Dərbənd şəhəri idi. Dərbənd həm də 

məşhur sənətkarların, toxucu, dabbaq, dulusçu, ipəkçi, dəmir qablar, müxtə-

lif növ silahlar istehsal edən ustaların şəhəri idi. Orta əsr müəlliflərinin ver-

diyi məlumata görə hər il Xəzərin cənub sahilləri ilə Volqa deltası arasında 

400-ə yaxın gəmi üzürdü, bu gəmilərdə Bakı, Dərbənd, Xarəzm və digər şə-

hərlərdən olan tacirlər öz mallarını daşıyırdılar [5, s.259]. Bizans, Gürcüstan 

və Rus dövləti ilə ticari əlaqələr X-XI əsrlərdə Şimali Qafqaz və həmçinin 

Dağıstanda xristianlığın yayılması üçün əlverişli mühit yaradır. Lakin artıq 

bu zaman tədqiq olunan regionda ərəb işğalları və hökmranlığının izləri dini 

faktorla özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verməyə başlayır. İslam tədricən 

bu ərazilərdə möhkəmlənir. Əgər türkdilli tayfalar Cənubi Qafqaz və Qafqaz 

Albaniyasına Şimali Qafqaz və Dağıstandan yol açırdısa, dini görüşlərdə 

baş verən dəyişikliklər, xüsusilə də xristianlıq və İslam cənubdan şimala 

doğru irəliləyirdi. Dağıstanda İslam dininin yayılmasında ərəblər və müxtə-

lif ölkələrdən gəlmiş din xadimləri ilə yanaşı Ərəb xilafətinin köçürmə siya-

səti nəticəsində Dərbənddə məskunlaşmış ərəblər də fəal iştirak edirdi. Son-
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rakı dövrlərdə, xüsusilə də XI-XII əsrlərdə, Dağıstanda İslamın möhkəmlən-

dirilməsində Şirvan və Gilan müstəsna rol oynamışdır. VIII əsrdən ərəb iş-

ğalları və gəlmə ərəblərlə Şimali Qafqaza yol açmış ərəb dili bir neçə əsrdən 

sonra Dağıstanda elm və mədəniyyət dilinə çevrilir. İslam dini və müsəlman 

mədəniyyəti Dağıstan, Şirvan və Arranı birləşdirən mühüm sosial-mədəni 

faktora çevrilir. Qafqaz Yaxın Şərqin bir çox ölkələri, xüsusilə də İranla sıx 

mədəni əlaqələr yaradır. XI-XII əsrlərdə Qafqazın hər iki tərəfində Quranı, 

müsəlman şəriət qanunlarını, tarixi, coğrafiyanı, astronomiya, məntiq, tibbi 

və s. elmləri tədris edən dini mədrəsələr fəaliyyyət göstərməyə başlayır. 

XI əsrdən başlayaraq Qafqaz davamlı olaraq türkdilli tayfa və dövlət-

lərin hücum və istilalarına məruz qalır. Əvvəl səlcuqlar, sonra isə monqol və 

Teymuri işğalları bu ərazilərdə yerli dövlətçilik ənənələrinə ağır zərbə vurur. 

Monqol işğalları regionun sosial-iqtisadi təməlini kökündən sarsıdır, bir çox 

şəhərləri xarabalıqlara çevirir. Səlcuq, monqol, qıpçaq, Teymuri işğalları 

Qafqaz əhalisinin etnik strukturunda ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. Türk 

mənşəli xalqlar, qıpçaq-oğuz dili, türk mədəniyyəti Qafqazın hər iki tərəfin-

də hakim elementə çevrildi, Şimali Qafqazın qafqaz və irandilli xalqlarının 

yerdəyişməsi, assimilyasiyası prosesi sürətləndi. XIII əsrin ikinci yarısından 

Qızıl Ordu ilə Elxani dövləti arasında mübahisəli ərazilər uğrunda gedən 

müharibələr Dərbənd və Şirvana bir neçə dağıdıcı yürüşlərlə müşayət olu-

nur. Şirvanı ələ keçirməyə müvəffəq olmayan Qızıl Ordulular Dərbənddə 

möhkəmlənə bilirlər. Bu yürüşlərdə Dağıstanın dağətəyi əraziləri Qızıl Ordu 

qoşunları üçün plasdarm rolunu oynayırdı. Monqol və Teymurilərin dağıdıcı 

yürüşləri Dağıstan və Şirvan əhalisinin iradəsini sındırmır, onların daha da 

yaxınlaşmasına, yadelli düşmənlərə qarşı birgə mübarizədə qüvvələri birləş-

dirərək, azadlıqlarını, mədəni dəyərlərini qorumağa sövq edir. Dağıstan, 

Şirvan və Arranın əhalisi qüvvələrini təkcə monqol və Teymuri işğalçılarına 

qarşı deyil, monqollar tərəfindən məğlub edildikdən sonra Cənubi Qafqaz 

ərazisinə soxulmuş qıpçaqlara qarşı da birləşdirməli olmuşdular. Yadelli iş-

ğalçılara qarşı mübarizə düzənlik ərazidə yaşayan oturaq əhalinin dağlara 

çəkilməsinə və bu səbəbdən də dağ keçidlərinin əhəmiyyətinin artmasına 

səbəb olmuşdu. Ən ağır siyasi vəziyyətdə belə səngiməyən iqtisadi-ticari 

əlaqələr həmin dövrdə tarixən sıx əməkdaşlıqda olan Dağıstanla Şirvanı bir-

ləşdirən dağ keçidləri vasitəsilə həyata keçirilirdi. Şirvandan olan hüquqşü-

nas Yusif ibn Məhəmmədin XIII əsr ərəb tarixçisi Zəkəriyyə əl-Qəzviniyə 

Dağıstan kəndləri haqqında ətraflı məlumat verməsi, bu kəndlərlə Gəncəni 

birləşdirən marşrutu təsvir etməsi, həmçinin arxeoloji qazıntılar zamanı 

həmin yol üzərində çoxlu sayda karvansaray qalıqlarının aşkar edilməsi 

Dərbənd-Şamaxı ticarət yolunun nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 

sübuta yetirən faktlardan biridir [6, s.183]. XV əsr müəlliflərindən olan Xı-
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nalıqlı Mahmud Qaytaq hökmdarı Sultan Məhəmməd xanın nəslinə həsr 

edilmiş əsərində Şirvan-Dağıstan münasibətlərindən bəhs edərkən Teymu-

run dövründə I İbrahim Dərbəndinin uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu əra-

zilərin müstəqilliyinin necə qoruduğunu, şimal qonşuları ilə dostluq münasi-

bətlərinin necə möhkəmləndirdiyini qeyd edir [1, s.1074-1077] . 

XIII əsrin sonu - XIV əsrin əvvəllərində Qızıl Ordunun zəifləməsi, ək-

sinə Hülakilərin güclənməsi bu ərazilərdə siyasi stabilliyə imkan yaradır. 

Yerli hakimlər təsərrüfat həyatının canlanması üçün diplomatik yollarla 

dinclik və əmin-amanlığı təmin etməyə çalışırdılar. XIII-XIV əsrlərdə Da-

ğıstanın bir sıra vilayətlərinin, Kaytaxın, Kumuxun hakimləri Şirvanşahlarla 

qohumluq əlaqəsi hesabına sosial-iqtisadi bağları möhkəmləndirirdilər. Da-

ğıstan hakimləri qohumluq əlaqələrindən yararlanaraq Şirvanda böyük mülk 

sahibinə çevrilirdilər [2, s. 1074]. XIII əsrin əvvəllərindən müstəqil əmirliyə 

çevrilmiş Dərbənd Cənubi Qafqazın ən qüdrətli dövlətlərindən olan Şirvanın 

tərkibinə qatılır. XIV əsrin sonlarından Şirvan Dərbəndilər sülaləsi tərəfin-

dən idarə olunmağa başlayır, Dərbənd isə bu dövlətin mərkəzlərindən birinə 

çevrilir. I İbrahimin dövründə möhkəmlənən Dağıstan-Şirvan əlaqələri 

Fərrux Yasarın dövründə qohumluq əlaqələri hesabına daha da güclənir. 

Qısa stabillik dövründə Azərbaycan və Dağıstanda iqtisadi-təsərrüfat həyatı-

nın dirçəlişi ticari əlaqələrin də inkişafına səbəb olur. Həmin dövrdə Yaxın 

Şərqlə Cənub-Şərqi Avropa arasında ticarət əlaqələri əsasən Qafqazın iki şə-

həri, Bakı və Dərbənd vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bu iki şəhər Şirvan tica-

rətinin də əsas tranzit məntəqəsi idi.  

Sosial-siyasi yaxınlıq dini, mədəni-elmi sahəyə də təsirsiz ötüşmür. 

Qızıl Ordu, Hülaki və Teymuri işğalları nəticəsində Dağıstanda İslamın 

mövqeyi daha da möhkəmlənir. XV əsrdən başlayaraq İslam sürətlə Şimali 

Qafqazdan Mərkəzi Qafqaza yayılmağa başladı. Dağıstan və Ön Qafqazın 

ətəklərində, şəhər mərkəzlərində məscidlər, minarələr tikilir. O dövr salna-

mələrinin birində XIV əsrin ikinci yarısında Bakılı memar Tacəddinin Dər-

bəndin Cümə məscidini bərpa etməsi haqqında məlumat verilir[13, s.96, 

s.103]. İnşa edilən memarlıq abidələrində, xüsusilə də məscid və karvansa-

rayların, ibadət evlərinin tikilişində ümumi bir xətt, şirvan-abşeron üslubu 

izlənilir ki, bu da mülkü, dini və müdafiə məqsədli binaların inşası zamanı 

çoxəsrlik təcrübə mübadiləsindən xəbər verirdi. Orta əsr Azərbaycan və Da-

ğıstan memarlığı arasında oxşar üslubun mövcudluğunu silindir formalı qa-

lalar, istehkamlar (Abşeron və Dağıstan qalaları), divanxanalar (Şirvanşah-

lar kompleksi və Dərbənd darvazası yaxınlığındakı Ortaqapı), minarələr də 

sübut edir. Mədəni əlaqələr elm və ədəbiyyat sahəsində də izlənilir. XIV-

XV əsr Azərbaycan ruhanilərinin, salnaməçilərinin əsərləri Dağıstanda geniş 
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yayılırdı. Bunların içərisində müsəlman hüququ üzrə möhtəşəm əsərlərdən 

sayılan ―Əl-Ənvəri‖ və ―Şərh-əl-hicaz‖ı göstərmək olar.  

XV əsrdə Şirvan və Dağıstan hakimləri Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və 

Səfəvilərə qarşı mübarizədə qüvvələrini birləşdirməli oldular. Qaraqoyunlu-

lar uzun müddət narahatlıq yarada bilməsələr də Ağqoyunlular və sufi orde-

rinin başçıları olan qohumları Səfəvilərə qarşı müqavimət göstərmək o 

qədər də asan olmamışdı. Səfəvi başçıları Şeyx Cüneyd və oğlu Heydərin 

Şirvan torpaqlarından keçərək Dağıstana dağıdıcı yürüşlərinin ―kafirlərə 

qarşı müharibə‖, ―din uğrunda mübarizə‖, ―müqəddəs müharibə‖ şüarı altın-

da aparılması vəziyyəti daha da gərginləşdirir, Şimali Qafqazın nəinki qeyri-

müsəlman əhalisinin, eyni zamanda müsəlman Sünnilərin maraqlarına ciddi 

ziyan vururdu. XVI əsrin əvvəllərində Səfəvilər həm Şirvanşahları, həm də 

Ağqoyunluları məğlubiyyətə uğradaraq Qızılbaş Səfəvi dövlətinin əsasının 

qoydular. Şiəliyi dövlət dini elan edən Səfəvilər uzun müddət Şirvan və Da-

ğıstanla qarşı-qarşıya gəlməli oldular. Bu dövrdən başlayaraq qonşu xalqlar 

arasında münasibətlərdə dini faktor mühüm amilə çevrilir. Bir tərəfdən İsla-

mın daxilində məzhəb savaşı, digər tərəfdən isə Xristianlıqla İslam arasında 

rəqabət güclənir.  

Beləliklə, orta əsrlərin erkən dövründən klassik feodalizmə keçid mər-

hələsində Dağıstan-Şirvan münasibətlərinin təhlili Qafqazda baş vermiş si-

yasi proseslərin ictimai-mədəni həyata, xalqlar arasında münasibətlərə necə 

təsir etdiyini izləmək imkanı verir. Müasir dövrümüzdən fərqli olaraq orta 

əsrlərdə siyasi qarşıdurmalar, müharibə və münaqişələr iqtisadi-mədəni əla-

qələrin səviyyəsinə o qədər də ciddi təsir etmirdi. Bunun əsas səbəblərindən 

biri regionun müxtəlif bölgələrinin təsərrüfat üzrə ixtisaslaşması və iqtisadi 

asılılıq idisə, ikinci əsas səbəbi maldar təsərrüfatlarının fəsli yerdəyişməsi 

ilə bağlı idi. İqtisadi amillər orta əsrlərdə xalqların yaxınlaşmasına təsir gös-

tərən önəmli faktor idi.  
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Xülasə: Tatarstan Rusiya Federasiyasının ən böyük türkdilli respubli-

kalarındandır. Məqalə Tatarıstandakı tatar dilinin mövcud vəziyyətinə həsr 

edilmişdir. Məqalədə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra hökumətin hə-

yata keçirdiyi müstəqil dil siyasəti, habelə yerli hakimiyyət orqanlarının 

tatar dilinin təhsildə, kütləvi informasiya vasitələrində, gündəlik həyatda və 

hökumət qurumlarında istifadəsini genişləndirmək məqsədi ilə həyata keçir-

diyi siyasəti araşdırılmışdı. Bundan əlavə, məqalədə Rusiya hökumətinin 

tatar dili və latın əlifbasının istifadəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qanunlar və qə-

rarlar tədqiq edilmişdi. 

Açar sözlər: dil siyasəti, qanunvericilik, latınlaşdırma, tatar dilin 

vəziyyəti. 

Abstract: Tatarstan is one of the largest Turkic-speaking republics of the 

Russian Federation. The article is devoted to the current situation of the Tatar 

language in Tatarstan. Given article examines the independent language policy 

that carried out by the Republic of Tatarstan after the collapse of the Soviet 

Union, local government’s policy towards increase Tatar language in 

education, the use of language in mass media, daily life, and official bodies. 

Moreover, the laws and decisions of the Russian government toward Tatar 

language and Latinization are examined in the article. 

Keywords: language policy, legislation, Latinization, Tatar language 

situation. 
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ситуации татарского языка в Татарстане. В данной статье рассматрива-

ется независимая языковая политика, проводимая Республикой Татар-

стан после распада Советского Союза, а также политика местных орга-

нов власти по расширению использования татарского языка в образо-

вании, использование языка в средствах массовой информации, пов-

седневной жизни и государственных учреждениях. Кроме того, в 

статье рассматриваются законы и решения российского правительства 

в отношении татарского языка и латинизации. 

Ключевые слова: языковая политика, законодательство, 

латинизация, состояние татарского языка. 

Dil hər bir xalqın milli kimliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf 

etdirən, xalqları və etnik qrupları birləşdirən güclü vasitədir. Hər bir xalqın 

etnik kimliyini, müxtəlifliyi müəyyənləşdirən əsas xüsusiyyətlərdən biri 

kimi dil müxtəlifliyini qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək hər bir dövlə-

tin ən mühüm vəzifələrindən biridir.  

Rusiya dünyanın ən zəngin linqvistik mənzərəsinə sahib nadir ölkələ-

rindən hesab olunur. Rus dilinin ölkə əhalisi arasında ən çox danışılan dil və 

ümumrusiya rəsmi danışıq dili olmasına baxmayaraq ölkədə məskunlaşan 

çoxsaylı yerli xalqlar gündəlik danışıq və məişətlərində ana dillərindən isti-

fadə edirlər. Rusiyada məskunlaşan xalqlardan biri də Altay dil qrupuna aid 

olan türkdilli xalqlardır. Bu xalqlara tatar, başqırd, Tuva, xakas, noqay, 

qumuq, çuvaş, Saxa və başqaları aiddir. Şimal qütbünə yaxın ərazilərdə 

məskunlaşan dolqanlar da türk dili qrupuna məxsusdurlar.  

Rusiya Federasiyasında mövcud olan 135 dil təhlükədə olan dillər 

kimi YUNESKO-nun hazırladığı ―Təhlükədə olan dünya dillərinin 

atlas‖ında yer almışdır. Hazırlanmış atlasda 22 dil kritik vəziyyətdə, 29 dil 

ciddi təhlükədə olan dil kimi müəyyənləşdirilmişdir. Rusiyada son on illikdə 

15 xalqın dili məhv olmuşdur. Kamaşinski dilinin daşıyıcısının son nüma-

yəndəsi 1989-cu ildə, babin saam dilinin son nümayəndəsi isə 2003-cü ildə 

vəfat etmişdir 1, s.54. 

1993-cü ildə qəbul edilmiş ölkə konstitusiyasının 26-cı və 68-ci maddələ-

rində milli azlıqların ana dilini sərbəst seçmək, ana dilini tədrisdə, təlimdə, tər-

biyə və yaradıcılıq prosesində istifadə etməsi və federal respublikalara rus dili 

ilə yanaşı öz dövlət dillərini seçmək hüququ da verilmişdir 2, s. 10-25 . Qanu-

nun onlara verdiyi öhdəlikləri əsas tutaraq bir çox respublikaların konstitusiya-

larında rus dili ilə yanaşı yerli dillər rəsmi dili kimi müəyyənləşdirilmişdir.  

Uzun illər Sovet hökumətinin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində 

1980-ci illərin sonunda RSFSR-nın qeyri-rus əhalisinin 18.5%-ni təşkil edən 
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məktəblilərindən yalnız 9%-i milli məktəblərdə, qalan 9.5%-i isə rus mək-

təblərində təhsil alırdı. Sovet dövründə yalnız Tatar, başqırd, yakut və Tuva 

dillərindən orta məktəbin bütün pillələrində tədris dili kimi istifadə olunurdu 

4, s.18.

Beləliklə, Sovet hökumətinin apardığı məqsədli ruslaşdırma siyasəti-

nin nəticəsində ana dilini və mədəniyyətini bilməyən gənclər böyüyürdü. 

Rus dili artıq digər bütün milli dilləri üstələmiş, dövlət idarələri, fabrik, 

zavod və xüsusi ilə böyük şəhərlərdə rus dilinin nüfuzu əhəmiyyətli hiss 

olunurdu. Mərkəzi hakimiyyət digər dillərin taleyi ilə maraqlanmır, milli az-

lıqların dillərinin inkişafı və ya məhv olmaması üçün həyata keçirələcək 

bütün tədbirlər yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətində qalırdı. Haki-

miyyət daha çox birdilli xalqın formalaşmasına çalışır və bu məqsədlə hətta 

vətəndaşların pasportlarında milliyyət bölməsinin ləğv edilməsinə də cəhd 

edilirdi. 

Yenidənqurma (Perestroyka) dövründə Sovet İttifaqında məskunlaşan 

xalqlar arasında milli oyanış prosesi başlamış, Sovet əsarəti altında qalan, 

dili və mədəniyyəti sıxışdırılan xalqlar öz milli dillərinə, tarix və mədəniy-

yətlərinə yenidən maraq göstərməyə başlamışdılar. Mixail Qarbaçovun yeni-

dənqurma siyasəti nəticəsində milli oyanış prosesinin rüşeymləri qoyuldu və 

1990-cı illərdə Boris Yeltsinin ―Uda biləcəyiniz (həzm edə biləcəyiniz) 

qədər suverenitet götürün!‖ şüarı federal respublikalarda milli oyanış prose-

sinə təkan verdi. Ölkədə baş verən tarixi hadisələrin məntiqi davamı olaraq 

hökumət yerlərdə baş verə biləcək parçalanmanın qarşısını almaq məqsədi 

ilə yerli xalqların dillərinin inkişafını nəzərdə tutan bir sıra qanunlar 1991-

cı ildə RSFSR xalqlarının dili haqında qanun və 1993-cü il Rusiya Federasi-

yasının Konstitusiyası qəbul edilmişdi. Milli dillər rus dili səviyyəsinə qalx-

mış, milli dillərin məktəblərdə tədrisi genişlənmiş, yerli dillərdə kitablar, 

dərsliklər nəşr olunmuş, kütləvi informasiya vasitələri yerli dillərdə yayım-

lanmağa başlanmışdı. Aparılan siyasətin nəticəsində Rusiya Federasiyasında 

rəsmi olaraq ölkədə bir dil – rus dili ilə yanaşı, müxtəlif dillərin istifadəsinə 

başlandı. 

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ölkədə ən müstəqil dil siyasəti yürü-

dən federal respublikalardan biri də Tatarstan Respublikası idi. Tatarıstanda 

1992-cı ildə qəbul edilmiş ―Tatarstan respublikası xalqlarının dili‖ və 

―Təhsil haqqında‖ qanunlar tatar dilinin və milli təhsil müəssisələrinin inki-

şafına təkan verdi. Respublikada tatar dilli gimnaziya, məktəb və liseylər ya-

radıldı. Tatar-rus, rus-tatar, çuvaş, udmurt məktəblərinin sayı artırıldı. Bəzi 

ali məktəblərdə tatar dilində hətta ali təhsil də almaq mümkün oldu 5, 

s.238-239. Yerli dillərin dirçəlməsi özünü xüsusən milli məktəblərin sayı-
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nın və milli dillərdə tədrisin artmasında göstərirdi. 1993-cü ildən etibarən 

Tatarıstanda, ali təhsil müəssisələrində müvafiq dillərdə humanitar ixtisaslar 

üzrə tədrisə başlanıldı. 

Aparılan bu islahatlar nəticəsində 1991-1995-ci illər ərzində bütün 

fənləri ana dilində öyrənən tatar tələbələrinin nisbəti 28%-dən 43% -ə qədər 

yüksəlmiş və artmaqda da davam edirdi. Şəhər ərazilərində artım 1991-ci 

ildə 4%-dən 1995-ci ilə 28%-ə qədər yüksəlmişdir 6, s. 262. 

Tatarıstanda küçə nişanları iki dildə asılır, hətta sürücülər ictimai avto-

buslarda elanları iki dildə elan edirdi. 1998-ci ildən başlayaraq Tatarıstanda 

bütün idxal məhsullarının etiketlərinin rus və tatar dilində yazılması tələb 

edilirdi 6. s, 261. 

Yerli dillərdə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı intensivləşdi. 

Tatarıstanda ―Tatarıstan‖ teleradio kanalının yeni proqramları yarandı. Res-

publikada tatar dilində radio və televiziya yayımı həftədə bir neçə saat artı-

rıldı 7, s. 30. Əhali arasında ―Efir‖ kanalının ―Qorod‖, ―Respublika‖ kimi 

xəbər verilişləri xüsusi ilə məşhur idi. Mətbuat orqanlarından ―Şəhri 

Kazan‖, ―Vremya i denqi‖, ―Tatarskiy kray‖ qəzetləri, ―İdel‖, ―Miras‖, ―Qa-

sırlar avazı‖ (Əsrlər avazı), ―Salavat kupere‖ jurnalları mətbuat sırasına 

daxil olmuşdur 5, s. 239.  

Tatarıstanda 1990-cı illərin əvvəllərindən başlanaraq tarixi ədaləti 

bərpa etmək məqsədilə kiril qrafikalı yazı sisteminin latın qrafikalı yazı sis-

temi ilə əvəz edilməsi istiqamətində mübarizə aparılmağa başlandı. Rusiya-

da 1991-ci ildə qəbul edilmiş ―Rusiya Federasiyasının xalqlarının dili‖ haq-

qında federal qanundakı yazı sistemi ilə bağlı boşluqdan yararlanaraq, Tata-

rıstanda kiril qrafikalı əlifbanın latın qrafikalı əlifba ilə əvəzlənməsinə dair 

qanun qəbul edildi 8, s. 47.  

Latın qrafikalı yazı sisteminin tətbiq edilməsi Tatarıstanda xüsusilə 

təşviq edilirdi. Belə ki, tatar dilinin latınlaşdırılması təkcə əlifba problemi 

deyildi, həmçinin Tatar xalqının və mədəniyyətinin dirçəlməsi ilə sıx bağlı 

idi. Bu proses eyni zamanda Sovet rejiminin milli azlıqların doğma dilləri-

nin sıxışdırması nəticəsində dillərin assimilyasiyasını aradan qaldırmaq və 

Sovet rejiminin bir vaxtlar həyata keçirdiyi ədalətsizliyi bərpa etmək idi. Ta-

tarıstanın o zamankı prezidenti Mintimer Şaymiyev 1997-ci ildə Kazanda 

təşkil olunmuş tatarların ikinci konqresində belə bəyanat vermişdir: ―1939-

cu ildə heç bir müzakirə, tatar ziyalıları ilə məsləhətləşmələr aparılmadan ta-

tarlar kiril əlifbasını qəbul etməyə məcbur edildi‖ 9.  

Federal respublikada latın əlifbasının tətbiq olunmasının bəzi əsaslı 

səbəbləri var idi. Onlardan biri tatarların Rusiya Federasiyası daxilində digər 

mədəni qruplardan fərqli inkişafı və tatar dilinin mövcud dil qaydalarının 



Bəyim ABDULLA 

148 

latın əlifbası ilə daha dolğun ifadəsi idisə, digəri səbəbi isə latın əlifbasının 

tatarların müasir cəmiyyətə inteqrasiya prosesini sürətləndirməsi idi.  

Yuxarıda sadalanan səbəbləri əsas tutaraq, Tatarıstanda 1999-cu ildə 

―Tatar Əlifbasının Latın qrafikası əsasında bərpasına dair qanun‖ qəbul edil-

di. Parlament deputatlarının 62 nəfəri bu qanunun lehinə, 18 nəfəri isə əley-

hinə səs verdi 10, s. 92. Bu qanuna əsasən 2001-ci ildən latın qrafikalı əlif-

ba muxtar respublikanın rəsmi əlifbası olmalı və 2011-cı ilə qədər bu qanu-

nun yerinə yetirilməsi prosesi yekunlaşdırılmalı idi. İbtidai siniflərdə Tatar 

dilinin tədrisinın latın əlifbasına keçirilməsinə, Kazanın mərkəzi küçələrinin 

adlarının latınca yazılmasına baxmayaraq, Tatarstan prezidenti Mintimer 

Şaymiyev bu məsələdə ehtiyatlı mövqe nümayış etdirirdi 3, s. 158.  

XXI əsrin əvvəllərində Rusiya Federasiyası daxilində baş verən siyasi 

dəyişikliklər ölkədə yaşayan xalqların dillərinin inkişafına da pis təsirini 

göstərdi. XXI əsrin ikinci onilliyində Rusiya Federasiyasında Milli Siyasət 

haqqında Strategiyanın və bu qəbildən bir sıra sənədlərin qəbulu fonunda 

baş verən siyasi dəyişikliklər rus millətçiliyinin artması ilə müşahidə olun-

mağa başladı. 2000-cı illərdən Rusiya dövlətinin parçalanma təhlükəsinin 

aradan qaldırılması, dövlətin mərkəzdən idarə olunmasının gücləndirilməsi 

və Rusiyanın əvvəlki gücünün möhkəmləndirilməsi ideyasının ortaya çıx-

masına gətirib çıxardı. Hakimiyyət başına gələn Vladimir Putinin həyata ke-

çirdiyi bir çox islahatlar nəticəsində federal respublikaların suverenlik xə-

yalları puç oldu. Hakimiyyəti gücləndirməyə, federal respublikaları şaquli 

idarə etməyə çalışan hökumət bir sıra dəyişikliklər etdi. Milli quruculuq si-

yasəti özünü ilk növbədə federal respublikaların qanunvericiliyində edilən 

dəyişikliklərdə göstərdi. Federasiyanın mərkəzi hökumətin gücləndirilməsi 

istiqamətində aparılan islahatlar nəticəsində federal respublikalarda yeni 

təhsil qanunları və ya dövlət dili haqqında qanunlara dəyişikliklər və əlavə-

lər qəbul edildi. V. Putinin dil siyasətində rus dilinin, mədəniyyətinin möh-

kəmləndirilməsi və əvvəlki nüfuzunu bərpa etmək başlıca amilə çevrildi. 

Rus dilinin ölkə hüdudlarından kənarda da yayılması və genişləndirilməsi 

rəsmi Kremlin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri oldu. Putin 

hökuməti Rus Dünyası ideyasını inkişaf etdirmək üçün bir sıra addımlar 

atdı. Bu ideyanın əsas qayəsi rus dilini təkcə Rusiyada deyil, həmçinin xa-

ricdə yaşayan rusdilli əhalini arasında möhkəmləndirməkdir.  

V. Putin bir çox sahələrdə olduğu kimi ölkədə baş verən hərc-mərcliyi

aradan qaldırmaq, muxtar respublikaların həyata keçirdiyi müstəqil dil siya-

sətini ələ almaq məqsədi ilə bir sıra ciddi qərarlar qəbul etdi. İlk öncə Tata-

rıstanda latın dilinin qəbul edilməsi məsələsi gündəmə gəldi. Rusiya höku-

məti latın əsaslı əlifbanın istifadə edilməsinə birmənalı yanaşmırdı. Belə ki, 
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Rusiya hökuməti düşünürdü ki, bölgələrdə latın qrafikalı əlifbanın tətbiq 

edilməsi nəticəsində hökumətin bu bölgələrdə təsiri azalacaq, bu addım Ru-

siya Federasiyası daxilində məskunlaşan digər xalqlara nümunə olacağı, ta-

tarları dili, dini və mədəniyyəti bir olan türk xalqları və islam dünyası ilə ya-

xınlaşdıracaq. Rusiya Dumasının hazırladığı hesabatda tatarların kiril əlifba-

sını latınla əvəzlənməsini, Rusiyanın bir sıra şəhər və mədrəsələrində Türki-

yənin dəstəyi ilə bəzi kadrların hazırlanmasını hətta Rusiya Federasiyasının 

milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi qiymətləndirilmişdir.  

Tatarıstanda qəbul edilmiş bu qanunun icrası təkcə ruslar tərəfindən 

deyil, bəzi tatarlar tərəfindən də səhv addım kimi qiymətləndirilmişdi. 

Moskvada olan bir qrup məşhur tatar 2001-cı ildə tatarların bu siyasətinə 

qarşı çıxmışdırlar. Bu tatar qrupu Rusiyanın rəsmi qəzeti olan ―Rossiskaya 

Qazeta‖ya məktubla müraciət etdilər. Müraciətçilər latınlaşdırma prosesinə 

etiraz edir, latınlaşdırma prosesinin Rusiya tatarların digər ölkələrdə yaşa-

yan tatarların mədəniyyətlərindən ayıracağı qənaətində idilər.  

Bu səbəbdən 2002-cı ilin noyabrında Rusiya Duması 1991-ci ildə 

qəbul edilmiş ―Rusiya Federasiyası xalqlarının dili‖ haqqında qanuna dəyi-

şiklik edərək federal qanunla müəyyənləşmədiyi halda belə Rusiya Federasi-

yasında bütün rəsmi dillərinin kiril qrafikalı olmasını təsbit etdi. Bu dəyişik-

liklər Tatarıstanda latın qrafikasına keçidin tərəfdarları tərəfindən böyük 

səs-küylə qarşılandı. Tatar fəalları bu qanunun Rusiya Konstitusiyasını poz-

duğunu irəli sürərək Rusiya Konstitusiya məhkəməsinə müraciət etdilər. Ru-

siya Konstitusiya məhkəməsi isə bu dəyişikliyin Rusiya Konstitusiyasını 

pozmadığı haqqında qərar çıxartdı. Konstitusiya məhkəməsi aparılacaq latın 

əlifbası islahatının respublikadan kənardan yaşayan tatarlara doğma dillərin-

dən istifadə etmək və ya ünsiyyət dilini azad seçmək hüquqlarına məhdudiy-

yət gətirəcəyini əsas tutaraq vermişdir 11.  

Bəzi fəallar kiril əlifbasının latınla əvəz edilməsi məsələsini beynəl-

milləşdirmək üçün səy göstərmişdirlər. Bu məqsədlə tatar dilinin latınlaşdı-

rılmasını dəstəkləyən Latın Cəbhəsi yaradıldı. Bu qrupun əksər üzvləri Tata-

rıstandan kənarda, xüsusi ilə Moskvada yaşayanlar idi. Latın Cəbhəsinin 

üzvləri YUNESKO-nun baş direktoru Koişiro Matsuuraya latın əlifbası 

problemi ilə əlaqədar məktub ünvanladılar. Ünvanlanmış məktubda 

YUNESKO-nun Tatar dili və Tatar xalqının hüquqlarının qorunmasına 

yardım göstərilməsi istənmişdi. 

Mərkəzi hökumətin səyi nəticəsində 2012-cı ildə ―Tatarstan Respubli-

kasında tatar əlifbasının latın əlifbası əsasında bərpası haqqında‖ olan qanun 

ləğv edilərək əvəzində 2013-cü ilin 12 yanvarında ―Tatar dilinin Tatarstan 

Respublikasının dövlət dili kimi istifadəsi haqqında‖ qanun qəbul edildi. Bu 

qanunla tatar dili Tatarstan Respublikasının dövlət dili olaraq müəyyənləşdi-
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rilsə də, dövlət dili olan tatar dilinin kiril əlifbası əsaslı olması təsdiqləndi. 

Latın və ərəb hərflərinin istifadəsinə icazə verilirdi, lakin bu yazılar daha az 

rəsmi məqsədlər, tatar xalqının tarixi-mədəni ənənələrinin inkişafı üçün isti-

fadə oluna bilərdi 12.  

Rusiya Federasiyasının dil siyasətini təhlil etdikdə aydın olur ki, yerli 

xalqların dillərinin və mədəniyyətlərin qorunması, ana dilini sərbəst seçmək 

kimi qanunvericilik bazalarının olmasına baxmayaraq, günümüzdə yerli dil-

lərin istifadəsi hökumət tərəfindən sıxışdırılır, rus dilinin xeyrinə bir sıra qa-

nunlar qəbul edilir və layihələr həyata keçirilir. Belə ki, 2001-ci ildə 2002-

2005-ci illər üçün ―Rus dili‖ federal proqramı qəbul edilmişdir. Federal 

proqramın əsas vəzifəsi Rusiya Federasiyasının rəsmi dili olaraq rus dilini 

inkişaf etdirmək və yaymaq, rus dilini Rusiya xalqlarının milli dili kimi in-

kişaf etdirmək, Rusiya xalqları arasında etnoslararası münasibətdə rus dilini 

möhkəmləndirməkdi 13. Rus dilinin inkişafı, təbliği və təşviqi üçün oxşar 

proqramlar 2006-2010 və 2011-2015-ci illərdə də həyata keçirilmişdir.  

2005-ci ildə ―Rusiya Federasiyasının rəsm dili‖ haqqında qanunda rus 

dili ölkənin dövlət dili kimi müəyyənləşdirilmiş və 2007-ci il ölkədə ―Rus 

dili ili‖ elan olunmuşdur.  

Ölkə rəhbəri rus dilini ölkədə inkişaf etdirmək, bütün vətəndaşların 

rus dilini mükəmməl bilmələri, rus dilini federal səviyyədə dəstəklənməsi 

üçün 2011-2015-ci illəri nəzərdə tutan ikinci federal proqram qəbul etmiş və 

bu federal proqramın həyata keçirilməsi üçün büdcədən 2.2 milyard rubl və-

sait ayırmışdır 14. Vladimir Putinin bu federal proqramları əhalinin bəzi 

regionlarının rus dilini zəif bilmələri, Rusiyanın bir yerdən digər federal 

subyektinə getdikləri zaman dil baryeri ilə qarşılaşdıqlarını, iş tapmaqda çə-

tinlik çəkdiklərini əsas gətirərək həyata keçirdiklərini vurğulamışdır. Ölkə 

prezidenti eyni zamanda rus dilinin ölkənin birliyinin, təməl prinsipi oldu-

ğunu, məhz rus dilinin vətəndaş, mədəni, təhsil mühitini formalaşdırdığını 

bildirmişdir. 

Bütün bunlarla yanaşı, 2000-ci illərdə federal respublikaların konstitu-

siyalarında federal respublika prezidentlərinin titular xalqın dilində danış-

maq tələbinin aradan qaldırılması halı da müşahidə olunur. 

Dövlətin yerli dillərə qarşı tutduğu mövqe və apardığı siyasət bununla 

yekunlaşmamış növbəti illərdə daha da güclənmişdir. Belə ki, Rusiya prezi-

denti Vladimir Putinin hətta 2016-cı ildə Mari respublikasında çıxışı zamanı 

―Rus dili bizim dövlət dilimizdir və o heç bir dillə əvəz oluna bilməz. Milli 

azlıqların dillərinin tədrisi könüllü olmalıdır‖ deyə bəyan etməsindən sonra 

ölkədə mövcud olan rəsmi dillərin vəziyyəti bir qədər dəyişmişdir. Onun bu 

çıxışından sonra 2017-cı ilin 19 iyununda Rusiya Duması ölkədə yaşayan 
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yüzlərlə millətin nümayəndəsinə təsir göstərəcək qanun layihəsi qəbul et-

mişdir. Qanun layihəsində Rusiya Federasiyasının 35 rəsmi dildən 34-nün 

məcburi dillər siyahısından çıxarılması, etnik azlıqların dillərinin tədrisinin 

həftədə iki dəfəyə qədər azaldılması nəzərdə tutulur 15.  

Dövlət Dumasının 25 iyul 2018-cı ildə qəbul etdiyi ―Təhsil haqqında‖ 

federal qanunu sonuncu oxunuşda qəbul edildi. Qanunda Rusiya Federasiya-

sı dövlət dillərinin könüllük əsasında öyrənilməsi ehtiva edilir. Qəbul edil-

miş yeni dəyişikliyə əsasən Rusiya Federasiyasının ana dilləri ilə yanaşı rus 

dilini ana dili kimi öyrənilməli və bu məqsədlə Federal Dövlət Təhsil Stan-

dartları hazırlanmalıdır. Rus dili qanunla ana dili statusu qazandı və bununla 

artıq rus dilini ―Ana dili‖ fənni kimi də seçmək olardı. Qanuna edilmiş 

üçüncü dəyişikliyə əsasən dövlət və ana dilinin seçiminin valideynlər tərə-

findən müəyyənləşdirilməsi prosesi təmin edilirdi 16.  

Günümüzdə Rusiya Federasiyasının dil siyasətini Tatarstan nümunə-

sində ümumiləşdirsək belə qənaətə gəlmək olar ki, milli dövlətçilik ənənələ-

ri güclü olan respublikalarda yerli dillərin və mədəniyyətlərin inkişafı və qo-

runması müxtəlif yollarla həyat keçirilir. 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiya 

aparılan islahatlar dil siyasətindən də yan keçməmiş, yerli dillərin sərbəst və 

azad inkişaf etdirilməsinə dövlət tərəfindən dəstək göstərilmişdir. Tatarstan 

hökuməti də bu qanunlardan yararlanaraq tatar dilinin canlandırılması, mək-

təblərdə tədris zamanı istifadəsi, kiril əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz edil-

məsi istiqamətində bir sıra addımlar atdı. Lakin, 2000-cı illərdən başlayaraq 

ölkə prezidenti Vladimir Putinin yürütdüyü dil siyasəti yerli dillərin inkişafı-

na kölgə saldı. Qəbul edilmiş qanun və qərarlar rus dilinin ön plana çıxması-

na, tatar dilinin arxa plana keçməsinə səbəb oldu. Zəngin dil müxtəlifliyinə 

malik olan Rusiya hökuməti yerli xalqların dillərinin inkişaf etdirilməsini 

dəstəkləməli, federal respublikaların öhdəsinə buraxmamalıdır. Rusiya rəs-

miləri dilin inkişafını əsas yerinə yetirən vasitələr – məktəb və media qu-

rumları ilə işi gücləndirilməli, tatar dilinin tədris saatlarını artırmalı, dərslik-

lərin dərc olunmasına, müasir tədris üsullarını təkmilləşdirilməli və bu dilin 

tədrisini həyat keçirən müəllimlərin təkmilləşdirilməsinə dəstək olmalıdır. 
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Xülasə: Məqalədə XIX əsr - XX əsrin əvvəlində yaşamış, Qacarlar 

dövlətinin görkəmli ictimai-siyasi xadimi Mirzə Mülküm xanın maarifçilik 

faəliyyəti mövcud mənbə və ədəbiyyatlar sayəsində ilk dəfə olaraq komp-

leks şəkildə araşdırılır. Qacarlar dövrünün ən görkəmli ziyalılarından biri 

Mirzə Mülküm xan olub. Müsəlman xalqlarının maariflənməsi yolunda fəa-

liyyət göstərən Mirzə Mülküm xanın yaradıcılığı M.F.Axundzadə, C.Məm-

mədquluzadə kimi azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən təqdir edilmişdir. Mürtə-

ce ruhanilərə və şahlıq rejiminə qarşı mübarizə aparan Mirzə Mülküm xanın 

əsərlərinin tədqiqi XIX əsr – XX əsrin əvvəlləri Yaxın Şərq tarixinin öyrə-

nilməsi baxımından xeyli əhəmiyyətə malikdir. Məqalədə bu məsələlər təq-

dim edilib. 

Açar sözlər: Mirzə Mülküm xan, dövlət, din, maarifçilik. 

Abstract: In the article the educational activities of prominent public 

figure of Qajars state Mirza Malkum Khan who lived in the XIX - early XX 

centuries are researched for the first time in the complex form based on 

existing sources and literature. Mirza Malkum Khan was one of the eminent 

enlightened people of his period.  

The creativity of Mirza Malkum Khan, who worked on the education 

of Muslim population, had been praised by Azerbaijani enlighteners such 

asM.F.Akhundzadeh and J.Mammadguluzadeh.The research of the works of 

Mirza Malkum Khan, who fought against the reactionist clericals and the 

shah regime,has great importance in terms of studying the history of the 

Near East in the 19
th

 and at the beginning of the 20
th

 century.These issues

were mentioned in the article. 

Keywords: Mirza Malkum Khan, state, religion, enlightenment. 
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Резюме: В статье впервые на основе имеющихся источников и 

литературы комплексно исследуется просветительская деятельность 

известного общественно-политического деятеля государства Каджаров 

Мирзы Мелькум хана, проживающего в конце XIX – начале XX века. 

Одним из самых видных деятелей династии Каджаров является Мирза 

Мелькум хан.  

Деятельность Мирзы Мелькум хана на пути просвещения мусуль-

манских народов была высоко оценена такими просветительями Азер-

байджана, как М.Ф.Ахундзаде, Дж. Мамедкулузаде. Исследования Мир-

зы Мелькум хана, борющегося против реакционного духовенства и шах-

ского режима, имеет большое значение в изучении ближневосточной 

истории XIX и начала XX веков. В статье представлены эти вопросы. 

Ключевые слова: Мирза Мелькум хан, государство, религия, 

просвещение. 

Məqalədə, XIX əsrin II rübü- XX əsrin əvvəlində yaşamış, Qacarlar 

dövlətinin görkəmli ictimai-siyasi xadimi Mirzə Mülküm xanın maarifçilik 

faəliyyəti mövcud mənbə və ədəbiyyatlar sayəsində ilk dəfə olaraq komp-

leks şəkildə araşdırılır. Mirzə Mülküm xanın əsasən fəaliyyət göstərdiyi 

XIX əsrin II yarısı Qacar sülaləsinin IV hökmdarı olan Nəsrəddin şahın ha-

kimiyyət dövrünə aiddir. Nəsrəddin şah ziddiyyətli bir şəxsiyyət olub, onun 

ətrafında həm müstəbiddövlət xadimləri, mürtəce ruhanilər, həm də Cəma-

ləddin Əfqani, Mirzə Mülküm xan (və ya Mirzə Melkum xan) kimi xalq ha-

kimiyyətini və konstitusiya quruluşunu müdafiə edən ziyalılar fəaliyyət gös-

tərirdilər [3, s.178]. Lakin şah əsasən mürtəce ruhanilərə və müstəbid dövlət 

xadimlərinə üstünlük verib, mütərəqqi ziyalıların fikirlərinə qarşı biganəlik 

yolunu seçmişdi. 

Özünü ―zillullah‖ (―Allahın kölgəsi‖) adlandıran şah qeyri-məhdud 

səlahiyyətə malik olub, hakimiyyətə gəldiyi gündən etibarən qəddar və israf-

çı şəxs kimi ad çıxartmışdı. 1850-1852-ci illərdə dini istibdada qarşı baş 

verən babi üsyanlarını yatırdan, Seyid Əliməhəmməd Bab, Tahirə Zərrintac 

xanım kimi babi liderlərini qətl etdirən [19, s.44] şah Qərb dəyərlərini ölkə-

də yaymaq istəyən Mirzə Tağı xan, Mirzə Hüseyn xan kimi dövlət xadimlə-

rinin islahatlarına da mane olurdu. 

 Qeyd edək ki, Nəsrəddin şah dövrünün ən görkəmli ziyalılarından biri 

olan Mirzə Mülküm xan (1833-1908) mənşəcə Qarabağ ermənilərinin nəs-

lindən olub[14, s.50-51],babaları I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə 

(1587-1629) Qarabağdan İsfahana köçüb yerləşmişdi[13, s.164]. Mirzə 

Mülküm xan İsfahanın Culfa məhəlləsindən idi, zahirən islam dinini qəbul 

etmişdir [5, s.26].  
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Mirzə Mülküm xanın atası Mirzə Yaqub xan islamı qəbul etmiş ermə-

ni idi. Fransızca və rusca bilən Mirzə Yaqub xan Rusiyanın İrandakı səfirli-

yində tərcüməçi işləmiş, lakin eyni zamanda İngiltərə üçün də casusluq 

etmiş bir şəxs idi [15, s.6-7]. Mirzə Mülküm xanın Avropada təhsil almasın-

da da Mirzə Yaqub təşəbbüskar olmuşdur.  

Parisdə mühəndislik təhsil alan [19, s.104] mütəfəkkir əslində fransız 

filosofu O.Kontun ―insanlıq dini‖nə, elmi biliyin qaynağı sayan pozitivizmə 

inanıb [13, s.164], islam dəyərlərindənxalqın maariflənməsi yolundaistifadə 

etməyə çalışırdı.Öz inancını "Adəmiyyət" və ya "Dini-İnsaniyyət‖ adlandı-

ran [22, p.188; 19, s.108] mütəfəkkir M.F.Axundzadədən fərqli olaraq, dinə 

açıq-aşkar hücum etmənin əleyhinə olub dindən avropalılaşma yolunda isti-

fadə etməyə çalışırdı[12, s.186-190]. Dini bəşəriyyətin inkişafında maneə 

sayan və elmə üstünlük verən Mirzə Mülküm xan dini etiqadı elm kimi 

qəbul etmənin əleyhinə idi [1, s.189-191]. 

İslam dünyasının modernləşməsi üçün Mirzə Mülküm xan xristian 

missionerlərinə də dəstək verirdi. ―Fars mədəniyyəti‖ adlı məruzəsində on-

ların islam dünyasında zəfər çalması üçün ―Ortaya qoyduğunuz görüşlərin 

islamın özündə mövcud olduğunu ifadə etsəniz, bu daha asan qəbul edilə-

cəkdir‖ [22, p.190; 19, s.108], deyirdi.Görkəmli İran tədqiqatçısı Ə.Kəsrəvi 

yazır ki, ―Mirzə Mülküm xan İsfahani Nəsrəddin şah dövründə ölkəyə və 

kütləyə ürək yandırır və xalqın oyanışı istiqamətində çalışırdı‖ [5, s.26].  

Sədrəzəm Mirzə Hüseyn xan Sipəhsaların (ö.1881) dəstəklədiyi Mirzə 

Mülküm xanatası Mirzə Yaqub xanın dəstəyilə İranda ―Fəramuşxanə‖ 

(―Unutma evi‖) və ya ―Cəmiyyəti-Adəmiyyət‖(―İnsanlıq cəmiyyəti‖) adlı 

mason təşkilatı yaratmışdı [14, s.74; 23, s.10]. M.F.Axundzadə bu təşkilatın 

əsas qayəsinin ―şahlıq rejimini tənqid və azadlığı yaymaq‖ [14, s.74] olduğu-

nu göstərmişdir. Təşkilatın əsas nümayəndələri arasında Rusiya-İran mühari-

bələrində iştirak edən və Qacarların Fransadakı səfiri olmuş urmiyalı Əsgər 

xan Əfşar kimi azərbaycanlılar da var idi [3, s.302]. Lakin cəmiyyətin şahlıq 

rejimi əleyhinə mübarizəsi onun bağlanmasına səbəb oldu. Mirzə Mülküm 

xanın himayədarı sədrəzəm Mirzə Hüseyn xan isə ruhanilər tərəfindən küfrdə 

ittiham edilərək, vəzifədən çıxarıldı [5, s.24; 23, s.9-10], daha sonra isə zəhər-

lənərək öldürüldü [3, s.195]. Bununla da islahatçı fəaliyyətinə görə qətl edilən 

keçmiş sədrəzəm Mirzə Tağı xandan sonra ölkəni reformla inkişaf etdirmək 

istəyən daha bir sədrəzəmin islahatları yarımçıq qaldı [19, s.47-48]. 

―Məclisi-Tənzimat‖, ―Dəftəri-Tənzimat‖ və s. əsərlər yazaraq [15, 

s.14; 19, s.55], Osmanlının din və vicdan azadlığını təbliğ edən tənzimat qa-

nunlarının bənzərini İranda reallaşdırmaq istəyən Mirzə Mülküm xan, bu 

əsərlərini Nəsrəddin şaha da təqdim etmişdir [15, s.20]. ―İran zəiflik və çü-

rümə içindədir. Xəzinə boş, təbii qaynaqlar kəşf edilməyib. İki güclü dövlət 
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(Rusiya və İran) İranın müstəqilliyini təhdid edir‖ [15, s.23-24] deyən Mirzə 

Mülküm xan şahı ölkədə konstitusiyaya əsaslanan, qanunverici və icraedici 

orqanları olandemokratik idarə sistemi qurmağatəşviq edirdi [11, s.66-67]. 

Ölkədəki idarəetməni təkmilləşdirmək üçün 1859-cu ildə Nəsrəddin 

şahın yaratdığı Dövlət Şurası Məclisi Mirzə Mülküm xan tərəfindən tənqid 

edilmiş və o, belə demişdi: ―Məclisə bu sualı vermək istəyirəm. İranın hansı 

problemini həll etdiniz?Dövlətimizi bu zillətdən qurtarmalıyıq‖ [15, s.35]. 

Ölkənin əsas probleminin elmsizlik, qohumbazlıq və layiq olmayanların və-

zifəyə gətirilməsi olduğunu bildirən Mirzə Mülküm xan ―Kim ki, qanundan 

bəhs edir, onu xain və kafir elan edirlər‖ [15, s.47]deyərək şikayət edirdi. 

Bir müddət Nəsrəddin şahın şəxsi tərcüməçisi [13, s.165], sonra isə 

şah hökumətinin İngiltərə səfiri olan Mirzə Mülküm xanın 1890-1898-ci il-

lərdə Londonda gizli nəşr etdirdiyi ―Ruznameyi-Qanun‖ (―Qanun‖ qəzeti) 

müstəbid şah hökumətini daim tənqid edirdi[14, s.50] və bu səbəbdən İrana 

gətirilməsi qadağan idi. Qacarların İngiltərədəki səfirliyinin dəftərxana mü-

diri Mirzə Məhəmmədəli xan Qaragözlü Həmədani (ö.1915) Mirzə Mülküm 

xanla dost olub, qəzetdə müxalifətçi məqalələr yazdığına görə 1889-cu ildə 

22 ay İranda həbsdə yatmışdı [3, s.243]. 

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının 1907-ci il, 30-cu sayındakı ―Göz yaşları‖ 

məqaləsində C.Məmmədquluzadə ―Qanun‖ qəzetini və onun naşiri Mirzə 

Mülküm xanın müsəlmanları vəhdətə dəvət edən yazılarından nümunələr ve-

rir və belə yazırdı: ―Mirzə Mülküm xan ―Qanun‖ qəzetinin onuncu nömrəsin-

də üzünü müsəlmanlara tutub deyir: ―Əgər sizdə şüur olsaydı və ən azı bəzi 

heyvanlartək ittifaqın mənasını bilsəydiniz, o vaxt hansı zalım cürət edə bilər-

di ki, sizin insanlıq hüququnuza əl uzatsın?‖[6, s.201]. C.Məmmədquluzadə-

nin "Həmşəri", "Göz yaşları", "Bizim işlərimiz", "Keçi" və digər felyetonla-

rında da Mirzə Mülküm xana, onun "Qanun" qəzetinə müraciət edilmişdir [8]. 

XIX əsrin görkəmli ictimai-siyasi xadimiM.Tərbiyət ―Danişməndani-

Azərbaycan‖ əsərində Mirzə Mülküm xanın M.F.Axundzadə kimi əlifba is-

lahatı ilə məşğul olduğunu, ―Məbdeyi-tərəqqi‖ (―İnkişafın başlanğıcı‖), 

―Şeyx və vəzir‖ adlı kitablar yazdığını qeyd edir [24, s.5; 10, s.31]. Mirzə 

Mülküm xan əlifba islahatı mövzusunda olan ―Şeyx və vəzir‖ adlı əsərini 

M.F.Axundzadəyə də göndərmiş və bu əsər onun tərəfindən bəyənilmişdi

[14, s.112]. Qeyd edək ki, ―Şeyx və vəzir‖ əsəri osmanlı türkcəsində qələmə

alınmışdır [14, s.49].

Şahlıq rejiminə qarşı demokratik ideyaları müdafiə edən Mirzə Mül-

küm xan ərəb əlifbasının çətinliyini müsəlmanların elmi, ictimai-siyasi inki-

şafına mane sayır[14, s.113], fəlsəfə və s. dünyəvi elmlərin məktəblərdə təd-

risini tələb edirdi [15, s.82].―Yeni yol‖ qəzetinin 1922-ci il, 1-ci sayında 

Mirzə Mülküm xanın əlifba islahatı yolundakı fəaliyyətini təqdir edən 
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C.Məmmədquluzadə onun belə dediyini nəql edirdi: ―Əgər götürək üç yüz

milyondan ibarət erməni və yunan mətbuatını, görərik ki, erməni və yunan

mətbuatı bütün müsəlman mətbuatından yüksəkdir. Buna da səbəb ərəb hü-

rufatının (hərflər-Ə.F.) çətinliyidir‖[7, s.224]. Lakin İran və Osmanlı haki-

miyyəti və mürtəce ruhanilər ərəb əlifbasını müqəddəs sayıb, hər hansı bir

islahata qarşı çıxırdılar. Mirzə Mülküm xan M.F.Axundzadəyə yazdığı mək-

tubda buna işarə edərək yazırdı ki, onlar əlifbanı ―dinin bir parçası‖ [21,

s.91] sayırlar. İrandakı tənəzzülün səbəbini ərəb əlifbasında görən Mirzə

Mülküm xan ―Əgər əlifba dəyişdirilərsə, İranda yoxsulluq ortadan qalxar,

şahlıq da ləğv olar‖ [14, s.111], deyirdi.

İlk dəfə 1863-cü ildə İstanbulda və 1872-ci ildə Tiflisdə Mirzə Mül-

küm xanla görüşən [1, s.313] M.F.Axundzadə onun yaradıcılığını təqdir edir 

və ortaq fəaliyyət göstərirdilər. M.F Axundzadə Mirzə Mülküm xana yazırdı 

ki, ―Həqiqi alim və hörmətəlayiq Mirzə Kazımbəy də əlifba islahatını dəs-

təkləyir‖[20, c.68]. ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının 1907-ci il, 3-cü sayındakı 

―Həmşəri‖ məqaləsindəC.Məmmədquluzadədə Mirzə Mülküm xanın maa-

rifçilik fəaliyyətini təqdir edir və belə yazırdı: ―Alimi-yeganə (Mirzə Mül-

küm xan-Ə.F.) məzlumlar barədə bir kitab yazıb; tapın həmin kitabı və oxu-

yun‖ [6, s.129]. Görkəmli Azərbaycan ziyalısı Ə.Hüseynzadə isə ―Siyasəti-

fürusət‖ əsərində Mirzə Mülküm xanı ―Üsuli-insaniyyəti təlqin edən xadim‖ 

[4, s.339] adlandırmışdı. 

Mirzə Mülküm xanİstanbulda demokratik fikirli İran azərbaycanlıları 

tərəfindən nəşr olunan ―Əxtər‖ qəzetində məqalələr yazır, qəzetin dəst-xətti-

ni müdafiə edirdi [17, s.56-57]. ―Əxtər‖ qəzeti haqqında məlumat verən 

―Əkinçi‖ qəzetinin 1876-cı il, 5-ci sayındakı ―Daxiliyyə‖ məqaləsində yazır-

dı ki, ―Əgərçi İstanbul şəhərində müsəlmanlar üçün çox qəzet çap olunur, 

amma onlar osmanlı dilində olduğundan bizim üçün elə ləzzət eləməz, lakin 

"Əxtər" qəzeti fars dilində çap olunduğuna və fars dili bizim vilayətlərdə 

çox işləndiyinə ümidvarıq ki, onu bizim tərəflərə gətirdən çox ola‖ [2, 

s.121-122]. ―Əxtər‖ qəzeti şahlıq rejimini tənqid edib, demokratik dəyərləri

müdafiə edirdi. Bu səbəbdən İrana gətirilməsi qadağan idi [11, s.93].

Avropalılaşmağı və Qərbin dövlət idarə sistemini İranda tətbiq etməyə 

çalışan Mirzə Mülküm xan―Avropa millətləri bir çox mücadilədən sonra əda-

lət, azadlıq, seçib-seçilmə haqqına sahib oldular. Əgər müsəlmanlar həqiqətən 

də bu haqlara sahib olmaq istəyirsə, niyə Avropanı təqlid etmirlər?‖ [15, s.62] 

deyirdi. Volter, Russo kimi Qərb filosoflarının xalqı zülmə qarşı mübarizəyə 

çağırdığını deyən Mirzə Mülküm xan ―Məzlum zülmə dözməməlidir‖ [15, 

s.72] deyərək, xalqı şahlıq rejiminə qarşı mübarizəyə səsləyirdi. 

Ölkədə günahkarlara verilən cəzaların da qeyri-müəyyən və adama 

görə müxtəlif olduğunu yazan mütəfəkkir – ―Cəzalar hər bir günahkar üçün 
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aydın və bərabər olmalıdır‖ [15, s.75-76], deyirdi. ―Qanun, bütün İran məm-

ləkətində, bütün İran təbəələri üçünbərabər olmalıdır; Heç kimə qanunsuz 

cəza verilməməlidir; Etiqad azadlığı olmalıdr‖ [15, s.78-79] deyən Mirzə 

Mülküm xanınən böyük əleyhdarları şahpərəstlər və mürtəce ruhanilər idi. 

Onlar Qərb texnologiyasının qəbul edilməsini mümkün sayır, lakin konstitu-

siyalı idarə sistemini rədd edirdilər. Mirzə Mülküm xan isə bu cür idarə sis-

teminin uzun təcrübələrin nəticəsi olduğunu, insanlığa daha faydalı olacağı-

nı bildirirdi [15, s.63]. Mirzə Mülküm xan qeyri-məhdud hakimiyyətə malik 

olan şahın səlahiyyətinin parlament tərəfindən məhdudlaşdırılması ideyasını 

irəli sürürdü [19, s.115-116]. 

Mütəfəkkir ―İran mədəniyyəti‖ adlı risaləsində islam dininin mədəniy-

yətə mane olduğunu iddia edənləri də tənqid edir, ―İslam dini mədəniyyətə 

müxalif deyil‖ deyirdi [15, s.62]. Mirzə Mülküm xan İranın və islam dünya-

sının Qərb qarşısındakı məğlubiyyətini nadan din və dövlət xadimlərində 

görür və onları tənqid edirdi. ―Bu ruhanilərin nə üstünlükləri var ki, belə 

geniş imtiyazlara malikdirlər?‖ deyən mütəfəkkir onların öz rəzilliklərini və-

zifə ilə pərdələdiklərini deyir [15, s.47], ―Nidayi-ədalət‖ risaləsində Avropa-

nın inkişafını keşişlərin yaratdığı xurafat və mövhumatların qanlı mücadilə-

lər nəticəsində yox edilməsiylə əlaqələndirir və müsəlmanları bundan nümu-

nə götürməyə çağırırdı [15, s.30]. Mütəfəkkir dini qanunların hakim olduğu 

İranda dünyəvi idarəetmə sisteminin qəbuluna çalışırdı [20, s.116]. 

İlk dəfə Mirzə Mülküm xan tərəfindən İranda ortaya qoyulan məşru-

tiyyət ideyaları [15, s.13]Hacı Ağa Ruhullah Nəcəfi İsfahani kimi din xa-

dimləri tərəfindən də dəstəklənirdi. Avropa qanunlarını Qurana uyğun sayan 

bu din xadimi yazırdı ki, ―Məşrutiyyət islam deməkdir. Məşrutiyyət istəmək 

islamı istəməkdir‖ [19, s.82]. Mirzə Mülküm xanın məşrutiyyət fikirləri gör-

kəmli azərbaycanlı mütəfəkkir Cəmaləddin Əfqaniyə də təsir etmişdir [16, 

s.108]. Lakin Mirzə Mülküm xanı küfrlə ittiham edib, ―Biz dinimizdən imti-

na etmək istəmirik. Allah bizə ağıl verib, Avropa qanunlarına möhtac deyi-

lik‖ deyən mürtəce ruhanilər də var idi [16, s.105-106].

―İranda hər şeyi bir nəfər (şah-Ə.F.) zəbt edib‖[15, s.44] deyən Mirzə 

Mülküm xan ―Goftar dər rəfi-zülm‖ (―Zülmün ləğvi haqqında sözlər‖) əsə-

rində belə yazırdı: ―Ya zalımlar zülmü tərk etməli, ya da məzlumlar zülmə 

dözməməlidirlər‖ [14, s.61]. Mirzə Mülküm xanı ―Ruhül-qüds‖ (―Müqəddəs 

ruh‖) adlandıran M.F.Axundzadə onun belə dediyini nəql edirdi: ―Məzluma 

demək lazımdır ki, ey nadan! Sən ki, qüdrət, say və bacarıq cəhətdən zalım-

dan qat-qat artıqsan, bəs nə üçün zülmə qatlaşırsan?‖ [1, s.268]. 

Maarifçi bir şəxsiyyət olan Mirzə Mülküm xan eyni zamanda ziddiy-

yətli ictimai-siyasi xadim idi, adı dəfələrlə rüşvət qalmaqallarında hallan-

mışdır. Nəsrəddin şahın Avropaya səyahətlərində İranın təbii qaynaqlarının 
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İngiltərəyə pay verilməsi üçün ingilislərdən rüşvət aldığı ortaya çıxmış [16, 

s.105], aldığı rüşvətlər sayəsində şah hökumətinin icazəsilə ingilislərə ölkə-

də qumarxanalar qurdurmuşdu. Mirzə Mülküm xanın təşviqi ilə şah İranda

istehsal edilən tütün və tənbəkinin alqı-satqı və istehsalını 50 il müddətinə

Gerald Talbotun Londondakı şirkətinin inhisarına vermişdi. Lakin xalqın

şiddətli etirazı və Cəmaləddin Əfqani, Mirzə Həsən Şirazi və Təbrizdən olan

müctəhid Mirzə Cavadın şaha, ingilislərə qarşı cihad fətvaları Nəsrəddin

şahı bu müqaviləni pozmağa məcbur etmişdi [18, s.4-5]. Deyə bilərik ki,

Nəsrəddin şahın dövründə baş verən tənbəki üsyanı və sonda şahın qətl edil-

məsi İranda ümumxalq azadlıq hərəkatının təməlini qoydu və məşrutəyə

gedən yol açıldı.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Mirzə Mülküm xan ziddiyyətli bir şəxsiy-

yət olmuşdur.İranda müsəlman kimi özünü təqdim edən Mirzə Mülküm xanın 

Avropada xristian bir erməni qızı ilə kilsədə evlənməsi [13, s.164-166], mis-

sionerlərlə yazışmalarında özünün xristian olduğunu bildirməsivə ölərkən 

yandırılmasını vəsiyyət etməsi [16, s.109] dini baxımdan da onun müsəlman-

lığına şübhələr yaratmışdır.Lakin Mirzə Mülküm xan XIX əsr İranında demo-

kratik dəyərlərin yayılmasında, şahlıq rejiminə və xurafatçı din xadimlərinə 

qarşı mübarizədə böyük rol oynamışdır. Mürtəce ruhanilərin maneəsindən çə-

kinən Mirzə Mülküm xan əksər vaxtlarda özünün qərbpərəst fikirlərini dini 

terminologiya ilə ifadə edərək, müsəlmanlar tərəfindən qəbul edilməsinə ça-

lışmışdır. İran məşrutə inqilabının təməllərinin qoyulmasında da onun demo-

kratik ideyaları təsiredici olmuşdur[22, p.185].Mirzə Mülküm xanın yaradıcı-

lığı məşrutə inqilabçılarına, o cümlədən Cənubi Azərbaycandan olan millət 

vəkili, görkəmli ictimai-siyasi xadim Seyid Həsən Tağızadəyə böyük təsir 

göstərmişdir [9, s.183]. Mütəfəkkirin maarifçilik fəaliyyəti M.F.Axundzadə, 

C.Məmmədquluzadə kimi azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən təqdir edilmişdir. 

Mirzə Mülküm xanın əsərlərinin tədqiqi XIX əsr – XX əsrin əvvəlləri Yaxın 

Şərq tarixinin öyrənilməsi baxımından xeyli əhəmiyyətə malikdir. 
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Toy adətlərimiz Azərbaycan kinosunda 

Traditional Azerbaijan wedding in national films 

Азербайджанские свадебные традиции в национальных 

кинофильмах 

Xülasə: Qədim tarixə malik olan toy adətləri xalqımızın ailə məişətində 

xüsusi bir rol oynamışdır. Bütün dünya xalqlarında olduğu kimi, Azərbay-

canda da uzun əsrlər boyu özünəməxsus şəkildə toy mərasimi keçirilmişdir.  

Toy mərasimi tarixi keçmişi etnoqrafik baxımdan əhəmiyyətli olan 

canlı səhifələrini göz önündə əks etdirir, real həqiqətləri, ailə məişətində 

uzun əsrlərdən bəri kök salan müxtəlif adət və ənənələri işıqlandır. 

Xalqımızın toyları zəngin adətlərlə müşahidə olunan bir sıra mərhələ-

lərdən keçir. Bunlara qızbəyənmə, elçilik, nişan, paltarkəsdi, xınayaxdı, 

kəbin kəsmə, toy şənliyi, gəlin apardı və s. daxildir.  

Milli filmlərimizdə toy məsələlərinə ciddi yanaşılmış və burada xalqı-

mıza məxsus olan adət-ənənələr işıqlandırılmışdır. Göstərilən məqalədə ― 

Böyük dayaq‖, O olmasın bu olsun, ―Arşın mal alan‖, ―Fətəli xan‖, ―Qızıl 

uçurum‖ və s.kimi milli filmlərdə toyla bağlı adət-ənənlərə diqqət yetirilmiş 

və geniş araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: film, qızbəyənmə, elçilik, xınayaxdı, toy, gəlinapardı. 

Abstract: Weddings with an ancient history played a special role in 

the family life of our people. As in many countries of the world, a unique 

wedding ceremony has been held in Azerbaijan for many centuries too. The 

wedding ceremony is reflected in ethnographically significant pages of the 

historical past, emphasizing real truths, various traditions and traditions that 

have been rooted in family life for centuries.Weddings of our people go 

through a number of stages, accompanied by rich traditions. Bride-show, 

match-maker, to ask in marriage, engagement, henna, to made marriage, 

wedding, taking a bride and so on includes here. In our national films was 

approached seriously at weddings, and the customs of our people are 

highlighted here. This article is dedicated to weddings and has been studied 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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in detail in national films such as ―Böyük dayaq (the great stronghold), ―O 

olmasın, bu olsun (Let it not be it)", ―Fətəli xan (Fatali Khan)‖, Qızıl 

uçurum (Golden gulf)‖ and so on. 

Keywords: film, match-maker, to ask in marriage , henna, wedding. 

Резюме: Свадебные обычаи, имеющие древнюю историю, играли 

особую роль в семейном быту нашего народа. Как и все народы мира 

азербайджанский народ в течении многих веков проводил своеобраз-

ную свадебную церемонию. Свадебная церемония наглядно отражает 

живые страницы исторического прошлого, имеющие важное значение 

с этнографической точки зрения, освещает настоящие истины, различ-

ные обычаи и традиции, укоренившиеся в семейном быту на протяже-

нии веков.  

Свадьба у нашего народа разделена на несколько этапов, сопро-

вождаемых богатыми обычаями. Среди них смотрины, сватовство, обру-

чение, демонстрация нарядов невесты, кебин (религиозный брак), сва-

дебное торжество, отправление невесты в дом жениха. Национальная 

кинематография проявила серьезное отношение к свадебным обрядам и 

осветила народные обычаи и традиции в этой сфере. В данной статье 

проведен анализ свадебных обычаев и традиций, нашедших отражение в 

таких национальных кинофильмах как «Великая опора», «Не та, так 

эта», «Аршин мал алан», «Фатали хан», «Золотая пропасть» и др. 

Ключевые слова: фильм, смотрины, сватовство, обряд хнаяхты 

(окрашивание волос и ладоней в хне), свадьба, отправление невесты в 

дом жениха. 

Mədəni irsimizin təbliğ vasitələrindən biri olan filmlər daha geniş audi-

toriyanı əhatə edərək, adət-ənənələrin işıqlandırılması sahəsində çox mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Belə adət-ənənələrdən biri toy mərasimləridir. Sevinc, 

şadlıq gətirən el adəti kimi uzun əsrlər boyu yaşayıb, müasir dövrümüzdə də 

icra olunan toy, xalqın minilliklərdən gələn istək və arzularını özündə əks et-

dirən, zəngin adət və ənənələri qoruyub saxlayan bir el şənliyidir.  

Azərbaycan milli filmlərində ailə-məişəti mövzusuna, ələlxsus toy 

adətlərinə ciddi yanaşılmış, xalqımıza məxsus ənənələr özünəməxsus şəkil-

də işıqlandırılmışdır. İstər Sovet, istərsə də müasir dövrdə çəkilmiş filmləri-

miz də bu məqamları izləmək mümkündür. 

Filmlərdə toy adət-ənənələri, xüsusən, gəlinə məxsus geyim-bəzəklər, 

toy süfrəsi,toyla bağlı qarşılıqlı yardım formalarının və s. yer alması təqdirə 

layiqdir. 
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Məlumdur ki, Azərbaycanda evlənmə prosesi qızbəyənmə, elçilik, 

nişan, xınayaxdı, toy şənliyi, duvaqqaldırma (duvaqqapma) və həftəhamamı 

mərhələlərindən ibarət olmuşdur. Toy-düyün adətən qızbəyənmədən başla-

yardı [13,s.316]. 

Azərbaycan ənənəvi ailə-nikah münasibətlərində adaxlanma mərhələ-

sindən öncə baş verən ―göbəkkəsmə‖, ―beşikkərtmə‖, ―ad eləmə‖ adətləri də 

vardır. Bu adətlərin canlandırılmasına bir neçə filmdə rast gəlirik.  

―Beşikkərtmə‖ adəti daha çox qohum və dost ailələr, əksər hallarda 

əmioğlu və əmiqızı arasında icra edilirdi.Belə halda oğlanın valideynləri elçi 

sifəti ilə qız evinə gəlir, bəzən uşağın beşiyinə bir yaylıq bağlayır və deyir 

ki, qız oldu bizim gəlinimiz [5,s.49] . 

Azərbaycanda ―göbəkkəsmə‖ adəti hal-hazırda sıradan çıxsada, XX 

əsrin sonlarına qədər geniş rast gəlinən bir adət idi. ―Ad eləmə‖, ―beşikkərt-

mə‖ adətləri eynirəmzi adaxlanma mənasını verir. ―Göbəkkəsmə‖ keçmişdə 

ailə və ailə məişətində mühüm yer tutmuş, ailələr arasında mütləq icra olu-

nan adətlərdən hesab olunurdu. Bu adət bir-birinə göbəkləri kəsilən uşaqlara 

bir növ nişanlılıq hüququ verirdi. Belə ki, ―göbəkkəsmə‖ adəti ilə ailələr 

arasında qohumluq münasibəti yaranırdı.  

Göbəkkəsmə, beşikkərtmə, ad eləmə və deyiklilik adətindən fərqlənir. 

Bu ənənəyə görə eyni vaxtlarda anadan olan uşaqların düşən göbəyi bir tor-

bada saxlanılırdı.Hətta bu adət danışıq dilində ―əmioğlu və əmiqızının kəbi-

ni göydə kəsilib‖ şəkilində işlədilir. 

―Dədə Qorqud‖, ―Yol əhvalatı‖ və ―Əhməd haradadır‖ filmlərində 

göstərilən adətlə bağlı bəzi kadrlara rast gəlmək mümkündür. ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanı əsasında kadrlaşdırılan tarixi ―Dədə Qorqud‖ bədii filmin-

də Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək Baybicanın qızı Banıçiçəklə beşikkərtmə 

nişanlı olurlar. Bamsı Beyrək bu səbəbdən beşikkərtməsi (göbəkkəsməsi) 

Banıçiçəyi axtarıb tapır.  

Keçmişdə bu adətlər əksər hallarda müsbət qarşılansada, mənfi nəticə-

lər də verirdi. Tibb elminin sübut etdiyinə görə belə ailələrdə xəstə uşaqların 

dünyaya gəlməsi daha çox müşahidə olunur. Bəzi hallarda isə evlənmə yaşı-

na çatan gənclərdə bir-birinə qarşı məhəbbət yaranmır, könülsüz qurulan ai-

lələrin isə özülü möhkəm olmurdu.  

Komik çalarlar əsasında çəkilən ―Yol əhvalatı‖ filmində ―ad eləmə‖ 

adətinin mənfi nəticəsi tamaşaçıların diqqətinə çatdırılmışdır. Bu adət bir-biri-

ni sevən Zümrüd və Mustafanın evlənməsinə mane olur. Zümrüd sevdiyi oğ-

lanla (Mustafayla) evlənmək istəyir. Lakin valideynləri Zümrüdü öz deyiklisi 

ilə evləndirməyə çalışırlar. Film Sovet dövründə çəkilsə də, bu adətin Azər-

baycan ailəsi üçün hələ də nə qədər böyük əhəmiyyət daşımasını göstərir.  
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Eyni məsələ 1963- cü ildə ekranlaşdırılan ―Əhməd haradadır‖ filmin-

də də nəzərə çarpır. Əhməd və Leyla uşaqlıqdan göbəkkəsmə adaxlı olurlar. 

Zamanı gələndə isə hər iki tərəfin valideynləri gəncləri evləndirmək qərarı-

na gəlirlər. Lakin övladlarının ciddi narazılığı ilə rastlaşırlar. Sovet rejiminin 

ideoloji nəzarəti altında çəkilən milli filmlərdə bəzi ənənələri, o cümlədən 

―Yol əhvalatı‖ və ―Əhməd haradadır‖ filmlərində nümayiş olunan ―beşik-

kərtmə‖ və ya ―göbəkkəsmə‖ ənənələrinibirmənalı şəkildə köhnəliyin qalığı 

kimi göstərməyə çalışmışlar.  

Adət-ənənələr sırasında ―qızbəyənmə‖ və ―ağızaranma mərhələləri də 

mühüm yer tutur. Qızı adətən toyda-düyündə evlənmək yaşına çatan oğlan 

özü, şəhər mühütində qadınlar qapalı həyat tərzi keçirtdikləri üçün oğlanın 

bacısı və ya anası bəyənərdi. Keçmişdə qızları çox vaxt hamamda bəyənər-

dilər. Bu zaman qızı bəyənən oğlanın anası olardı. Gələcək qayınana qızın 

xarici görünüşünə, oturuşuna-duruşuna, rəftarına, bir sözlə tərbiyəsinə hərtə-

rəfli fikir verərdi. Bundan sonra evi, ailəsi və nəsil-nəcabəti araşdırılar, 

uyğun görülərsə, elçi getmək üçün xəbər göndərərdilər. Lakin bu prosesdən 

əvvəl münasib bir adam göndərib qızın anasının ağzı aranardı. Razılıq alı-

nandan sonra elçiləri qız evinə göndərərdilər. ―İsmət‖ bədii filmində bu mə-

qamlar çox gözəl işıqlandırılmışdır. 

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərini əhatə edən təkrarsız, illər öt-

dükcə köhnəlməyən ―O olmasın bu olsun‖ və ―Arşın mal alan‖ filmlərində 

qızbəyənmə, elçilik, nişan və toy mərhələləri orijinal və zəngin çalarla 

təqdim olunur. 

Məlumdur ki, ―qızbəyənmə‖ və ―xəbər göndərmə mərhələlərindən 

sonra ―elçilik‖ mərhələsi başlayır. Adətə görə elçiliyi ailədə və ya nəsildə 

böyüklər, ağsaqqallar etməli idilər. Elçiliyə adətən başda oğlanın atası ol-

maqla ailəyə yaxın bir neçə hörmətli kişilər gedir. Qız evi də öz növbəsində 

hazırlığa başlayır, çay süfrəsi üçün tədarük görürlər. Elçiliyə gələnlər adə-

tən: ―Qız ağacı qoz ağacı, hər gələn bir daş atar‖, ―Qız yükü duz yükü‖ – 

deyib, söhbətə başlarlar. Müsbət cavab alandan sonra isə elçilər: ―Allah mü-

barək eləsin‖, ―Xoşbəxt olsunlar‖ – deyib, şirinçay içirlər. Razılıq alınandan 

sonra qısa müddət ərzində qız evinə bəlgə və ya kiçik nişan gətirirlər. Elçilər 

qız evindən birinci dəfə müsbət cavab almadıqda, ikinci və ya üçüncü dəfə 

elçiliyə gəlirlər. Toyun ―elçilik‖ mərhələsi bir neçə bədii filmlərdə müxtəlif 

formalarda geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Belə ki,1985-ci ildə ekranlaşdırı-

lan ―Bəyin oğurlanması― filmində elçilik səhnəsinə geniş yer verilmişdir. 

Filmdə bu proses kənd ağsaqqalı və hörmətli şəxslər tərəfindən təqdim 

edilir: ―Bağ sizdən, bağban bizdən‖, ―Otaq sizdən, çıraq bizdən‖, ―Əl biz-

dən, ətək sizdən‖,―Qız sizdən, o da bizdən‖ iki gül balanın xoşbəxt ailə qur-

masına razılıq verəsiniz‖ deyərək, sözə başlayırlar. ―Ulduz‖ filmində bu 
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adət evin bir otağında kənd ağsaqqalları olsa da, digər otağında bəyin öz 

dosları ilə birgə icra olunduğu nümayiş etdirilir. ―Kişi sözü‖ filmində isə bu 

mərhələ oğlanın atasi, bibisi, sonda isə özü tərəfindən yerinə yetirilir. Lakin 

yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qız evinə elçilik ilk əvvəl qadınlar tərəfindən 

edilirdi. Belə ki, oğlanın yaxın adamları - anası, bacısı, xalası və ya bibisi 

qız evinə gedir, söhbət zamanı onların fikri öyrənilirdi. Əgər razılıq əldə 

olunardısa, sonrakı mərhələdə kişilər gedərdilər. Bu Azərbaycan xalqının 

mentalitetində ailə başçısı olaraq kişiyə yüksək dəyər verildiyindən irəli 

gəlir. Çünki əgər qız evi ilə razılıq əldə olunmasaydı,kişilərin sözü yerə 

düşmüş olardı. Bu da xalqımızın adət-ənənəsinə ziddir. Lakin göstərilən 

filmlərdə görünür, sovet təsiri altında bu məqamlar nəzərə alınmamışdır.  

Qeyd olunmalıdır ki, kiçik nişan sayılan bəlgədən sonra qız evinə 

böyük nişan gətirirlər. Nişandan sonra isə ənənəyə uyğun olaraq təmtəraqlı 

toy mərasimi baş tutur. Əvvəlcə qız toyu, ardınca oğlan toyu çalınır. Qız 

toyu qız evində çalğı, rəqs, yeyib-içmək və şənlənmə ilə müşahidə olunur. 

XX əsrin əvvəllərinə qədər qız toyunda yalnız qadınlar iştirak edirdilər. İn-

qilabdan sonra bu ənənədə dəyişiklik müşahidə edilmişdir. Kişilər də məra-

simə qatılır, şənlikdə iştirak edirdilər. Toy adətən səhər saat 11-də başlayar-

dı. Ənənəyə uyğun olaraq kömək üçün qonşular, qohumlar gələrdilər. Musi-

qi dəstəsi, sazəndələr toyda fəal iştirak edirdilər. Qız evinə gələnlər yeyib-

içib, rəqs edər, toya nəmər yazdırardılar. Qız toyunda oğlan evinin adamları 

da iştirak edirdilər. Saat 5-də qız toyu yekunlaşar, hərə öz evinə dağılardı. 

―O olmasın bu olsun‖, ―Bismillah‖ filmlərində qız toyuna aid maraqlı və 

zəngin ənənələri görmək olar.  

İstər Üzeyr Hacıbəyovun eyniadlı operettası əsasında ekranlaşdırılmış 

―O olmasın, bu olsun filmində məşhur xanəndə Tükəzban İsmayılova və 

rəqqasə Əminə Dilbazinin iştirakı ilə keçirilən və 1925-ci ildə lentə alınan 

―Bismillah‖, istərsə də, 1934-cü ildə səssiz çəkilən ―İsmət‖ bədii filmlərində 

qadın məclislərinə aid maraqlı fraqmentləri izləmək mümükündür. Qadınla-

rın yığışdığı məclisdə musiqi əsas rol oynayır. Kadrlarda qarmon, qaval, qo-

şanağara musiqi alətlərini izləyirik. Qadınlar şənlənib, şıdırğı rəqs edirlər. 

Gəlin milli geyimdə və duvaqda məclisin mərkəzində oturmuşdur. Buradan 

haşiyə cıxaraq qeyd etmək istərdik ki, inqilabdan əvvəl gəlinlər adətən qır-

mızı rəngli paltarlar geyinirdilər. Gəlinin geyimi xalqımızın zəngin geyim 

mədəniyyətinin bariz nümunəsi sayılır. Keçmişdə gəlinlər al qırmızı rəngli 

müxtəlif parçalardan (ipək, məxmər, qanovuz)tikilmiş gəlinlik geyinirdilər. 

Qırmızı rəng həm qədim türk eposlarında, həm də müasir dövrümüzdə 

şadlıq, toy-bayram rəmzi hesab olunur. Həmçinin, qırmızı rəngin hakimiy-

yət, xoşbəxtlik və günəşin simvolizmi olduğunu qeyd edirlər [11,s.157]. 

Gəlin paltarlarının qırmızı rəngli olmasını həmin dövrləri əks etdirən filmlə-
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rimizdə də aydın görmək mümükündür. Məsələn,‖O olmasın, bu olsun‖, 

―Bismillah‖ filmlərində gəlinlər dövrə uyğun qırmızı rəngli paltarlar geyin-

mişlər (baxmayaraq ki, bu filmlər də inqilabdan sonra çəkilmişdir). İnqlab-

dan sonra isə Avropa adətlərinin təsiri geyimlərdən, xüsusilə, gəlin paltarla-

rından yan keçməmişdir. Belə ki, qırmızı rəngli gəlin paltarları Avropa tipli 

ağ rəngli gəlin paltarları ilə əvəz edilmişdir. Tarixdən məlum olduğu kimi, 

ilk dəfə Kralıça Viktoriya öz toyunda bəyaz gəlinlik geyinir. Bəyaz geyin-

mək gənc qızların təmizliyindən, paklığından, ağ kağız kimi ləkəsiz oldu-

ğundan xəbər verir [11.s.158].  

İnqilabdan sonrakı dövrü əks etdirən filmlərdəki toy mərasimlərində 

gəlinlərin artıq ağ rəngli paltarlarda olduğunun şahidi oluruq. (―Arşın mal 

alan‖, ―Mücrü―, ―Babamın babasının babası‖ və s.). Hal-hazırda Milli Azər-

baycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda həmin dövrə aid ağ gəlinlik 

paltarı mühafizə olunur
1
. Toyda çal-çağır, rəqs xüsusi yer tutardı. Toya çağı-

rılanlara xüsusi hazırlanmış şirniyyat verilərdi. Hava qaralanadək dümbək, 

qaval və qarmon səsləri bütün məhəlləyə yayılardı [6,s.339]. Oynayanların 

başına şabaş yağardı. Rəqs bitdikdə, oynayanlar əllərindəki pulları çalğıçıla-

rın qabağına, adətən açıq qoyulmuş bir musiqi alətinin (dəfin, qarmonun) 

qabına atırlar [2,s.245]. Bir neçə filmlərdə toyda rəqs edən insanların başına 

―şabaş‖ səpilməsi və ya əlində tutmağı kadrları səhnəsi göstərilmişdir. Mə-

sələn, ―İsmət‖filmində toyun sonuna yaxın əlində ―şabaş‖ (pul) olan yaşlı 

bir kişinin rəqs etdiyini, ―O olmasın, bu olsun ―filmində bəyin (Məşədi İba-

dın) əlinə şabaş verilməsini, ―Yuxu‖ filmində isə rəqs edənlərin başlarına 

pul səpilməsi səhnələrini izləyirik. 

Qız toyundan sonra, oğlan toyunun başlanmasına bir az qalmış zəngin, 

gözəl adət-ənənələrimizdən biri olan ―xınayaxdı‖ mərasimi keçirilir.Belə ki, 

gəlinin ər evinə köçməsinə bir neçə gün qalmış qız-gəlinlər qız evinə topla-

şar, xınayaxdı mərasimini icra edərdilər. Digər mərasimlərdə olduğu kimi, 

xınayaxdı mərasimində də oğlan evinin adamları iştirak edərdilər.Onlar gəli-

nə müxtəlif hədiyyələr, həmçinin zinət əşyaları hədiyyə verərdilər. Xınayax-

dı mərasimində oğlan adamlarından biri gəlinin əllərinə, ayaqlarına xına qo-

yardı. Daha sonra məclisdə iştirak edən qızlar xına qoyub, çalıb-oxuyar və 

şənlənərdilər. Lakin son zamanlar xına mərasimləri xeyli müasirləşmiş for-

mada icra edilir. Hətta gəlinin əlinə qoyulan xına müxtəlif rəmzli təsvirlərlə 

bəzədilir. Belə ki, əvvəllər xına yalniz əlin içinə dairəvi formada qoyulurdu. 

Bu da günəşin rəmzi sayılırdı. Bildiyimiz kimi,Sovet hakimiyyəti illərində 

bu mərasimin keçirilməsi o qədər də önəmli sayılmırdı və bu filmlərdə də 

özünü göstərirdi.Demək olar ki, sovet dövründə çəkilən heç bir filmdə ―xı-

1
 EF 9532 saylı gəlinlik Bakının Balaxanı kəndində yaşayan bir ailəyə məxsusdur. 
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nayaxdı mərasimi işıqlandırılmamışdır. Lakin müstəqillik illərində milli mə-

nəvi dəyərlərə olan qayğının sayəsində bu mərasimin keçirilməsi yenidən 

aktuallıq qazanmışdır. Bu mövzu filmlərə də öz təsirini göstərmişdir. Belə 

ki, 2011-ci ildə ekranlaşdırılan ―Buta‖ milli filmində xınayaxdi mərasimi ilə 

bağlı əsas motivlərə toxunulmuşdur. 

Xınayaxdı mərasimindən sonra adətən oğlan toyu başlayır. Müasir 

dövrdən fərqli olaraq, toylar adətən mağarlarda və evlərdə keçirilərdi.Həm 

oğlan, həm qız evində toy şənliyi üçün çoxlu adamın yerləşə biləcəyi, çalıb-

oynamaq və güləşmək üçün şəraiti olan mağar tikərdilər. Ona ―toyxana‖ və 

ya ―mağar‖ deyilərdi. Mağarın yuxarı başında isə toyu idarə edən musiqiçi-

lər, toyçular üçün nisbətən hündür olan xüsusi yer, habelə ayrıca masa, bəy-

lik taxtı düzəldirdilər [7, s.23-24]. Hal-hazırda toyların əsasən şadlıq saray-

larında keçirilməsinə baxmayaraq, mağar toylarınada rast gəlmək mümkün-

dür. Sovet dövründə çəkilən filmlərdə mağar toylarına hansı səbəbdənsə 

―rast gəlməsək də, son zamanlar bu tipli məclislər rejissorlar tərəfindən diq-

qətə alınmışdır. Belə ki, Küçələrə su səpmişəm‖, ―Yuxu‖ filmlərində məhz 

mağar toyları işıqlandırılmışdır. 

―Bəy hamamı‖ keçmişdə toydan əvvəl bəyin təmtəraqla, xüsusi məra-

simlə hamama getməsi adətidir. Keçmişdə bəyin öz dostları ilə bərabər 

toydan qabaq hamama getməsi bir ənənə halını almışdı. Bəy hamamında yu-

yunmaq, təmizlənməkdən başqa çalğı və rəqs də əsas yer tuturdu. Bu adət 

XX əsrin əvvəllərinə qədər mövcud olmuşdur. Bəylə bərabər onun sağdışı 

və soldışı, qohumlar, dostlar, yoldaşlar da bəy hamamına gedirlər. Onların 

xərcləri bəyin üzərinə düşürdü. Bəyi hamamdan sağdışı və soldışı çalğı ilə 

çıxarar daha sonra bəylik libasını geyindirib toy mərasiminə gətirərdilər.―O, 

olmasın, bu olsun‖ filmində Məşədi İbadın bəy hamamı kadrları verilmişdir. 

Xalq inancına görə bəy öz toyunda oynayarsa, ucuzluq olar. Bu inanc filmdə 

məharətlə işıqlandırlmışdır: ―Bəy gərək öz toyunda oynasın ki, ucuzluq 

olsun‖. Bir bəy olaraq ―Məşədi İbad‖ ―Mirzəyi‖ rəqsini çox gözəl ifa edir. 

Qeyd edək ki, ―İsmət‖ filmində də bəyin hamama getmək səhnəsi və toyun-

da rəqs etməsi nümayiş etdirilmişdir. Bu adətlərin filmlərdə yer alması onla-

rın necə mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

 Toy mərasiminin sonuncu və maraqlı mərhələsi oğlan toyu hesab edi-

lir. Xalqımız, əsasən, yaz və payız aylarında toy etməyə üstünlük verir 

[3,s.83]. 

Keçmişdə olduğu kimi, toy həftənin istənilən və arzu olunan günü təşkil 

olunardı. Xüsusən şənbə və bazar günlərinə üstünlük verilirdi. Keçmişdən 

fərqli olaraq, toyun davametmə müddəti çox ixtisara salınmışdır. Əvvəllər toy 

3-7 gün keçirilərdi [6, s.74]. Ən əvvəl hər iki ailənin razılığı ilə toyun günü 

təyin edilərdi. Toya iki gün qalmış oğlan evində ―məsləhət‖ adı ilə yığıncaq 
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çağırılır və burada toyu idarə edəcək adam (toy başı, toy babası, xan və s.) 

təyin olunurdu. Toya bütün kənd camaatı, eyni zamanda kənar şəhərlərdən və 

qonşu kəndlərdən qohum-əqrəba dəvət olunurdu [8, s. 75]. 

XX əsrin əvvəllərinə aid toy mərasiminin bəzi kadrlarını 1925-ci ildə 

çəkilən səssiz―Bissmillah‖ filmində görmək mümkündür. Filmdən də görürük 

ki, ənənəvi olaraq kişi və qadın məclisləri ayrı - ayrılıqda təşkil olunmuşdur. 

Bəy, sağdış və soldışı ilə birgə evindən çıxıb gəlini gətirməyə gedir. 

―Mücrü‖ filminin başlanğıcında da toy mərasimindən bəhs olunur. 

Filmdə gəlini ata evindən oğlan evinə ―Vağzalı‖ sədaları altında yola saldıq-

larını göstərirlər.Sadə ağ libasda olan gəlininüzünə nazik ağ örtük salınmış-

dır. Onu ər evinə yola salanda sağında və solunda əllərində şam tutmuş 

qızlar, qarşıdan isə güzgü tutmuş qadın gedir. Faytona minməmişdən əvvəl 

anası: ―Gəlin mücrüsüz olmaz‖ – deyərək, ona yaraşıqlı bir mücrü verir. 

Keçmişdə qızı oğlan evinə göndərən zaman ona mücrü verilirdi və onun içə-

risində gəlinə məxsus zinyət əşyaları saxlanılırdı. Qız mücrünü cehiz kimi 

oğlanın evinə aparardı [4, s.147]. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, MATM-ın Etnoqrafiya fondunda qoru-

nan mücrülər gəlin mücrülərinin yüksək dekorativ çalarda hazırlandığını 

göstərir. Bundan sonra gəlin sağdışı və soldışı ilə faytona mindirilib yola sa-

lınır. Anası gəlinin ardınca xeyir – dua verirmiş kimi əl edir. Gəlin getdiyi 

evin həyətində böyük şamallar yanır. 

Bəy-gəlinə xeyr-dua verilməsi səhnəsi ―Böyük dayaq‖ filmində də öz 

əksini tapmışdır. Filmdə qaynana yeni evlənənlərə öz xeyir duasını verir: 

―Ər-arvad ömür yoldaşıdır. Başacan olsun. Bu otaqda, bu evdə saçınız-saq-

qalınız qoşa ağarsın‖. Kənd qadınlarından Telli isə ―Mübarəkdir, oğullu-

uşaqlı olsunlar inşallah‖ – deyib, yeni evlənənlərə xoşbəxtlik arzulayır. Belə 

ki, Rüstəm kişinin həyətində baş tutan toy səhnəsi Sovet dövrünün ab-hava-

sına uyğun olaraq çəkilsə də, xalqımıza məxsus ənənələr, mənəvi mədəniy-

yət elementləri yenə də özünü bariz şəkildə göstərmişdir.  

Bu toy adətlərimizi adı çəkilən filmdə də açıq - aydın görmək müm-

kündür. Azərbaycan toyuna məxsus zəngin süfrə − plov, kabab və s., xalq 

çalğı alətləri − tütək, saz, tar, kaman, qaval, milli rəqslərimiz geniş və rənga-

rəng bir şəkildə göstərilmişdir. Filmdə rejissor tərəfindən toyun əsas atribut-

larından sayılan toy xonçası da unudulmamışdır. ―Xonça‖ ifadəsi qan qo-

humluğunu bildirən məfhum sayılır [9, s.159].Toyu xonçaşız təsəvvür 

etmək mümkün deyildir. Xonçaya adətən qıza aid olan paltarlar, müxtəlif 

növdə olan şirniyyatlar, hətta, zinyət əşyalarını qoyurdular. Qız evi xonçala-

rı heç zaman boş qaytarmazdı. Xonçalar sosial təbəqədən asılı olaraq müxtə-

lif örtüklərlə örtülürdü. Əlbəttə, müasir dövrümüzdə gəlinə xonçalar aparıl-

sada, bu xonçaların xarici görkəmi xeyli dəyişilmişdir. İndi bu ənənə müxtə-
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lif səbətlərlə əvəz edilir. Məhz bu cəhətdən, filmlərdə toy xonçasının nüma-

yiş olunması təqdirəlayiq haldır. Filmdən görünür ki, toy xonçası zövqlə və 

müxtəlif çərəz, meyvə ilə bəzədilmişdir. Gəlinə xonça aparılması səhnəsi 

―Mücrü‖, ―O olmasın, bu olsun‖ və s. filmlərdə də yer almışdır
2
.

Toylarda olan qarşılıqlı yardım formaları müxtəlif şəkildə qoyulurdu. 

Bu formalar həm maddi, həm də fiziki çəhətdən özünü göstərirdi. Filmlərdə 

biz təkcə qarşılıqlı yardımın fiziki tərəfdən necə həyata keçirildiyinin şahidi 

oluruq. Məsələn, ―Bəyin oğurlanması‖, ―Böyük dayaq‖, ―Arşın mal alan‖ və 

s.filmlərdə toy zamanı qohum-qonşuların toy sahibinə göstərdiyi yardım 

geniş işıqlandırılmışdır. Filmdən görünür ki, kənd camaatı toyda fəal iştirak 

edir. Diqqət yetirdikdə görərik ki, toya gələn qonaqlar, həm də hədiyyə gəti-

rirlər. Bu, xalqımızın səxavətli, əliaçıq olmasından, yeni evlənənlərə kömək 

etmək məqsədindən irəli gəlir. Bütün bunlar milli filmlərdə əks olunan toy 

mərasimlərində qarşılıqlı yardım formalarınınbir nümunəsi kimi təzahür edir. 

Qeyd olunmalıdır ki, keçmişdə Azərbaycan toylarında toyun başlan-

masını qara zurna xəbər verərdi. Qara zurnanın səsi bütün kəndə yayılar və 

bundan da kənd camaatı, el-oba toyun başlanması xəbərini alardı. Məsələn, 

―Atları yəhərləyin‖ filmindəNəbinin toyu qara zurnanın sədası ilə başlanır. 

Tarixi aspektdə çəkilmiş ―Fətəli xan‖ filmi XVIII əsrdə bir-birinə 

düşmən olan Azərbaycan xanlıqlarından, xüsusilə Quba xanı Fətəli xanın 

mübarizəsindən bəhs edir. Quba xanlığı Azərbaycan xanlıqları içərisində 

çöx mühüm yer tutmuş və bütövlükdə dövlətçiliyimizi yaşadaraq davam et-

dirilməsində özünəməxsus yeri olmuş, tariximizdə dərin iz buraxmışdır [10, 

s.234]. Fətəli xan bir-birinə düşmən olan xanlıqları vahid mərkəzləşmiş döv-

lətdə birləşdirməyə çalışır.

Filmdə toy mərasiminə geniş yer verilməsə də, qısa epizodlar əks 

olunmuşdur. Mərasimə Azərbaycanın bütün xanları dəvət olunur. Bu, həm 

də barışıq və Azərbaycanın birləşdirilməsi üçün atılmış bir addımdır. Toy-

dan əvvəl Fətəli xanın köməkçisi Mirzə içəri daxil olaraq deyir:

―Xan sağ olsun! Sənin dəvətinlə toya təşrif buyurmuşlar. Üsmü əmir Həm-

zə, Şəkidən Hüseyin xan və Bakı xanı Məlikməmməd xan. Bu da onların 

toy hədiyyələri‖. Qiymətli hədiyyələrlə dolu sandıqla içəri daxil olur. Belə 

ki, xan ailəsinə məxsus zəngin süfrə, musiqi, rəqs filmdə öz əksini tapmış-

dır. Qeyd olunmalıdır ki, təntənəli toy mərasimi və detalları filmdə yalnız 

saray mühitində göstərilmişdir.  

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayesi və fəhlələ-

rin ağır həyat şəraitindən bəhs olunan ―Qızıl uçurum‖ filmində fəhləlik edən 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda toy xonçasının üzərindəki  

örtüklərdən bir neçəsi müafizə olunur.    
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və yoxsul həyat tərzi sürən Cəlilin və Şəfiqənin toy mərasimi canlandırıl-

mışdır. Lakin bu toy mərasimi epizodik verilmişdir. Həyətdə baş tutan kişi 

məclisində musiqi və kişilərin milli rəqsi görünür. Bəy (Cəlil) sağdışı və 

soldışı ilə məclisə daxil olur. Qeyd olunmalıdır ki, burada toy məclisi açıq 

havada təşkil olunmuşdur. Digər açıq yerdə isə qadınlar ocaqda, iri qazan-

larda plov dəmləyirlər. XIX əsrin sonu - XX əsrlərdə Azərbaycanda təkmil-

lətli nikahlar mövcud idi. Qarışıq nikahlara isə çox nadir hallarda rast gəli-

nirdi. Lakin respublikanın müxtəlif şəhərlərində rus qadınları ilə nikahlara rast 

gəlindiyi halda, yerli Azərbaycan qızlarının başqa millətlərin nümayəndələri 

ilə nikahı mövcud deyildi [15, s.86]. Artıq sovet dövründə ənənələrdə ciddi 

dəyişiliklər baş verir. ―Xalqların qardaşlaşdırılması‖ strateji bir yönü də müx-

təlif millətlər arasında nikahların baş tutması və onun təbliğindən ibarət idi. 

Bu siyasət sovet ideologiyasına xidmət edən filmlərdə də öz əksini tapmışdır. 

―Bəxtiyar‖, ―Bir cənub şəhərində‖, ―Qızıl ucurum‖ və s. filmlərdə rus qızlarla 

ailə quran azərbaycanlılara rəğbətlə yanaşıldığı görünür. Halbuki, son vaxtla-

ra kimi xalq arasında kənar nikahlar elə də xoş qarşılanmırdı. 

Qədim Azərbaycan toyları maraqlı oyun və əyləncələrlə zəngin idi. Bu 

toylarda, əsasən, kişilər arasında ―xan-xan‖ və ya ―xan-vəzir‖, ―kilim arası‖, 

―xaral oyunu‖, ―kaftar-kosa‖, ―kosa-gəlin‖, ―küdlü sümük‖, qadınlar arasın-

da isə ―toy mələk‖, ―təklik-kəklik‖, ―incə-incə‖ kimi əyləncə xarakterli ta-

maşalar oynanılardı. Azərbaycan toylarında cıdır yarışları da təşkil olunur 

və qalib gələnlərə adətən xonça və ya xələt verərdilər [12, s.83]. Bəzi hallar-

da ox atma yarışları keçirilirdi. Bu əyləncə ―Dədə Qorqud ‖ filmində göstə-

rilmişdir. Fikrimizcə, keçmiş toy ənənələrimizin əks olunduğu bu filmlərdə 

mənəvi mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan müxtəlif oyun və əy-

ləncələr öz əksini tapmalı idi.  

Həqiqətən, milli filmlərimiz adətlərimizi tanıtmaq və təbliğ etmək ba-

xımından əsas rola malikdir. Fikrimizcə, bu və ya digər gözəl, xeyirxah də-

yərlərimizi ölkə daxilində, həm də respublikamızdan kənarda tanıtmaq baxı-

mından filmlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Filmlərlə mənəvi mədəniyyəti-

mizin əsas tərkib hissəsi olan toy ənənələrimizi tanıtmaq, bu toy adətləri ilə 

bağlı müxtəlif mərasimləri və detalları əks etdirmək mümükündür. 

Lakin toylarda elə adətlərimiz vardır ki, filmlərdə, demək olar ki, on-

lara ya az toxunulmuş, ya da heç işıqlandırılmamışdır. Bu adətlərdən biri 

―Şax bəzəmə‖ adətidir ki, indi də pespublikamızın bir neçə kəndində bu adət 

icra olunmaqdadır. Belə ki, bu adətə görə gəlin və bəyin şərəfinə çubuğun 

üzərinə müxtəlif şirniyyatlar və meyvələr düzülür. Şaxı gəzdirən adam ma-

ğara daxil olarkən uşaqlar çox sevinirlər və onlar şaxın üzərində olan şirniy-

yat və meyvələri qoparırlar. Xalqımızın maraqlı vəəyləncəli olan bu adəti 

təəssüf ki,yalnız bir filmdə ―Bəyin oğurlanması‖ında yer almışdır.  
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Milli toylarımızda maraqlı və önəmli adətlərdən biri gəlini ər evinə 

köçməsi zamanı özü ilə çıraq aparmasıdır. Belə ki, gəlin ər evinə köçən də 

onu ya atası ya da əgər atası yoxdursa, qardaşı çırağın başına fırladır və 

sonra sağdış, soldış onunla birlikdə yanan şamı, çırağı bəy evinə aparırdılar. 

Bu adət atəşpərəstliklə bağlı inama daha çox yaxındır. Bu gəlinin ər evinə 

özü ilə bərəkət, işıq aparması anlamına gəlir. Təssüflər olsun, heç bir filmdə 

nə gəlinin çırağın başına dolanması, nə də ki, özu ilə ər evinə aparılması 

səhnəsi yoxdur. Filmlərdə belə səhnələrin çəkilməsi, fikrimizcə, vacibdir. 

Milli filmlərdə az yer alan səhnələrdən biri gəlinin atın üzərində bəy 

evinə köçməsidir. Öz dövrünün toy mərasimini təsvir edən O.Bayat gəlinin 

at üstündə üzü duvaqlı gəldiyini qeyd edir [16, s.37]. Toylarda atla bağlı 

müxtəlif oyunların keçirilməsilə yanaşı, ondan həmçinin, nəqliyyat vasitəsi 

kimi də istifadə edirdilər. Gəlinin at tərkində bəy evinə köçməsi demək olar 

ki, adət sayılırdı. Doğrudur, ―Arşın mala alan‖, ―O olmasın, bu olsun‖, 

―Bəyin oğurlanması‖ və s. kimi gəlinin faytonla ər evinə köçməsi geniş işıq-

landırılsada, nədənsə, yalnız ―Babamın babasının babası‖ istisana olmaqla, 

digərlərində bu adət təəssüflər olsun ki, ekranlaşdırılmamışdır. Fikrimizcə, 

belə bir adətin filmlərdə daha çox yer alması vacibdir. 

Filmlərdə yer almayan ən vacib elementlərdən biri gəlinin aparılması 

zamanı onun ―belbağlama‖ mərasiminin ekranlaşdırılmamasıdır. Əvvəllər 

oğlan evi imkanından asılı olaraq qızın xonçasına qızıl və ya gümüşdən ha-

zırlanmış kəmər qoyurdu. Daha sonralar kəmər qırmızı rəngli ipək parça, 

lentlə əvəz edilmişdir. Belə ki, gəlinin belinə bağlanan kəmər bakirəlik 

rəmzi hesab olunurdu [11, s.155]. Gəlinapardı zamanı bəyin qardaşının 

kəməri gəlinin belinə bağlaması xüsusi ayinlə icra edilir və bu ayin müasir 

dövrümüzə qədər davam etdirilir. Belə ki, bəyin qardaşı bu sözləri deyərək 

gəlinin belini bağlayır: 

Anam, bacım qız gəlin, 

Əl-ayağı düz gəlin. 

Yeddi oğul istərəm. 

Bircə dənə qız gəlin. 

Etnoqraf G.Abdulova gəlinin ―belbağlama‖ adətini sədaqət, etibar 

simvolu kimi xarakterizə etmişdir. Onun fikrinə görə, kəmər igidin ehtiyatı, 

özünə güvənci olmaqla, həm də gələcək həyat yoldaşının ona sədaqətli andı-

nın sinonimidir [1,s.186]. Müasir dövrdə gəlinin belbağıları estitik cəhətdən 

xeyli dəyişmişdir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin etnoqrafiya fondunda 

müxtəlif gəlin belbağıları qorunub saxlanılır. Burada müafiizə olunan gəlin 

belinə bağlamaq üçün qurşaq qırmızı rəngli olub, zərxara parça hissələrin-

dən tikilmişdir.Üzəri milli ornamentli olan buta naxışlıdır [14, s.224]. Fikri-

mizcə, belə adətlərin filmlərdə yer alması cox vacib şərtdir. 
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Nəticə. Azərbaycan xalqına məxsus toy adətləri və ənənələri yüksək 

mənəvi dəyərlərə malik, keçmişdən bu günümüzədək qorunub-saxlanılan 

müqəddəs dəyərlərimizdən hesab olunur. Elçilik, nişan, nikah kimi maraqlı 

mərhələlərdən ibarət toy ənənələri milli filmlərdə özünəməxsus şəkildə ta-

maşaçılara çatdırılmışdır.Lakin buna baxmayaraq, Sovet hakimiyyətinin ab-

havasının əsdiyi bir dövrdə ekranlaşdırılan toy adətləri müasir dövrdə daha 

dolğun və gözəl bir məkanda işıqlandırıla bilər və ənənlərimizin qorunub 

saxlanması baxımından əhəmiyyətli ola bilər. Filmlərdə toyun bütün mərhə-

lələri etnoqrafik səpkidə və düzgün olaraq şərh olunmasına ehtiyac duyulur.  
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Səfəvilər dövründə məhərrəmlik mərasimlərinə dair 

About ceremonies muharram in the Safavid period 

О церемониях месяца мухаррам в Сефевидском государстве 

Xülasə: Məqalədə Səfəvilər dövründə keçirilən Məhərrəmlik məra-

simlərindən bəhs edilir. Kərbəla hadisəsi ilə bağlı məhərrəmlik mərasimləri 

haqqında isə nisbətən geniş məlumat verilmişdir. Burada Kərbəla hadisəsini 

yaradan dini-siyasi səbəblər, hadisənin nəticələri və təziyə mərasimləri haq-

qında mənbələr əsasında tədqiqat aparılmışdır. Məhərrəm ayında Kərbəla 

şəhidləri üçün matəm mərasimləri ilk dəfə olaraq X əsrin ikinci yarısında 

Büveyhilər dövründə Bağdadda, daha sonra isə Həmdanilər dövründə Suri-

yada, Fatimilər dövründə Misirdə, habelə İraq və Livanda, Səfəvilər dövün-

dən isə Azərbaycanda geniş şəkildə keçirilmişdir. Mənbələrdə bu mərasim-

lərin əhalisinin əksəriyyəti şiələrdən ibarət olan İran və İraqda açıq şəkildə, 

sünnilərin çoxluq təşkil etdiyi müsəlman ölkələrində isə fərdi evlərdə keçi-

rildiyi qeyd edilir. 

Açar sözlər: Səfəvilər, məhərrəmlik mərasimləri, ritual, adət-ənənə, 

təziyə. 

Abstract: In the article deals Muharram rituals during the Safavid 

period. In the article gives more detailed information about the ceremonies 

of taziya in connection with the Karbala incident. Here is a study based on 

the religious and political reasons that led to the Karbala incident, the 

sources of the incident, and the fresh ceremony. In the month of Muharram, 

the mourning ceremonies for the martyrs of Karbala were first held in the 

second half of the 10th century in Baghdad during the Buwayhids, then in 

Syria during the Hamdanis, Fatimid’s in Egypt, as well as in Iraq and 

Lebanon, and during the Safavid period in Azerbaijan. 

Keywords: Safavids, Muharram ceremonies, rituals, tradition, taziya. 
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Резюме: В статье повествуется о церемониях месяца мухаррам. 

Сефевидского периода. Здесь даются достаточно обширные сведения о 

церемониях «мухаррамлика», связанные с событиями в Кербале. Здесь 

на основе источников исследуются религиозно-политические причины, 

приведшие к этим событиям, их результаты и поминальные церемо-

нии. Траурные мероприятия в месяц мухаррам впервые были проведе-

ны во второй половине X века в Багдаде при Бувейхидах, затем в 

Сирии при Хамданидах, в Египте при Фатимидах, а также в Ираке и 

Ливане. При Сефевидах они стали широко проводиться в Азербайджа-

не. Источники отмечают, что в Иране и Ираке, где преобладали шии-

ты, эти церемонии проводились открыто, а в мусульманских странах с 

большинством суннитского населения – в частных домах.  

Ключевые слова: Сефевиды, церемонии месяца мухаррам, 

ритуал, обычаи и традиции, тазия. 

Giriş 
Kərbəla hadisəsi ilə bağlı həqiqətlər zaman-zaman müsəlman xalqları 

arasında təbliğ edilmiş və nəsildən-nəslə ötürülən bu ―dastan‖ yeni cərəyan-

ların, mədəni sistemlərin təsiri altında formalaşırdı.Dini inancın əhalinin 

bütövləşməsindəki rolunu önə çəkən müəlliflərə görə tarix boyu müəyyən 

bir dini təlim ona mənsub olan toplumun yalnız düşüncəsində deyil, həm də 

onun sosial-ictimai həyatında ifadə olunmuşdur. Bu baxımdan, imam Hü-

seynin şəhid edilməsi şiələr arasında birlik üçün güclü bir ideoloji əsas yara-

da bildi. Bütün dini-siyasi təqiblərə baxmayaraq, bu faciəli hadisənin xatirə-

sini mümkün olan bütün vasitələrlə yaşatmağa böyük əhəmiyyət verilirdi. 

İmam üçün təziyə saxlamaq, daha geniş mənada Peyğəmbər ailəsinin çəkdi-

yi əziyyətləri bölüşmək imanın əsl mənasına çevrildi. İmamlara qarşı olan 

məhəbbət bütün təziyə ritualları ilə ifadə olunurdu. 

Səfəvilərə qədərki dövr 

Məhərrəm ayında Kərbəla şəhidləri üçün matəm mərasimləri ilk dəfə 

olaraq Bağdadda Büveyhi hakimi Muizzüddövlənin göstərişi ilə 352/963-cü 

ildə rəsmi şəkildə keçirilmişdir [9, s.56]. Əvvəllər şiəliyin zeydi qoluna aid 

olan Deyləm büveyhiləri Abbasilərin paytaxtı olan Bağdadı 334/945-ci ildə 

ələ keçirəndən sonra, əslində, on iki imamçıların şəhərdə çoxluq təşkil etdi-

yini nəzərə alıb onlarla yaxın olsalar da [15, s.473], hər hansı bir cərəyana 

daha çox bağlanmadan, bütün məzhəbləri bərabər şəkildə dəstəkləmək möv-

qeyini tutdular [5, s.93]. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Muizzüddövlənin 

Bağdadı ələ keçirən zaman xəlifə Müstəqfimin (333-34/944-46) yerinə Mu-

tilillahın (334-363/946-974) Xilafət taxtına oturmasında əsas rol oynaması-

nın davamı kimi şiə Büveyhi xanədanlığı ilə sünni Abbasi xəlifələri arasında 
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yaxın münasibət mövcud idi [9, s.50-51]. Bu uzlaşma ilə Abbasi – Büveyhi 

toraqlarında islamın iki ayrı məzhəbinə mənsub hakimlər tarixdə ilk dəfə 

olaraq vahid qüvvə kimi çıxış edirdilər [9, s.49]. Beləliklə, Büveyhilər döv-

ründə Əhli-beyt tərəfdarları üçün yaranmış əlverişli şərait onların xeyli fəal-

laşmasına imkan yaratdı. Onlar artıq aşkar şəkildə və təqiblərlə qarşılaşma-

dan öz məzhəbi görüşlərini ifadə edə bilirdilər [5, s.93]. İbn əl-Əsir yazır ki, 

Muizzüddövlə 10 məhərrəm (aşura – T.Ş.) günü Bağdadın bütün dükan və 

bazarlarını bağlatdıraraq, imam Hüseynə matəm saxlamaq üçün hamıya qara 

geyinib dəstə-dəstə şəhərin küçələrində yürüş etməyi və mərsiyələr oxumağı 

əmr etdi [15, s.473]. Müəllif, sonrakı dövrlərdə bu mərasimin artıq bir ənənə 

kimi qəbul edildiyi və eyni ehtişamla keçirildiyini də qeyd edir [15, s.516]. 

İslam mədəniyyəti tarixini araşdıran bəzi alimlər, o cümlədən ameri-

kan Ç.Samuel ―İntibah dövründə İngiltərə və İslam‖ əsərində yazır ki, Kər-

bəla hadisəsi ilə bağlı matəm mərasimləri XVIII əsrin sonlarına və ya XIX 

əsrin əvvəllərinə qədər dramatikləşdirilməmişdir [4, s.229-230]. M.Ayub, 

B.Şəddi kimi müəlliflər isə sübut etməyə çalışırlar ki, X əsrin ikinci yarısın-

dan etibarən məhərrəmlik mərasimləri Həmdanilər dövründə (890-1004) Su-

riyada, Fatimilər dövründə (909-1171) Misirdə[2, s.153], habelə İraq və Li-

vanda geniş şəkildə keçirilmişdir [1, s.100]. Ərəb şərqşünası B.Şəddi bu mə-

rasimlərin əhalisinin əksəriyyəti şiələrdən ibarət olan İran və İraqda açıq şə-

kildə, sünnilərin çoxluq təşkil etdiyi müsəlman ölkələrində isə fərdi evlərdə 

keçirildiyini qeyd edir [1, s.120]. 

Etnoqraf Ə.Əhməd Büveyhilər və Fatimilərdən Səfəvilərə qədər olan 

dövr ərzində müsəlman ölkələrində siyasi-ideoloji vəziyyətin şiələr üçün əl-

verişli olmadığını və bununla əlaqədar Kərbəla hadisəsinin anma mərasimlə-

rinin də qeydə alınmadığını yazır [7, s.408]. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, 

Hülakülər dövründə yerli torpaq sahibləri və ruhanilərlə yaxınlaşmaq məq-

sədilə [8, s.292] də olsa, şiə məzhəbinin hakim dairədə qəbul edilməsi və 

xüsusilə Qazan xan tərəfindən dəstəklənməsi [25, s.51], Olcaytu xanın döv-

ründə isə şiəliyin rəsmi dövlət dini kimi qəbul edilməsi ilə bağlı tarixi fakt-

lar [11, s.98] həmin dövrdə Kərbəla şəhidləri üçün təziyə mərasimlərinin ic-

timai qaydada keçirilməsi ehtimalını əsaslı şəkildə artırır.  

Səfəvilər dövrü 

Səfəvilər dövlətinin meydana gəlməsi və şiə məzhəbinin ölkədə hakim 

ideologiyaya çevrilməsi [5, s.108-109] Kərbəla hadisəsi ilə bağlı təziyə mə-

rasimlərinin Azərbaycanda geniş şəkildə keçirilməsinə şərait yaratdı; məlum 

olduğu kimi, 1501-ci ildə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan I 

Şah İsmayılın ən mühüm tədbirlərindən biri dini islahat keçirilməsi oldu. 

Təbrizə daxil olmanın ilk günlərindən, yəni həmin ilin payızında islamın 
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imami-şiə (on iki imam – ―isna əşəriyə‖) məzhəbi rəsmi dövlət dini elan 

edildi [6, s.58].  

Səfəvi xanədanlığı dövlətin ideoloji siyasətində şiə məzhəbinin əqidə 

əsaslarından irəli gələn vəlayə

 prinsipinə görə Əhli-beyt imamlarının ilahi

fəziləti və mübarizə yolunun təbliğinə geniş yer verirdi [18, s.1-15]. Ona 

görə də Səfəvi ölkəsində dini mərasimlərin, xüsusilə məhərrəmlik mərasim-

lərinin ictimai qaydada keçirilməsini bir çox hallarda bilavasitə hakim təbə-

qədən olan dövlət məmurları təşkil edir və özləri də bu mərasimlərdə iştirak 

edirdilər. İsgəndər bəy Münşi hətta hökmdarların da qatıldığı təziyə məra-

simlərini belə təsvir edir: ―Bu xanədanın belə bir qaydası var ki, aşura günü 

padşah, bütün əmirlər və qoşun başçıları Seyyidəş-şühədanın (imam Hüsey-

nin – T.Ş.), Kərbəla mərəkəsində qətl olunanların təziyəsini keçirir, əza tu-

turlar. [Əzadarlar] hökmdarın yanında əza həndaməsi qurur, göz yaşları tö-

kürlər‖ [16, s.543].  

Müxtəlif mənbə və tarixi ədəbiyyata əsasən məlum olur ki, Səfəvilər 

dövründə Kərbəla hadisəsinə matəm tutmanın savab qazanmağa vəsilə ola-

cağı əhaliyə təbliğ edilirdi [3, s.254]. Xalq arasında ənənəyə çevrilmiş mə-

hərrəmlik mərasimlərinin ayrı-ayrı təziyə elementləri bəzi sünni kəsimlər tə-

rəfindən də icra olunurdu [7, s.408] ki, bu isə Kərbəla şəhidlərinə təziyə sax-

lamağın Azərbaycanda təkcə şiə məzhəbinə xas olan bir ənənə olmadığını, 

müəyyən mənada ümumxalq səciyyəsi daşıdığını göstərirdi.  

İ.Münşi əzadarlıq mərasimlərində iştirak etməyin vacib hesab edildiyi-

nə də diqqət çəkərək, yazır: ―... aşura günü təziyə məclisi Sahibabad meyda-

nının yanındakı mərhum Həsən padşahın məscidində tərtib olundu. Bütün 

əmirlər gəldilərsə də, Əmir xan qəflətə qapılıb gəlmədi. Əzəmətli əmirlər bu 

qəfləti qəbahət bilib onun ardınca adam yolladılar‖ [16, s.543]. Göründüyü 

kimi, hansı zümrəyə mənsub olmasından asılı olmayaraq, hamının bu məc-

lislərə qatılması və müxtəlif ritualların icra edilməsi prosesində özünü hamı 

ilə bərabər tutmaq məhərrəmlik mərasimlərinin ən maraqlı cəhətlərindən biri 

idi. 1646-1648-ci illərdə Azərbaycana ilk səfəri zamanı Təbrizdə şahidi ol-

duğu məhərrəmlik mərasimində bütün sosial təbəqələrdən olan şəxslərin iş-

tirak etməsi və hamının bir-birinə şəfqətlə yanaşması Övliya Çələbinin də 

diqqətini cəlb edir: ―Hər il məhərrəm ayının Aşura günü bütün görkəmli 

şəxslər, böyüklər və kiçiklər – hər kəs Çevgan meydanına toplaşır. ... Və bu 

gün bir çox görkəmli adamlar tuluqlarını boyunlarına asıb, çəkinmədən Hü-

seynin ruhu üçün su payladılar‖ [10, s.293]. 


Şiəlikdə Peyğəmbərdən (ə) sonra imamın icmaya rəhbərliyi (Bax: N.F.Seyidəliyev. Dini

terminlər lüğəti. Bakı, ―Elm və təhsil‖, 2015, s. 93.).
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XVII əsrin ikinci yarısında bir neçə dəfə Səfəvi ölkəsində olmuş fran-

salı tacir Jan Şardən burada keçirilən bir sıra bayram mərasimlərilə yanaşı, 

məhərrəmliklə də bağlı maraqlı məlumatlar qeydə almışdır. Sasanilər döv-

ründə səkkiz gün davam edən Novruz bayramının ərəb fütuhatından sonra 

qəbul edilən hicri-qəməri təqviminə əsasən ilin birinci gününün yaz gecə-

gündüz bərabərliyinə deyil, məhərrəm ayının ilk gününə düşməsi ilə bağlı 

olaraq ildən-ilə zəifləyib, dəbdən düşdüyünü yazan Şardən əlavə edir ki, sə-

fəvilərdə ―... yeni ilin ilk günü (məhərrəmin biri – T.Ş.) bayram şənliyi keçi-

rə bilməzdilər. Məhərrəm ayının ilk on günü ictimai matəm günləri olduğu 

üçün Əli tərəfdarlarının (imam Hüseyn və dəstəsi – Ş.T.) şəhid olmalarını 

qeyd etməyə həsr edilir‖ [17, s.47]. Məlumatdan görünür ki, müəllif Səfəvi 

dövlətində ilin hicri təqviminə əsaslanıb, məhərrəm ayı ilə başlamasını əsas 

gətirərək, məhz həmin ayla üst-üstə düşdüyü halda bayram şənliklərinin qa-

dağan edildiyini qeyd etsə də, bununla əlaqədar ölkədə bayram ənənələrinin 

getdikcə zəifləməsi qənaətinə gəlir. Halbuki, səfəvi dövrünə aid bir çox 

mənbələrəəsasən, demək olar ki, əhali Novruz şənliklərini, əvvəllər olduğu 

kimi, XVI – XVII yüzilliklərdə də eyni təntənə və ictimai qaydalarla keçir-

miş, əsrlər boyu qəbul edilmiş ənənəyə uyğun olaraq, yazın gəlişini yeni ilin 

başlanğıcı hesab etmişdir. Bu haqda məlumat XVII – XVIII əsrlərdə yaşa-

mış Təsir Təbrizinin ―Eydi-novruz‖ şeirində də əks olunmuşdur. Şair həmin 

dövrdə Azərbaycanda xalq bayramlarına olan münasibət və köhnə ilin təhvil 

olmasının Novruz gününə aid edilməsini belə ifadə edir:  
 

―Daxi eydi-fərxündə

 novruzdur 

Ki, ondan cəhan bəxti firuzdur. 

 

Bu gündür ki, təhvili-xurşid

 olur, 

Bu gün cümlə aləmə eyd olur. 

 

Bu gün oldu məxsus eyşü sürur, 

Bu gündür ki, zinət olubdur zərur‖ [24, s.38-39]. 
 

Çikaqo Universitetinin professoru G.S.Hodgson da oxşar yanlışlığa 

yol verərək, səfəvilərdə məhərrəmliyin daha geniş qeyd edilməsinə görə, 

hətta bəzi dini bayramların əhali arasında diqqətdən kənarda qalmasını iddia 

edir. Hodgson yazır ki, səfəvilər imam Hüseynlə bağlı müxtəlif kədərli hadi-

sələri səhnələşdirib, bu barədə xütbə və mərsiyələri təkmilləşdirdiyi üçün 

                                                      

 ―Eyd‖ fars dilində - ―bayram‖, ―fərxundə‖ isə ―uğurlu‖, ―xoşbəxt‖ deməkdir (Bax: 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. I cild, s. 138, 194).  

 Yaz gecə-gündüz bərabərliyi nəzərdə tutulur.  
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―məhərrəm matəmi xalqa açıq zikrlərilə birlikdə, vəlilərin (Peyğəmbər və 

imamlar – T.Ş) mövlud xidmətlərinin (mövlud bayramlarının – T.Ş) yerini 

ala bildi. Məkkədəki həccə işarə edən ―böyük‖ bayramın (Qurban bayramı – 

T.Ş) nisbi parlaqlığını belə azaltdı. ... Eyni şəkildə, rəsmi ibadət mərkəzi

olan məscidlərə alternativ təsəvvüf xanəgahlarının yerini, xüsusi olaraq Hz.

Həsən, Hz. Hüseyn və məhərrəm matəmi ilə əlaqədar müqəddəs bir yer olan

imambare


 tutdu‖ [13, s.39]. Maraqlıdır ki, yuxarıda göstərilən Səfəvilər

dövrünə aid məxəzlərdə istər dini, istərsə də digər ənənəvi bayramların keçi-

rilməsinə, hətta hakim təbəqədə belə xüsusi önəm verildiyini göstərən xeyli

məlumatlar möcud olduğu haldaməhərrəmlik mərasimləri haqqında təsadüfi

hallarda söhbət açılır. Fikrimizcə, bu, həm də onunla bağlıdır ki, hansı məz-

həbə aid olmasından asılı olmayaraq, islam fiqhi əsaslarına görə bütün mü-

səlmanlar üçün ortaq dini bayramların məişətdə öz yeri olmuşdur. Bununla

yanaşı, mənbələrə əsasən demək olar ki, məhərrəmlik mərasimləri də səfəvi-

lərin dini-ideoloji təbliğatında mühüm yer tuturdu; onlar bu mərasimlərin

keçirilməsini hər vasitə ilə stimullaşdırır və daha geniş ərazilərdə yayılması-

na çalışırdılar [7, s.409].

XVI – XVII əsrlərdə Azərbaycana səfərləri zamanı məhərrəmlik mə-

rasimlərinin bilavasitə şahidi olmuş J.Şardən [17, s.47], Y.Streys [26, 

s.267], K.Brən [22, s.56], F.Kotov [28, s.88], M.Membre [26, s.64] kimi

müəlliflərə görə səfəvilərdə təziyə mərasimləri məhərrəm ayının ilk on günü

keçirilirdi ki, bu da imam Hüseyn və tərəfdarlarının Neynəva (Kərbəla) çö-

lündə şəhid olana qədər mühasirədə qaldıqları on günlə bağlı idi. Eyni za-

manda, məlumatlardan görünür ki, məhərrəm ayının ―qətl sınan gün‖, yaxud

―aşura‖ adlanan 10-cu günü


 əzadarlıq mərasimi daha kütləvi hal alırdı.

Xüsusilə aşura günü daxil olmaqla, üç gün müddətində təziyə mərasimləri

daha da izdihamlı keçirilir və müxtəlif ehsanlar verilirdi. Bu haqda Ö.Çələbi

nisbətən dəqiq məlumatlar verir: ―Üç gün-üç gecə çox gözəl söhbətlər edib

Kərbəla şəhidlərinin ruhları üçün yüz minlərlə qazan aşura


 bişirib varlı

və yoxsul, tanınmış və ya adi şəxslərə paylayıb savabını Kərbəla şəhidlərinə

hədiyyə edir..., susayanlara şərbət və dadlı sular paylayarkən, içənlər: (Qura-

nın bu ayəsini: – müəllif) ―Rəbləri də onlara çox təmiz bir şərab içirmişdir‖

[İnsan, 21] – deyirlər, bəziləri (bu ayəni: – müəllif) ―... nuş edin‖ [Nisa, 4] –

deyir‖ [10, s.293]. Müəllifin Təbrizdə müşahidə etdiyi bu mərasimdə ―yüz

minlərlə qazan aşura‖ yeməyinin bişirilib paylanması faktı aşura gününün

nə qədər geniş miqyasda keçirildiyini göstərir. İ.Münşi də məhz aşura günü


Təziyə mərasimlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi yerlər.


 Ərəb dilində شوراء  .aşura‖ sözü ―on‖ sayını bildirir― – عا


 Aşura günü verilən eyni adlı xüsusi yemək. 
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təziyə məclisinin xüsusi tərtib edildiyinə işarə edərək, yazır ki, Əmir xan 

həmin günlə əlaqədar məclisdə iştirak etmədiyinə görə ―əmirlər bu qəfləti 

qəbahət bilib, onun ardınca adam yolladılar‖ [16, s.543].  

Beləliklə, müxtəlif qaynaqlara əsasən aydın olur ki, Səfəvilər dövrün-

də məhərrəmlik mərasimləri ölkə əhalisi tərəfindən bir dini ənənə olaraq 

qəbul edilmiş və müqəddəs hesab edilən dəyər ətrafında, həm də xalqın mə-

nəvi birliyinin ifadəsi kimi çıxış etmişdir.  

Kərbəla müsibəti Əhli-beytə yüksək ehtiram bəsləyən müsəlman ölkə-

lərində kəskin etirazlar doğurdu. Bu baxımdan, müsəlman cəmiyyətində ic-

timai-fəlsəfi fikrə ciddi təsir edən Kərbəla hadisəsi imam Hüseynin simasın-

da zülmə qarşı mübarizə simvoluna çevrildi. Müsəlman-şərq ədəbiyyatında 

yeni dini-fəlsəfi mövzunun meydana gəlməsi də, fikrimizcə, məhz bununla 

bağlı idi. M.Buttanrı isə yazır ki, müsəlman ölkələrində, əsasən, Səfə-

vilərdən başlayaraq yeni ədəbi ənənənin meydana gəlməsinə zəmin yaradan 

amil Kərbəla şəhidləri üçün əza saxlamağın savab qazanmağa səbəb olacağı 

inancı ilə əlaqədar olmuşdur[3, s.254]. 

Azərbaycan ədəbiyyatında hələ erkən dövrlərdən geniş yayılmış Kər-

bəla vaqiəsinin xüsusi təsirli üslubla vəsf edildiyi və adətən ərəb, fars, daha 

sonra türk dilində müxtəlif janırlardayazılmış əsərlər ―məqtəl‖, yaxud ―məq-

təli-Hüseyn‖ adlanırdı [3, s.254]. Ərəb dilində ―məqtəl‖ ―qətl‖ sözü ilə eyni-

köklü olub, ―qətl yeri‖ deməkdir. Elmi ədəbiyyatda isə ―məqtəl‖ termin sə-

ciyyəsi daşıyır və islamın ən böyük şəhidləri, xüsusilə də imam Hüseynin 

şəhadəti haqqında yazılan əsərlər anlamında işlənir [20, s.10]. 

Azərbaycan ədəbiyyatında ilk məqtəl Hüseyn Vaiz Kaşifinin 1502-ci 

ildə fars dilində yazdığı―Rövzətüş-şühəda‖ əsəridir. Türk dilində yazılmış 

ilk məqtəl isə M.Füzulinin məşhur ―Hədiqətüs-süəda‖ (―Xoşbəxtlər bağça-

sı‖) adlı əsəridir.Azərbaycan bədii nəsrinin ən klassik örnəyi sayılan ―Hədi-

qətüs-süəda‖ müəllifin dini düşüncə, iman və əqidə duyğularının bədii əksi 

baxımından çox səciyyəvidir.Sözləri adətən məqtəl şeirlərindən götürülən 

mərsiyələr on gün ərzində təziyə mərasimlərində xüsusi səsi və avazı olan 

mərsiyəxanlar tərəfindən oxunardı. A.Mirzəyevə görə əvvəllər təziyə məc-

lislərində, əsasən, mərsiyələr oxunduğuna görə onu oxuyanlara da ―mərsiyə-

xan‖ deyilmişdir. Sonralar məhərrəm ayının ilk on günündə oxunan kiçik 

həcmli mərsiyələri nisbətən irihəcmli rövzələr əvəz etdiyi üçün həmin əsər-

dən parçalar oxuyanlara ―rövzəxan‖ deyilmişdir[19, s.26]. 

Azərbaycan ədəbiyyatında məqtəl yazmaq ənənəsi sonrakı əsrlərdə də 

davam etmiş və əsasən Füzuli yaradıcılığının təsiri altında inkişaf etmişdir. Azər-

baycan türkcəsində məqtəl yazmaq, əsasən, Səfəvi hakimiyyəti zamanından şiəli-

yin təbliği ilə bağlı inkişaf etməyə başlasa da, Qacarlar dövründə ən yüksək mər-

hələyə çatmış və dini-fəlsəfi poeziya kimi ədəbi hadisəyə çevrilmişdir. 
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Nəticə 

Beləliklə, müxtəlif qaynaqlara əsasən aparılan tədqiqat nəticəsində 

aydın olur ki, Səfəvilər dövründə məhərrəmlik mərasimləri ölkə əhalisi tərə-

findən bir dini ənənə olaraq qəbul edilmiş və müqəddəs hesab edilən dəyər 

ətrafında, həm də xalqın mənəvi birliyinin ifadəsi kimi çıxış etmişdir.Səfəvi 

dövrünə aid mənbələr göstərir ki, həmin dövrdə təziyə mərasimləri, əsasən, 

ölkənin paytaxtı və ətraf ərazilərin açıq meydanlarında keçirilmiş, Saəfəvi 

xanədanlığı isə bu mərasimlərin ölkənin daha geniş ərazilərində keçirilməsi-

nə çalışmışdır.  
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Millətçilik və milli mədəniyyət məsələləri Qərb antropoloqlarının 

əsərlərində 

Nationalism and national culture in the Western Anthropology 

Резюме: Выступая в 1882-м году в Сорбонском Университете 

французский философ, историк и знаменитый мыслитель своей эпохи 

Эрнест Ренан, затрагивая проблему формирования нации, сказал, что 

этническое, языковое и религиозное происхождение, материальные ин-

тересы, географические и военные необходимости не являются глав-

ными в формировании нации, нация есть моральный принцип, объе-

диняющий группу людей, душа народа. Разъединенный социально, по-

литически, этнически и религиозно, современный мир превратился в 

поле борьбы различных воззрений, подходов и отношений к фундамен-

тальным проблемам мирного сосуществования. Глобализм и национа-

лизм идут нога в ногу, поддерживая философию совершенно противо-

речивых принципов и концепций мирового порядка. Цель данной 

статьи анализировать некоторые аспекты западной историографии от-

носительно проблемы национализма и национальной культуры.  

Ключевые слова: национализм, национальная культура, 

национальный язык, традиции, национальное государство. 

Abstract: Modern world has been divided by several series 

contradictions rooted in ethnic, national and religious confrontations. 

Introducing mainly as a clash of civilizations, this approach of Western 

anthropology, based on fundamental distinction of Western and Eastern 
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culture and world understanding, analyses main criteria, principles, and 

staged of formation and spread of nationalism in the up-to-date world. The 

article examines main theories and conceptions presented by the leading 

Western scholars concerning nationalism and national culture issues.  

Keywords: nationalism, national culture, national language, 

traditions, nation-state. 

   

Xülasə: Müasir dünya etnik, milli və dini fərqliliklərdən bəhrələnən 

ziddiyyət və qarşıdurmalarla xarakterizə olunur. Bu fərqliliklər Qərb elmi 

ədəbiyyatında fərqli dünyagörüşə malik iki müxtəlif sivilizasiyanın, Qərb və 

Şərq sivilizasiyasının toqquşması kimi şərh edilir. Təqdim olunan məqalənin 

əsas məqsədi Qərbin antropolgiya elmində millət, millətçilik və milli 

mədəniyyətlə bağlı əsas nəzəriyyə və konsepsiyalarının təhlil edilməsidir.  

Açar sözlər: millətçilik, milli mədəniyyət, milli dil, ənənələr, milli 

dövlət. 

 

Английский историк Эрик Хобсбаум в своем знаменитом иссле-

довании «Нации и национализм с 1780 года» выдвинул три основопо-

лагающих элемента национализма: историческую связь с существую-

щим государством, устойчивую культуру элиты и возможность завое-

вания новых территорий [7,c.37-38]. Английский ученый так же не 

забыл упомянуть в своем исследовании слова польского полковника 

Пилсудского о том, что «не нация создает государства, а государство 

создает нацию» [7, с.44-45]. Рассматривая завоевание как один из фак-

торов формирования нации, идеологи буржуазного либерализма, ис-

следовавшие проблемы наций и национальных государств Европы с 

1830-х по 1880-е годы, опирались на дарвинскую теорию эволюции со-

циальных видов. Государство и политическая элита являлись отправ-

ным пунктом, начальными принципами формирования нации и нацио-

нального государства для таких исследователей как Б.Андерсон, 

Дж.Брилли, Дж.Армстронг, Х.Сетон-Уотсон и др., которые создали 

фундаментальные труды по вопросам нации и национализма [2;3;1;12]. 

Такой подход был частью либеральной теории, которая рассматривала 

развитие нации как эволюция или прогресс человеческого общества от 

малой группы, семьи до племени, государства в определенном регионе, 

в конечном этапе доходившей до образования единого мира, где, как 

указывал Дж.Диксон, «границы национальности, которые принадлежа-

ли младенчеству нации, расплавлялись и растворялись солнечными лу-

чами науки и искусства» [11,с.331].  
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Либералы утверждали, что в середине XIX века нация дошла до 

уровня эволюции, которая логически предусматривает ассимиляцию 

малых этнических общин в одну большую социальную группу. Такая 

ассимиляция возможно и не допускает запрещение исторической ло-

яльности и сентиментальности, но в конечном итоге может серьезно 

ограничивать права национальных меньшинств в употреблении и раз-

витии этнического языка и культуры. Именно географическая и соци-

альная мобилизованность нации создает условия для эксклюзивного 

общества. В конце XIX века такая линия была характерна для ведущих 

стран Европы, которые через ассимиляционную политику добились 

равных прав для своих граждан не зависимо от их этнического и рели-

гиозного происхождения. В начале XX века положение, затрагиваю-

щее средний класс еврейской национальности европейских стран дока-

зало, что предельная готовность ассимилировать не достаточна, если 

ассимилированная нация не готова добровольно участвовать в ней 

[7,с.39]. Концепция «нация» и «национализм» рассматривалась мысли-

телями либеральной идеологии как расцвет буржуазного либерализма, 

который превратил «принцип национальности» в вопрос международн-

ого характера. Этот принцип отличался от Уилсоновской теории по од-

ному фундаментальному вопросу, по вопросу национального самооп-

ределения. 

Социал-демократы, например, К.Каутский, чех по национальнос-

ти, писавший свои труды на немецком языке, считал, что «националь-

ные языки постепенно сократятся до использования в домашних усло-

виях, и даже там к ним будут относиться как к части старой фамильной 

мебели», имеющие моральную ценность, но не нужными для практиче-

ского использования. Говоря о языковой ассимиляции К.Каутский, как и 

другие социал-демократы, допускал возможность сохранения истории, 

традиций и культурного наследия малых народов при наличии лите-

ратурного языка, языка крупных национальных культур [8,с.41]. Нацио-

нал-либералы считали, что в ходе политической эволюции большие на-

роды постоянно подавляют языки и культуру малых народов, тем самым 

снижая их политическую активность. Это происходит, потому что не 

всем народом суждено становиться целым народом, некоторые народы 

добиваются национального государства, некоторым это не удается. 

Вопрос, какие народы имеют будущее, а какие нет, до сих пор остается 

открытым. Элементы, которые определяют основу любой нации, т.е. 

территория, лингвистические и этнические характеристики, не дают от-

вета на фундаментальные вопросы формирования национальности.  
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Западная историография выделяет несколько критерий, позвол-

яющих квалифицировать социальную общность людей как нация. 

Первый и главный из них историческая ассоциация с существующим 

государством, имеющим довольно продолжительное и недавнее прош-

лое. Идентификация нации с государством является естественным для 

иностранца, который допускает, что единственный народ в государстве 

тот, который является нацией государства. Вторым, не менее важным 

критерием наций, как уже было отмечено, является укоренившаяся 

культурная элита, обладающая литературной и административной 

письменностью. В этом случае национальная идентичность имеет 

строго лингвистическое понимание и национальный язык, применяе-

мый в повседневной и политической жизни национального государ-

ства, приобретает доминирующий статус. 

Национализм как социальная, политическая и экономическая сис-

тема народов стал актуальным с идеей национального государства, на-

чиная с конца XIX века. Сегодня современная политическая наука все 

чаще связывает распространение националистических идей и проявле-

ния разновидностей экстремистского национализма движением Про-

свещения в Европе. Французский мыслитель Ж.Ж.Руссо, которого 

принято считать глобальным человеком по его сочинениям «Общест-

венный договор» и «Эмиль», в сочинении «Соображения об образе 

правления в Польше» высказал идею о национальном образовании, ко-

торая оказала сильное влияние на националистическое поколение 

эпохи буржуазной революции [9]. Не доверяя государственному на-

ционализму, Руссо и единомышленники были сторонниками развития 

настоящего национализма, поддерживаемого в семье и школе. Средние 

века, когда цивилизации определяли свою идентичность с помощью 

религиозных воззрений, разные народы объединялись под ковром 

одного языка и одной культуры. Так было с Христианством и Исла-

мом, народы, которых говорили в основном на двух официальных язы-

ках их религии, на латыни и арабском. Лишь с конца XVIII в. в Европе 

был установлен принцип, по которому человек должен был получать 

образование на своем родном языке.  

Культурный национализм Европы XVIII века, национализация 

просвещения и общественной жизни, параллельно шли с национализа-

цией государств и развитием политической лояльности. Процесс фор-

мирования национального литературного языка Европейских народов 

стал фундаментальной базой для притязаний на национальную госу-

дарственность. Развитие национальных воззрений стало основопола-
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гающим элементом формирования различных политических движений. 

Конечной целью этого процесса было создание централизованного на-

ционального государства. В свою очередь это способствовало секуля-

ризации образования и общественной жизни, развитию местных язы-

ков и культурных традиций. 

Основатель культурной антропологии английский ученый Эдвард 

Тайлор в книге «Примитивная культура» утверждает, что культура или 

цивилизация в широком этнографическом понимании «есть комплекс 

всего, что включает знания, верования, искусство, законы, мораль, тра-

диции и все другие способности, и обычаи, приобретенные человеком 

как членом общества» [12,с.1]. Культура, сильный инструмент челове-

чества, находящегося в состоянии вечной борьбы за выживание, тем не 

менее, является хрупким феноменом. Она постоянно меняется и легко 

забывается, поскольку существует лишь в наших мыслях, в нашей 

душе. Западная историография выделяет три пласта или уровня модели 

и восприятия нашего поведения. Самым начальным и простым плас-

том культуры является структура культурных традиций, которая разли-

чает специфику человеческих обществ. Когда люди говорят о культуре 

конкретных народов, они имеют в виду общий язык, традиции, воспри-

ятия мира, которые выделяют эти народы от остальных. Люди, разде-

ляющие общую культуру, язык, традиции и обычаи, воспринимают это 

как элементы, переданные им их родителями, другими членами семьи, 

предками. Вторым культурным пластом, определяющим нашу самои-

дентификацию, является субкультура. В многообразных, смешанных 

обществах, где сталкиваются разные традиции, культурные восприятия 

и понимания, люди обычно пытаются сохранить свои начальные куль-

турные ценности. В результате они превращаются в часть идентифици-

руемой субкультуры нового общества. Общие культурные черты суб-

культур отделяют их от остальной части общества. Третий пласт куль-

туры состоит из культурной универсализации, которая представляет 

элементы, присущие всему человечеству.  

Символы, мифы, язык, религия, образ ажизни, общие трдиции и 

обычаи, которые составляют объективные элементы социальной иден-

тификации любого обществ, выражаются в феномене культуры. 

Социальные и культурные идентификации имеют две категории: 

«предоставленную» и «приобретенную». Семья, этническая группа, 

общество, сообщество, нация и цивилизация являются «предоставлен-

ной» идентификацией и создаются в процессе социализации. Они 

имеют исключительные черты, поскольку являются врожденными, 

свободно выбранные индивидами идентичности же являются приобре-
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тенными. Динамизм, продолжительность и множественность идентич-

ности, тем не менее, не позволяют приобретенной идентичности соз-

дать некую монополию и абсолютную власть над индивидами, проис-

ходившими в процессе преобразования. По мнению исследователей, 

национальная идентичность как «предоставленная» идентичность не 

является естественным и спонтанным идентификатором, возникшим в 

любой определенный период истории, наоборот, интервенция совре-

менных государств приводит к формированию национальной идентич-

ности, по поводу которой Массимо Д’Адзельо сказал следующее: «Мы 

создали Италию, теперь надо приступить к созданию итальянцев» 

[7,с.44]. 

До недавнего прошлого западные исследователи, изучающие 

проблему национализма, под культурой понимали язык, этничность и 

традиции целых обществ. Культура являлась субстанцией, из которой 

создавалась нация, под эгидой которой националисты защищали 

современные национальные государства. Культура была основной ба-

зой для борьбы за построения национального государства. Новое 

поколение исследователей, фундаментально изменив фокус этой 

сферы, объектом исследования объявили не феномен национализма, а 

национальную идентичность. С точки зрения нового подхода, нация, 

является не материализованным объектом, а символом конкуренции 

социальных субъектов, национализм же превращается в поле дебатов о 

символе нации. Национальная идентичность представлена как реля-

ционный процесс, происходящий в социальных драмах и повседневной 

практики.  

Философы и мыслители Европы с давних времен размышляли 

над особенностями и критериями, различающие народы друг от друга. 

Гоббс, Кант, Гердер, Монтескье, Руссо и другие знаменитости считали, 

что различные факторы идиосинкразической конфигурации создают 

специфические особенности, характеризующие ту или иную нацию. 

Эти факторы варьировали от физической характеристики обитателей, 

геофизической особенности почвы, ландшафта и климата до языка, 

фольклорных традиций и искусств, политических институтов и зако-

нов, религиозных верований, обычаев и ритуалов народов. Некоторые 

мыслители размышляли над сущностью национальных культур, другие 

же изучали их влияние на политическую жизнь и международные от-

ношения. Руссо, например, считал, что четко определенный, согласо-

ванный «национальный характер» необходим для национального само-

сознания и патриотизма. Сформированная в 1930-1950-е годы в Соеди-
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ненных Штатах под влиянием Фрейдовской теории, школа «культуры 

и личности» утверждала, что различные общества способствуют разви-

тию персональных типов через определенные культуры. Исследовате-

ли, изучающие национальный характер, в дальнейшем развивали кон-

цепцию о национальных чертах, которые формировали политические 

организации и влияния. Некоторые ученые считали, что разные народы 

имеют разные принципы и ценности, которые формируют особый «на-

циональный характер». В дальнейшем эти идеи легли на основу теории 

«столкновения цивилизаций», которая утверждала, что культура, а еще 

больше религия определяет, как люди относятся к себе и понимают 

свое место в мировом порядке.  

Овеществление культуры и деление мира на две разные и 

конфликтующие цивилизации было особенностью исследований после 

военного периода, когда теоретики национализма, такие как Г.Кон, 

определили два типа национализма, «западного» и «восточного»[10]. 

По мнению Кона на западе национализм был продуктом идеи либера-

лизма, равенства и братства, распространяясь на восток, он синтезиро-

вался с коллективной идеологией, отказавшись от принципов Просве-

щения. Исходя из этой точки зрения ученые утверждали, что на западе 

национализм через политические институты способствовал распро-

странению либеральных идей, тогда как на востоке он выражал кон-

цепцию народа и «подлинной» культуры. В этом плане культура рас-

сматривается как выносливая, относительно непроницаемая субстан-

ция, определяющая нацию и ее идентичность. Эта «субстанциональ-

ная» идея национальной культуры была той базой, которую национа-

листы пытались определить, защитить и повысить с помощью нацио-

нальных государств [14,с.514-529]. 

Эрнест Геллнер в своей книге, посвященной национализму, по-

днимает вопрос о роли ранее существовавших культур в формирова-

нии нации и национализма. Он утверждает, ограниченная националь-

ная культура не является результатом национализма, наоборот нацио-

нализм создает национальную культуру. Национализм является про-

цессом, через который были созданы гомогенные высокие культуры 

современности. Геллнеровская теория национализма, хотя и вызывает 

массу вопросов, тем не менее, создает картину взаимоотношений куль-

туры и национализма. Геллнер не считает национальную культуру ба-

зовой точкой, которая используется националистами с целью манипу-

лирования национальных идей, он, наоборот утверждает, что именно 

национализм делает возможным создание национальной культуры 

[4,с.47-178]. 
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 Эрик Хобсбаум в своей книге «Изобретение традиций» превра-

щая национальную культуру в объект своего исследования, описывает 

процесс ее формирования и разные ее мотивы. Он утверждает, что 

определенная часть национальной культуры народов созданы в 

конкретные исторические периоды, в основном с 1870-го по 1914-го 

год, определенными заинтересованными игроками. По мнению уче-

ного, сами правительственные организации в период социальных и по-

литических восстаний поощряя эффективное горизонтальное обяза-

тельство и вертикальную преданность, создают традиции, мифы и сим-

волы [6, с.278]. Организация коллективных праздников, таких как на-

циональные праздники, траурные дни в честь погибших за народное 

дело, создание общественных мест и памятников, формирование на-

циональных символов, национального флага и государственного 

гимна, по мнению ученого, являются частью большого проекта. Интен-

сивность, с которой забывается национальная культура, зависит по 

Гобсбауму, от того, насколько силен был первоначальный националь-

ный проект.  

Роль национальной культуры в укреплении, поддержке и периоди-

ческого подтверждения национальной идентичности объясняется ее 

участием в формировании обязательств, мотивации патриотических 

действий и легитимации власти. [5,с.9] Формирование национальной 

идентичности через гомогенную национальную культуру и письменных 

нарративов подразумевает подавление альтернативной памяти, дискур-

сов, идентичностей, местной или же религиозной лояльности. Одни на-

циональные культуры и идентичности получают особое внимание и воз-

вышенное положение, другие оказываются подавленными и забытыми. 

Такое превосходство национальной культуры через ее гомогенизацию 

выражается не только дискурсивной в прямом смысле этого слова 

форме, но также является изобразительной. По мнению представителей 

Западного направления, современные концепции пространства, геогра-

фии и территориальности привели к формированию национальных карт 

и появлению таких «гео-структур» на бумаге, что закончились де-факто 

созданием наций, где раньше они не существовали. 
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