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AZƏRBAYCANDA QARŞILIQLI TURİZM XİDMƏTLƏRİ 

DÖVRİYYƏSİNİN TƏHLİLİ 

ANALYSIS OF THE TURNOVER OF MUTUAL TOURISM 

SERVICES IN AZERBAIJAN 

АНАЛИЗ ОБОРОТА ВЗАИМНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Xülasə: Ölkədə iqtisadi artım əvvəllər əsasən neft sektorunun 

hesabına baş verirdisə, 2011-ci ildən başlayaraq bu tendensiya dəyişməyə 

başlamışdır. Qeyd edək ki, xüsusilə informasiya texnologiyaları və turizm 

kimi Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi olan sahələrdən gələn gəlirin ÜDM-

də xüsusi çəkisinin artması olduqca diqqətəlayiqdir. İnformasiya 

texnologiyalarının inkişafı və tətbiqi elektron xidmətlərin göstərilməsini, 

elektron ticarətin və elektron ödəmələrin genişlənməsini təmin edirsə, 

turizm əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun 

artırılmasına, turizm bölgələrinin inkişafına, infrastrukturun yenilənməsinə 

təsir edir. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının növbəti onillikdə ikiqat 

artımının təmin edilməsi üçün qeyri-neft sahələrindən olan turizm sektoru 

mühüm rol oynaya bilər. Xüsusilə postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın 

illik artım tempinin yüksəldilməsi üçün turizm sektorunun inkişaf 

etdirilməsi xüsusi önəm daşıyır.  

Bu məqalədə də müəllif respublikamızda qarşılıqlı turizm 

xidmətlərinin dövriyyəsini təhlil edir, postpandemiya dövründə turizm 

xidmətləri ixracının artırılması ilə bağlı müvafiq təkliflər verir. 

Açar sözlər: turizm, turist, xidmət ixracı, xidmət idxalı, profisit, 

tədiyyə balansı. 

 

Abstract: Previously, economic growth in the country was mainly 

due to the oil sector, but since 2011 this trend has begun to change. It 



10 
 

should be noted that, the increase of the share of income in GDP from 

areas such as information technology and tourism, which are non-

traditional for Azerbaijan is very noteworthy. If the development and 

application of information technology ensures the provision of electronic 

services, the expansion of e-commerce and electronic payments, tourism 

affects the improvement of living standards, employment, the 

development of tourist regions and infrastructure. In this regard, the non-

oil tourism sector can play an important role in doubling the country's 

economy over the next decade. Especially in the post-pandemic period, the 

development of the tourism sector is of particular importance for 

increasing the annual growth rate of the economy.  

In this article, the author analyzes the turnover of mutual tourism 

services in the country, makes relevant proposals to increase the export of 

tourism services in the post-pandemic period.  

Keywords: tourism, tourist, export of services, import of services, 

surplus, balance of payments.  

 

Абстракт: Раньше экономический рост в стране происходил в 

основном за счет нефтяного сектора, но с 2011 года эта тенденция 

начала меняться. Следует отметить, что очень примечательно 

увеличение доли доходов от ВВП, особенно в нетрадиционных для 

Азербайджана областях, таких как информационные технологии и 

туризм. Если развитие и применение информационных технологий 

обеспечивает предоставление электронных услуг, расширение 

электронной коммерции и электронных платежей, туризм влияет на 

повышение уровня жизни, занятость, развитие туристических 

регионов, обновление инфраструктуры. 

В этом отношении ненефтяной туристический сектор может 

сыграть важную роль в удвоенном росте экономики страны в течение 

следующего десятилетия. Особенно в постпандемический период 

развитие туристического сектора имеет особое значение для 

увеличения ежегодных темпов роста экономики. 

В данной статье автор анализирует оборот взаимных 

туристических услуг в стране, вносит соответствующие предложения 

по увеличению экспорта туристических услуг в постпандемический 

период. 

 Ключевые слова: туризм, турист, экспорт услуг, импорт 

услуг, профицит, платежный баланс. 

 

Giriş 

Azərbaycan Respublikasında son iyirmi ildə iqtisadi inkişafa nail 

olmaq üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində, milli 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti yüksəlmiş, Ümumi Daxili Məhsulun 
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həcmi 3 dəfədən çox artmışdır. Hazırda növbəti onillikdə ölkə 

iqtisadiyyatın ikiqat artımının təmin edilməsi qarşıda duran başlıca strateji 

çağırışlardan biri hesab edilir. Xüsusilə postpandemiya dövründə 

iqtisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsi üçün onun yeni 

mexanizmlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi başlıca vəzifə 

sayılır. Qarşıdakı dövrə iqtisadiyyatın illik artım tempinin yüksəldilməsi 

isə turizm sektoru da mühüm töhfə verə bilər. Nəzərə alaq ki, son illərdə 

turizm sektorunun inkişafı üçün böyük işlər görülmüş, infrastruktur 

yaradılmışdır. Xüsusən ölkədə beynəlxalq aeroportların tikilməsi, dağ-

xizək komplekslərinin (Qusar və Qəbələ ərazisində) yaradılması, müxtəlif 

ərazilərdə mehmanxana, otel və restoran şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi bu 

məqsədə xidmət etmişdir. Həmçinin müxtəlif beynəlxalq səviyyəli idman 

yarışlarının və mədəniyyət-incəsənət tədbirlərinin (məsələn, Avrovizion 

mahnı yarışması, Avropa idman oyunları, Formula 1 Grand Prix və s.) 

Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin turistik imkanlarının dünyaya təqdim 

edilməsi istiqamətində həyat keçirilən fəaliyyətlərdəndir.  

2010-2019-cu illər ərzində turizm üçün xarakterik göstəricilərin hər 

birində artım baş vermişdir. 2015-ci ildə keçirilmiş Avropa Oyunlarından 

və 2016-cı ildə keçirilmiş Formula 1 yarışından sonra Azərbaycana gələn 

turistlərin sayı 22 faiz artmışdır. 2017-ci ildə isə İslam Həmrəyliyi 

Oyunları keçirilmişdir. Müsəlman ölkələrindən gələn turistlərin sayı 

kəskin, bəzi ölkələrdən isə 3-4 dəfə artmışdır. Formula 1 yarışı birbaşa 

ölkəmizin xidmət sektoruna təxminən 300 milyon dollara yaxın vəsaitin 

daxil olmasına şərait yaratmışdır.  

Bu sahənin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları və strateji yol 

xəritəsi qəbul edilmişdir. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış 

turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 2025-ci ildən 

sonrakı dövr üçün hədəf baxışından Azərbaycanı dünyada turistlərin ən 

çox üstünlük verdiyi 20 turizm məkanından birinə çevirmək və mövcud 

turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə göstəricilərinin 

maksimallaşdırılmasına nail olmaq göstərilmişdir. Sağlamlıq, qış, mədəni, 

işgüzar, ekoturizm və kənd turizmi kimi turizm növlərini əsas götürərək, 

regional turizmi daha da inkişaf etdirməklə, Azərbaycanın turizm sektoru 

üzrə təkliflərini diversifikasiya etmək və uzunmüddətli dövrdə ölkəyə 

daha çox turistin cəlb edilməsinə nail olmağı hədəfləyir. 

Digər tərəfdən Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində 

böyük turizm potensialının olması, həmçinin postpandemiya dövründə 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi turizm sektorunun 

inkişafı üçün güclü katalizator olcaqdır.  

 

Turizm sektoru Azəbaycan iqtisadiyyatında prespektivli sahə 

kimi 
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Koronavirus pandemiyasından öncəki 5 illik dövrü təhlil edəndə də 

aydın olur ki, turizm sektoru Azəbaycan iqtisadiyyatında mövqeyini 

gücləndirməkdədir və perspektivli sahələrdəndir. Rəsmi məlumatlardan da 

görünür ki, 2016-cı ildən etibarən Azərbaycana gələn turistlərin sayı 

dinamik olaraq artmışdır. Belə ki, 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə 

Azərbaycana gələn turistlərin sayında 11 faizlik azalma olsada 2016-cı 

ildə müsbətə doğru artıma nail olunmuşdur.  2015-ci illə müqayisədə 

2016-cı ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 6,4 faiz artmışdır. 2019-cu ildə 

isə ölkəyə gələn turistlərin sayı 2015-ci illə müqayisədə 49 faiz artmışdır.  

 
Şəkil 1. Azərbaycana gələn turistlərin və ölkədən turist kimi gedən 

vətəndaşların sayı, min nəfər 

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə turizm sektorundə ciddi artım 

proqnozlaşdırıldı. Təəssüfki koronavirus infeksiyasının yayılmasının 

qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə qonşu dövlətlər 

arasında dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın 

əksər ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə müvəqqəti məhdudiyyətlərin 

tətbiq olunması 2020-ci ilin aprel-dekabr aylarında ölkəmizə gələnlərin 

sayında kəskin azalmaya səbəb olmuşdur. Baş tutmuş səfərlər əsas 

etibarilə qeyri-turizm məqsədilə həyata keçirilmişdir. Nəticədə 2020-ci 

ildə Azərbaycana 2019-cu illə müqayisədə 4 dəfə az əcnəbi və 

vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir.  

Apardığımız araşdırma isə göstərmişdir ki, 2010-cu ildə 

Azərbaycana gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ancaq 65 

faizi turizm məqsədi ilə səfərlərini həyata keçirirdilərsə 2019-cu ildə bu 

sahədə vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdir. Statistik məlumatların 

təhlilindən aydın olmuşdur ki, 2019-cu ildə Azərbaycana gələnlərin 90 

faizi turizm məqsədi ilə səfərlərini reallaşdırmışdır. Xaricə gedən 

Azərbaycan vətəndaşlarının isə 2010-cu ildə 57 faizi, 2019-cu ildə isə 78 

faizi turizm məqsədi ilə səfərlərini reallaşdırmışdır. 

2020-ci ildə ölkəmizə gələnlərin 28,3 faizi Rusiya Federasiyası, 

23,2 faizi Gürcüstan,  20,2 faizi Türkiyə, 9,1 faizi İran, 2,1 faizi Ukrayna, 



13 
 

1,6 faizi Hindistan, 1,5 faizi Səudiyyə Ərəbistanı, 1,1 faizi Qazaxıstan, hər 

birindən 1,0 faiz olmaqla Pakistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 

Türkmənistan, hər birindən 0,9 faiz olmaqla Küveyt və Böyük Britaniya, 

0,8 faizi Belarus, hər birindən 0,7 faiz olmaqla Özbəkistan və İraq, 0,5 

faizi İsrail, hər birindən 0,4 faiz olmaqla Almaniya və İtaliya, 4,5 faizi 

digər ölkələrin vətəndaşları, 0,1 faizi isə vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

olmuşdur. Gələnlərin 81,1 faizini kişilər, 18,9 faizini qadınlar təşkil 

etmişdir [9]. 

2020-ci il ərzində Çindən gələnlərin sayı 16,7 dəfə, Cənubi 

Koreyadan - 13,8 dəfə, İsraildən - 11,1 dəfə, Yaponiyadan - 10,2 dəfə, 

Polşadan - 10,0 dəfə, İraqdan - 9,8 dəfə, Səudiyyə Ərəbistanından - 9,0 

dəfə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən - 8,6 dəfə,  Macarıstandan - 8,3 dəfə, 

Omandan - 7,5 dəfə, Kanadadan - 7,4 dəfə, ABŞ-dan - 7,2 dəfə, Qətərdən 

- 6,7 dəfə, Türkmənistandan - 6,3 dəfə, Fransadan - 6,0 dəfə, Almaniyadan 

- 5,8 dəfə, Qazaxıstandan - 5,6 dəfə, Niderlanddan - 5,3 dəfə, Böyük 

Britaniyadan - 5,2 dəfə, Misirdən - 5,1 dəfə azalmışdır [9].    

Ümumilikdə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 5,9 

dəfə azalaraq 23,0 min nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 5,0 dəfə 

azalaraq 110,7 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 4,2 dəfə 

azalaraq 273,4 min nəfər olmuşdur. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 70,0 faizi dəmir yolu və avtomobil, 27,6 

faizi hava, 2,4 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə 

etmişdir.                        

Turizm xidmətlərinin ixrac və idxal göstəriciləri 

Azərbaycan Respublikası üçün ən mühüm göstəricilərdən biri 

2016-cı ildən etibarən qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 

profisitinin qeydə alınmasıdır. 

 
Şəkil 2. Turizm xidmətinin idxal və ixrac göstəricisi, min ABŞ dolları ilə 

Mənbə: [5] 
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Şəkil 2-dən də göründüyü kimi 2016-cı ildən etibarən turizm 

xidmətləri dövriyyəsində müsbət saldo yaranmış və sonrakı 3 il bu 

tendensiya davam etmişdir. Lakin burada mənfi olan tendensiya ondan 

ibarətdir ki, 2017-ci ildən sonra turizm xidmətləri ixracından əldə edilən 

gəlirlərdə azalma olmuşdur. 2017-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə turizm 

xidmətindən əldə olunan gəlirlər 41 faiz azalmışdır. Amma bu müddətdə 

ölkəyə gələn turistlərin sayı 16,7 faiz artmışdır. Turist sayının artdığı bir 

vaxtda onların ölkəmizdə xərclədiyi vəsaitin məbləğinin azalmasının 

dəqiq səbəblərini müəyyənləşdirmək isə aktual məsələ olaraq qarşımıza 

çıxır.   

Rüblər üzrə müqayisə apardıqda aydın olur ki, 2018 və 2019-cu 

illərdə ən çox turizm xidmətləri ixracı və idxalı 3-cü rübdə 

reallaşdırılmışdır. Belə ki, ixraca baxdıqda ölkəmizə yay aylarında gələn 

turistlər daha çox vəsait xərcləmişdilər.  

 
Şəkil 3. Rüblər üzrə turizm xidmətinin idxal və ixrac göstəricisi, milyon 

ABŞ dolları ilə 

Mənbə: [5] 

Maraqlı nüanslardan biri isə ondan ibarətdir ki, 2018-ci illə 

müqayisədə 2019-cu ilin 4-cü rübündə turizm xidmətləri ixracı 3 dəfə 

artmışdır. Demək artıq ölkəmizdə yalnız yay deyil, qış turizminə də marağ 

artmışdır. Bu da ölkənin qarşıya qoyduğu əsas hədəflərdən olan mövsümi 

deyil, davamlı turizmin inkişafına nail olunur.  

Burada bir məqamı da qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi 

Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansında turizm xidmətlərinin 

dövriyyəsi ilə bağlı açıqladığı rəqəmlər bəzi illər üzrə Dövlət Statistika 

Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərindən fərqlənir. Belə ki, DSK-nın 

məlumatına görə, 2017-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə turizm 

xidmətindən əldə olunan gəlirlər 30 faiz artmışdır. 
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Şəkil 4. Turizm xidmətinin idxal və ixrac göstəricisi, milyon manat 

Mənbə: [2] 

Həmçinin DSK-nın məlumatına əsasən, 2016-cı ildə qarşılıqlı 

turizm xidmətlərinin dövriyyəsində 559 milyon manatlıq mənfi saldo 

olmuşdur. Amma Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən 2016-cı ildə 

qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 2015-ci ilə nisbətən 6% artaraq 

5,2 milyard ABŞ dolları olmuşdur. Nəticədə 2015-ci ilin müvafiq 

dövründə turizm xidmətləri üzrə yaranmış 294 milyon ABŞ dolları 

dəyərindəki kəsir 2016-cı ilin yekunu üzrə 219 milyon ABŞ dolları 

dəyərində profisitlə əvəzlənmişdir [5]. Bu fərq isə hər iki qurumun fərqli 

metodologiyalardan istifadə etdiyini göstərir. Belə ki, Mərkəzi Bank daha 

çox Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasından [4] istifadə edir. 

Digər tərəfdən bir mühüm nüansı da qeyd edək ki, Mərkəzi bank 

tərəfindən 2001-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Tədiyyə 

Balansı açıqlanan zaman turizm xidmətləri ixracı ilə bağlı rəqəmlər 

ictimaiyyətə təqdim olunurdu. DSK tərəfindən isə bu rəqəmlər 2014-cü 

ildən etibarən statistik bülletenlərdə yer aldı. İlk baxışda belə görünür ki, 

Mərkəzi Bankın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsini hesablamaqla 

bağlı daha uzunmüddətli təcrübəsi vardır. 

Son 3 ildə isə Mərkəzi Bankla DSK-nın hesablamaları arasındakı 

fərq azalsada mövcudluğunu saxlamaqdadır. Məsələn, Mərkəzi Bankın 

təqdim etdiyi Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansına dair 

məlumatda göstərilir ki, 2019-cu il üzrə qarşılıqlı turizm xidmətlərinin 

dövriyyəsi 28,6 faiz azalaraq 3,5 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Hesabat dövrü ərzində turizm xidmətləri üzrə ixracın (1,8 milyard ABŞ 

dolları) idxalı (1,7 milyard ABŞ dolları) üstələməsi nəticəsində 89 milyon 

ABŞ dolları həcmində profisit yaranmışdır [6, s. 4]. DSK-nın 2019-cu il 

üzrə məlumatına görə isə qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 5,4 

milyard manat təşkil etmişdir. 2019-cu ildə turizm xidmətləri üzrə ixracın 

2,97 milyard manat, idxalı 2,4 milyard manat olmuşdur. Nəticədə 564  
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milyon manat həcmində profisit yaranmışdır. Göründüyü kimi, Mərkəzi 

Bank 2019-cu ildə turizm xidmətlərinin dövriyyəsində profisitin həcminin 

89 milyon ABŞ dolları və ya 151 milyon manat olduğunu göstərir. DSK 

isə profisitin 564 milyon manat və ya Mərkəzin Bankın açıqladığı 

rəqəmdən 3,7 dəfə çox olduğunu göstərir. 

Qeyd edək ki, bu profisitin yaranmasında əsas səbəblərdən biri 

ölkəmizə gələn turistlərin xarici ölkələrə turist səfəri edən Azərbaycan 

vətəndaşları ilə müqayisədə daha çox vəsait xərcləməsidir. DSK-nın 

məlumatına əsasən 2016-cı il ərzində ölkəmizə gələn turistin səfər 

dövründə turizm məqsədi ilə çəkdiyi xərc orta hesabla 690 manat 

olmuşdur. 2016-cı ildə xarici ölkəyə gedən hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının turizm məqsədilə çəkdiyi xərc orta hesabla 549 manat 

olmuşdur [3].  DSK-nın məlumatına əsasən 2019-cu il ərzində ölkəmizə 

gələn turistin səfər dövründə turizm məqsəd ilə çəkdiyi xərc orta hesabla 

1038 manat olmuşdur. 2019-cu ildə xarici ölkəyə gedən hər bir 

Azərbaycan vətəndaşının turizm məqsədilə çəkdiyi xərc orta hesabla 554 

manat olmuşdur. 

Mərkəzi Bankın tədiyyə balasında təqdim etdiyi rəqəmlərin 

təhlilində isə  2016-cı ildə Azərbaycana gələn turistin səfər dövründə 

turizm məqsədi ilə çəkdiyi xərc orta hesabla 1327 ABŞ dolları olmuşdur. 

Xarici ölkəyə gedən hər bir Azərbaycan vətəndaşının turizm məqsədilə 

çəkdiyi xərc orta hesabla 694 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2019-cu il  

ərzində ölkəmizə gələn turistin səfər dövründə turizm məqsədi ilə çəkdiyi 

xərc orta hesabla 626 ABŞ dolları (1064 AZN) olmuşdur. Xarici ölkəyə 

gedən hər bir Azərbaycan vətəndaşının turizm məqsədilə çəkdiyi xərc orta 

hesabla 392 ABŞ dolları (666 AZN) olmuşdur. Buradan da göründüyü 

kimi Mərkəzi Bankın və DSK-nın 2016-cı il üzrə rəqəmlərində kəskin fərq 

olsada 2019-cu il üzrə açıqladıqları rəqəmlər bir - birinə yaxındır. Onu 

qeyd edək ki, 2016-cı ildə ölkəmizə səfər edənlərin 33,1 faizi Rusiya 

Federasiyası, 22,5 faizi Gürcüstan, 14,0 faizi Türkiyə, 11,1 faizi İran, 19,3 

faizi isə digər ölkələrin vətəndaşları olmuşdur [7]. Amma burada diqqət 

çəkən bir nüans var ki, 2015-ci il ilə müqayisədə 2016-cı ildə ölkəmizə 

gələn bir sıra xarici ölkə vətəndaşlarının sayında daha çox artım müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, İraq vətəndaşlarının sayı 30 dəfə, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri vətəndaşlarının sayı 22 dəfə, Səudiyyə Ərəbistanı 

vətəndaşlarının sayı 10,2 dəfə, Qətər vətəndaşlarının sayı 5,5 dəfə, İran 

vətəndaşlarının sayı 66,2 faiz, Misir vətəndaşlarının sayı 51,8 faiz, Çin 

vətəndaşlarının sayı 44,5 faiz artmışdır. Xüsusən də Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin, Səudiyyə Ərəbistanının, Qətərin vətəndaşlarının sayının 

artması ölkəmizdə turistin səfər dövründə turizm məqsəd ilə çəkdiyi 

xərcin artmasına təsir göstərmişdir. 

2019-cu ildə isə ölkəmizə Türkmənistan (84,2 faiz), Hindistan 

(66,8 faiz), Çin (62,4 faiz), Misir (55,6 faiz), Malayziya (54,9 faiz) kimi 
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ölkələrdən gələnlərin sayında artm olmuşdur. Körfəz ölkələrindən 

gələnlərin sayı isə 2018-ci illə müqayisədə 0,9 faiz azalaraq 549,0 min 

nəfər olmuşdur. Yəni 2017-ci ildən sonrakı müddətdə ölkəmizə gələn 

turistlər say baxımından artsa da onların səfər dövründə turizm məqsədi ilə 

çəkdiyi xərcləri azalmışdır. Bunun bir səbəbi da ölkəmizə gələn turistlərin 

içərisində azgəlirli ölkələrin vətəndaşlarının sayının artması ilə bağlı 

olmuşdur.  Əslində qeyri-rezident maliyyə institutlarının emissiya etdiyi 

kartlar vasitəsilə Azərbaycanda aparılan əməliyyatların məbləğinin 2018-

ci ilə nəzərən 2019-cu ildə 1,7 faiz azalması qeyd edilən məsələ ilə bağlı 

ola bilər.  

 
Şəkil 5. Qeyri-rezident maliyyə institutlarının emissiya etdiyi kartlar 

vasitəsilə aparılan əməliyyatların cəmi, milyon AZN 

Nəzərə alaq ki,  Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən 

2019-cu ildə Azərbaycana dünyanın 193 ölkəsindən 3170,4 min və ya 

2018-ci illə müqayisədə 11,3 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs 

gəlmişdir. Gələnlərin sayının artdığı halda onların kart vasitəsi ilə 

apardıqları əməliyyatların azalması yuxarıda qeyd edilən qənaəti 

gücləndirir. Yəni Azərbaycana inkişaf etmiş, ödəmə qabiliyyətliliyi 

yüksək olduğu ölkələrdən gələn turistlərin sayının artırılması ən aktual 

məsələlərdən biridir. Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan turizm üçün 

əlverişli potensialı olan ölkələrlə əhatə olunmuşdur. Bunun üçün 

Azərbaycanda turizm sektorunun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 

birbaşa təyyarə reyslərinin açılması, keyfiyyətin artırılması, göstərilən 

xidmətlərin sayının artırılması və s. məsələlər mütləq həllini tapmalıdır.  

Nəticə 

Yekun olaraq qeyd edək ki, 2019-cu ildə Azərbaycana gələn 

turistlərin sayı 2018-ci ilə nisbətən 9,9 faiz artsa da, turizm gəlirlərində 32 

faizlik azalma qeydə alınmışdır. Həmçinin 2019-cu ildə ölkəmizə gələn 

turistin səfər dövründə turizm məqsədi ilə çəkdiyi xərc 38 faiz azalaraq 

1011 ABŞ dollarından 626 ABŞ dollarına enmişdir. Bu isə Azərbaycana 

inkişaf etmiş, ödəmə qabiliyyətliliyi yüksək olduğu ölkələrdən gələn 

turistlərin sayının azaldığını göstərir.  

Rəsmi statistikaya görə, 2019-cu ildə Azərbaycana gələn turistlərin 

2/3-dən çoxu 3 ölkənin- Rusiya, Gürcüstan və Türkiyənin payına 

düşmüşdür. Postpandemiya dövründə turizimin inkişafı ilə bağlı tədbirlər 



18 
 

həyata keçirilərkən inkişaf etmiş ölkələrdən gələn turistlərin sayının 

artırılması hədəflənməlidir.  

Mərkəzi Bankı və Dövlət Statistika Komitəsi turizm xidmətlərinin 

ixracı açıqladıqları rəqəmlərdəki fərqlilikləri aradan qaldırmaq üçün 

hesablama metodologiyaların qarşılıqlı müzakirə əsasında 

təkmilləşdirsələr məqsədəuyğun olar. 
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TURİZM SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA SIĞORTANIN ROLU 

THE ROLE OF INSURANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE 

TOURISM SECTOR 

РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

Xülasə: Müasir dövrdə iqtisadiyyatın davamlı olaraq inkişaf edən və 

gəlirli sahələrindən biri turizm sektorudur. Turizm xidmət sektorunun mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən sahələrindən biri olmaqla iqtisadiyyatın inkişafında 

müstəsna rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm sektorunun inkişaf 

etdirilməsi bir çox ölkələrin qarşıya qoyduğu makroiqtisadi hədəflərindən biri 

olsa da, bu hədəfin reallaşdırılması elə də asan məsələ deyildir. Çünki 

iqtisadiyyatın hər bir sektorunun inkişaf səviyyəsi bir-biri ilə sıx təmasdadır. 

Məhz buna görə də, turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi iqtisadiyyatın digər 

sektorlarının təkmilləşməsinə bağlıdır. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatında 

sığortanın inkişaf etdirilməsi vacib məsələlərdən biri sayılır. Qeyd edək ki, 

turizm sektorunun inkişafında sığortanın əhəmiyyəti böyükdür. Ölkədə sığorta 

şirkətlərinin uğurlu fəaliyəti, sığorta xidmətləri keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 

bununla da sığorta bazarının dinamik inkişafının təmin olunması turizm 

sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərən əsas amillərdir. Bundan əlavə qeyd 

etməliyik ki, turizm sektorunun inkişafına təsir göstərən sığorta məhsullarının 

təkmilləşdirilməsi də son dərəcə zəruridir. 

Açar sözlər: turizm sektoru, Azərbaycan, inkişaf, iqtisadiyyat, sığorta 

haqları. 

 

Abstract: One of the fastest growing and the most profitable sectors of the 

economy today is the tourism sector. Tourism is one of the most important 

sectors of the service sector and plays an exceptional role in the development of 

the economy. It should be noted that the development of the tourism sector is 

one of the macroeconomic goals set by many countries, but realizing this goal is 

not an easy work. Because the level of development of each sector of the 

economy is in close contact with each other. This is why the development of the 

tourism sector depends on the improvement of other sectors of the economy. 

From this point of view, the development of insurance in the country's economy 

is one of the important issues. It should be noted that insurance is of great 

importance in the development of the tourism industry. Successful work of 
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insurance companies in the country, improving the quality of insurance services 

and, thus, ensuring the dynamic development of the insurance market are the 

main factors that have a positive effect on the development of the tourism 

sector. In addition, it should be noted that it is also important to improve 

insurance products affecting the development of the tourism sector. 

Keywords: tourism sector, Azerbaijan, development, economy, insurance 

premiums. 

 

Резюме: Одним из самых быстрорастущих и прибыльных секторов 

экономики в наше время является туристический сектор. Туризм является 

одним из важнейших секторов сферы услуг и играет исключительную роль 

в развитии экономики. Следует отметить, что развитие туристического 

сектора - одна из макроэкономических целей, поставленных многими 

странами, но реализация этой цели - непростая задача. Потому что уровень 

развития каждого сектора экономики находится в тесном контакте друг с 

другом. Вот почему развитие туристического сектора зависит от 

улучшения других секторов экономики. С этой точки зрения развитие 

страхования в экономике страны является одним из важных вопросов. 

Следует отметить, что страхование имеет большое значение в развитии 

туристической отрасли. Успешная работа страховых компаний в стране, 

повышение качества страховых услуг и, таким образом, обеспечение 

динамичного развития страхового рынка - основные факторы, 

положительно влияющие на развитие туристического сектора. Кроме того, 

следует отметить, что также важно улучшать страховые продукты, 

влияющие на развитие туристического сектора. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, Азербайджан, развитие, 

экономика, страховые премии. 

 

Giriş 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın hər bir sektorunun 

əhəmiyyətli dərəcədə inkişafına ehtiyac duyulur ki, bu da hal hazırda dünyada 

baş verən bir sıra proseslərin təsiri ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə iqtisadiyyatın 

hər bir sektorunun inkişaf etdirilməsi dövlətlərin qarşıya qoyduğu əsas 

məqsədlərdəndir. Təbii ki, bu inkişaf iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı, sənaye və 

xidmət sektorlarının inkişafını əhatə edir. İqtisadiyyatın hər bir sektorunun 

inkişafı bir-biri ilə sıx əlaqəlidir və bir sektorun inkişafını digər sektorun inkişafı 

olmadan təsəvvür etmək qeyri mümkündür. İqtisadiyyatın bu sektorlarından biri 

də müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatının ən sürətlə inkişaf edən və yüksək 

mənfəətli cəhətdən də inkişaf perspektivlərini özündə əks etdirən turizm 

sektorudur. 

Qeyd etməliyik ki, son dövrlər inteqrasiyanın və qloballaşmanın inkişaf 

etdiyi bir dövrdə insanların məqsədli şəkildə bir yerdən başqa bir yerə səfər 

etməsi geniş vüsət almışdır ki, bu yerdəyişmə əsasən müvəqqəti xarakter daşıyır. 
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Yəni insanlar istirahət etmək, əyləncəyə qoşulmaq, tədqiqat aparmaq, təhsil 

almaq və müalicə olunmaq məqsədilə bir ölkədən başqa bir ölkəyə səfər edə 

bilərlər. Hər bir halda ölkəni xarici qonaqlara tanıtmaq, ölkənin mədəniyyəti, 

coğrafi mövqeyi, kulinariyası haqqında məlumat vermək, onların təsəvvüründə 

ölkəni qonaqpərvər bir ölkə kimi qalmasına nail olmaq əsas amillərdən sayılır. 

Bu baxımdan ölkədə turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi son dərəcə 

əhəmiyyətlidir. Son dövrlər iqtisadiyyatın ən perspektiv sahələrindən biri turizm 

sahəsi sayılır. Turizm hal hazırda dünya iqtisadiyyatında cəmiyyətin iqtisadi, 

sosial və mədəni inkişafın nəticəsi kimi çox önəmli bir yer tutmaqla, həm 

yüksək cəlbediciliyi və həm də gəlir gətirmə qabiliyyəti ilə seçilir.  

Lakin hər bir ölkədə turizm sektorunun inkişafına iqtisadiyyatın digər 

sektorlarının inkişafı da əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. İqtisadiyyatın bu 

sektorlarından biri də sığorta sektorudur ki, turizmin təkmilləşdirilməsi və 

inkişafının təmin edilməsində onun rolu böyükdür. Bu baxımdan sığorta 

sektorunun təkmilləşdirilməsi hər zaman dövlət səviyyəsində prioritet bir 

məsələyə çevrilmişdir. Qeyd edək ki, sığorta ictimai geniş təkrar istehsalın 

zəruri elementi olmaqla ümumilikdə cəmiyyətin keyfiyyət səviyyəsinin ən əsas 

elementlərindən biri hesab edilir. Yalnız turizm sektorunun inkişafında deyil, 

ümumilikdə müasir dövrdə hər bir ölkə iqtisadiyyatında gündən-günə rolunun 

artması bir iqtisadi kateqoriya kimi. onun sosial iqtisadi məzmunu və 

fəaliyyətinin öyrənilməsini zəruri məsələyə çevirmişdir. Hər şeydən öncə 

vurğulamalıyıq ki, sığorta məqsədli pul vəsaitləri fondlarının yaradılmasını və 

bu vəsaitlərin gözlənilməz hadisələrdən yarana biləcək zərərlərin kompensasiya 

edilməsini özündə birləşdirən iqtisadi münasibətlər sistemidir. Məhz bu 

səbəbdən sığorta digər sektorların inkişafı ilə yanaşı turizm sektorunun 

inkişafında da özünəməxsus rol oynayır. Müəyyən bir ölkənin turizm 

sektorunun inkişaf potensialına sözsüz ki, sığorta sektoru müsbət təsir göstərir 

və onun effektiv fəaliyyətinə təkan verir. Belə ki, turizm sektorunda sığorta 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, turizm sektorunun sığortalanması, turizm 

sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərən müxtəlif sığorta məhsullarının 

yaradılması və təkmilləşdirilməsi, sığorta xidmətlərinin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, ümumilikdə sığorta bazarının və sığorta sisteminin inkişaf 

etdirilməsi turizm sektorunun inkişafı üçün çox faydalıdır. Bütün bu proseslər 

turizm sektorunun dinamik inkişafı ilə yanaşı onun cəlbediciliyini də yüksəldir. 

Əminliklə qeyd edə bilərik ki, müasir dövrdə sığorta sektoru Yaponiya, 

İngiltərə, ABŞ, İsveçrə, Almaniya kimi ölkələrdə daha inkişaf etmiş bir 

səviyyəyə çatmışdır. Lakin Azərbaycanda sığorta sektoru bir sıra inkişaf etmiş 

ölkələrdəki kimi tam təkmilləşmiş bir səviyyəyə çatmamışdır. Elə bu səbəbdən 

ölkədə sığorta fəaliyyətini təkmilləşdirmək və onun turizm sektorunda rolunu 

artırmaq bu gün qarşıda duran aktual məsələlərdən biri hesab olunur. Bu aktual 

məsələni yaxın gələcəkdə reallaşdırmaq isə son dərəcə əhəmiyyətlidir. 
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1. Sığortanın sosial-iqtisadi məzmunu və turizm sektorunda sığorta 

fəaliyyətinin iqtisadi əssları 

Məlum olduğu kimi, müasir dünya iqtisadiyyatı müəyyən dərəcədə müxtəlif 

risklərlə əlaqədardır. Dünyada hər zaman insanların özlərindən asılı olmayaraq bir 

sıra gözlənilməz hadisələr baş verir ki, məhz bu hadisələrdən müxtəlif ölkələrə, 

təsərrüfat subyektlərinə və həmçinin ayrı-ayrı insanlara zərər dəyir. Məsələn, 

həddindən çox yol qəzalarının, yanğın hadisələrinin və eləcə də təbii fəlakətlərin 

baş verməsi buna misaldır. İnsana zərər verə biləcək hadisənin  baş verməsi real 

təhlükə yaratdığından hələ qədim zamanlardan insanlar bu hadisələrə qarşı tədbir 

görməyə başlamışlar. Bunun nəticəsində gözlənilməz hadisələrə və onların səbəb 

olduğu mənfi nəticələrə qarşı mübarizəyə yönəlmiş tədbirlər ortaya qoyulmuşdur. 

Biz bu müdafiə tədbirlərinin məcmusunu sığorta adlandıra bilərik [5, s.7]. 

Ümumiyyətlə sığorta şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki 

məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o 

cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi 

sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər 

sistemidir [1]. Hər bir ölkə iqtisadiyyatında sığorta sistemi xidmət sektorunun 

ayrılmaz bir tərkib hissəsi hesab olunur. Sığorta ictimai istehsalın ən zəruri və ən 

qədim ünsürlərindən biri sayılır ki, o, əsasən ictimai istehsal prosesində ortaya 

çıxan zərərlərin kompensasiya edilməsi ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, sığortanın 

iqtisadiyyatda bir çox üstünlükləri vardır və cəmiyyət təkmilləşdikcə onlar daha 

da formalaşır, insanların düşüncə səviyyələrinə, onların həyat tərzinə uyğun 

olaraq dəyişir. Sığorta baş verməsi ehtimal olunan risk və təhlükələrə qarşı 

insanların əvvəlcədən gördüyü tədbirdir [2, s.10]. Təbii ki, dünyada risk və 

təhlükələrin ortaya çıxması təkcə müasir dövrə xas əlamət deyildir. Bu cür mənfi 

halların ortaya çıxması və insanların bu təhlükələrə qarşı bir vasitə axtarması 

qədim dövrlərdə də mövcud olmuşdur. Sığorta maliyyə mexanizminin tərkib 

hissəsi olmaqla birgə, həm də sosial sferanın tərkib hissəsidir [3, s.6]. Sığorta 

sistemi ümumi olaraq bu sahədə iştirak edən tərəflərin bütün vəzifə və 

hüquqlarını əhatə edir. Sığorta sistemində tərəflər, birinci növbədə sığortalılar və 

sığorta şirkətləridir. Bundan başqa sığorta münasibətlərində digər fiziki və hüquqi 

şəxslər də iştirak edir. Sığorta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

bütün münasibətləri iki qrupa ayrımaq olar: Bunlardan biri sığorta fondunun 

yaradılmasını, digəri isə onun istifadəsi prosesini tənzimləyən münasibətlərdir [4, 

s.14]. 

Ümumiyyətlə sığorta iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin inkişafına önəmli 

təsir göstərir. Yəni hər bir sahədə sığortalanmanın mövcud olması risklərin və 

təhlükələrin minimuma endirilməsinə şərait yaradır. Məsələn kənd təsərrüfatı, 

sənaye, istehsal və ticarət sektorunda sığorta fəaliyyətinin mövcudluğu müasir 

bazar iqtisadiyyatı şəraitində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Göründüyü kimi 

sığorta fəaliyyətinin formalaşması və təkmilləşməsi iqtisadiyyatın digər 

sektorlarının da effektiv inkişafına səbəb olur. Bundan əlavə biz turizmi də misal 

göstərə bilərik ki, iqtisadiyyatın bu sahəsinin inkişafına sığorta sektoru müsbət 
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təsir göstərir.  Turizm fransız sözü olub, gəzinti, səfər mənasını ifadə edir. O, 

fəal istirahətin geniş yayılmış və ən kütləvi növüdür. Dağ turizmi, təhsil turizmi, 

tibbi turizm, əyləncə turizmi, işgüzar turizm turizmin əsas növləri sayılır. Hər il 

minlərlə insan səyahət həvəskarları sırasına qoşulur və getdikcə turizm daha geniş 

vüsət alır. Turizm son 20-25 ildə insanlarin vərdiş etdikləri həyati təlabata 

çevrilmişdir.  Turizm özündə insan istirahətinin bütün proseslərini əhatə edir və 

bu istiqamətdə bir çox münasibətləri tənzimləyir. Ölkənin turizm potensialına 

turistik bölgələrin çoxluğu, ölkənin zəngin mədəniyyət irsi, qədim tarixi 

abidələrin mövcudluğu kimi amillərin təsir göstərdiyini qeyd edə bilərik. 

Qeyd edək ki, turizm sektorunda sığorta münasibətlərinin yaranması tarixən 

sığortanın inkişaf edərək bir sıra sahələrə tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

Bundan əlavə turizm sektoru, insan fəaliyyətinin bir sıra sahələrini özündə əks 

etdirən qlobal xidmət sahəsi hesab edilir. O, iqtisadiyyatın ən gəlirli sahələrindən 

biri olmaqla qədim tarixi köklərə malikdir. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, müasir 

bazar iqtisadiyyatı şəraitində turizm sektorunun inkişafı ilə sığorta sektorunun 

inkişafı bir biri ilə sıx əlaqəlidir. Çünki sığorta sektoru nə qədər təkmilləşmiş bir 

səviyyəyə çatarsa turizm sektoru da bir o qədər inkişaf etmiş olar.  Belə ki, turist 

axının çox olduğu bir çox ölkələrdə bu fəaliyyətdən əldə edilən gəlir, ilkin kapital 

kimi, həmin regionun inkişafına istiqamətlənir və onun inkişafında mühüm rol 

oynayır. Burada insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi bir aktual 

məsələ kimi ortaya çıxır. Bu səbəbdən turizm sektorunun inkişafı məhz bu sektor 

üzrə baş verməsi ehtimal olunan hadisələrin sığortalanmasını zəruri edir. Məlum 

olduğu kimi, müasir qloballaşmanın hökm sürdüyü bir dövrdə insanlar müxtəlif 

məqsədlər üçün yaşadıqları ərazini tərk edərək müxtəlif yerdəyişmələr edirlər. Bu 

yerdəyişmə zamanı müəyyən təhlükələrin, qəzaların və digər xoşagəlməz 

hadisələrin baş verməsi təbii ki qaçılmazdır. Bu təhlükələrə qarşı ən effektiv 

vasitə isə bir mənalı şəkildə sığorta hesab olunur. Məhz belə bir məqamda 

təhlükələrdən sığortalanma və bu sahədə sığorta münasibətlərinin tətbiqi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Buradan aydın olur ki, sığortanın risklərdən müdafiə 

funksiyası özünü turizm sektorunda da göstərir. Bu baxımdan hər bir ölkədə 

turizm sektorunun inkişafı sığorta sektorunun inkişafına bağlıdır. 

2. Azərbaycanın turizm sektorunda sığortanın rolu və əhəmiyyəti 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın ən cəlbedici və ən çox gəlir gətirən 

sahələrindən biri turizm sahəsidir. Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı üçün 

əlverişli və münbit şərait vardır. Belə ki, Azərbaycanın gözəl iqliminin, zəngin 

tarixi mədəni irsinin və əlverişli coğrafi mövqeyinin olması tarixən buranın 

turistik bir regiona çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bundan əlavə Azərbaycan 

xalqının qonaqpərvərliyi və multikultural dəyərlərə hörmətlə yanaşması kimi 

amillər də ölkənin turizm potensialının inkişafına təsir göstərir. Qeyd edəki ki, 

turizmin inkişaf tendensiyası ölkənin ali qanunvericilik aktlarında öz əksini 

tapmışdır. Belə ki, 1999-cu ildə Milli Məclisdə "Turizm haqqında" qanun qəbul 

edilmiş, 27 iyul 1999-cu ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyev "Turizm haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" fərman 



24 
 

imzalamışdır. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun hüquqi 

əsaslarının yaradılmasına yönəlmiş dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, turizm 

fəaliyyətinin əsaslarını müəyyənləşdirmiş, turizm sahəsində münasibətləri 

tənzimləyərək, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydalarını müəyyən etmişdir. Bundan 

əlavə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 

imzalanan “2009-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında kurortların inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycanda turizm-kurort sahələrinin planlı surətdə 

inkişaf etdirilməsinə və səmərəli istifadəsinə zəmin yaratmaqla turizm sektorunun 

inkişafına təkan vermişdir [7]. 

Azərbaycanda turizmin bir çox növləri inkişaf etmişdir ki, bunlardan da 

biri inkişafı son illər yüksək həddə çatan dağ turizmidir. Quba, Qusar, Qəbələ 

kimi regionlar dağ turizminin inkişaf etdiyi regionlardır ki, hər il buraya çoxlu 

sayda turistlər gəlirlər. Bundan başqa ölkəmizdə dəniz turizminin inkişafı üçün də 

əlverişli iqlim şəraiti vardır. Bakı, Abşeron, Lənkəran, Salyan kimi dəniz kənarı 

regionlar dəniz turizminin inkişafında rol oynayan əsas turistik regionlardır. 

Əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, ölkəmiz tibbi turizm üçün də potensial 

imkanlara malikdir. Belə ki, Naftalan neftinin müalicəvi effekti son illər bir çox 

xəstəliklərdən əziyyət çəkən turistlərin müalicə olunmaq məqsdilə ölkəmizə 

axınına səbəb olmuşdur. Göründüyü kimi, Azərbaycan turizmin müxtəlif 

növlərinin inkişafı üçün əlverişli coğrafi mövqeyə və mülayim iqlimə malikdir. 

Azərbaycanda turizm sektoru qeyri-neft sektorunun inkişafında prioritet 

istiqamətlərdən biri hesab olunur. Azərbaycanın son illərdəki sosial-iqtisadi 

inkişafı və beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi xarici ölkə vətəndaşlarında 

ölkəmizə qarşı marağın artmasına səbəbə olmuşdur. Burada son illərdə 

Azərbaycanda intensiv şəkildə keçirilən beynəlxalq forum və tədbirlərin, eləcə də 

böyük idman yarışlarının da rolunu xüsusi vurğulamaq vacibdir [6]. 

Azərbaycanda turizm sektorunun yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi bir 

sıra amillərə bağlıdır. Bu amillərdən başlıcası ölkədə sığorta sektorunun 

inkişafıdır. Turizm elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, onun inkişafına birbaşa olaraq 

insanların hərəkətliliyi təsir göstərir. Qeyd edək ki, hər il ölkəmizə çox sayda 

müxtəlif məqsədlərlə turistlər səfər edir. Onların təhlükəsizliyinin qorunması, hər 

hansı bir xəstəlikdən müalicə olunması və baş verə biləcək təhlükələrdən müdafiə 

olunması təbii ki son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu halda turistlərə lazımi xidmətlər 

göstərilməsi və onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri hər zaman öz 

aktuallığını qoruyur. Azərbaycana xarici turistlərin cəlb edilməsi təbii ki, ölkədə 

sığorta şirkətlərinin göstərdiyi sığorta xidmətlərinin keyfiyyətindən xeyli 

dərəcədə asılıdır. Əgər ölkədə sığorta xidmətləri çox aşağı səviyyədə olarsa, 

turistlərin həyatı və sağlamlığı ölkənin sığorta sistemi tərəfindən qorunmazsa bu, 

ölkədə turizm sektorunun inkişafına da mənfi təsir göstərəcəkdir. Qeyd etməliyik 

ki, sığorta şirkətləri sırf turizm sektorunun sığortalanması, turizm sektorunun 

inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən sığorta məhsullarının 

təkmilləşdirilməsi və sığorta xidmətləri keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində 
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də mühüm tədbirlər görməlidir. Ölkədə turizm sektorunun inkişafına müsbət təsir 

göstərən sığorta növlərindən biri fərdi qəza sığortasıdır. Fərdi qəza dedikdə 

müəyyən bir şəxs üzərində xarici fiziki təsirlərlə əlaqədar, onun həyat və 

sağlamlığına ziyan vuran qəfil, əvvəlcədən bilinməyən təsadüfi  hadisə nəzərdə 

tutulur [8]. Təbii ki, ölkəmizə başqa ölkələrdən gələn xarici turistlərin fərdi qəza 

ilə üzləşməsi ehtimalı hər zaman var. Ona görə də bu sığorta ilə turistlərin 

sığortalanması mühüm məsələdir. Turizm sektorunun inkişafına effektiv təsir 

göstərən başqa bir sığorta növü tibbi sığortadır. Tibbi sığorta insanların 

sağlamlıqlarının qorunması sahəsində bir növ əhalinin sosial müdafiəsi kimi 

həyata keçirilən sığortadır. Tibbi sığorta ilə həm yerli əhali, həm də ölkəyə gələn 

xarici turistlər sığortalana bilər. Tibbi sığorta gözlənilməz hadisə baş verdikdə bu 

sığorta növü ilə sığortalanmış şəxsin muayinə edilməsini, müalicə edilməsini və 

eləcə də onun dərman yardımı almasını təminat altına alır [10]. Səyahət sığortası 

da ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Səyahət sığortası xarici ölkəyə səfər edən şəxsin öz həyat və sağlamlığını 

sığortaladığı xüsusi sığorta növüdür. Səyahət sığortası ilə sığortalanmış şəxs 

bütün növ tibbi xidmətlərdən yararlana bilir. Belə ki, xarici ölkədə səfərdə olan 

şəxs xəstələnərsə və ya xəsarət alarsa onun muayinə və müalicə xərcləri səyahət 

sığortası əsasında sığorta şirkəti tərəfindən təmin olunur [9].  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz amilləri nəzərə alaraq vurğulamaq lazımdır ki, 

ölkədə sığorta xidmətlərinin keyfiyyətini yüksəltmək, sığorta şirkətlərinin 

fəaliyyətini təkmilləşdirmək, turizm sektorunun inkişafına təsir göstərən yeni 

sığorta məhsullarını hazırlamaq, xarici turistlərin sığorta vasitəsilə təhlükəsizliyini 

təmin etmək və bununla da ölkədə sığorta bazarının inkişafına nail olmaq böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da turizm 

sektorunun inkişafında sığortanın böyük rolu vardır. 

Nəticə 

Turizm xidmət sektorunun ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın 

inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. Son dövrlər turizm bir çox inkişaf etmiş və 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafında böyük rol oynamaqdadlr. 

Əsasən turistik bölgələrin çoxluğu, ölkələrin zəngin mədəniyyət irsi, qədim tarixi 

abidələrin mövcudluğu ölkələrin turizm potensialına təsir edən əsas amillər hesab 

olunur. Qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə iqtisadiyyatın bir sıra sektorları lazımı 

səviyyədə inkişaf etməsə də, bu ölkələrdə turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait 

vardır. Bu ölkələr turizmi daha da inkişaf etdirmək, onun iqtisadiyyata təsirini 

artırmaq məqsədilə bu sahədə müəyyən zəruri tədbirlər görməkdədir. Biz misal 

olaraq Portuqaliyanı, Yunanıstanı, İspaniyanı, Türkiyəni, İtaliyanı göstərə bilərik 

ki, bu ölkələr turizmin inkişaf etdiyi ölkələr sırasındadır. Vurğulamaq lazımdır ki, 

Azərbaycan da turizmin inkişaf etdiyi ölkələr sırasındadır. Belə ki, son dövrlər 

Azərbaycana dünyanın bir çox müxtəlif ölkələrindən turistlər səfər etməkdədir. 

Azərbaycanda turizmin inkişafı ölkənin əlverişli coğrafi mühiti, mülayim iqlimi, 

zəngin tarixi və mədəniyyəti, əhalinin qonaqpərvərliyi ilə bağlıdır. Bütün bu 

amillərin Azərbaycanda mövcud olması turizmin inkişafına öz töhfəsini verir. 
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Lakin qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün iqtisadiyyatın digər 

sektorları da müəyyən qədər inkişaf etməlidir. İqtisadiyyatın bu sektorlarından 

biri sığorta sektoru hesab olunur ki, bu sektorun qənaətbəxş səviyyədə olması 

turizmin inkişafına da təsir göstərir. Çünki bir ölkədə turizmin inkişafı üçün nə 

qədər əlverişli şərait olursa olsun, o ölkədə sığorta sektorunun təkmilləşmiş bir 

səviyyədə olmaması turizmin inkişafına ciddi şəkildə mane olacaqdır.  

Sığorta Azərbaycana müxtəlif məqsədlərlə müxtəlif ölkələrdən gələn 

turistlərin o cümlədən xarici qonaqların həyatının, sağlamlığının və 

təhlükəsizliyinin təminat altına alınması baxımından böyük rol oynayır. Belə ki, 

ayrı ayrı sığorta növlərinin təkmilləşdirilməsi, turistlərin fərdi qəza, tibbi və 

səyahət sığortaları ilə sığortalanması, bununla da bütövlükdə ölkənin turizm 

sektorunun sığortalanması bu sahədə sığorta fəaliyyətinin əhəmiyyətini göstərir.  

Tədqiqat işinin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, sığorta hər bir ölkədə 

olduğu kimi Azərbaycanda da turizm sektorunun inkişafında müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. Lakin sığorta təkcə turizm sektorunun inkişafında yox, 

eləcə də məşğulluğun təmin edilməsində, ÜDM-nin artımında və  dövlət 

büdcəsinin formalaşmasında da rol oynayır. Bu baxımdan Azərbaycanda turizm 

sektorunun inkişaf potensialının artırılması və onun cəlbediciliyinin daha da 

yüksəldilməsi üçün ölkədə sığorta fəaliyyəti təkmilləşdirilməli, sığorta sistemində 

ortaya çıxan problemlər aradan qaldırılmalı və bu yolla sığorta sektorunun 

inkişafı təmin olunmalıdır. 
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ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

AZƏRBAYCANDA TURİZM POTENSİALI VƏ İNKİŞAF 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

TOUR ISM POTENTIAL AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN 

AZERBAIJAN 

 

Резюме: В последнее время туристический сектор является 

одним из самых быстрорастущих и прибыльных секторов мировой 

экономики. Основным преимуществом туризма перед другими 

сферами экономической деятельности является его неисчерпаемый 

характер, что также способствует усилению конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, работающими в этой сфере. 

Стремительное развитие туризма охватывает не только развитие 

одной отрасли, но и возрождение всех секторов экономики. Таким 

образом, расширение этого вида деятельности создает условия для 

создания новых рабочих мест и занятости. 

Азербайджанская Республика также заинтересована в 

развитии ненефтяных секторов с целью устранения зависимости 

страны от нефти. Главный инструмент для этого - развитие туризма. 

Потому что туристический потенциал Азербайджана очень широк. В 

стране созданы необходимые условия для развития как летнего, так и 

зимнего туризма. Тот факт, что по территории республики проходят 

9 из 11 климатических зон, свидетельствует о благоприятных 

условиях для развития туризма. Помимо климата страны, ее 

природные ресурсы, богатое историческое и культурное наследие и 

другие подобные факторы могут привлечь в страну больше туристов. 

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, 

ненефтяной сектор. 

 

Xülasə: Son dövrlərdə dünya iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf edən 

və eləcə də ən gəlirli sahələrindən biri də turizm sektoru hesab olunur. 

Turizmin digər iqtisadi fəaliyyət sahələrindən ən üstün cəhəti onun 

tükənməyən xarakterli olmasıdır ki, bu da sözügedən sahədə fəaliyyət 

göstərən iqtisadi subyektlər arasında rəqabətin artmasına da təsir edir. 
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Türizmin yüksək sürətlə inkişaf etməsi yalnız bir sektorun inkişafını əhatə 

etmir, eyni zamanda da iqtisadiyyatın bütün sahələrinin canlanmasına 

səbəb olur. Belə ki, bu fəaliyyət növünün genişlənməsi yeni iş yerlərinin 

açılmasına, insanların məşğulluğunun təmin olunmasına şərait yaradır. 

Azərbaycan Respublikası da ölkə iqtisadiyyatının neftdən olan 

asılılığını aradan qaldırmaq məqsədilə qeyri-neft sahələrinin inkişafında 

maraqlıdır. Bunun üçün ən əsas vasitə turizmin inkişaf etdirilməsidir. 

Çünki Azərbaycanın turizm potensialı çox genişdir. Ölkədə həm yay 

turizminin, həmçinin də qış turizminin inkişafı üçün tələb olunan şərait 

mövcuddur. 11 iqlim qurşağından 9-nun respublika ərazisindən keçməsi 

turizmin inkişafı üçün əlverişli şəraitin olduğunu sübut edir. Ölkənin 

iqlimi ilə yanaşı, təbii sərvətləri, zəngin tarixi-mədəni abilərə sahib olması 

və digər bu kimi cəhətlər ölkəyə daha çox turistin gəlməsinə səbəb ola 

bilər. 

Açar sözlər: turizm, turizm potensialı, qeyri-neft sektoru. 

 

Abstract: Recently, the tourism sector is one of the fastest 

growing and most profitable sectors of the world economy. The main 

advantage of tourism over other areas of economic activity is its 

inexhaustible nature, which also contributes to increased competition 

among economic entities operating in this area. The rapid development of 

tourism covers not only the development of one sector, but also the revival 

of all sectors of the economy. Thus, the expansion of this type of activity 

creates conditions for the creation of new jobs and employment. 

The Republic of Azerbaijan is also interested in the development 

of non-oil sectors in order to eliminate the country's dependence on oil. 

The main tool for this is the development of tourism. Because the tourism 

potential of Azerbaijan is very wide. The country has the necessary 

conditions for the development of both summer and winter tourism. The 

fact that 9 out of 11 climate zones pass through the territory of the republic 

proves that there are favorable conditions for the development of tourism. 

In addition to the country's climate, natural resources, rich historical and 

cultural heritage, and other such factors can attract more tourists to the 

country. 

Keywords: tourism, tourism potential, non-oil sector. 

 

Введение 

Стратегия развития страны в сфере туризма вносит 

значительный вклад в укрепление экономики в целом. В последние 

годы наблюдается динамика в сфере туризма, количество туристов, 

посещающих страну каждый год. В январе-сентябре 2019 года 

Азербайджан посетило 2,4 миллиона иностранных гостей из 191 

страны, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого 
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года. Это показывает, что в сфере туризма наблюдается стабильное и 

динамичное развитие. 

Важен приезд туристов в страну. Но важны и другие факторы, 

а также их стоимость. То есть, сколько денег тратят туристы, 

приезжая в страну. 

Если турист тратит меньше денег, приезжая в страну, это 

означает, что услуг, предлагаемых ему, меньше. Турист готов 

проводить свободное время на даче и тратить деньги. Основная 

задача государства, участников туристической индустрии должна 

заключаться в том, чтобы турист эти средства тратил очень легко, без 

обид, а валюта поступала в страну. Туризм - одна из самых важных 

сфер с точки зрения притока иностранной валюты в страну. 

Наряду с приездом туриста важно, чтобы он вернулся из 

страны довольным. Отмена лицензий в 2015 году возродила 

туристическую отрасль. Сегодня в Азербайджане действуют более 

3000 туристических компаний. Но наряду с увеличением количества 

важно и повышение качества. 

В развитии туристической отрасли наблюдается 

положительная динамика. Сегодня организации по управлению 

дестинациями создаются для формирования туристической политики 

регионов и изучения туристического потенциала. Организации по 

управлению дестинациями действуют как новая модель управления 

для более эффективного использования туристического потенциала 

регионов, для продвижения регионального туризма и, таким образом, 

для достижения долгосрочного устойчивого экономического 

развития. 

Анализ 

Потенциал внутреннего туризма Азербайджана в первую 

очередь обусловлен выгодным природно-географическим 

положением регионов, богатой флорой и фауной, красивой природой. 

В то же время в последние годы строительство современных баз 

отдыха, гостиниц, создание дорожной инфраструктуры в некоторых 

регионах повысило интерес как иностранных, так и местных 

туристов к нашим регионам. 

При разработке туристической политики каждой страны 

учитывается уровень участия международного туристического 

сектора страны в обменных отношениях, а уровень развития 

определяется на основе уровня спроса и предложения в этой стране. 

По этой причине на региональных рынках международного туризма 

важно изучить общие и конкретные направления развития 

национальных рынков, процесс формирования спроса и 

предложения, емкость рынка и эффективность рыночных отношений 

и предпринять соответствующие шаги. Первый шаг - это меры, 
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принимаемые государством. Туристическая политика 

рассматривается как элемент, формирующий внешнеэкономическую 

политику государства, суть целей и мероприятий международного 

туризма. 

В последние годы проделана важная работа по признанию 

туристического потенциала нашей страны на международной арене, 

увеличению количества туристов, посещающих нашу страну, 

развитию туризма, улучшению положения предпринимателей, 

занимающихся туризмом, созданию инфраструктуры. В последние 

годы в нашей стране проводятся региональные и международные 

мероприятия, которые дают возможность узнать страну и привлечь 

туристов [2, c.31]. 

Анализируя востребованные туристические ресурсы 

Азербайджана, мы видим, что соответствующие виды туризма в 

нашей стране имеют высокий потенциал для дальнейшего развития 

[1, c.31]: 

 Зимний туризм (горные лыжи) 

 Гольф-туризм 

 Лечебный туризм 

 Научный туризм 

 пещерный туризм 

 Этнографический туризм 

 Рафтинг-туризм. 

Области с наибольшим потенциалом для инвестиций в туризм 

в Азербайджане [1, c.33]: 

 развитие горных видов спорта, 

 курорт - санаторий, 

 туристические базовые комплексы, 

 базы отдыха медицинского туризма, 

 гостиницы в регионах. 

Для развития туристического потенциала необходимо принять 

ряд мер [2, c.35]: 

 Предоставление информации о туризме 

потенциальным клиентам 

 Обеспечение безопасности и удобной доставки 

туристов в путешествие 

 Помощь туристам во время пребывания в стране. 

Научно-технический прогресс в области туризма, инновации, 

организационные инновации, оптимальная организация труда, 

эффективное использование ресурсов - основные способы 

увеличения потенциала в этой области. 

Хачмаз - один из регионов Азербайджана, известный своим 

туристическим потенциалом, где ежегодно отдыхают тысячи людей. 
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Этот регион очень привлекателен для туристов высокими горами, 

лесами на берегу Каспийского моря, богатой природой, уникальной 

кухней и традициями. 

Основным источником доходов населения региона является 

сельское хозяйство и туризм. Вдоль дороги Набрань-Ялама-Худат 

свежие фрукты и овощи можно найти в любое время года. Этот 

регион также известен своими домашними фруктовыми соками и 

напитками. Великий немецкий путешественник Адам Олеари, 

описывая свой визит в Азербайджан в 1636-1638 годах, особо 

упомянул различные фруктовые соки, которые он пил в Хачмазе. 

Природно-географическое положение Хачмазского района 

сделало его одним из самых известных туристических направлений в 

Азербайджане. Здесь развит больше всего пляжного туризма. Когда 

слышишь название Набра, недалеко от районного центра, первое, что 

приходит в голову - это море и пляжи. С 1960-х годов профсоюзы 

различных государственных структур начали строить здесь дома 

отдыха для своих сотрудников. Сегодня село Набрань известно своей 

красивой природой, гостеприимными людьми и туристическими 

объектами, отвечающими высоким стандартам. 

Село Тел находится в 6 км от Набрани. Территория этого 

поселка - настоящая находка для любителей охоты. Недалеко от села 

находится грязевой вулкан. По словам жителей, грязь вулкана - 

лекарство от различных кожных заболеваний. 

Исмаиллинский район - одно из самых привлекательных мест 

для туризма в Азербайджане. Следы древних времен нашей истории 

остаются на территории Исмаиллы, расположенной в южных 

предгорьях Большого Кавказа. В районе развиты различные виды 

ремесел, что делает Исмаиллы интересным для туристов. 

Село Лагич, расположенное на высоте 2500 метров над 

уровнем моря, славится своими мастерами. В середине 19 века в 

Лагидже было около 200 медных мастерских. Огненное и холодное 

оружие, когда-то мастерски изготовленное мастерами Лахиджа, шло 

рука об руку. В первой половине XIX века опыт лахиджских 

мастеров был использован на Ижевском оружейном заводе в России. 

В то время в Лахидже было развито более 100 видов ремесел - 

медное, кожевенное, сапожное, шляпное, кузнечное, кузнечное, 

гравировальное, оловянное, гончарное дело, портняжное дело и 

другие профессии. 

В Лагидже, который с 1980 года является музеем-

заповедником, окрестные мечети и крепость Гирдиман внесены в 

список охраняемых исторических памятников. В горном селе Лагидж 

необходимо создать туристический центр, где свежий воздух и вода - 

кровь. Ежегодно в Лагиджу приезжает около 8000 посетителей, 80-
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90% из них - иностранцы. Отдыхать в Лахидже хотят гости из Ирана, 

России, Японии, Италии и Испании. 

В базах отдыха «Зеленый дом», «Девичья башня», «Скала», 

«Ризван», «Чирагбан», «Хасаноглулар», «Водопад» предоставляются 

услуги на высоком уровне местным и иностранным туристам. В 

прошлом году Исмаиллинский район посетили более 15 тысяч 

местных и иностранных туристов. 

Заключение 

Развитие туризма положительно сказывается на стране как в 

экономическом, так и в социальном плане. Его положительное 

влияние на экономику заключается в том, что это прибыльная 

отрасль, которая играет важную роль в привлечении дополнительных 

доходов в страну. С социальной точки зрения он снижает 

безработицу, стимулируя создание новых рабочих мест, приводит к 

созданию новых организаций, способствует развитию 

предпринимательства, предоставляет комплекс услуг в соответствии 

с потребностями домохозяйств и населения туристических регионов. 

Несмотря на то, что туризм находится в Азербайджане на 

первом месте по своему экономическому потенциалу, его развитие 

все еще находится на низком уровне. Роль туризма в развитии 

развивается в направлении производства и потребления. Доходы от 

туризма являются неотъемлемой частью государственных доходов, 

доходов населения и предпринимателей. По этим причинам туризм в 

стране влияет на развитие и управление ее экономическим и 

социальным потенциалом. 

Развитие туризма играет ключевую роль в экономическом 

развитии, привлечении инвестиций и региональном развитии. 

Строятся объекты образования и здравоохранения, строятся дороги, 

осваиваются рынки, создаются новые зоны обслуживания в регионах, 

где развивается туризм.  
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TURİZM SƏNAYESİNİN İNKİŞAFININ ƏSAS PARADİQMLƏRİ 

THE MAIN DEVELOPMENT PARADIGMS OF THE TOURISM 

INDUSTRY 

ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 

Xülasə:Məqalə turizmin inkişafına nəzəri yanaşmaların 

öyrənilməsinə həsrolunmuşdur.Muasirləşmə,neoliberalizm və davamlı 

inkişaf kimi iyirminci əsrin ortalarından bəri inkişaf nəzəriyyələrini 

araşdırır.Məqalədə turizmin inkişaf nəzəriyyəsi məlumatları kontekstində 

onun inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki xüsusiyyətləri əks 

olunur. 

Açar sözlər: turizm, inkişaf paradiqmları, modernləşmə, asılılıq, 

iqtisadi neoliberalizm, alternativ inkişaf, davamlı inkişaf konsepsiyası. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of theoretical 

approaches to the development of tourism. It examines development 

theories since the mid-twentieth century such as modernization, 

neoliberalism and sustainable development. The article reflects the 

development of tourism in the context of development theory data, its 

features in developed and developing countries. 

Keywords: tourism, development paradigms, modernization, 

dependence, economic neoliberalism, alternative development, the 

concept of sustainable development. 

 

Резюме: Статья посвящена изучению теоретических подходов 

к развитию туризма.  В ней рассматриваются теории развития с 

середины ХХ века, такие как модернизация, неолиберализм и 

устойчивое развитие. В статье нашло отражение развитие туризма в 

контексте данных теории развития, его особенности в развитых и 

развивающихся странах.  

Ключевые слова: туризм, парадигмы развития, 

модернизация, зависимость, экономический неолиберализм, 
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альтернативное развитие, концепция устойчивого развития  

 

Туризм как самостоятельная отрасль начала формироваться в 

50-е годы ХХ века. Этому способствовало в том числе и 

использование воздушного транспорта. Кроме того, в эти годы 

наблюдался рост уровня жизни населения, а наемным работникам 

начали предоставляться оплачиваемые отпуска. Именно в эти годы 

туризм формируется, как отрасль обретая глобальный характер. 

В 1975 году появилась Всемирная Туристическая Организация 

(WTO) со штаб-квартирой в Мадриде. К 1992 году туризм и 

путешествия стали крупнейшей отраслью в мире, и культурный 

туризм стал самым быстрорастущим сегментом отрасли. Это 

предоставило новые возможности для трудоустройства и явилось 

источником иностранной валюты.  

Для лучшего понимания роли туризма в мировой экономике 

необходимо иметь представление о концептуальных основах 

мирового туризма.  Существуют определенные парадигмы развития 

стране и каждой из них соответствуют подходы в развитии туризма. 

В данной статье будут рассмотрены такие парадигмы развития как 

модернизация, зависимости, экономический неолиберазизм, 

устойчивое развитие.  

Модернизация приходится на 1950-1960 годы ХХ 

века.[12,c.49]  Для нее характерен эволюционирующий социально-

экономический переход от традиционного общества к современному. 

В развитых странах происходит переход от сельского общества к 

городскому и денежный рынок начинает играть главную роль. 

Влияние семьи снижается и организации начинают все более 

отличаться по мере того, как вводятся современные ценности. 

Модернизация была основой для многих исследований в 

области  туризма в развивающихся странах в середине ХХ века. 

Ранние тенденции модернизации прослеживаются в Кейнсианской 

модели экономического роста для стран Европы и Америки. В 

период после Второй Мировой войны доминировала функциональная 

модернизация под влиянием кейнсианства провозглашавшая 

государственное вмешательство. Ростоу в теории экономического 

роста утверждает, что развитая страна проходит в своем развитии 

следующие стадии: традиционное общество, подготовки условий для 

взлета, перехода к индустриальному развитию, индустриальное 

общество «массового потребления»; 

Ростоу утверждал, что эти стадии наблюдаются в теории 

экономического роста и более обобщенно в мировой современной 

истории.  

Приверженцы теории этапов экономического роста должны 
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накоплять средства и инвестировать часть ВВП для обеспечения 

экономического роста. По их мнению, страны способные экономить 

до 15-20% ВВП будут развиваться намного быстрее. 

В данный период туризм был продвинут в качестве стратегии 

развития для передачи технологий, увеличения занятости, 

генерирования иностранной валюты, увеличения ВВП, привлечения 

капитала для развития. Первоначальные исследования были 

сосредоточены на положительных аспектах туризма. Увеличение 

платежного баланса являлось одной из основных целей туризма. В 

соответствие с парадигмой модернизации Конференция ООН 1963 

года по международным путешествиям и туризму отметила, что 

правительства должны больше времени уделять туризму в целях 

экономического развития и торговых соглашений. Некоторые 

исследователи предлагали, чтоб платежный баланс был заменен 

более широкой концепцией, включающей доходы и расходы 

туристов, а также международные сделки, косвенно связанные с 

туризмом. В то же время то же предполагалось, что неблагоприятные 

социальные побочные эффекты от туризма тоже должны быть 

учтены в уравнении. Ван Дорн утверждал, что развитие туризма 

может быть понятым только в контексте стадии развития страны. Ван 

Дорн предложил типологию сочетающую уровни развития туризма с 

уровнями социального и экономического развития. Это отражается в 

эволюционных моделях туризма. [2,c.71].Некоторые экономисты 

фокусируются на экономическом росте от туризма и опираются на 

знаменитую модель становления рыночной экономики Ростоу. Турот 

связал развитие международного туризма с развитием маршрутов 

авиакомпаний. [3,c173]          

Ранние теории и стратегии регионального экономического 

развития кратко рассматривались в рамках стратегии парадигмы 

модернизации. В более поздних работах туризм рассматривался как 

инструмент регионального развития. Правительства, стремящееся 

выровнять уровни регионального развития могут использовать 

туризм как инструмент развития. Например,   активные туристы, 

отдыхающие не менее чем в четырех регионах страны способствуют 

большему развитию чем менее активные туристы, усиливающие 

пространственные различия. Согласно теории «полюсов роста» 

французского экономиста Франсуа Перру, правительство Мексики 

использовало туризм для развития регионов вдоль побережья[4,c.48]. 

Инфраструктурные преобразования для развития туризма также 

являются инструментом регионального развития. В работах, 

посвященных региональному экономическому развитию, туризм 

рассматривается как источник прямых, косвенных и индуцированных 

доходов на уровне региональной, местной и национальных экономик.  
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Теория зависимости в туризме. (60-70 гг.годы) [12,c.50] 

Теория зависимости туризма является одной из доминантных 

теорий развития, используемых в исследованиях по туризму. Основа 

аргумента зависимости лежит в организации индустрии туризма в 

странах третьего мира. Мюллер утверждал, что транснациональные 

корпорации приводят к отсталости стран третьего мира[5,c.124].Так 

как интегрирующей силой в международном туризме является 

крупные многонациональные компании развитых стран, о именно 

они контролируют авиакомпании, продажу туров и гостиничные 

сети. Эти компании могут создавать, координировать и продвигать 

компоненты отрасли для разработки туристического продукта. 

Бриттон разработал трехуровневую структурную модель стран 

третьего мира (штаб-квартиры, филиалы, туристические 

предприятия) которые указывают на отсутствие контроля у стран 

третьего мира над индустрией туризма[6,c.331]. 

Развивающиеся страны оказываются заблокированными в 

маркетинговой системе применяющей стандартизированные 

турпакеты подготовленные в развитых странах. Контроль над 

местными и иностранными капиталом осуществляется посредством 

коммерческой практики, включающей контроль над технологией 

туризма, дизайном продукта, ценой продукта, экономией масштаба. 

Доминирующие фирмы структурной модели способны проникать на 

национальные рынки и контролировать национальные фирмы. 

Недостаточно хорошо развитое сельское хозяйство и производство в 

развивающих странах приводит к зависимости от импорта. Это 

усиливает зависимость и уязвимость развивающихся стран. В 

попытке понять социальные и институциональные процессы наряду с 

экономической ситуацией, где пользу получают только определенная 

часть элиты, Бриттон исследовал политические факторы экономики 

туризма. Туристическая индустрия развивающихся стран 

эксплуатируется в связи с их колониальным прошлым. Дьюк 

фокусировался на политической экономике туризма в Африке, 

утверждая что при использовании туризма в целях развития, 

необходимо учитывать взаимодействие государства с группами 

давления, приводящее к определенному типу политики[7,c.7]. 

В литературе по туризму, рассматривается также культурная 

зависимость, развивающееся вместе с массовым туризмом. Дин 

обнаружил, что в большинстве мусульманских стран, религия не 

оказывает влияния на туристические операции. Все идеи и 

политические принципы, используемые в туризме, повторяют 

западный стиль управления. Другие исследователи рассматривали 

проблему зависимости маленьких островов для которых туризм 

является источником существования и защитой от различных 
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неблагоприятных ситуаций. В большинство работ по туризму 

рассматриваются негативные факторы развития туризма 

(социальный, экономический, экологический). Развивающиеся 

страны, зависимые от иностранных туристов, испытывают конечный 

эффект негативных факторов. Бертран утверждал, что существуют 

регионы с маленькими островами  где наблюдается «устойчивое 

зависимое развитие»[8,c.89]. В более поздних исследованиях 

говорится о том, отношение к теории зависимости и влияния в 

туризме должно быть изменено, так как общество не только влияет 

на туризм, но и туризм влияет на общество. Были сделаны попытки 

применить более высокий уровень теоретического понимания 

природы влияния туризма и реакции отдельных людей и 

предпринимателей на его возможности. 

Экономический неолиберализм и туризм. [12,c.53] 

Тема экономического неолиберализма в туризме получила менее 

пристальное внимание чем остальные парадигмы развития. Важным 

аспектом этой парадигмы развития является акцент на 

конкурентоспособном экспорте и использования SAP (Пограмм 

стратегического развития). Туризм является экспортной индустрией 

третичного сектора и международные организации спонсируют 

планы по развитию туризма и инфраструктуры туризма. Займы по 

туризму стали увеличиваться, начиная с 1960 годов. Европейский 

Союз начал оказывать помощь развивающимся странам в следующих 

сферах: инфраструктура, человеческие ресурсы, развитие рынка, 

сохранение ресурсов и стратегическое развитие. Более того, 

Европейский союз оказал помощь странам ACP (страны Африки, 

Карибского и Тихого океана) приняв конвенцию 1986-1990 гг. (Lome 

Convention). В этой конвенции впервые были упомянуты главы, 

посвященные туризму как неотъемлемой части сотрудничества и 

торговых услуг. Евросоюз также обеспечил развитие туризма 

посредством программы LEADER. Значение туризма как 

экономической деятельности, направленной на получение 

иностранной валюты увеличилось после глобального сдвига в пользу 

экономического неолиберализма. Предоставление услуг – как 

центральной части неолиберальной стратегии внешнего развития – 

это содействие секторам роста, таким как туризм или 

нетрадиционный экспорт. Мировой Банк профинансировал ряд 

туристических проектов, включая  Nusa Dua Resort в Бали (14 

млн.долл.), Puerto Plata Resort в Доминиканской Республике (25 млн. 

долл.), Проект туристического развития Южной Анталии (26 млн. 

долл.). [13,c56]Хотя в Мировом Банке не имеется департаментов, 

занимающихся именно туризмом, два агентства МБ - 

Международная Финансовая Корпорация (IFC) и Агентство по 
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гарантированию инвестиций (MIGA) – активно задействованы в этом 

секторе. Инвестиции Международной Финансовой Корпорации 

включают:1) Инвестиции в страны с переходной экономикой; 2) 

Создание гостиничной инфраструктуры для развития бизнеса; 3) 

Восстановление и модернизация устаревшей гостиничной структуры. 

 Эти инвестиции были нацелены на страны с небольшими 

перспективами развития туризма, где туризм может стать важной 

частью экономики и способствовать распространению 

экономической активности на территории всей страны. Агентство по 

гарантированию инвестиций (MIGA) обеспечивает приток 

инвестиций в развивающие страны. Пока предпринимаются усилия 

для повышения популярности туризма, большинство проводимых 

проектов могут быть классифицированы следующим образом: 

инфраструктура, экологические программы, экотуризм, охрана 

культурного наследия, поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

В 1980 году правительство Турции взяло ориентацию на 

частный сектор и приняло закон об иностранных инвестициях. Закон 

позволял использовать до 100% иностранных инвестиций и 

присоединяться к совместным проектам. С 1982 года этот закон 

обеспечивал подобные условия и для сферы туризма. ВТО (WTO) 

также подчеркнула значение международных денежных рынков для 

сектора туризма в своем исследовании о влиянии евро на туризм. 

В 1970-х по 1980 годы 29 стран Африки в определенной 

степени реализовали SAP. Эти программы, поддерживаемые 

Мировым Банком (WB) [14] и Международным Валютным фондом 

(IMF) [15] реализовались в виде сокращения государственных 

монополий, продажи государственных активов частным компаниям, 

либерализации экономики путем притока иностранных инвестиций 

непосредственно в туристическую отрасль.    

 SAP сократило влияние государственного сектора и 

подчеркнуло важность частного сектора в развитии туризма. Однако, 

государство имеет важные функции, дающие больше возможностей 

для развития туристического сектора чем возможности 

непосредственного развития внутри сектора. В первую очередь эти 

функции связаны с условиями инвестирования и системой 

налогообложения. Правительства стран Африки разрешило 

увеличить долю частного сектора в развитии туризма признавая роль 

рынка в эффективном использовании ресурсов. Хотя экономический 

неолиберализм получил относительно меньше внимания в 

литературе по туризму, преобразования положительные 

государственной политики можно рассматривать как результат 

использования SAP. 
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 Альтернативное развитие и туризм.[12,c.56] 

Концепция альтернативного развития используется в исследованиях 

по туризму относительно недавно, но играет большую роль в 

развитии туризма так как опирается на концепцию устойчивого 

развития. Придерживаясь парадигмы альтернативного развития 

авторы написали о ряде проблем туризма в развивающихся странах - 

местные проблемы, проблемы с организацией предпринимательской 

деятельности, расширение прав и возможностей местных сообществ 

при принятии решений, роль женщин в туризме, устойчивое развитие 

туризма. 

 Многие аналитики туризма разочаровались в массовом 

туризме в пользу «альтернативного туризма». Проблема определения 

альтернативного туризма была поднята Батлером и 

Броманом.[9,c.31],[10,c.48]. Батлер сравнивал альтернативный туризм 

с устойчивым развитием. Это звучало привлекательно и предлагало 

новый подход и новую философию для старой проблемы что можно 

применить относительно всего и ко всему. Броман утверждал, что 

термин «альтернативный туризм» неподходящий, так как есть 

множество выражений подходящих под определение данной 

концепции. Стратегия альтернативного туризма подразумевает 

следующее: небольшие, локальные организации, участие жителей 

местности, культурная и экологическая среда. Броман подчеркивал, 

что несмотря на схожесть стран, при применении стратегии 

альтернативного туризма важно принять во внимание изменяющиеся 

условия и интересы стран. 

 Исследователи установили, что местные сообщества не только 

используют влияние туризма, но и отвечают на это усилением 

предпринимательской активности. Исследование туризма на 

островах Бали – Туфе и Новой Гвинее – установили, что небольшие 

гостевые дома принадлежат местным предпринимателям, 

формирующим отрасль туриндустрии. Они в основном использовали 

труд местных работников и строительные материалы местного 

производства. Таким образом, развитие туризма в этих странах стало 

генератором дохода населения. Они обосновывали это тем, что при 

развитии туризма используются местные ресурсы. Тэлфэр и Уэлл в 

своей статье о связи туризма и производства продовольствия в стране 

проанализировали ситуацию на примере местных фермеров и 

рыбаков на острове Ломборк в Индонезии[11,c.421]. Ряд авторов 

указывают на связь малого предпринимательства с концепцией 

устойчивого развития. Авторы, занимающиеся планированием 

туризма, указывают на необходимость вовлечения местных 

сообществ в процесс планирования и расширения их прав и 

возможностей. В развивающихся странах в процессе привлечения 
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местных сообществ часто возникают институциональные 

препятствия, которые сложно преодолеть.  

 В концепции альтернативного туризма наряду с ролью 

местных сообществ, признается также важность принципов 

устойчивого развития. 

 В современном мире часто возникают споры насчет сущности 

концепции устойчивого развития. Сдвиг в сторону концепции 

устойчивого развития туризма стал наиболее очевиден после выпуска 

журнала «The journal of Sustainable Tourism» в 1993 году. 

Исследователи туризма оценивают усилия туриндустрии с точки 

зрения применения практики устойчивого развития включающей: 

аудит окружающей среды, правила поведения и инициативы, такие 

как Green Globe scheme (международная программа экологической 

осведомленности для индустрии туризма), которая появилась на 

конференции 1992 года в Рио де Жанейро.  

 Responsible Tourism Institute (Институт ответственности по 

туризму) –RTI - более 20 лет занимается оценкой вклада туризма в 

устойчивое развитие. Институт был создан после Всемирной 

конференции по устойчивому туризму 1995 года при поддержке 

UNESCO (ЮНЕСКО), UNWTO (ЮНВТО), программы ООН по 

окружающей среде UNEP и Европейского Союза. С тех пор миссия 

RTI состоит в продвижении принципов World Charter for Sustainable 

Tourism (Всемирной хартии по устойчивому развитию). 

 В настоящее время туристическая отрасль во всех странах 

несет большие потери от пандемии COVID-19 и есть необходимость 

в формировании новых концепций развития туризма в период после 

пандемии, с учетом изменившимися требованиями к санитарно-

гигиеническим нормам и ростом цифровизации, внедрением 

цифровых технологий.  

 

Литература 

 

1. Hunziker, W. & Krapf, K. (1942). Grundriss der allgemeinen 

Fremdenverkehrslehre. (The Outline of General Tourism Science). 

Zuerich: Polygraphischer Verlag.  

2. Van Doorn, J.W.M. (1989) Acritical assessment of socio-cultural 

impact studies of tourism in the Third World. In T.V. Singh, L. Theuns 

and F.M. Go (eds) Towards Appropriate Tourism:The Case of Developing 

Countries (pp. 71–91). 

3. Thurot, J. and Thurot, G. (1983) The ideology of class and tourism: 

Confronting the discourse of advertising. Annals of Tourism Research 10 

(1), pp(173–189). 

4. Perroux, F. (1988) The pole of development’s new place in a general 



41 
 

theory of economic activity. In B. Higgins and D. Savoie (eds) Regional 

Economic Development: Essays in Honour of Francois Perroux (pp. 48–

76). Boston, MA: Hyman. 

5. Muller, R. (1979) The multinational corporation and the 

underdevelopment of the Third World. In C. Wilber (ed.) The Political 

Economy of Development and Underdevelopment (1st edn) (pp. 124–151). 

New York: Random House. (Originally published 1973.) 

6. Britton, S.G. (1982a) The political economy of tourism in the Third 

World.  Annals of  Tourism Research 9 (3), pp(331–358). 

7. Dieke, P. (1989) Fundamentals of tourism development: A Third World 

perspective. Hospitality Education and Research Journal 13, pp(7–22). 

8. Bertram, G. (1986) Sustainable development in Pacific micro-

economies. World Development 

14 (7),pp (809–822). 

9. Butler, R.W. (1992) Alternative tourism: The thin edge of the wedge. In 

V.L. Smith and W.R. 

Eadington (eds) Tourism Alternatives Potentials and Problems in the 

Development of Tourism 

(pp. 31–46). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

10. Brohman, J. (1996b)Newdirections in tourism for Third World 

development. Annals of Tourism Research 23 (1), (pp48–70) 

11. Telfer, D.J. and Wall, G. (2000) Strengthening backward economic 

linkages: Local food purchasing by three Indonesian hotels. Tourism 

Geographies 2 (4),(pp 421–447). 

12.Sharpley.R and Tefler.D.G (2002) Tourism and Developments 

Concepts and Iissues (63) 

13.Enskeep.I and Kallenberg.M (1992) An integrated approach to resort 

development Madrid WTO (pp 56) 

14. https://www.worldbank.org/en/home 

15. https://www.imf.org/en/Home 

 
UOT:338 

Samira AMIROVA  

Azerbaijan Tourism and Management University 

                                                                                   PhD, Senior 

lecturer  

 

TOUR ISM POTENTIAL OF AGSTAFA AND ITS HİSTORICAL AND 

CULTURAL TOURISM OPPORTUNITIES 

 

AĞSTAFANIN TURİZM POTENSİALI VƏ TARİXİ VƏ MƏDƏNİ 

TURİZM İMKANLARI 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АГСТАФЫ И ЕГО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

https://www.worldbank.org/en/home
https://www.imf.org/en/Home


42 
 

 

Abstract: The article studies the tourism potential of Agstafa, the 

north-western region of Azerbaijan, and identifies ways to develop it as a 

tourist destination. The historical and cultural potential of the tourist area 

was studied and natural monuments located in Agstafa region: forests, 

rivers and lakes, reserves, recreational and health opportunities and 

historical and cultural monuments: castles, ancient buildings, museums, 

ethnics, national heritage samples were involved in the study. If the 

recommendations given in the conclusion part are taken into account, the 

region can be better adapted as a tourist destination. 

Keywords: equestrian tourism, Galtan gorge, hippotherapy, 

reserve, Dilbaz horses. 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi olan 

Ağstafanın turizm potensialı araşdırılmış və onun turizm məkanı kimi 

inkişaf yolları müəyyən edilmişdir. Turizm məkanının tarixi və mədəni 

potensialı öyrənilmiş və Ağstafa rayonunda yerləşən təbiət abidələri: 

meşələr, çay və göllər, qoruqlar, rekreasiya və sağlamlaşdırma imkanları 

və tarixi-mədəni abidələri: qalalar, qədim tikililər, muzeylər, etnoslar, 

milli irs nümunələri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Nəticə hissəsində verilən 

tövsiyələr nəzərə alınarsa, bölgəni turizm məkanı olaraq daha yaxşı 

uyğunlaşdırmaq olar. 

Açar sözlər: atçılıq turizmi, Qaltan dərəsi, ippoterapiya, qoruq, 

Dilbaz atları. 

 

Абстракт: В статье исследуется туристический потенциал 

Агстафы, северо-западного региона Азербайджана, и определяются 

пути его развития как туристического направления. Был изучен 

историко-культурный потенциал туристической зоны и памятники 

природы, расположенные в Агстафинском районе: леса, реки и озера, 

заповедники, рекреационные и оздоровительные возможности, а 

также историко-культурные памятники: замки, старинные постройки, 

музеи, этносы, образцы национального наследия привлечённые к 

исследованию. Если учесть рекомендации, приведенные в 

заключении, регион может быть лучше адаптирован как 

туристическое направление.  

Ключевые слова: конный туризм, ущелье Калтан, 

иппотерапия, заповедник, лошади Дильбаз.  

 

Introduction: Tourism development remains a relatively new 

sector in Azerbaijan. Azerbaijan has  great potential in this area. The 

country is rich in a variety of natural, cultural and geographical attractions. 

Despite the huge tourism potential of Azerbaijan, tourism in this country 
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has never developed properly. The share of tourism in the national gross 

product (GDP) is only 2.4% [8]. 

Among the obstacles to the development of tourism in Azerbaijan, 

the followings can be noted: inadequate price-quality ratio in comparison 

with foreign competitors in the field of tourism; lack of demand for year-

round travel services; low level of competition in the tourism market and 

in related industries; the departmental structures of the state management 

of tourism do not meet the requirements; the legislative regulation of the 

tourism industry and services does not meet the requirements; difficult 

access to attractions; insufficient number of qualified specialists in the 

tourism sector. Today tourism is one of the most priority and promising 

sectors for Azerbaijan as a whole and the regions. In almost all countries 

of Europe and the world, the tourism sector receives large-scale support 

and promotion from regional and local authorities. Regulatory and 

international marketing issues are often the only areas of direct interest on 

the part of national / central authorities. The rest of the issues are dealt 

with at the regional rather than national level. State support for tourism is 

a prerequisite for the sustainable development of the industry [10]. 

 International experience shows that active policies for the 

development of tourism infrastructure, attracting private investors, 

developing a regulatory framework and ensuring favorable economic 

conditions for work will allow the tourism industry to play an important 

role in the socio-economic development of the country. In addition, 

international experience shows that a country that is actively developing 

tourism, allocates significant budgetary funds to the implementation of 

national projects and programs and provides its citizens and visitors with 

high-quality tourism services. 

Body: All the regions of Azerbaijan have pull factors for tourists. 

Ganja – Gazakh an economic region has an ancient history and great 

tourism potential, and covers Gazakh, Agstafa, Tovuz, Gadabay, Shamkir, 

Dashkasan, Goygol, Samukh, Goranboy districts and Ganja, Naftalan 

cities. Agstafa  is an administrative-territorial unit in the Republic of 

Azerbaijan. It is located in the west part of Azerbaijan. In 1593, it was an 

Ottoman Akhistabad district. Aghstafa district was founded  in 1939, was 

abolished in 1959 and its territory was united with Gazakh district, and in 

1990 it became an independent district again. It is located in the north-

western part of the republic, between the Lesser Caucasus and the Gabirri 

plateau, on the Ganja-Gazakh sloping plain and in the Jeyranchol foothills. 

Its area is 1503.7 km2. The center is the city of Agstafa. 

Several small rivers and tributaries of the Kura that is the Agstafa  

flows through the region. Lake Jandargol is also located here. The spring 

Galachma in Tatli village located about 20 km from the city Agstafa is a 

favorite place for both locals and tourists to relax.  Karayazi State reserve 
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was  established in the area of 4.9 thousand hectares on the banks of the 

Kura in 1978 to protect and restore Tugay forests, Karayazi lowlands and 

the middle reaches of the Kura. 

The main purpose of establishing the "Garayazi-Agstafa" sanctuary 

on an area of 12,000 hectares in 1923  was to preserve rare animal and 

bird species (Caucasian deer, pheasant) and to increase their number [1]. 

The beautiful nature, rich flora and fauna create favorable conditions for 

the development of ecotourism in these places.  

Among cultural and historical objects the leading role belongs to 

monuments of history and culture which serve as the main means of 

satisfaction of requirements of informative and cultural tourism.  

Acquaintance with historical and cultural heritage in Agstafa is a strongest 

incentive tourist motive. Tourists can visit these monuments of antiquity 

and places of excavation. It can make profit and significantly influence the 

economic development of the region and give local population the grounds 

to be proud of the unique heritage and give opportunities to share it with 

tourists.  Some of these human settlements called Toyratapa in the village 

of Ashagi Goychali (Bronze Age) and the settlement of Chobandashli 

located in the village of Dag Kasaman (belonging to the end of the Bronze 

Age and the beginning of Iron Age) were included into the list of 

monuments of world importance. 

The historical monuments such as Molla Nagy hill (Stone Age),  

Dumantapa, Boyuktepe and Shish Guzeyi Piri (Bronze and Iron Age) and 

Haja Dag Piri ( Middle Ages) are located near Kochasgar village. Near the 

city of Agstafa, ancient settlements such as Cantepe and Yasotepe 

belonging to the Bronze and Iron Ages, and the villages of Tatli, Yukhari 

Goychali, Hasansu, Ashagi Goychali were also mentioned. The jugs found 

in this area during archeological excavations, necklaces, bowls, vases, 

various household items are kept in the Museum of Local Ethnography. 

There are numerous architectural monuments of particular interest: a 

tower of the XVII century, mosques in the village of Giraq Qasaman 

belongs to the XIX century, mosques in the villages Kolkhalfali, 

Garahasan, Dag Kasaman built in the XIX century [2]. 

One of the historical places in Agstafa region is Galtan gorge. This 

area, distinguished by its antiquity, attracts attention due to its 

geographical relief. 

The Galtan gorge is a part of the Keshikchidag State Historical and 

Cultural Reserve. The geographical relief is very interesting. There are 

both plains, valleys and mountains. Areas consisting of stone fragments 

and sands also attract the attention of visitors. 

The name "Galtan gorge" is first found in the documents "Tbilisi's 

detailed tax book" belonging to the Turks in the 15th-16th centuries. 

“Toponyms called Galtan gorge and Galtan mountain were used here. 
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Literally, the word kaltan means "stony, lumpy" area. The stones in these 

areas were used in the construction of architectural monuments in the 

Middle Ages. 

Galtan gorge is also located on the ancient Silk Road. This has led 

to the presence of numerous mounds in the area. At the same time, there 

was once a permanent residence here. Due to the fertile climate, the main 

occupation of the locals was cattle breeding. Earlier it was thought that 

there were 87 mounds here. However, current research has shown that 

there are about 150 mounds, including earth and stone tombs. At the same 

time, the "Fenced Camp" discovered by our staff last year also gives 

grounds to say that there is permanent residence in the Galtan Gorge.  

In general, there are 262 monuments in the territory of 

"Keshikchidag" State Historical and Cultural Reserve, which proves that 

the area is quite ancient and interesting. Castles, temples, water wells, 

shelters and caves still remain in need of exploration [6]. 

Construction of a road from Soyugbulag settlement of Agstafa 

region to Keshikchidag State Historical-Cultural Reserve began in 

December last year. With the commissioning of the road, favorable 

conditions will be created for the development of tourism here. After the 

construction of the road it will be possible to build hotels and other 

infrastructure in the reserve.  Keshikchidag has great prospects for the 

development of archeological tourism and the reserve will be ready to 

receive tourists all seasons[7]. 

In the early nineteenth century as part of the creation of new 

international tourist routes in the territories  inhabited by Germans such as 

Khanlar, Tovuz, Shamkir, Agstafa  and other regions of our republic who 

left a deep mark on the history and culture of Azerbaijan, measures are 

being taken for the project "German settlements in Azerbaijan" in order to 

restore the historical and cultural monuments belonging to German 

settlements in the region and create a tourism infrastructure. Within the 

framework of the project, it is planned to develop a tourism development 

plan for the Ganjabasar region together with GTZ. Along with this route, 

the project "Cultural and tourist route Gamigaya", "Alexander Duma in 

the Caucasus" and "Wine Roads" to be implemented under the Kiev 

initiative of the Council of Europe have been developed as part of the 

protection and delivery of national spiritual values to our people [4]. 

The table below show the leveling seasonal fluctuations and evenly 

distributing tourist streams on the territory. Thanks to tourist expenses 

additional money comes to a region economy. Growing number of tourists 

in region undoubtedly cause rise in production of a tourist products, 

creation of the active consumer market and growth of investment appeal 

of the local tourist industry. Growth in production and sales volumes of a 

tourist product, possible with the demand among tourists, leads to creation 

https://azertag.az/xeber/1704423
https://azertag.az/xeber/1704423
https://azertag.az/xeber/1704423
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of new objects of the tourist industry (hotels, catering establishments, 

leisure activity and entertainment), to modernization and increase of 

production efficiency of existing objects of tourist infrastructure and supra 

structure (transportation connection points, public utilities). The increase 

in number of the enterprises of the local tourist industry will increase an 

amount of man-power employed in the sphere of tourism that creates jobs 

for a large number of women and youth. 

Tourism 

  2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Number of hotels and hotel-type 

enterprises, by unit 4 5 5 5 5 5 

   

    number of numbers, unit 34 56 62 70 77 77 

    disposable capacity, space 74 121 132 153 183 183 

Number of placed people 2186 3087 4542 8859 6896 3087 

Number of nights, man-night 2339 3562 5380 20916 18233 4262 

Income of hotels and hotel-type 

enterprises, thousand manats 31,7 67,8 95,0 451,8 248,8 84,1 

Expenses of hotels and hotel-type 

enterprises, thousand manats 30,0 50,8 57,3 80,6 74,2 60,3 

https://www.stat.gov.az/source/regions/ 

 

Equestrianism has been practiced in Azerbaijan, an integral part of 

the Turkic world, since ancient times. At present, there are more than 425 

breeds of horses in the world, two of which - Karabakh and Dilbaz horses 

are bred in our country. These two breeds of horses are the pride of the 

Azerbaijani people.  

Dilbaz horses, which are mountain animals, are bred in Gazakh, 

Agstafa and Tovuz regions of Azerbaijan. Until the 18th century, these 

horses, bred only in Azerbaijan, were not paired with other breeds. 

Beginning in the middle of the 18th century, Arabian, Persian and 

Turkmen horses had some influence on the formation of the Dilbaz breed. 

However, Karabakh refugees also played a role in the development of the 

Dilbaz breed. 

The charmers are distinguished by their indecisive temperament 

and widespread gait. It is a healthy, long-lived and reproductive breed. A 

positive sign of a horse that is nervous and very energetic is its high speed. 

The development of stallions ends at the age of 4-5. Horses spend the 

winter in pastures with harsh terrain and semi-desert vegetation, located at 

an altitude of 500 meters above sea level. 

The body structure of dilbaz is typical for riding. These horses, 

which are gray and brown (brown-black), have a small body. Its height 

reaches 135-140 centimeters, in some 147-148 centimeters. Due to its 
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speed, it reaches a distance of 1600 meters in 2 minutes 20.3 seconds, and 

1800 meters in 2 minutes 39.1 seconds. 

The experiments conducted at the Baku State Racecourse since 

1923 had a great impact on the height, development and agility of this 

breed. 

Dilbaz horses are used in the mountains and in national sports. 

These horses are very hardy and can easily cover 45-55 kilometers per day 

in the mountains with a load of 115-130 kilograms, and 70 kilometers as a 

horse.  

From ancient times the games with the participation of horses were 

held in different countries. The goal was to find the strongest, fastest and, 

most importantly, the most ideal understanding of the participants. In 

Azerbaijan, as in the cultures of the Caucasian peoples, equestrian games 

rightly occupy one of the honorable places. There are several unique 

equestrian games that originated and are still developing in our country. 

Various competitions and contests are held every year in connection with 

these games. 

Chovken shooting game is the most widespread ancient national 

team sports competition in Azerbaijan. This game is considered the 

ancestor of modern polo. In 2013, Azerbaijan was included in the 

UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 

Protection. 

In ancient times, the game of aristocracy was played on a separate 

field, on specially trained horses. Representatives of the royal family 

usually took part in the competitions [5]. 

Equestrian tourism and horseback riding can be boldly called a 

cognitive and health-promoting activity. This type of tourism can also be 

attributed to the sport of crossing forest, pass and river barriers. 

Equipment and food are transported in special bags or saddles 

hanging from the saddle. The routes are mainly designed for untrained and 

inexperienced riders. After initial training on the basis of special programs 

in tourist bases, the tourist acquires the skills of looking after the father, 

the ability to drive, saddle and attach him to the cart. 

Azerbaijan is a favorable place for the development of equestrian 

tourism. Numerous trails and paths in the forests and mountains, where 

people rode horses in ancient times, allow you to choose interesting routes 

and enjoy horseback riding, as well as the surrounding beauty, sights and 

historical monuments. 

Equestrian tourism is an elite form of dynamic recreation. 

Horseback riding is different: it can be extreme horseback riding in a hilly 

area, or just relaxing and enjoying the beautiful scenery. Many tourists 

choose equestrian tours designed for several days. If you go on such a 

journey, then you will encounter many interesting things and enjoy them 
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incomparably. You can see many exotic places, on horseback you can pass 

through beautiful forests and foothills. 

Horseback riding is not only fun, but also good for health. The 

method of rehabilitation through horseback riding is called hippotherapy. 

Thus, riding a therapeutic horse has a positive effect on both the mental 

and physical condition of the patient. Many equestrian clubs in Azerbaijan 

use both methods of hippotherapy. 

For training with the most severe patients, the positive effect of the 

horse's temperature (the body temperature of the horse is 1-1.5 degrees 

higher than in humans) is used, and the most severe patients are usually 

put on a saddleless horse. Another factor that has a positive effect on 

patients is the rhythmic shaking of the horse during movement, which 

results in close contact with a large, strong and benevolent animal, 

massaging the muscles and back. 

More injured patients usually start with a therapeutic ride on 

horseback, but this is the initial stage for them. Children in this group are 

first taught the elements that govern a horse, and then the rules of riding a 

horse. 

It should also be noted that there are very few contraindications to 

treatment with hippotherapy or horseback riding. Examples of hemophilia, 

congenital bone fragility, severe and moderate to severe disease, some 

chronic inflammatory diseases (kidney disease, diabetes, special attention 

to spinal cord injuries and injuries) are some of the contraindications. 

It was observed that the therapeutic value of horseback riding is 

greater for children aged 5-12 years. In addition, horseback riding 

contributes to the overall development of the child, makes him brave, 

agile, resilient, courageous and resourceful, and strengthens the morale. It 

is not wrong to say that a horse, first of all, heals the soul. 

Equestrian tourism in Azerbaijan is expanding its borders every 

year. Many modern centers and tourist bases are being built, new 

interesting routes. 

Conclusion: The regional authorities have to implement a range of 

initiatives for the tourism sector to be able to reach its full potential: ● to 

ensure that a competitive tourism development concept is in place in the 

region (many regions of Azerbaijan now either have no strategic concept 

of tourism development whatsoever, or their strategies are not elaborate 

enough); ● to identify other non-infrastructure problem impeding tourism 

development in the region (lack of personnel, obstacles to small 

entrepreneurship expansion, etc.); ● to work out a master plan, a 

marketing plan and a range of actions to interest private and state 

investments, guarantee that implementation of the selected strategy and 

tourism development in the region is well managed ; ● to ensure 

promotion for the region [3]. 
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АНИМАЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В СТРАНЕ 

 

ANİMASİYA TURİZMİN ÖLKƏDƏ İNKİŞAFI ÜÇÜN VACİB 

AMİL KİMİ 

ANIMATION AS THE IMPORTANT FACTOR OF TOURISM 

DEVELOPMENT IN THE COUNTRY 

 

Абстракт: В данной статье рассмотрены нынешнее 

положение и перспективы развития анимационной деятельности в 

Азербайджане. Осуществлён краткий анализ туристической отрасли 

и развитие этой отрасли с внедрением анимации. В статье 

рассматриваются теоретические особенности эффективности 

деятельности досуга. Анализируются междисциплинарные 

показатели влияния индустрии туризма на экономику страны. 

Описано добавление и внедрение туранимационных программ в 

турпродукт.  

Ключевые слова: туризм, экономика, анимация, рекреация, 

досуг. 

 

Xülasə: Bu məqalədə animasiya fəaliyyətinin Azərbaycandakı 

mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə edilir. Turizm sənayesinin 

qısa təhlili aparılmışdır və animasiya fəaliyyətinin tətbiqi ilə turizm 

sənayesində inkişafı göstərilmişdir. Məqalədə asudə vaxtın səmərəli 

keçirilməsi fəaliyyətinin nəzəri xüsusiyyətləri müzakirə edilir. Ölkə 

iqtisadiyyatında turizm sənayesinin sahələrarası fəaliyyətə təsirini təhlil 

edir. Turməhsula animasiya fəaliyyətini  əlavə etməklə tərtib edilməsi və 

tətbiqi tədqiq edilir.  

Açar sözlər: turizm, iqtisadiyyat, animasiya, rekreasiya, asudə 

vaxt. 

 

http://tourlib.net/statti_tourism/tajgibova.htm
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         Abstract: This article deals with the current situation and 

prospects of development of animation activity in Azerbaijan. A brief 

analysis of the tourism industry and the development of the industry with 

the introduction of animation have been shown. In the article the 

theoretical features of leisure activity are considered. The impact of inter-

disciplinary performance of the tourism industry to the economy of the 

country is analyzed in this article, as well. The article describes the 

addition and introduction of animation programs to the tourism product.  

Key words: tourism, economics, animation, recreation, leisure 

time. 

 

Туранимационная деятельность имеет огромное значение не 

только для людей, но и для всей индустрии туризма. Совместимость 

анимационных программ с такими туранимационными функциями, 

как адаптационная, экономическая, компенсационная, 

стабилизирующая, оздоровительная, информационная, 

образовательная, совершенствующая, рекламная, психологическая, 

информативная, педагогическая функции повышает спрос на 

туристические маршруты и путешествия, рынок туристических услуг 

с интересным контентом, увеличивает репутацию работы 

гостиничного предприятия. В условиях жесткой конкуренции на 

рынке туристских обслуживаний, ни одно мероприятие не может 

быть задумано или организовано без добавления анимационных 

программ [16, стр. 105].  

Анимация стала неотъемлемой частью современных 

туристских обслуживаний для культурных, развлекательных и 

тематических мероприятий, предлагаемых туристам для отдыха и 

развлечений. Аниматор играет важную роль в организации  

анимационных программ. К сожалению, в нашей стране, в этой 

области очень мало квалифицированных кадров. Поэтому одной из 

важнейших задач туристического бизнеса является подготовка 

специалистов в области анимации на профессиональном уровне. 

Специалисты, искусно владеющие этой профессией, смогут 

разрабатывать и внедрять множество анимационных программ на 

высоком уровне в этой области, что напрямую повлияет на развитие 

индустрии туризма и продемонстрирует необходимость в анимации 

[13]. 

Сценарий – с древнегреческого слова «scaena» означает 

«сцена, театр, эстрада». Сценарий является неотъемлемой частью 

анимационной программы. Без грамотно проработанного сценария 

невозможно представить  организацию анимационной программы. 

Так как сценарий представляет из себя по-секундно расписанный 

список всей программы, который наглядно показывает в котором 
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часу, какие лица будут выступать и как. Синопсис  происходит с 

древнегреческого слова «ōpsis» – «обзор, сводка, краткое обозрение». 

Синопсис – это краткое описание всей анимационной программы 

[22].  

Мир с каждым годом стремительно меняется, таким образом 

меняются и потребности людей. Если раньше туристические услуги, 

путешествия считались роскошью, то сейчас туризм стал 

неотъемлемой частью жизни и даже необходимостью для 

большинства людей [1]. Пакет услуг, формируемый и 

предоставляемый отелями и другими туристическими 

предприятиями, уже не отвечает потребностям современного 

человека.  В результате, ряд предприятий сталкиваются с проблемой 

привлечения туристов.     

Современный отель – это не просто средство размещения, 

это также культурный центр, который создает условия для 

приобщения людей к развлечениям и отдыху после трудовой 

деятельности, то есть –  к анимации.    

Отели обязаны реагировать на постоянно меняющиеся 

потребности и желания туристов, продолжая свою деятельность 

предлагать различные услуги, чтобы иметь преимущество среди 

конкурентов. Поэтому, помимо организации проживания и питания, 

многие отели с целью развлечения своих гостей, а также увеличения 

продаж, прибегают к анимационной деятельности.  Отели и другие 

туристические предприятия устанавливают деловые и экономические 

отношения с развлекательными и спортивными учреждениями для 

получения  данных услуг. Но некоторые отели создают 

анимационные отделы уже в своей структуре. Кроме того, многие 

средства размещения имеют собственные спортивные сооружения 

(бассейн, водные аттракционы, поля для тенниса и гольфа), а также 

концертные залы, дискотеки, различные игровые залы и т.д. [20, стр. 

45].   

Сфера развлечений и спорта играют важную роль в 

индустрии гостеприимства. В настоящий период технологического 

развития повышается интенсивность труда, ускоряется ритм жизни, 

ухудшается экологическая обстановка, у людей часто возникают 

эмоциональные перегрузки, физические и моральные расстройства. 

Поэтому индустрия туризма является неким инструментом для 

избавления от стресса, усталости и напряжения повседневной жизни. 

В то же время одни и те же услуги быстро надоедают туристам, они 

жаждут новых ощущений. Поэтому сфера анимации является чуть ли 

не первой необходимостью на любом туристическом предприятии, 

иначе оно обречено на провал [25, стр. 74]. Следует отметить, что 

анимационные программы широко используются не только в 
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туристической сфере, но и в социальной. Как пример можно 

привести организацию юбилеев, дней рождений, памятных событий, 

свадеб и так далее. Таким образом анимацию можно назвать 

составной частью культурно-развлекательных программ.  

Сегодня люди устали от стрессовой, однообразной и скучной 

среды, созданной тяжелым трудом и городской жизнью. Такая 

ситуация негативно сказывается на здоровье человека. Кроме того, 

такие факторы, как сокращение рабочего времени, рост дохода на 

душу населения и развитие транспортных и коммуникационных 

систем, сделали досуг важной частью жизни людей [10]. 

Быстрые темпы индустриализации и урбанизации также 

влияют на туристический сектор. Отдых важен для людей, чтобы они 

могли эффективно использовать свое свободное время, уйти от 

среды, в которой они живут, обновиться и вернуться к своей 

повседневной жизни с более высокой мотивацией. Сегодня люди 

предпочитают частый и краткосрочный отдых. Развитие 

коммуникационных и транспортных технологий позволяет 

осуществлять туристическую деятельность, одновременно повышая 

интенсивность конкуренции между туристическими направлениями. 

Туристические направления стремятся повысить свою 

конкурентоспособность при помощи мероприятий, которые они 

организуют, или проводят, в дополнение к своим историческим и 

культурным характеристикам, чтобы привлечь и создать спрос на 

туризм [11, стр. 59].  

Досуг и отдых: в свободное время люди занимаются 

расслабляющими и бодрящими занятиями, для того, чтобы 

избавиться от стресса из-за утомительной повседневной работы. 

Отдых, обычно, рассматривается как способ разнообразить свое 

свободное время различными занятиями. Рекреация представляет 

собой занятия, которые участники выбирают добровольно, чтобы 

провести свое свободное время с пользой для физического и 

морального здоровья [7]. Отдых относится к любому виду 

деятельности, в котором человек добровольно активизирует свой 

творческий потенциал для повышения релаксации, 

информированности и общительности, помимо работы и социальной 

необходимости. Отдых – это деятельность, в которой люди 

добровольно, по своей воле участвуют активно либо пассивно.  

Слово «рекреация» происходит с латинского языка «recretio» 

и означает «отдых, восстановления, возрождение». Наблюдая за 

поведением людей, участвующий в рекреационных мероприятиях, 

можно заметить, что эти люди чувствуют себя комфортно,  они  

мотивированы, у них наблюдается прилив внутренних сил. Кроме 

того, рекреация положительно влияет на развитие социальной жизни 
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человека [5, стр. 73]. 

Негативные изменения в социальной и физической среде 

повышают потребность людей в отдыхе и мотивации. Людям важно 

периодически избавляться от стрессов, которые вызываются у людей, 

вынужденных адаптироваться к образу жизни, созданному 

индустриализацией и урбанизацией, и поддерживать свое 

психологическое равновесие. Если отвлечься от повседневной 

работы и жизни, это не только повысит эффективность работы и 

мотивацию, но и поможет восстановлению физического и 

психического здоровья. 

Анимационная деятельность включают активное или 

пассивное, групповое или индивидуальное участие в спортивных, 

культурных мероприятиях,  прогулки, развлечения и участие в 

неформальном обучении. Анимационные мероприятия приносят 

участникам счастье, удовлетворенность, творческий потенциал,  

конкурентоспособность, моральную силу и более широкий кругозор. 

Гетц отметил восемь особенностей анимации: 

 Отвлечься от повседневной жизни 

 Свободный выбор занятий 

 Наслаждаться от мероприятия 

 Спонтанность 

 Наличие времени 

 Творческое воображение 

 Приключения и открытия 

 Проведение рекреации [9] 

Анимационные мероприятия классифицируются по 

масштабу и содержанию. Мероприятия по масштабу охватывают 

мега-события, крупные и местные события. Мега-события 

определяются как события, оказывающие влияние на всю экономику 

и глобальные средства массовой информации. Крупные мероприятия 

имеют доминирующее влияние с точки зрения интереса средств 

массовой информации, количества посетителей и экономического 

воздействия. В эту категорию попадают многие международные 

спортивные мероприятия. Местные события могут включать в себя 

все типы событий, которые имеют культурные особенности нации 

или проводятся в определенной географической области. 

Активный отдых очень богат и разнообразен по своему 

содержанию. Рекреационную деятельность можно классифицировать 

как развлекательные, музыкальные, спортивные, игровые, 

художественные, социальные и культурные мероприятия. Гетц делит 

мероприятия на четыре основные группы: 

 Культурные праздники, политические и официальные 

мероприятия, искусство и развлечения 
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 Бизнес и торговля, образование и наука 

 Спортивные соревнования и развлечения 

 Особые мероприятия [9] 

Важность рекреационных мероприятий растет день ото дня с 

точки зрения потребностей, которые стремится удовлетворить 

туризм. При помощи анимационных мероприятий регион продвигает 

свою туристическую деятельность. Культурные, художественные и 

спортивные мероприятия считаются одними из самых эффективных 

методов, используемых в современном туризме для создания имиджа 

событий. 

Анимационные события и туризм. Из-за неблагоприятных 

условий в крупных городах, люди предпочитают отдых за пределами 

города. Сегодня людям необходимы развлекательные мероприятия, 

чтобы поддерживать желаемый уровень жизни. В частности, желание 

людей, живущих в больших городах, избегать многолюдной 

городской жизни является одним из важных факторов, создающих 

потребность в туризме и анимационной деятельности [21, стр. 17]. 

Анимационная деятельность привлекает потенциальных туристов, 

желающих отдохнуть в регионе, где проводится мероприятие, и 

обеспечить туристическую мобильность.  

Туризм, значение которого в мире постоянно растет, и 

сегодня достигло больших масштабов, является одним из наиболее 

эффективных видов деятельности, способных прямо или косвенно 

удовлетворить физические, социальные и психологические 

потребности людей в течение определенного периода времени. В 

туризме имеются разные мотивы, побуждающие людей 

путешествовать. К ним относятся отдых, физическое и умственное 

самообновление, небольшой перерыв от окружающей среды, в 

которой вы живете, посещение исторических и культурных 

достопримечательностей, близость к природе, развлечения, встречи с 

разными людьми и занятия спортом, и эти причины способствуют 

активному отдыху [6].  

Сегодня анимационные мероприятия стали неотъемлемой и 

важной частью стратегии развития туризма и маркетинга. 

Систематически разрабатываются, планируются меры по 

привлечению туристов, и реализуется маркетинговая политика. На 

сегодняшний день анимация является важной и быстро 

развивающейся частью международного туризма и широко 

исследуемой темой в литературе. 

Гетц делит анимационные мероприятия на две группы: 

запланированные и незапланированные. По словам Гетца, благодаря 

своей роли и влиянию на туризм, запланированные мероприятия 

являются важным фактором повышения конкурентоспособности 
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туристических дестинаций [2]. 

Анимационная деятельность определяется как сегмент 

рынка, при котором турист путешествует с целью участия в 

анимационной деятельности или же  участвует в мероприятиях, 

организованных на местах назначения. Анимационные мероприятия 

можно рассматривать как основной или альтернативный 

туристический продукт. Анимационная деятельность определяется 

как планирование, разработка и маркетинг конкретных мероприятий, 

направленных на увеличение числа участников. Анимационная 

деятельность – это быстрорастущий сектор туристического рынка.  

Организованные местные мероприятия обеспечивают 

туристическую мобильность в регионе, все больше привлекая 

потенциальных туристов, которые хотят участвовать в 

анимационных мероприятиях. Гетц отметил, что анимационные 

мероприятия по развитию туризма играют важную роль в маркетинге 

и развитии туристических направлений [2]. 

Причины, по которым туристические дестинации проводят 

определенные анимационные мероприятия, могут быть следующими: 

 Возможность привлечения туристов каждый сезон 

 Увеличить время пребывания туристов 

 Создать положительный образ дестинации 

 Способствовать улучшению инфраструктуры 

 Более эффективно использовать имеющиеся 

возможности 

Мален и Адамс описали функции анимационных 

мероприятий следующим образом: 

 Маркетинговая функция: для привлечения инвесторов 

и туристов к дестинациям 

 Функция туристической привлекательности: 

распределить спрос по разным регионам, увеличить 

продолжительность визитов и пребывания туристов 

 Функция создания имиджа: создать и укрепить 

положительный имидж для дестинаций и других 

достопримечательностей, разрушить отрицательный 

образ 

 Функция поддержки: улучшение инфраструктуры, 

оказание поддержки в обновлении дестинации, с 

целью ее развития. 

 Мотивационная функция: для поощрения первых или 

повторных посещений дестинаций.  [8, стр. 154]. 

Анимационная деятельность может уменьшить воздействие 

сезона и принести значительную прибыль за счет использования 

природных достопримечательностей в межсезонье. Сезонность – 
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одна из важнейших проблем туристической отрасли. Анимационные 

мероприятия имеют значительное преимущество по снижению 

влияния сезонов. Особые мероприятия для клиентов или гостей, 

возможность хорошо провести время –  это социально-культурный 

опыт, происходящий за пределами обычного повседневного выбора 

[9, стр. 59]. Анимация обеспечивает туристическую мобильность в 

регионе за счет привлечения потенциальных туристов, желающих 

заняться рекреационной деятельностью. В большинстве случаев 

люди во время высокого сезона пребывают заграницей. Анимация в 

сфере туризма стала одной из самых популярных способов продлить 

сезон. Анимационные программы увеличивают общие расходы 

туристов при увеличении срока их пребывания. Анимационная 

деятельность – это быстрорастущая профессиональная сфера, в 

которой туристы ценятся так же как и потенциальный рынок, а 

туристический сектор стал важным партнером в успехе и 

привлекательности мероприятий [2]. Определение того, почему люди 

посещают анимационное мероприятие, играет ключевую роль как в 

управлении мероприятием, так и в маркетинге. Планирование и 

программирование анимационных мероприятий определяют качество 

и привлекательность мероприятия. В то время как сезонная 

деятельность вызовет скопление людей в регионе, деятельность в 

межсезонье окажет влияние на стимулирование экономики. Сильная 

связь между удовлетворением и повторными посещениями требует 

от организаторов мероприятий сосредоточения внимания на 

стратегиях, целью которых является повышение удовольствия и 

развлечения гостей мероприятия. Хотя анимационные программы 

охватывают художественную, культурную и научную деятельность 

наряду со спортом, спортивные мероприятия сыграли ключевую роль 

в развитии этой области. Это связано с тем, что занятия спортом 

ценятся как положительное значение для экономического и 

физического развития городов и улучшения рыночных позиций 

города [23]. В заключении можно также отметить, что анимационная 

деятельность – одна из наиболее быстрорастущих сегментов всего 

туристического сектора и одна из важнейших элементов в развитии, 

маркетинге и брендировании дестинаций. В последние годы 

анимационные мероприятия вызвали большой спрос на туризм, внося 

важный вклад в индустрию туризма, путешествий, отдыха и 

гостеприимства. Это также замечательный инструмент для 

достижения различных экономических, социальных и экологических 

целей, приносящий пользу обществу и странам. Организация и 

развитие анимационных мероприятий превратились в большой 

сектор из-за усиления конкуренции между дестинациями. 
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ÖZƏL PENSİYA FONDLARI MALİYYƏ BAZARININ 

İŞTİRAKÇISI KİMİ 

 

PRIVATE PENSION FUNDS AS PARTICIPANTS IN THE 

FINANCIAL MARKET 

 

ЧАСТНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ КАК УЧАСТНИКИ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Xülasə:Bir çox ölkələrin maliyyə bazarlarının əsas oyunçularından 

biri də pensiya fondları hesab edilir. Pensiya fondları əhalinin müəyyən 

yaş dövründən sonra əmək pensiyası ilə təmin edilməsində vacib rola 

malikdir. Pensiya sisteminin fərdi sosial təminatı ilə bağlı islahatların 

nəticəsi kimi özəl pensiya fondlarının yaradılmasını, formalaşmasını misal 

göstərmək olar. Özəl pensiya fondları ilə maliyyə bazarlarının qarşılıqlı 

əlaqəsi nəticəsində hər iki sistemin inkişaf perspektivləri müsbət yöndə 

inişaf edir. Yəni özəl pensiya fondları maliyyə bazarlarında institusional 

investorlar rolunda fəaliyyət göstərərək qiymətli kağızlara və digər 

investisiya alətlərinə yatırımlar həyata keçirir, bununla da, mənfəət əldə 

etmək şansı yaranır. Özəl pensiya fondlarının potensial investisiya 

imkanlarını nəzərə alaraq ölkə iqtisadiyyatına qazandıra biləcəyi mənfəəti 

onun müsbət cəhətlərinə aid etmək olar və bu səbəbdən inkişafı ilə bağlı 

mütləq yenilənən tədbirlər planı hazırlamaq zəruridir. 

Açar sözlər: pensiya fondu, özəl pensiya fondları, maliyyə bazarı, 

sosial təminat. 

 

Abstract:One of the components of the financial markets of many 

countries is the pension fund. Pension funds play an important role in 

overcoming the financial difficulties caused by the weakening of the 

working capacity of the population after a certain age. An example is the 

creation of private pension funds as a result of individual social security 

reform of the pension system. As a result of the interaction of private 

pension funds with financial markets, the development prospects of both 

systems are moving in a positive direction. In other words, private pension 

funds act as institutional investors in the financial markets and invest in 

securities and other investment instruments, thus creating a chance to 
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make a profit. Given the potential investment opportunities of private 

pension funds, the advantages they can bring to the country's economy can 

be attributed to their positive aspects, and therefore it is necessary to 

develop an updated action plan for their development. 

Keywords: pension fund, private pension funds, financial market, 

social security. 

 

Резюме: Пенсионные фонды являются одними из основных 

игроков на финансовых рынках многих стран. Пенсионные фонды 

играют важную роль в обеспечении населения пенсией после 

определенного возраста. Примером может служить создание частных 

пенсионных фондов в результате реформ, связанных с 

индивидуальным социальным обеспечением пенсионной системы. В 

результате взаимодействия частных пенсионных рынков 

перспективы развиваются положительно. Другими словами, частные 

пенсионные фонды действуют как институциональные инвесторы на 

финансовых рынках и инвестируют в ценные бумаги и другие 

инвестиционные инструменты, тем самым создавая шанс получить 

прибыль. Учитывая потенциальные инвестиционные возможности 

частных пенсионных фондов, те преимущества, которые они могут 

принести экономике страны, можно отнести к ее положительным 

сторонам, и поэтому необходимо разработать обновленный план 

действий по ее развитию. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд, негосударственные 

пенсионные фонды, финансовый рынок, социальное обеспечение. 

 

Giriş 

Bu mətndə pensiya sistemi, pensiya fondları haqqında araşdırmalar 

xüsusəndə özəl pensiya fondları haqqında fikirlər öz əksini tapmışdır. 

Pensiya sisteminin mövcudluğunu sosial, iqtisadi, demoqrafik 

problemlərin nəticəsi kimi də hesab etmək olar. Pensiya fondlarının 

növlərindən olan özəl pensiya fondları dövlət pensiya fondları kimi maddi 

sağlamlaşdırmağa xidmət edir, həmçinin özəl pensiya fondlarının 

sahibkarlarıda bu fond yatırımlarından gəlirlər əldə edirlər bu da həm fərdi 

şəxsin həmdə fond sahibinin maraqlarını təmin edir. Özəl pensiya 

fondunun mahiyyətini belə açıqlaya bilərik, vətəndaşlar gəlirlərin istənilən 

nisbətində məbləği könüllü olaraq bu fondlara yatırırlar, imzalanmış 

müqaviləyə əsasən də müəyyən yaş həddində birdəfəlik və ya aybaay 

vətəndaşlara geri ödənilir. Burada özəl pensiya fondlarının marağı nədir? 

sualı ilə qarşılaşırıq ki, bu sualın cavabı da belədir; vətəndaşların fonda 

ödədiyi məbləğlər fond büdcəsində heç də geri ödəniləcək tarixə qədər 

qalmır. Özəl pensiya fondu maliyyə bazarında maliyyə vasitəçisi rolunda 

çıxış edir, belə ki, fonda edilən yatırımlar maliyyə bazarında qiymətli 
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kağızlara və ya digər qiymətli resurslara yatırılır ki, bununla da fond 

sahibkarı bu dövriyyə vasitəsilə müəyyən gəlirlər əldə etmiş olur. Özəl 

pensiya fondlarının inkişafı üçün mütləq inkişaf etmiş maliyyə 

bazarlarının olması vacibdir, əks təqdirdə bu fondlarının uğurlu inkişafı 

barədə danışmaq əbəsdir. İnkişaf etmiş maliyyə bazarları olması həm bu 

fondlara həm də hüquqi və fiziki vətəndaşlara gəlirlərinin artırılması 

yönündə müsbət nəticələrin əldə olunmasına imkan verir. Maliyyə 

bazarlarını dövlətin maliyyəsinin dayaqlarından biri kimi də hesab etmək 

olar. Bu dayaq vasitəsilə özəl pensiya fondları xüsusi inkişafa nail ola 

bilər, bununla da əhəmiyyətli dərəcədə əhalinin pensiya təminatı artmış 

olacaq. 

 

Mövzu: Özəl pensiya fondları maliyyə bazarının iştirakçısı kimi. 

Pensiya nədir? sualı ilə  başlayaraq pensiya və pensiya fondları 

haqqında geniş informasiya bazasına sahib ola bilərik. Pensiya bioloji 

yaşın artması səbəbilə işçi qüvvəsi sayılan əhalinin əmək qabiliyyətinin 

zəifləməsi nəticəsində vətəndaşlara itirilmiş gəlirin kompensasiyası 

məqsədilə verilən aylıq pul vəsaitlərinin ödəniş formasıdır. Pensiya 

sisteminin yenilikləri yönündə aparılan araşdırmalar, tədqiqatlar 

nəticəsində müxtəlif islahat tədbirləri görülmüşdür, bu islahlatlar 

nəticəsində yeni təqaüd fondları, özəl fondlar və s. meydana gəlmişdir. 

Pensiya  fondları vətəndaşların pensiya yaş həddinə çatan zamanadək 

əmək haqqlarından, gəlirlərindən müəyyən faizlə, müəyyən məbləğdə 

tutulan pul vəsaitlərinin toplanılması məqsədilə fəaliyyət göstərən bir 

qurumdur. Həmçinin pensiya fondları vasitəsilə nəinki yaş faktorunun 

artması səbəbilə pensiya təminatı, o cümlədən əlilliklə, ailə başçısının 

itirilməsi ilə bağlı da pensiya təminatı ilə təmin oluna bilirlər, lakin 

müxtəlif ölkələrdə fərqli sistem fəaliyyət göstərir ki, bu da ölkənin  sistem 

quruluşundan asılıdır. Ümumilikdə isə  pensiya fondları əksər ölkələrdə 

qurluşuna görə iki qrupa  ayrılır: 

- Dövlət pensiya fondları, 

- Qeyri-dövlət pensiya fondları və ya özəl pensiya fondları da 

adlandırmaq olar. 

Dövlət pensiya fondları yuxarıda göstərildiyi kimi bu fonddan pensiya  

almaq üçün icbari sosial sığorta üzrə dövlət pensiya fonduna ödənişlərin 

edilməsi zəruri prossesdir. İstənilən bir dövlətdə pensiya fondları sosial 

məqsədlə xərclənəcək pul vəsaiti xərcləridir və hər bir dövlət əhalinin 

sosial müdafiəsi üçün özünəməxsus effektiv həlli yolları tapmağa çalışır. 
1“Dünya pensiya tarixinə nəzər yetirdikdə görürük ki, ötən əsrin 70-ci 

illərinə qədər əksər dövlətlərdə əsasən << həmrəylik sistemi  >> ndən istifadə 

olunub.Bu sistemə görə bütün işçilər sosial sığorta ödənişləri edirdilər. 

Sosial risklərlə üzləşən işçilər aldıqları zərərə görə pensiya və müvaniət 

şəklində ödəniş alırdılar. 70-ci illərin əvvələrindən başlayaraq Avropa 
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tədqiqatçıları araşdırmalar nəticəsində qocalma hallarının qlobal  xarakter 

aldığını və  doğum səviyyəsinin aşağı düşdüyünü müəyyən etdilər. İnkişaf 

etmiş ölkələrdə orta ömür həddi yüksəlməyə və parelel olaraq doğum 

səviyyəsi aşağı düşməyə başladı.” 

 Bu da  həmrəylik sisteminin effektiv bir çıxış yolu olmadığını göstərdiyi 

üçün tezliklə fəaliyyətinin ləğv olunmasına gətirib çıxardı. Beləliklə dünya 

ölkələrin bir çoxunda pensiya sistemi əhəmiyyətli maliyyə resurslarının 

qıtlığı problemi ilə üzləşməyə başladı. Buna görə də yeni  sistem olan 

fərdiləşdirmə sistemi formalaşdı. Bu fərdiləşmə sisteminin fəaliyyətinin 

təşkilində əsas məqsəd ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti ilə 

əhaliyə ödəniləcək pensiya məbləği arasında güvəniləcək bir maliyyə 

mənbəyinin yaranması, başqa tərəfdən isə  sığorta olunan şəxslərin  

pensiya təminatının ədalətli formada təşkil edilməsinə nail olmaqdır. 

Qeyri-dövlət pensiya fondları isə vətəndaşlar istədikləri qədər fonda 

sığorta ödənişləri ödəyə bilərlər və pensiya yaş həddinə çatanda 

artıqlaması ilə vətəndaşlara geri ödəniləcəkdir. Bu əhalinin daha yaxşı 

pensiya təminatına sahib olmasına zərurət yaradır. Çünki, pensiya yaş 

həddinə çatan şəxs həm dövlət həmdə qeyri-dövlət pensiya fondundan 

etdikləri ödənişlərə uyğun olaraq pensiya gəlirlərinə sahib olacaqdır. Fond 

və vətəndaşlar arasında ödənişlərin edilməsi ilə bağlı imzalanan 

müqavilələrə əsasən hər bir vətəndaş pensiya ödənişini aybaay və yaxud 

birdəfəlik formada əldə etmək imkanı qazanacaqdır. 

Həmçinin özəl  pensiya fondları pensiyanın təyinini, ödənilməsini 

və sosial sığorta vəsaitlərinin dövr etdirilməsini həyata keçirən bir qurum 

və dövlət pensiya fondlarından fərqli olaraq bu fond vətəndaşların öz şəxsi 

qazancı hesabına yığdığı təqaüdlərin toplanılması və saxlanılması üçün 

yaradılan xüsusi bir bazadır. Bu fondlar əsasən əhalinin ödədiyi vəsaitlərin 

dövriyyəsini təşkil edərək gəlirlərini artırmağa nail olurlar və bunun 

hesabına pensiya təminatı artır iqtisadi rifah əhəmiyyətli dərəcədə yüsəlir. 

Özəl pensiya fondu vasitəsilə bir çox ölkələr pensiya təminatının 

artmasına nail olmuşdurlar.Hal-hazırda bir çox ölkələr bu özəl pensiya 

fondlar fəaliyyət göstərir, misal olaraq; Almaniya,Türkiyə, Böyük 

Britaniya, İrlandiyanı göstərmək olar. 

Özəl pensiya fondları bir neçə əsr bundan qabaq yaradılmış və 

yoxsulluğun zəiflədilməsində rolu olmuşdur. 
2“Özəl bölmədə çalışanlar üçün yaşa görə ilk təşkilatlanmış formada özəl 

pensiya sistemi 1889-cu ildə Almaniyada qurulmuşdur. Bu sistemin 

başlıca xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, sosial sığorta məcburi və 

üzvlük haqları bazasında olmalı idi.Odurki, işəgötürən və işləyən mütləq 

onun maliyyələşməsində qoyuluşlar etməli olurdular. 

Almaniyada  tətbiq olunan sistem fəhlə birliklərinin və komitələrin 

təşkil etdiyi könüllü və qarşılıqlı yardım fondlarının bazasında 

formalasmışdır.Nəticədə pensiya almaq və pensiyaya çıxmaq hüququ 
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əvvəllər ödənilmiş üzvlük haqqları bazasında hesablanırdı.Danimarkada 

(1891) və Yeni Zellandiyada (1898) pensiya sisteminin tətbiqi  öncə 

yoxsullara  məqsədli yardım xarakterı daşıyırdı.”  

Vergidən əldə  olunan gəlirlər sayəsində bu ölkələrin pensiya 

sistemi və fondları formalaşmağa başladı. Növbəti illərdən etibarən Qərbi 

Avropa ölkələrinin bir çoxunda Almaniyada tətbiq olunan pensiya sistemi 

modelinə əsaslanan pensiya sığorta  sistemi tətbiq olunmağa başlanıldı. 

Bəzi ingilis dilli ölkələr ABŞ istisna olaraq, həmçinin Şimali Avropa 

dövlətləri   Danimarka və Yeni Zellandiyada tətbiq olunan modelə əsasən 

pensiya sistemi yaratmağa başladı. Bu tipli pensiya sistemləri həllini 

gözləyən  müxtəlif məsələri həll etməyə kömək edirdi. Beləliklə, 

Almaniyada tətbiq olunan pensiya təqaüd sisteminin əsas məqsədi işçi 

qüvvəsi sayılan əhalinin pensiya yaşı həddinə çatdıqda sosial statusunun 

qorunması, Danimarka, Yeni Zellandiya daha  sonralar isə İngiltərədə 

fəaliyyət həyata keçirən pensiya sisteminin əsas məqsədi isə yoxsulluğun 

azaldılmasına nail olmaqdır. Özəl pensiya fondları sisteminin yaranması, 

formalaşdırılması ideayası beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq həyata 

keçirilir. Ən əsası könüllülük prinsipi əsasında hər bir vətəndaşın istədiyi 

məbləğdə, miqdarda ödəniş etməsi nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən də 

əhalinin  gəlirlərində artım olduqca özəl pensiya fondlarına maraq artır. 

Özəl pensiya fondlarının maliyyə bazarları ilə qarşılıqlı əlaqəsinə əsasən 

hər iki sistemin inkişafında uğurlu nəticələr əldə olunur çünki özəl pensiya 

fondları maliyyə bazarlarında maliyyə vasitəçisi rolunda çıxış edərək 

fondun mənfəətini artırır. Maliyyə bazarları anlayışı ilə yaxından tanış 

olaq və özəl pensiya fondları ilə əlaqəsinə aydınlıq gətirək. 

Maliyyə bazarları dövriyyə fəaliyyətinin reallaşması üçün  xüsusi bir 

yerdir ki, burada qiymətli kağızların, valyutaların, dəyərli metalların və 

digər növ investisiya alətlərinin alqı-satqısı, buraxılması və borc alınması 

ilə əlaqəli prosseslərin həyata keçirilməsi təmin edilir. Həmçinin bu 

bazarlarda kapitalın səfərbər edilməsi, mübadilə əməliyyatları, kreditlərin 

verilməsi ilə təmin olunma, vəsaitlərin istehsalda  yerləşdirilməsi və s. 

kimi əməliyyatlarda həyata keçirilə bilir. Maliyyə bazarının strukturunun 

əsas tərkib hissələri bunlardır: 

- Kredit kapitalı bazarı(kredit və pul bazarı); 

- Valyuta bazarı; 

- Qiymətli kağızları bazarı( ilkin, ikinci və üçüncü dərəcəli); 

- Sığorta və təkrarsığorta bazarı; 

- Qiymətli metal bazarı.  

Həmçinin  maliyyə bazarı pul bazarı ilə kapital bazarının cəminə 

bərabərdir. Maliyyə bazarının işinin təşkili prosesini şirkətlər, kredit və 

maliyyə təşkilatları, banklar, fondlar və birjalar təmin edir. İstənilən fərdi 

şəxsin maliyyə bazarındakı əməliyyatlarda iştirakı isə hər bir dövlətin öz 

qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşir. Maliyyə bazarlarındakı 
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iştirakçılara investorlar, kreditorlar, tədqiqatçılar, investisiya fondları, 

anallitiklər, brokerlər, dillerlər və s. aid edilir ki, həmin şəxslər maliyyə 

bazarında alqı-satqı, mübadilə, pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi kimi 

əməliyyatları həyata keçirənlərdir. 

Özəl pensiya fondlarının inkişafı üçün mütləq şəkildə inkişaf etmiş 

maliyyə bazarlarının olması vacib şərtdir. Özəl  pensiya fondları 

vətəndaşlardan cəlb etdiyi vəsaitlər vasitəsilə maliyyə bazarına daxil 

olmaq imkanı qazanır. Yəni bu o deməkdir ki, fond cəlb olunan vəsaitləri 

maliyyə bazarlarında istənilən maliyyə-investisiya alətlərinə yatıraraq 

müəyyən olunmuş müddətdə, müəyyən olunmuş məbləğdə əlavə gəlirlər 

edir ki, bu da özəl pensiya fondlarının başlıca məqsədidir. Bir sözlə, özəl 

pensiya fondları maliyyə bazarında instutisional investor kimi çıxış edir. 
3 “Maliyyə inkişafı prosesində iz qoyan yeni maliyyə alətlərindən 

biri də özəl pensiya fondlarıdır. Özəl pensiya fondlarının bir çox digər 

maliyyə yeniliklərindən əsas fərqi məqsədləridir. Bu birbaşa maliyyə 

bazarları ilə əlaqəli deyil və 1980-ci illərdə əksər ölkələrdə ortaya çıxan 

sosial təhlükəsizlik böhranları üçün axtarılan həllər nəticəsində həyata 

keçirilmişdir. 

Xüsusi pensiya fondları çalışdıqları dövrlər ərzində əmanətlərinin 

müəyyən hissəsini “töhfə” adı altında toplayan və işləmədikləri müddət 

ərzində gəlir əldə edən özəl pensiya fondlarıdır. Əsasən sosial təminat 

məqsədləri üçün bu qurumlar iştirakçılardan əldə etdikləri ümumi 

yardımdan "uzunmüddətli" və "böyük miqdarda" vəsait əldə edirlər.”  

Başqa bucaqdandan baxıldıqda isə bu vəsaitləri tələb olunduğu halda 

investisa-maliyyə alətlərinə həmçinin digər iqtisadi vahidlərə istifadə 

edərək mühüm bir maliyyə vasitəçisi kimi fəaliyyət həyata keçirirlər. 

Pensiya fondlarına əhəmiyyətli dərəcədə xüsusi vergi dəstəyi ilə təmin 

olunur. Həmçinin iqtisadiyyata tələb olunan uzunmüddətli fondların 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsində effektli bir alternativ olduğu üçün bu 

sahənin peşəkar formada fəaliyyəti üçün şərait yaradılır. 

Aydın olur ki, maliyyə bazarları ilə özəl pensiya fondları arasında 

inkar edilə bilməz bir əlaqə vardır. Həmçinin inkişaf etmiş maliyyə 

bazarlarının olmaması şərtində özəl pensiya fondunun da mövcudluğu sual 

altında qalır. 

Nəticə və təkliflər. 

Bu məqalədən bu nəticəyə gələ bilərik ki, özəl pensiya fondu 

vətəndaşlara gələcəkdə daha yaxşı pensiya təminatı ilə təmin olunması 

üçün imkan yaradır. Fonda ödəniləcək ödənişlərlə bağlı hər hansı bir 

məcburiyyət yoxdur, könüllülük prinsipi əsasında aparılır istənilən 

məbləğdə ödəniş etmək mümkündür. Həmçinin fondla vətəndaş arasında 

imzalanan müqavilə şərtlərinə əsasən şəxsin pensiya yaş həddinə çatdığı 

vaxtdan ödənişlərin aybaay və ya birdəfəlik ödəniş forması da mövcuddur 

ki, bu da vətəndaşların seçimindən aslı olan bir haldır. Bu fondların 
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müsbət cəhətlərinin olması ilə yanaşı mənfi cəhətləri də vardır ki, bu da 

fondun sığortalanması ilə bağlı yaranan problemlərdir. Yəni, hər hansı 

maliyyə böhranı baş verərsə, iflasla üz-üzə qalmaq təhlükəsi vardır. 

Məsələn, 2008-ci il maliyyə böhranı olduqda bəzi özəl pensiya fondları 

iflasa uğradı. Bu da təbii ki, maliyyə bazarları ilə bağlı problemdir 

dəyişilən statistik rəqəmlər nəticəsində hər an müsbət mənfiyə və ya mənfi 

müsbətə çevrilə bilər. Özəl pensiya fondunun maliyyə bazarlarının əlaqəsi 

bu şəkildədir; fond vətəndaşlar tərəfindən ödənilən məbləğləri maliyyə 

bazarlarında vasitəçi olaraq qiymətli kağızlara və ya digər maliyyə 

alətlərinə yatırırlar, bu da onların mənfəət mənbəyi hesab olunur.Özəl 

pensiya fond rəhbəri ilk növbədə yaşadığı ölkənin maliyyə bazarlarını 

xüsusi dəqiqliklə incələməli bu bazara fond gəlirlərini yatıracağı təqdirdə 

nə qazanıb nə itirəcəyini əvvəlcədən bilməlidir. Buna görə də maliyyə 

bazarlarının izlənilməsi daimi nəzarətdə olması vacibdir. Özəl pensiya 

fondları və maliyyə bazarlarının inkişafı üçün aşağıda göstərilən təklif və 

tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. 

1. Özəl pensiya fondların institusional investor olaraq maliyyə 

bazarlarında peşəkar fəaliyyəti üçün bilik və bacarıqlarının 

artırılması yönündə təlimlərin təşkili. 

2. Özəl pensiya fondlarının yaradılması və fəaliyyətinin təmini üçün 

xarici təcrübədən daha geniş istifadə edilməsi. Yatırım etmək üçün 

digər ölkələrin maliyyə bazarlarının əlçatan olması. 

3. Vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi nəticəsində özəl pensiya 

fondlarının inkişafını sürətləndirməsinin təmin olunması. 

4. Fondların yaradılmasında xarici təcrübəyə əsaslanılması. 

5. Maliyyə bazarlarının daim nəzarətdə saxlanılması 

Yuxarıda qeyd olunan təklif və tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində 

sosial pensiya təminatı və maliyyə bazarlarının inkişafına nail olunacaqdır.  
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA İSTEHSALIN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 

MÖVCUD SİSTEMİNİN TƏHLİLİ 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

ANALYSIS OF THE EXISTING SYSTEM OF REGULATION OF 

PRODUCTION IN AGRICULTURE 

 

 Xülasə:Məqalədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından, 

idxalından, ixracından, sadalanan faktorların artımına yol açan amillərdən, 

ixrac bazalarlarından, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac olunduğu 

ölkələrdən, ixrac. 

Açar sözlər - istehsal, ixrac, idxal, məhsul, kənd təsərrüfatı. 

 

 Abstract:The article discusses the production, import, export of 

agricultural products, factors leading to the growth of these indicators, 

export markets, countries to which agricultural products are exported, 

factors affecting the level of exports. 

Keywords - production, export, import, product, agriculture. 

 Абстракт: В статье рассматриваются производство, импорт, 

экспорт сельскохозяйственной продукции, факторы, приводящие к 

росту перечисленных показателей, экспортные рынки, страны, в 

которые экспортируется сельскохозяйственная продукция, факторы, 

влияющие на уровень экспорта. 

 Ключевые слова - производство, экспорт, импорт, продукт, 

сельское хозяйство. 

 

 Kənd təsərrüfatı ölkənin sosial-iqtisadi və siyasi problemlərinin 

həllində,  xüsusən də regionlarda yaşayan insanların məşğulluğunda 

müstəsna rol oynayır. Kənd təsərrüfatı istehsalın ininkişafı istiqamətində 

stimullaşdırma tədbirləri həyata keçirilməklə yanaşı, məhsuldarlığın 

artırılması da əsas məqsədlərdən biridir. Məhsuldarlıq göstəricilərinin 

yüksəlməsi isə birbaşa ixrac məhsullarımızın rəqabətqabliyyətinə təsir 

edir. 

Bazar iqtisadiyyatının indiki və gələcək inkişaf mərhələlərində 

kənd təsərrüfatında iqtisadi inkişafın əsas sahələrindən biri xarici iqtisadi 

əlaqələrin qurulması və bu əlaqələr vasitəsi ilə beynəlxalq bazara 
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inteqrasiya etmək, mövcud potensiallardan səmərəli  istifadə edərək  

cəmiyyətin məhsula olan tələbatını ödəməkdir. Qloballaşma şəraitində 

aqrar istehsalın artırılması və ixracın stimullaşdırılması xarici iqtisadi 

fəaliyyət ticarətin inkişafına, elmi-texniki əməkdaşlığa, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin formalaşmasına və  xarici kapitalın cəlb edilməsinə zəmin 

yaradır[5]. 

Bazar münasibətləri şəraitində xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli 

inkişaf etdirilməsi mexanizmləri, aqrar sahənin və ixrac yönümlü məhsul 

istehsalının  stimullaşdırılması yolları aşağıdakılardır: 

 Bazar münasibətləri və sahibkarlığın formalaşdırıldığı şəraitdə 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, ixracı və stimullaşdırılmasının 

nəzəri –metodoloji məsələləri və qanunauyğunluqlarının 

öyrənilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və ixracı potensiallarının 

formalaşdırılmasına təsir edən amilləri sistemləşdirmək; 

 Kənd təsərrüfatında istehsalın stimullaşdırılması və xarici ticarət 

əlaqələrini şərtləndirən amillərin müəyyənləşdirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və ixracı potensiallarından 

istifadənin hazırki vəziyyətini təhlil etmək və onlardan səmərəli 

istifadə yollarını aşkara çıxarmaq; 

 Ölkədə ixrac yönümlü kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını təhlil 

etmək, istehsalı ləngidən amilləri aşkara çıxarmaq və inkişafı 

meyllərini müəyyənləşdirmək; 

 Bazar münasibətlərində ölkənin aqrar bazarının və onunla bağlı 

olan xarici ticarət əlaqələrinin prioritet inkişaf istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək; 

 Kənd təsərrüfatında xarici ticarət əlaqələrinin hazırki vəziyyətini 

təhlil etmək və inkişaf meyllərini müəyyənləşdirmək; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları  istehsalının artırılmasının 

stimullaşdırılması istiqamətlərini əsaslandırmaq, aqrar 

sahədəməhsul istehsalının artırılmasına dair təkliflər irəli sürmək; 

 Kənd təsərrüfatı məhsulları  istehsalı ixracı infrastrukturunun 

formalaşdırılmasına və rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsalının 

artırılması yollarına dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər 

hazırlamaq və s.[2] 

 Son illərdə ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal tempi 

artmış və xarici bazarlarda rəqabətli məhsullarımız isə dünyanın müxtəlif 

ölkələrinə ixrac olunmaqdadır. İxrac tempinin artmasına baxmayaraq, 

2018 -ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı (1 703.5 mln dollar) 

ixracı (688.5 mln dollar) təxminən 2.5 dəfə üstələmişdir. Belə demək olar 

ki, geniş miqyasda idxalın da əvəzlənməsi üçün imkanlar açılır. Kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalında bolluq və ixracında müşahidə edilən 

irəliləyişlər Azərbaycanın özünəməxsus coğrafi yerləşməsi mühüm rol 
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oynayır, belə ki, ölkə ərazisində 9 müxtəlif iqlim qurşağının olması kənd 

təsərrüfatı məhsulları diversifikasiyasına ciddi dəstək verir. Ona görə də 

ölkədə ənənəvi olaraq üzümçülük, pambıqçılıq, ipəkçilik, tütün və 

meyvəçilik sahələri ilə yanaşı digər sahələr də kənd təsərrüfatı 

məhsullarında öz yerlərini tutmuşlar. Həmçinin, buğda, arpa, pomidor, 

xiyar və digər tərəvəzlər, alma, nar, fındıq və digər meyvə və giləmeyvələr 

də ölkənin kənd təsərrüfatında yer alırlar.  Bundan əlavə, ölkə ərazisinin 

çox hissəsinin dağlıq ərazilər olduğundan maldarlıq və qoyunçuluq da 

inkişaf etmişdir ki, bu da xalçaçılığın inkişafına təkan vermişdir. Hazırda, 

dünyanın məşhur müzeylərində qədimdə Azərbycanda əl ilə toxunmuş 

yüksək keyfiyyətli xalçalar nümayiş etdirilir[3]. 

 Ölkədə belə ənənəvi olaraq yetişdirilən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 2000-ci ildən sonra istehsalının artım dinamikasını 

aşağıdakı cədvəldə görə bilərik (min ton)[1]:  

Məhsullar/illər 2001-2005 2006-2010 2018 18 il üzrə 

artım, % 

Taxıl, cəmi 2110,9 2134,0 3309,2 56,8 

Tərəvəz 1028,2 1208,0 1521,9 48,0 

Meyvə və 

giləmeyvə 

527,3 700,8 1010,8 91,7 

Üzüm 66,0 114,4 167,6 153,9 

Ət(çəkilmiş 

çəki) 

133,3 186,5 326,0 144,6 

Süd 1165,4 1496,9 2080,4 75,8 

Yumurta(mln 

ədəd) 

700,6 1005,7 1676,2 139,3 

 

 Cədvəldən gördüyümüz kimi, 2001-ci ildən 2018-ci ilə qədər kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı çox yüksək templərlə artmışdır və daxili 

istehlakdan artıq məhsulların ixraca yönləndirilməsi imkanları 

yaranmışdır. 

 Bu sürətli artımın sintez yaradan bir çox səbəbləri vardır ki, onların 

da ən mühümləri - kənd təsərrüfatına yönləndirilmiş maliyyə resurslarının 

həcmi artmışdır. Həmçinin, ənənəvi ixrac malları ilə yanaşı digər 

məhsulların da ixracı sürətlənmişdir: misal olaraq, istixana pomidoru, 

alma, çiyələk, gilas, fındıq, nar və xurma meyvələrinin ixracını göstərmək 

olar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ixracının artmasında yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu 

sahəyə ayrılan maliyyə resurslarının artmasıdır. Belə ki, kənd təsərrüfatına 

ayrılan maliyyə resurslarının artması ilk növbədə istehsalın intensiv 

artmasına kömək edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarını istehsal edən 

təsərrüfatlar kifayət qədər maliyyə resursları aldıqda xaricdən qabaqcıl 

texnologiyalar alınır, yeni məhsuldar sortlar ölkəyə gətirilir ki, bu da 
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istehsal olunan məhsulun həm kəmiyyət artımına, həm də keyfiyyət 

baxımından xarici bazarda rəqabətliyinin artmasına gətirib çıxarır.  

 Müasir qloballaşma dövründə əvvəllər uzaq görünən ixrac 

bazarları da əlçatan olmuşdur; ənənəvi ixrac bazarımız olan MDB 

ölkələrindən savayı, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları artıq 

Avropa ölkələri ilə yanaşı Çin, Yaponiya, Şərqi Asiya və Körfəz 

ölkələrinə də ixrac edilir. İxrac edilən kənd təsərrüfatı məhsullrının 

xüsusən də emal olunması və əlavə dəyər qatılması hesabına sahibkarlara 

və ölkəmizin büdcəsinə əlavə gəlirlərin gətirilməsi imkanlarını açır. 

Ümumilikdə, Rusiya bazarı Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və 

ümumiyyətlə iqtisadiyyatı üçün çox vacibdir. Eyni zamanda, 

diversifikasiya üçün yeni bazarlar tapılmalıdır. Bu gün, əsasən istixana 

pomidoru, alma, çiyələk, gilas, fındıq, nar və xurma meyvələrinin ixracını 

Rusiya ilə yanaşı, Avropa, Körfəz ölkələri, Yaxın Şərq və Asiya 

bazarlarına da çıxarmaq üçün addımlar atılır. Bəzi hallarda isə bizim 

məhsullarımız üçün vaxt baxımından hətta çox əlverişli şərait yaranır; 

misal üçün çiyələk giləmeyvəsinin Körfəz ölkələrinə əsas ixracatçısı 

Misidir, lakin aprel ayında bu ölkədən ixrac dayanır və bu boşluğu 

Azərbaycan dolduru, çiyələk üçün aprel ayında münbit ixrac şəraiti 

yaranır[4]. Bu ixrac bazarları Azərbaycanın kənd təsərrüfat məhsulları 

üçün həm coğrafi yaxınlıq, ödəniş qabiliyyətli olması və həm də 

məhsullarımızın tanınaraq alınması baxımından çox perspektivlidir. 

Azərbaycandan son dövrlərdə daha çox ixrac edilən çiyələk, gilas, alma, 

fındıq və xurma kimi məhsullarla Rusiya, Avropa, Körfəz ölkələri, Yaxın 

Şərq və Asiya bazarlarında rəqabət aparan ölkələr daha çox Şərqi Avropa 

ölkələri, Türkiyə, Afrika və Cənubi Amerika ölkələridir. Eyni zamanda 

Azərbaycandan ixrac edilən məhsulların marketinq və qablaşdırmaya görə 

zəif olmasına baxmayaraq, alıcılar dadına görə bizim məhsullrımıza daha 

çox üstünlük verirlər. Həmçinin, iqlim şəraitinə görə də bir çox ölkələrdə 

məhsul ixracı sona yetdikdə, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları 

yetişir və ixraca hazır olur. Bununla belə, logistik çətinliklərlə yanaşı, zəif 

marketinq və qablaşdırmada olan çatışmazlıqlar da məhsullarımızın əmtəə 

görünüşünə mənfi təsir edir və xarici bazarlarda rəqabətliyini azaldır. Ən 

yaxın zamanda mövcud olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması, 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac bazarlarında 

rəqabətliyinin artmasına kömək edə bilər. 

 Dünya Bankı Qrupunun (DBQ) üzvü olan Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası (IFC) tərəfindən icra olunan və İsveçrənin İqtisadi 

Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) tərəfindən maliyyələşdirilən 

“Azərbaycan İnvestisiya Mühiti və Aqrobiznesin Rəqabətliliyi Layihəsi” 

kənd təsərrüfatı iştirakçılarının müxtəlif maliyyə məhsullarına çıxışının 

təkmilləşdirilməsi yolu ilə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunun 

qlobal bazarda rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məqsədini güdür və öz 
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fəaliyyətində yuxarıda göstərilən məsələlərin bəzilərinin həll edilməsi 

istiqamətində maliyyə təşkilatları və kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə sıx 

əməkdaşlıq edir. Burada mühüm vəzifə maliyyə təşkilatlarının kənd 

təsərrüfatını maliyyələşdirməsi üçün onların  imkanlarının 

genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatı istehsalçılarının bazara daha rəqabətli 

və daha yüksək dəyər qatılmış məhsul çıxarması yolu ilə onların da 

maliyyə təşkilatları üçün uğurlu müştərilərə çevrilməsidir. 

Nəticə 

 Azərbaycanın ixrac potensialının ildən ilə artması və xüsusən də 

kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracda öz yerini tutması, ixracatçı 

təsərrüfatların öz inkişafı ilə yanaşı, ölkənin də iqtisadi cəhətdən dayanıqlı 

olmasında və onun tədiyyə balansının müsbət dinamikasında böyük rol 

oynayır. 

 Ümumilikdə ölkədə ixracının genişləndirilməsi və gücləndirilməsi, 

həmiçinin ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün aşağıdakı tədbirlərin 

reallaşdırılması vacibdir: 

 - müqayisəli üstünlüyə malik olan Azərbaycan mənşəli məhsulların dünya 

bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə ixracatçı müəssisələrin 

beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iştirakının stimullaşdırılması;  

- tarif dərəcələrinin optimallaşdırılması, qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin 

azaldılması, ölkə daxili istehsalın artımını dəstəkləyəcək və ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edəcək idxalat siyasətinin tətbiq edilməsi;  

- ticarətin asanlaşdırılması, o cümlədən ticarət zamanı rəsmiləşdirmə 

işlərinin müddətinin qısaldılması və bununla bağlı xərclərin aşağı 

salınması üzrə işlərin davam etdirilməsi; 

- ixrac edilən və ixrac potensialı olan məhsulların keyfiyyət standartlarının 

yüksəldilməsi və bu istiqamətdə beynəlxalq standartlara uyğun məhsul 

istehsal edən müəssisələrin stimullaşdırılması və milli brendlərin 

yaradılmasının dəstəklənməsi;  

- xarici ticarət sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və xarici 

ticarət siyasətinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə ölkəmizin milli 

maraqlarına uyğun, elmi-praktiki üsullara əsaslanan müasir ticarət siyasəti 

metodlarının tətbiq edilməsi;  

- Azərbaycan mənşəli kənd təsərrüfatı məhsullarına xarici bazarlarda 

tətbiq edilən diskriminasiya tədbirlərinin araşdırılması və zərurət yarandığı 

təqdirdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

 Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında rəqabətqabilliyyətli ixrac 

potensialının inkişaf etdirilməsi və idxalın strukturunun diversifikasiyası 

bir tərəfdən yerli ixrac əhəmiyyətli məhsulların dünya bazarına daxil 

olması üçün əlverişli şərtlər formalaşdırmaqla yanaşı, digər tərəfdən yerli 

istehsalçıların xarici rəqabətin təsirindən şüurlu müdafiəsini təmin edir, 

ixracın diversifikasiyası maksimal effektiv və optimal struktura malik 

ixraca nail olmağa, ölkə ərazisindən çıxarılan məhsulların çeşidinin 



72 
 

genişləndirilməsinə və tədricən ixracın strukturunda yüksək texnologiyalı 

məhsulların payının artırılmasına imkan verir. 
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ƏRZAQ MƏHSULLARININ MARKETİNQ TƏDQİQİNİN 

NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ 

THE ORETICAL ASPECTS OF FOOD MARKETING RESEARCH 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 Xülasə: Nəticə etibarı ilə istənilən səviyyədə marketinq yanaşması 

anlayışının tətbiqi zamanı bir qədər “ehtiyatlı” olmaq, ondan ayrı-ayrı 

fəaliyyət sahələrində təyinatı üzrə istifadə etmək, elmi tədqiqatın bütün 

səviyyələrinə daxil etməmək lazımdır. Marketinq tədqiqatları, ilk növbədə, 

istehlakçıya yönəldilmişdir və hər şeydən əvvəl, istehsal olunan və ya 

satın alınan malların həcmini və nomenklaturasını müəyyən etmək və 

onların müvafiq müştərilərə satışını təşkil etmək üçün lazımlı etibarlı 

məlumat əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Ərzaq məhsulları 

bazarının marketinq tədqiqatı məsələlərindən ən vacibi tədqiqat 

probleminin dəqiq müəyyənləşdirilməsidir. Problemin müəyyən edilməsi 
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özündə ümumi şəkildə marketinq tədqiqatı probleminin və onun əsas 

elementlərinin müəyyən edilməsini daxil edir.  

Açar sözlər: marketinq tədqiqatları, ərzaq məhsulları, xammal. 

 

 Abstract: As a result, it is necessary to be a little "careful" when 

applying the concept of marketing approach at any level, to use it for its 

intended purpose in different areas of activity, not to include it in all levels 

of scientific research. Marketing research is primarily aimed at the 

consumer and, above all, to determine the volume and range of goods 

produced or purchased and to obtain reliable information necessary to 

organize their sale to relevant customers. One of the most important 

aspects of food market marketing research is to clearly identify the 

research problem. Problem identification generally involves identifying 

the problem of marketing research and its key elements. 

Keywords: marketing research, food products, raw materials. 

 

 Резюме: В результате необходимо быть немного 

«осторожным» при применении концепции маркетингового подхода 

на любом уровне, использовать ее по прямому назначению в разных 

сферах деятельности, а не включать ее во все уровни научных 

исследований. Маркетинговые исследования в первую очередь 

направлены на потребителя и, прежде всего, на определение объема и 

ассортимента произведенных или приобретенных товаров, а также на 

получение надежной информации, необходимой для организации их 

продажи соответствующим клиентам. Одним из наиболее важных 

аспектов маркетингового исследования рынка пищевых продуктов 

является точное определение проблемы исследования. Выявление 

проблемы обычно включает определение проблемы маркетингового 

исследования и ее ключевых элементов. 

Ключевые слова:  маркетинговые исследования, продукты 

питания, сырье. 

 

XX əsrin ortalarından başlayaraq XXI əsrində əvvəllərinə qədərki 

dövrdə marketinq kateqoriyası bütün səviyyələr və halqalar üzrə 

iqtisadiyyat sisteminə elə güclü sirayət etmişdir ki, müasir dövrdə bu 

anlayış olmadan bazar proseslərinin tədqiqi və öyrənilməsi praktiki olaraq 

mümkün deyil. Bu kateqoriyanın genişliyi ona gətirib çıxarmışdır ki, elm 

dünyasında marketinqin və nəticə etibarı ilə, marketinq tədqiqatlarının 

əslində özündə nəyi ehtiva etməsi ilə bağlı bir anlaşılmazlıq yaranmışdır.  

Buna görə də, istənilən səviyyədə marketinq yanaşması anlayışının 

tətbiqi zamanı bir qədər “ehtiyatlı” olmaq, ondan ayrı-ayrı fəaliyyət 

sahələrində təyinatı üzrə istifadə etmək, elmi tədqiqatın bütün 

səviyyələrinə daxil etməmək lazımdır. 
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Ümumiyyətlə, həm xarici, həm də milli alimlərin ümumən bazarı, 

o cümlədəndə ərzaq məhsulları bazarını öyrənmək üçün marketinq 

tədqiqatlarından (MT) istifadə ilə bağlı şəxsi düşüncələri formalaşmışdır.  

Belə ki, məsələn, I.I. Dektyareviç [2, s.23-27] hesab edir ki, 

marketinqin təriflərindən biri müştərilərdən alınan gəlirlərə əsaslanır. Bu 

cür tədqiqatlarda əsas məqsəd bazar ehtiyaclarını müəyyən etməkdir. 

Müasir şəraitdə marketinq tədqiqatları, ətraf mühitin öyrənilməsi 

və onun mütəmadi təhlili uğurlu inkişaf strategiyasının vacib tərkib 

hissəsiləri kimi çıxış edir. Marketinq tədqiqatlarının əhəmiyyəti firmanın 

öz bazar seqmentinin formalaşmaması və ya yeni biznesin qeyri-

müəyyənlik şəraitində fəaliyyəti zamanı nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. 

Marketinq tədqiqatları istehsalçılar və istehlakçılar arasında kütləvi 

istehsalın və kütləvi istehlakın ortaya çıxması nəticəsində yaranan 

məlumat mübadiləsinin yerini doldurmağa imkan verir. 

Marketinq tədqiqatları, ilk növbədə, istehlakçıya yönəldilmişdir və 

hər şeydən əvvəl, istehsal olunan və ya satın alınan malların həcmini və 

nomenklaturasını müəyyən etmək və onların müvafiq müştərilərə satışını 

təşkil etmək üçün lazımlı etibarlı məlumat əldə etmək məqsədi ilə həyata 

keçirilir. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, marketinq tədqiqatlarının altı 

mərhələsi fərqləndirilir (bax Şəkil 1.1). 

 
Şəkil 1.1. MT-nın əsas mərhələləri 
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Ərzaq məhsulları bazarının marketinq tədqiqatı məsələlərindən ən 

vacibi tədqiqat probleminin dəqiq müəyyənləşdirilməsidir. Problemin 

müəyyən edilməsi özündə ümumi şəkildə marketinq tədqiqatı probleminin 

və onun əsas elementlərinin müəyyən edilməsini daxil edir. Marketinq 

tədqiqatı prosedurlarının yerinə yetirilməsini konkretləşdirən planın 

işlənib hazırlanması da az əhəmiyyət kəsb etmir. Bizi maraqlandıran ərzaq 

məhsulu ilə bağlı məlumatların toplanmasından sonra onun təhlili və 

diaqnostikası aparılır. Daha sonra marketinq tədqiqatının aparılması ilə 

əlaqədar hesabat hazırlanır, bu isə özünə marketinq tədqiqatının həyata 

keçirilməsi zamanı firma nöqteyi-nəzərindən aşkar edilmiş bütün müsbət 

və mənfi məqamların irəli sürülməsini daxil edir. Bu məqamlar nəzərə 

alınmaqla müəyyən tövsiyələr formalaşdırılır, növbəti mərhələdə isə onlar 

əsaslandırılır.  

Təhlil şirkətin həqiqi rəqabət üstünlüklərinə malik olduğu bazarları 

və ərzaq məhsullarının növlərini müəyyənləşdirməlidir. Bundan əlavə, 

ərzaq bazarını təhlil edərkən, istehlakçıların gəlirindəki dəyişikliklərin 

öyrənilməsinə də diqqət yetirilir, çünki potensial alıcıların gəlirləri bu qrup 

malların istehlakının yalnız kəmiyyətcə deyil, həm də keyfiyyət 

baxımından da artmasına təsir göstərir.  

I.M.Kublinə görə, [3, s. 6-9] ərzaq məhsullarının marketinqi 

aşağıdakılarla şərtlənir: istehsal olunan malların əhəmiyyəti ilə, bu isə 

onların istehsalına, saxlanmasına və daşınmasına xüsusi tələblər müəyyən 

edir; istehsal və istehlak vaxtı arasındakı fərq; mövsümi tərəddüdlər; 

marketinq tədqiqatları metodlarına xüsusi tələblər qoyan müxtəlif 

mülkiyyət formaları; idarəetmənin müxtəlif təşkilati formalarının 

mövcudluğu; kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və istehlakı dövrünün 

davamiyyət müddəti; marketinq fəaliyyəti sahəsində elmi inkişafın 

nisbətən aşağı səviyyədə olması. 

Marketinq tədqiqatları sistemi bazarlarla əlaqələrin qurulması üçün 

bir sıra bazar münasibətləri və məlumat axınlarını əhatə edir. Marketinq 

mühiti idarə olunan sistem kimi çıxış edir. Bu mühit şərti olaraq daxili və 

xarici mühəti bölünür.  

Ərzaq məhsulları istehlak mallarına aiddir və onların əksəriyyəti 

əsas istehlak mallarıdır. Ərzaq məhsullarının bir hissəsi Giffen 

məhsullarına aiddir, bu məhsullar üzrə tələbat qiymətlərlə eyni istiqamətdə 

dəyişir. Ərzaq məhsullarının bir hissəsi tez xarab olan mallardır, bu da 

istehsalın, emalın və satışın inteqrasiyasını, vahid bazarın inkişafını tələb 

edir. 

Təşkilati quruluş baxımından, ərzaq bazarı aşağıdakı kimi 

formalaşdırıla bilər: təzə formada istehlak olunan ərzaq məhsulları satan 

kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı; xammalı emal etdikdən sonra əldə 

olunan mallar bazarı. 

Əgər ərzaq bazarını bir sistem kimi götürsək, onda aşağıdakı alt 
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sistemləri fərqləndirə bilərik: 

- sahə alt sistemi - bazar subyektlərini istehsal-sahə prinsipi 

əsasında bir araya gətirir; 

- bölüşdürmə - özünə satış kanallarını daxil edir; 

- regional - ərazi əlaməti üzrə iqtisadi subyektlərin və regional 

idarəetmə orqanlarının birliyidir. 

Bazar şəraitində bölüşdürmə sisteminin rolu əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır ki, bu da kənd təsərrüfatı məhsulları, xammal və ərzaq 

məhsulları üzrə dövlət ehtiyatlarının formalaşdırılmasının 

mərkəzləşdirilmiş sisteminin dağılması ilə əlaqələndirilir. Bölüşdürmə alt 

sistemində əmtəə birjaları, topdansatış ərzaq bazarları və paylama 

mərkəzləri həlledici yer tuturlar. 

Dağıtım (bölüşdürmə) mərkəzləri super və hipermarketlərə, iri 

pərakəndə ticarətçilərə və iaşə şirkətlərinə yemək paylayan kommersiya 

təşkilatlarıdır. 

Son zamanlar məhsul satışının marketinq kanalları modifikasiyaya 

uğrayır; mütəşəkkil olmayan ticarətin mövqeyi zəifləyir və ticarət 

təşkilatlarının stasionar ticarət şəbəkəsinin payına düşən pərakəndə ticarət 

dövriyyəsi artır. 

Təchizat və marketinq siyasətində vasitəçi strukturların rolu artır. 

Bununla yanaşı, vasitəçi firmaların rolu çox vaxt alqı-satqı ilə 

məhdudlaşmır, onlar tərəfindən həmçinin texnoloji prosesin təşkili üçün 

uzunmüddətli investisiyaların bir hissəsi təmin edilir. 

Ölkənin ərzaq təchizatı sisteminin işlənib hazırlanması strateji 

əhəmiyyətə malikdir. Xarici və daxili şəraitin təsirindən asılı olmayaraq 

istehsal-sahə alt sisteminin inkişafını dövlətin ərzaq ehtiyatlarını 

azaltmadan əhalinin qida məhsullarına olan tələbatının fizioloji qida 

standartlarına uyğun ödənilməsinə, habelə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini 

və dolayısı ilə də müstəqilliyini təmin etməyə yönəltmək lazımdır. 

Tez dəyişən bazar şəraitinə çevik və ani reaksiyaya əsaslanan 

strateji idarəetmə prinsiplərinin ümumi idarəetmə nəzəriyyəsi çərçivəsində 

inkişaf etdirildiyinə inanan D.A.Gvozdarevin tədqiqatları çox maraqlıdır 

[1, s. 7-13]. Eyni zamanda, marketinq nəzəriyyəsi marketinqin idarə 

edilməsi prinsiplərinin formalaşdırılması və marketinqin biznes fəlsəfəsi 

kimi başa düşülməsi istiqamətində inkişaf edir (Şəkil 1.2). 
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Şəkil 1.2. İdarəetmə nöqteyi-nəzərindən marketinq konsepsiyasının 

təsnifatı 

 

 

Marketinqin idarə edilməsi konsepsiyasına əsaslanaraq aqrar sektora 

dövlət dəstəyiətən firmanın rəqabətli strateji mühitinin formalaşdırılması 

alqoritmi işlənib hazırlanır (bax, şəkil 1.3).  
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Şəkil 1.3. Rəqabət strategiyasının formalaşdırılması alqoritmi 

 

Marketinq strategiyasında ərzaq məhsullarının istehsalı və 

reallaşdırılması sferasında sahibkarlıq fəaliyyətinə əhəmiyyətli yer verilir.  

Marketinqdə diqqətin istehlakçı üzərində cəmlənməsi öz yerini 

cəmiyyətin hədəfə alınmasına verir, belə ki, son dövrlər konkret fərdin 

maraqlarının cəmiyyətin maraqlarına uyğunluğu məsələləri getdikcə daha 

aktiv müzakirə edilir. Kommersiya təşkilatının sosial əhəmiyyətli ictimai 

maraqlara oriyentasiya etməsi öz fəaliyyətini insanlarn sağlamlığı, ictimai 

rəy, ekologiya, normativ-qanunvericilik aktları və s. ilə 

uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur.  

Regional istiqamətdə həyata keçirilən marketinq tədqiqatları da bu 

baxımdan maraq kəsb edir (O.M. Kalieva [4, s. 30]). Bu, holistik 

marketinq məsələləri ilə əlaqədardır.  

Firma səviyyəsində holistik marketinq özünə dörd komponenti daxil 
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edir: qarşılıqlı əlaqələr marketinqi, inteqrasiyalı marketinq, firmadaxili 

marketinq və sosial məsuliyyətli marketinq. Ragiona proeksiya zamanı 

holistik marketinqin əsas elementlərinin nəzərdən keçirilməsi zəruridir 

(bax, şəkil 1.4).  

 
Şəkil 1.4. Ərazi baxımından holistik marketinqin strukturu 

 

Ərzaq məhsulları marketinqinin tətbiqinin nəzəri aspektləri 

marketinq tədqiqatının əsas mərhələlərini müəyyənləşdirməyə imkan 

vermişdir, bunlara aiddir: marketinq probleminin müəyyən edilməsi, qərar 

qəbulu, marketinq tədqiqatları planının işlənib hazırlanması, məlumatların 

toplanması və diaqnostikası, tədqiqat nəticələrinin tənzimlənməsi.  

Məqalədə idarəetmə mövqeyindən marketinq konsepsiyasının 

təsnifləşdirilməsinə yeni yanaşma verilmişdir. Marketinqin idarə edilməsi 

ilə marketinq idarəetməsi anlayışları bir-birindən fərqləndirilmiş, bu 

anlayışların ayrı-ayrı konsepsiyaları müəyyənləşdirilmişdir. Bunun 

nəticəsində ərzaq məhsulları istehsal edən müsəssisənin rəqabət 

strategiyasının formalaşdırılması alqoritmi işlənib hazırlanmışdır.   
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MÜASİR DÜNYADA BAŞ VERƏN MALİYYƏ BÖHRANLARI VƏ 

AZƏRBAYCANA TƏSİRİ 

 

FINANCIAL CRISES IN THE MODERN WORLD AND IMPACT 

ON AZERBAJAN 

 

ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И 

ВЛИЯНИЕ НА АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Xülasə: Müasir dünyada baş verən böhranlar dünya 

iqtisadiyyatının sürətlə qloballaşması nəticəsində vahid bir orqanizm 

halını alır. Dünyada baş verən bütün proseslər demək olar ki, Azərbaycana 

da az-çox təsir edir. Bunlara maliyyə böhranları da aiddir. Son dövrlərdə 

baş verən böhranlar, uyğunsuzluqlar dünya iqtisadiyyatına bir növ təsir 

göstərmiş,  inkişaf etməkdə olan ölkələr isə bu təsirlərdən bir növ 

silkələnmişdir. Bu təsirləri izah etmək üçün Dövlət Statistika Komitəsinin 

statistik göstəriciləri, Mərkəzi Bankın hesabatları, Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun (İnternational Monetary Fund) rəsmi səhifəsindən və həmçinin 

dünyada baş verən maliyyə böhranları haqqında edilmiş araşdırmalardan 

istifadə olunub.  

Açar sözlər: Maliyyə böhranları, ümumi daxili məhsul, antiböhran 

siyasətləri. 

 

Abstract: The crises in the modern world are becoming a single 

organism as a result of the rapid globalization of the world economy. 

Almost all the processes taking place in the world affect Azerbaijan to a 

greater or lesser extent. These include financial crises. Recent crises and 

inconsistencies have had a kind of impact on the world economy, and 

developing countries have been shaken by them. Statistical indicators of 

the State Statistics Committee, reports of the Central Bank, the official 

website of the International Monetary Fund, as well as research on global 

financial crises were used to explain these effects. 

Keywords: Financial crises, gross domestic product, anti-crisis 

policies. 

 

Резюме: Кризисы в современном мире становятся единым 

организмом в результате быстрой глобализации мировой экономики. 

Практически все процессы, происходящие в мире, в большей или 
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меньшей степени затрагивают Азербайджан. К ним относятся 

финансовые кризисы. Недавние кризисы и несоответствия оказали 

своеобразное влияние на мировую экономику, и они потрясли 

развивающиеся страны. Для объяснения этих эффектов 

использовались статистические данные Государственного комитета 

статистики, отчеты Центрального банка, официальный сайт 

Международного валютного фонда, а также исследования мировых 

финансовых кризисов. 

Ключевые слова: финансовые кризисы, валовой внутренний 

продукт, антикризисная политика. 

Giriş 

 Bütün dünyanı bürümüş müasir maliyyə və iqtisadi böhranın 

öyrənilməsi uzun müddət aktual olaraq qalacaqdır. Mövcud böhran, uzun 

illər maliyyə sektorunun iqtisadiyyatın real sektorundan ayrılmasının 

nəticəsidir və nəticəsi əvvəl görünə biləcəyindən daha ciddidir. Hal-

hazırda, artıq müxtəlif sahələri - hərbi, ekoloji və s. Əhatə edən "qlobal 

kompleks böhrandan" danışırıq.Dünya iqtisadiyyatını uzun sürən 

böhrandan çıxarmaq üçün müəyyən anti-böhran tənzimləmə tədbirləri 

tələb olunur.Dünya üzərində baş vermiş iqtisadi - maliyyə böhranları 

müxtəlif vaxtlara təsadüf edir və öz spesifik xüsusiyyətlərinə görə valyuta 

böhranları, fiskal böhranlar, pul-kredit böhranları və s. adlandırılmaqdadır. 

Hər bir ölkənin maliyyə sistemi onun iqtisadiyyatında baş verən yüksəlişə 

və yaxud tənəzüllə adekvat reaksiya verərək daima dəyişir. Maliyyə 

böhranı termini tez-tez bəzi maliyyə qurumlarının və ya aktivlərinin 

qəflətən dəyərlərinin böyük bir hissəsini itirdiyi müxtəlif vəziyyətlərdə 

istifadə olunur. Maliyyə böhranları maliyyə-kredit sistemində tarazlığın 

pozulmasıdır ki, bu da özünü maliyyə müəssisələrinin və kredit-maliyyə 

təsisatlarının qeyri-sabitliyində, milli valyutanın dəyərsizləşməsində 

göstərir. Bütün bunlar ölkədə ÜDM-nin kəskin düşməsinə və nəticədə 

dövlətin mərkəzləşdirilmiş fondlarının formalaşması və bölüşdürülməsi 

prosesinin pozulmasına gətirib çıxarır. Maliyyə böhranlarında maliyyə 

aktivlərinin qiyməti kəskin düşərək maliyyə bazarlarında kəskin ağırlaşma 

ilə və milli pul vahidinin dəyərsizləşməsi ilə müşayiət olunur. 

1. Müasir dünyada ölkələrdə maliyə böhranları və xüsusiyyətləri 

Qloballaşan dünyada hər hansı bir ölkədə baş verən maliyyə böhranı bir 

müddət sonra özünü digər ölkələrdə bu və ya başqa şəkildə özünü göstərib 

biruzə verir. 2000-ci illər bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

əhəmiyyətli dərəcədə açıldığı, iqtisadi və maliyyə böhranlarının baş vermə 

tezliyinin artdığı və daha çox regional xarakter aldığı bir dövrü təmsil edir. 

Bu dövrdə ən vacib maliyyə böhranları bunlardır:  [11] 

1) Noyabr 2000 və fevral 2001, Türkiyədə yaşanan pul və bank 

böhranları, 
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2) 2001-ci ildə başlayan Argentinada dərin bir iqtisadi və sosial 

çökməyə səbəb olan maliyyə böhranı. 

3) 2008-2012 - ABŞ-da ipoteka bazarının böyük bir çöküşü ilə 

başlayan qlobal maliyyə böhranı. 

4) 2014-cü ildə Rusiyada qlobal iqtisadiyyata ciddi ziyan vurmayan 

başqa bir valyuta böhranı  

5) 2014-2016-Braziliyada baş vermiş iqtisadi böhran 

6) 2018-2020-ci illərdə Turkiyədə valyuta böhranı 

7) 2019-cu ilin sonlarında başlayan COVİD-19 virusunun dünya 

iqtisadiyyatına vurduğu böyük zərərlər. 

 2000-ci illər maliyyə böhranlarının iqtisadiyyatın siyasi və sosial-

iqtisadi hissələrində əhəmiyyətli mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyini 

ortaya qoyan ciddi böhranlarla başladı. 2000-2001-ci illərdə Türkiyədəki 

böhranın təsirləri iqtisadi tənəzzüllə məhdudlaşdı, eyni dövrdə 

Argentinada meydana gələn cəmiyyətin demək olar ki, hər təbəqəsini 

əhatə edən sosial partlayışda eyni dövrdə baş verdi. Hər iki ölkədəki 

böhranların əsasını təşkil edən amillər; struktur və makroiqtisadi 

problemlər, maliyyə sisteminin problemləri (xüsusilə bank sistemi), sabit 

məzənnə tətbiqləri (Argentinada valyuta lövhəsi), xarici kapital axını və 

liberallaşma, siyasi qeyri-sabitlik və xarici təsirlər nəticəsində yaranan 

problemlər idi.[3] 

 2008-ci ildə dünyada böyük qlobal problemə səbəb olan böhran 

baş vermişdir. Bu böhran Amerika Birləşmiş Ştatlarında Böyük 

Depressiya böhranından sonra iqtisadiyyata zərər vuran ən böyük 

böhrandır.Bu böhran əslində 2007-ci ilin ikinci yarısından başlamış, lakin 

öz təsirini 158 illik investisiya bankı kimi fəaliyyət göstərən Lehman 

Brothers-in iflasa uğraması ilə özünü açıq aydın göstərmişdir. ABŞ 

ipoteka bazarının kütləvi çöküşü ilə başlayan qlobal maliyyə böhranı kimi 

tarixə keçmişdir. Böhran zamanı iqtisadi tənəzzül bütün dünyanı bürümüş 

- istehsalın həcmi azalmış və işsizlik səviyyəsi artmışdır.[2] 

 2014–2015-ci illərdə Rusiyada baş verən maliyyə böhranı, 2014-cü 

ilin ikinci yarısından başlayan Rusiya rublunun kəskin devalvasiyasının 

nəticəsi idi. Rusiya iqtisadiyyatına olan inamın azalması investorların rus 

aktivlərini satmasına səbəb oldu və bu da böhrana şərait yaratdı. Rusiya 

iqtisadiyyatına inamsızlıq ən azı iki əsas mənbədən qaynaqlanırdı. 

Birincisi, 2014-cü ildə neftin enməsidir. 2014-cü ilin ortaları ilə 2016-cı 

ilin əvvəlləri arasında xam neft qiymətləri 107,95 dollar/ bareldən ən 

yüksəkdən 29,16 dollaradək enərək ölkənin əsas gəlir mənbəyini kəsdi, 

Rusiyanın Krımı ilhaq etməsindən və Rusiyanın Ukraynaya hərbi 

müdaxiləsindən sonra Rusiyaya beynəlxalq iqtisadi sanksiyalar tətbiq 

edildi. 

 Böhran Rusiya iqtisadiyyatına, həm istehlakçılara, həm şirkətlərə, 

həm də regional maliyyə bazarlarına təsir etdi. Xüsusilə Rusiya fond 
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bazarında dekabr ayının əvvəlindən 16 dekabr 2014-cü ilədək RTS 

indeksində% 30 azalma ilə böyük enişlər yaşandı. [5] 

 2014-2016- cı ildə baş vermiş Braziliya böhranı-Braziliyanın 

ÜDM-i kəskin şəkildə azaldı və yüksək işsizliyə səbəb oldu. 2003-2010-cu 

illərdə Luiz Inácio Lula da Silva's-ın hakimiyyəti dövründə hökumət rifah 

proqramları ilə sərvətləri yenidən bölüşdürdü və istehlakı artırmaq üçün 

minimum əmək haqqını artırdı. Daha sonra hakimiyyətə gələn Dilma 

Rousseff makroiqtisadi vergi azadlıqlarını və subsidiyalarını tətbiq etdi. 

Bu siyasətlər 2014–16 iqtisadi böhranının əsas faktoru kimi geniş qəbul 

edilir. Tənəzzüldən əvvəl Braziliyanın işsizlik səviyyəsi 2014-cü ilin əksər 

hissəsi üçün 6.8% civarındaydı, lakin 2015-ci ilin fevral ayında artmağa 

başladı və nəticədə 2015-ci ildə ortalama 8.5% oldu. 2015-ci il ərzində 1,5 

milyondan çox iş yeri itirildi. İşsizlik nisbəti 2016-cı il ərzində artmağa 

davam edərək ili 12.0% -ə çatdırdı, 12.3 milyon insan işsiz qaldı və 

əvvəlki iki ildə 2.8 milyon özəl sektorda iş yerləri ixtisar edildi. İşsizliyin 

azalması ilə dövlət xərcləri davamlı böyüməyə və gəlirlərin azalmasına 

gətirib çıxardı. Artan büdcə kəsiri maliyyə böhranı ilə nəticələndi.[4] 

Türkiyədə 2018-20 valyuta və borc böhranı türk lirəsindəki ucuzlaşma, 

yüksələn inflyasiya, ümumiyyətlə artan borc və buna uyğun kredit defoltu, 

yüksək cari kəsr və Türkiyə iqtisadiyyatındakı xarici valyuta borcu ilə 

xarakterizə olunan böhrandır. Türkiyə Mərkəzi Bankın məlumatlarına 

görə, 1 yanvar 2018-ci il tarixində 3,78 olan dollar məzənnəsi, 23 noyabr 

2020-ci il tarixinə 7,64 səviyyəsinə yüksəldi. Eyni dövrdə, Avropa 

valyutası Avro 4,54-dən 9,06 lirəyə yüksəldi.[10] Bununla yanaşı, Türkiyə 

Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları da 2018-ci ildən sonra əhəmiyyətli 

dərəcədə azaldı. Mərkəzi Bankın xalis valyuta ehtiyatı 2018-ci ilin yanvar 

ayında 77.9 milyard dollar olduğu halda, 2020-ci ilin yanvar ayı etibarilə 

33.9 milyard dollara düşdü.[12] 

COVID-19 pandemiyasının yaratdığı iqtisadi ziyan, əsasən tələbin 

azalması ilə əlaqədardır, yəni qlobal iqtisadiyyatda mövcud mal və 

xidmətləri satın alacaq istehlakçılar yoxdur. Bu dinamika, səyahət və 

turizm kimi ağır təsirlənmiş sahələrdə açıq şəkildə görülə bilər. Virusun 

yayılmasını yavaşlatmaq üçün ölkələr səyahətə məhdudiyyətlər qoydular, 

yəni bir çox insan tətil və ya işgüzar səfərlər edə bilmirlər. İstehlakçı 

tələbindəki bu azalma, havayollarının planlı gəlirlərini itirməsinə səbəb 

olur, yəni uçuşlarını azaltmaqla xərclərini azaltmaları lazımdır. Dövlətin 

köməyi olmadan, nəticədə aviaşirkətlər xərcləri daha da azaltmaq üçün 

işçilərini ixtisar etməlidirlər. Eyni dinamika digər sənaye sahələrinə də 

aiddir, məsələn gündəlik iş yerləri, ictimai tədbirlər və tətillərin mümkün 

olmaması neft və yeni avtomobillərə tələbin azalması ilə nəticələnir. 

Narahatlıq budur ki, firmalar itirilmiş gəlirin əvəzini çıxarmaq üçün 

işçilərini ixtisar etməyə başladıqda, bu yeni işsiz olan işçilər artıq mal və 

xidmətlər ala bilməyəcəkləri təqdirdə bu iqtisadi bir spiral yaradacaqdır.[6] 
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Covid-19 hadisələrinin sayı artarkən, Londondakı FTSE birjasında, New 

Yorkdakı Wall Streetdəki Dow Jones indeksi və Yaponiyada Nikkei 

indeksində böyük azalmalar oldu. 2020-ci ilin birinci rübündə Dow və 

FTSE, 1987-ci ilin ilk rübündən bəri ən böyük enişi gördü.  

2. Dünya böhranlarının Azərbaycana təsiri və antiböhran siyasəti 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya etməsinin 

nəticəsində dünyada baş verən hər hansı hadisələr, maliyyə böhranları da 

daxil olmaqla müəyyən mənalarda özünü göstərir. Azərbaycanda 

stastistikaya nəzər salsaq 2005-ci ildən iqtisadi canlanma özünü göstərir.  

İl, 

ay 

Ümumi daxili 

məhsul (ÜDM) 
ÜDM-in 

defoliato

rs 

Nominal orta 

aylıq əmək 

haqqı 

İstehlak 

qiymətləri 

indeksi 
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200
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7 
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1 
52082.0 100.1 117.8 364.2 109.9 0.9 7.9 
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2 
54743.7 102.2 101.5 396.0 108.7 0.7 1.1 
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3 
58182.0 105.8 99.6 420.5 106.2 1.9 2.4 
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4 
59014.1 102.8 98.7 444.3 105.7 0.5 1.4 
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5 
54380.0 101.1 91.1 464.4 104.5 4.4 4.0 

201

6 
60425.2 96.9 114.7 498.6 107.4 3.0 

12.

4 
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7 
70337.8 100.1 116.0 528.2 105.9 0.5 

12.
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201

8 
79797.3 101.4 111.5 544.1 103.0 0.8 2.3 

201

9 
81681.0 102.2 100.2 634.8 116.6 0.5 2.6 

 

1. Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

ÜDM-yə nəzər salsaq 2005,2006,2007-ci illərdə uyğun olaraq 26,4%, 

34.5%, 25% artım olmuşdur. Lakin 2008 və sonrakı illərdə geriləmə 

müşahidə olunmuşdur. 2007-ci il ilə müqayisədə 2008-ci ildə baş verən 

azalma bilavasitə qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqədardır. Aşağıdakı 

qrafikə nəzər salsaq görərik ki, 2008-ci ildə inflyasiya yüksək həddə 

özünü göstərmişdir. Ümumi iqtisadi inkişaf olmasına baxmayaraq 

Azərbaycanın böyük gəliri neft sektorundan olduğundan 2008-ci ildə 

qlobal birjalarda neftin qiymətinni düşməsi ilə ölkəmizin iqtisadiyyatında 

bir sıra problemlər meydana gəlmişdir.[7] 

Dünya bazarında neftin dəyərinin enməsi Azərbaycanda qeyri-neft 

sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərə də təbii ki, mənfi təsir etmişdir. 

Bu da öz növbəsində gəlirlərin azalması ilə nəticələnmişdir.[1] 2008-ci ildə 

başlayan maliyyə böhranı, həmçinin qlobal ticarətə təsir göstərdi.Belə ki, 

2008-ci il ərzində rezident və həmçinin qeyri-rezidentlər tərəfindən 141 

ölkə ilə aparılmış ticarət əməliyyatlarının ümumi həcmi 54.9 milyard 

dollar olmuşdur. Bu ərəfə ərzində 47.8 milyard dollar dəyərində 

ümumilikdə 2127 adda mal ixrac olunmuş və 7.2 milyard dollar dəyərində 

ümumilikdə 5893 adda mal isə idxal olunmuşdur. İxrac və idxal 

əməliyyatları üzrə ümumi  müsbət saldo 40.6 milyard dollar təşkil 

etmişdir. Sonrakı yəni, 2009-cu ildə bu göstərici demək olar ki, 50% 

miqdarında azalmışdır. Həmçinin, aşağıdakı qrafikə (3) fikir versək 

burada da ÜDM və onunla yanaşı istehlak qiymətləri indeksində də 

azalmanı görə bilərik.[8] 

İllər İxrac (min ABŞ dollar) İdxal (min ABŞ dollar) 

2005                       4,347,151.20  4,211,221.8 

2006                        6,372,165.00  5,266,744 

2007                        6,058,222.30  5,713,525.3 

2008                     47,756,040.20  7,169,980.9 

2009                     14,701,358.80  6,123,110.5 

2010                     21,360,210.20  6,600,611.6 

2011                     26,570,898.30  9,755,968.7 

2012                      23,907,983.70  9,652,870.6 

2013                      23,975,416.80  10,712,502.5 

2014                      21,828,608.90  9,187,697.6 

2015                     12,729,138.50  9,216,677.1 
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2016                      13,457,592.10  8,489,140.4 

2017                     15,319,977.10  8,783,301.4 

2018                     19,489,068.20  11,465,914.7 

2019                     19,635,580.40  13,667,237.8 

2. Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

Cədvələ (2) baxsaq görərik ki xüsusilə ixracın həcmində böyük həcmdə 

azalma olmuşdur. Qlobal maliyyə iqtisadi böhranı öz təsirini ölkənin 

xarici dövlət borclarının həcmində də göstərmişdir. Böhran zamanı 

Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 2008-ci il müddətində 

22.9% artaraq 3 mlrd. dollara çatmışdı. [8]   

Yuxarıdakı cədvəldə fikir versək ixrac və idxalda kəskin azalma 2015-ci 

ildə baş vermişdir. 2014-cü ildə qərb ölkələrinin Rusiyaya tətbiq etdiyi 

sanksiyaların nəticəsində rus rublu dollar qarşısında dəyərini itirməyə 

başladı və təxminən iki dəfəyə qədər ucuzlaşdı. Bununla Moskva və Sank-

Peterburq kimi şəhərlərdə mənzillərin qiyməti ucuzlaşmağa başladı. 

Azərbaycanda əhalinin Rusiya bazarında evlərə sərmaye etməyə vadar 

etdi. Səbəb isə həmin şəhərlərdə kirayə qiymətlərinin təxminən Bakıdan 3 

dəfə yüksək idi. Bakıda evlərin satılması və məbləğin dollara çevrilərək 

ölkədən çıxması nəticəsində manata təzyiq yüksəldi. Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bank bunun üçün bazarda dolları artırdı. Bunun 

nəticəsində AMB-nın strateji valyuta ehtiyatı 2014-cü ilin dekabrında 1,2 

mlrd dollar və 2015-ci ilin yanvarında təxminən orta hesabla hər ay 1,1 

milyard dollar azalaraq nəticədə 12,7 milyard dollara düşdü. 2015-ci ilin 

fevral ayında manata təzyiq daha da artaraq 28 günlük müddətdə məlum 

oldu ki, AMB-nin ehtiyatları 1,7 milyard dollara qədər azalmış və mart 

ayının əvvəlində cəmi 11 milyard dollar olmuşdur. Bu hadisələr 

nəticəsində manat 2015-ci il fevral ayının 21-ində manat 34,5% 

devalivasiya edərək dollar qarşısında məzənnəsi 1,05 dəyərə malik oldu. 

Buna uyğun olaraq təbii ki, 1 manat avroya nisbətən ucuzlaşaraq, 1.19 

dəyərində satılmağa başladı. (Mənbə 4) Bu hadisələrlə yanaşı dünya 

bazarında neftin qiyməti ucuzlaşaraq 2015-ci ilin dekabrında 2008-ci ildən 

bu yana ilk dəfə olaraq Brent neftinin qiyməti 38 $ dan daha aşağı düşdü. 

Dekabr ayının ortalarında artıq neft 36,12 dollar/barel səviyyəsində idi. 

Əhali bu enişdən sonra vəsaitləri dollara çevirməyə başladığı halda ABM-

in strateji valyuta ehtiyatı biraz daha azalaraq 6,2 mlrd-a düşdü. 2016-cı 

ilin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının valyutası olan dollar 

47,63% bahalaşaraq 1.55 manat dəyərində oldu və il ərzində az miqdarda 

dəyişərək 1.60 manat dəyərində qərarlaşdı. Ümumilikdə 2015-ci il 

Azərbaycanda devalivasiya oldu və bunun əsas səbəbi Azərbaycanın neft 

sektorundan böyük asılılığının olmasıdır.[9]  
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3. Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 

 
4. Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Qlobal maliyyə böhranı ərəflərində Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 

“Antiböhran proqramı”nın konseptual əsasları yaradılmışdır. Bu 

konseptual əsasların əsas mahiyyəti sektorların inkişafını təmin etmək 

(xüsusilə kənd təsərrüfatının), dövlət büdcəsində defisitin olmaması üçün 

əlavə xərc maddələrini azaltmaq, qısamüddətli investisiyaları 

uzuznmüddətli investisiyalarla əvəzləşdırmək, neft fondundan gələn 

gəlirlərin mənimsənilməsini artırmaq məqsədilə nəzarəti gücləndirmək, 

süni qiymət artımlarının qarşısının alınması, haqsiz rəqabətə, həmçinin 

inhisarçılığa qarşı dövlət nəzarətini  gücləndirmək, bazar iqtisadi şəraitinin 

qurulması məqsədilə dövlət strukturlarının bazara müdaxiləsinin qarşısının 

alınması, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan sahibkarlara dövlət dəstəyinin 

artırılması, regional və sektoral olaraq vergi güzəştlərinin tətbiq olunması, 

işsizlərin təkrar peşə hazırlığını təmin edə biləcək layihələrin 
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maliyyələşdirilməsi və işsizlərə verilən aylıq müavinətlərin artırılması, 

ixracatla məşğul olan sahibkarlara dəstəyin gücləndirilməsi və vergi 

güzəştlərinin edilməsi və s. [2] 

Maliyyə böhranlarının Azərbaycana təsirini azaltmaq üçün ilkin növbədə 

qeyri neft sektoru inkişaf etməlidir. Ölkədə iqtisadiyyatın inkişafında 

fəsad törədən bütün amillər qaldırılmağa çalışılmalıdır. Bölgələrdə 

infrastruktur sahələri inkişaf etdirilməlidir. Bu antiböhran və digər 

tədbirlər sayəsindədir ki, 2019-cu ildə ÜDM miqdarına baxsaq 2008-ci illə 

müqayisədə 2 dəfədən çox artım olmuşdur.  
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AZƏRBAYCANIN QARABAĞ REGİONUNUN QƏDİM 

ŞƏHƏRLƏRİ ERMƏNİSTANIN SİYASİ-İDEOLOJİ VƏ HƏRBİ 

HƏDƏFİNDƏ 

 

ANCIENT CITIES OF THE KARABAKH REGION OF 

AZERBAIJAN ARE POLITICAL IDEOLOGICAL AND 

MILITARY GOALS OF ARMENIA 

 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА КАРАБАХСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИМИ И ВОЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ АРМЕНИИ 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın Qarabağ regionunun şəhərlərinin 

dövrü, yaranma zəmini, tipləri, əhalisinə dair ümumi məlumatlar verilir. 

Azərbaycanın bu qədim və orta əsr şəhərlərininbütün funksiyaları, ölkənin 

həyatında oynadığı rol, bunlara qarşı əsassız iddialar və vurulan ziyan öz 

əksini tapır. Eyni zamanda Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

ərazisinə əsassız iddiaları ilə başlamış münaqişə, Azərbaycan şəhərlərinə 

aid saxta tarixi əsərlər və ideologiya əsasında törətdikləri müharibə, ərazi 

işğallarının səbəbi, mahiyyəti açıqlanır. Qarabağda vaxtilə mövcud olan 

şəhərlər haqqında, faktiki olaraq  Ermənistanın I Qarabağ müharibəsi 

dövründə və işğal altında saxladığı dövrdə Azərbaycan şəhərlərini 

dağıtması onların əsassız iddialarının əsl mahiyyəti şərh edilir. Həmin 

şəhərlərin ermənilərə məxsus olmasına dair vaxtilə “əsərlər” yazan erməni 

“tarixçilərinin” saxtakarlığı sübut olunur. Həmçinin, Ermənistanın əsassız 

iddia hədəfinə çevirdiyi, 30 il işğal altında saxladıqdan sonra azad edilmiş 

bu şəhərlərin real tarixi və bu günki vəziyyəti əksini tapır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Qarabağ regionu, 

Ermənistan, şəhər, işğal. 

 

Abstract:  The aim of the subject is to take into your account the 

conflict of Armenia’s occupation with baseless claimsof Nagorno- 

Karabakh territory of Azerbaijan, the war commited with fake historical 

works and ideologies in the cities of Azerbaijan, the reasons of territorial 

occupations. 

From this point of view,  the subject reveals the facts that during the I-st 

Karabakh war, some armenian counterfiers writing fake “works”tried to 
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prove that some Azerbaijanian cities belonged to Armenia. They 

devastated all citieskeeping under aggression. The period of these cities, 

the ground of their origin, types, the essence and consequences of the 

claims against them are explained. All the functions of these Ancient and 

Middle Ages Azerbaijan cities, their roles  in country’s life, groundless 

claims and hard consequences have been denoted. 

Key words:  Azerbaijan Republic, the Karabakh region, Armenia, 

city, occupation. 

 

Резюме: В статье представлены общие сведения о периоде, 

происхождении, типах и населении городов Карабахского региона 

Азербайджана. Отражены все функции этих древних и 

средневековых городов Азербайджана, роль, которую они играют в 

жизни страны, необоснованные обвинения в их адрес и нанесенный 

ущерб. В то же время в конфликте, начавшемся с необоснованных 

претензий Армении на территорию Нагорного Карабаха, войне, 

совершенной на основе фальшивых исторических произведений и 

идеологии азербайджанских городов, раскрываются причины и 

сущность территориальной оккупации. Объясняется истинная 

сущность их безосновательных утверждений о городах, которые 

когда-то существовали в Карабахе, а на самом деле - разрушении 

азербайджанских городов Арменией во время Первой карабахской 

войны и оккупации. Доказана лживость армянских «историков», 

когда-то написавших «сочинения» о принадлежности этих городов 

армянам. Он также отражает реальную историю и нынешнее 

положение этих городов, на которые Армения безосновательно 

претендовала и которые были освобождены после 30 лет оккупации.  

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Карабахский 

регион, Армения, город, оккупация.The old cities have become a 

political-ideological and military target. 

 

Giriş 

Azərbaycan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri, ulu 

tarixə malik şəhərlər diyarıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, ölkənin tarixində 

baş verənlər onun şəhərlərinin həyatına da təsir etmişdir. İnkişaf və 

tənəzzül dövrləri biri-digərini əvəz etmişdir.  

XIX əsrdə Cənubi Qafqazda Qacarlar dövləti ilə çar Rusiyası 

arasında gedən müharibələrin nəticəsində Azərbaycan torpaqları iki 

hissəyə bölündü. Türkmənçay müqaviləsindən sonra Qacarlar və Osmanlı 

ərazisindən erməni ailələri köçürülüb Azərbaycan torpaqlarında 

yerləşdirildi. Bu ərazidə möhkəmlənən ermənilər yerli xalqlara qarşı 

əsassız ərazi iddiaları irəli sürdülər, havadarlarının köməkliyi ilə etnik 

təmizləmə apardılar. Nəhayət ermənilər üçün XX əsrin əvvəllərində İrəvan 
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şəhəri də verilməklə Ermənistan dövləti və Dağlıq Qarabağ Muxtar 

vilayəti yaradıldı. XX əsrin sonlarında Ermənistan hərbi təcavüzlə 

Azərbaycan Respublikasının DQMV-ni və ona bitişik 7 rayonunu işğal 

etdi. Keçən 30 il ərzində sülh yolu ilə münaqişənin həllinə Ermənistanın 

imkan verməməsi, əksinə yeni ərazi təhdidləri və hərbi həmlələr etməsi 

Azərbaycan dövlətini əks-həmlə tədbirləri görməyə vadar etdi. Nəticədə 

işğal olunmuş ərazilərdə azad edildikcə bütün şəhərlərin tamamilə 

dağıdıldığı məlum oldu. Bununla da erməni ideologiyasında kök salmış, 

Qarabağ regionundakı qədim şəhərlərin “ermənilərə məxsus” olması 

barədə fikirlərinin saxta, cəfəng olduğu meydana çıxdı. Bir daha məlum 

oldu ki, heç vaxt erməni kimi qonşusu olan xalq onların uydurma, saxta 

tarix yazılmasına göz yummamalı, laqeyd qalmamalıdır. Vaxtilə, erməni 

“tarixçilərinin” Azərbaycanın bir sıra, xüsusilə də Qarabağ bölgəsindəki 

şəhərlərinin erməni şəhərləri kimi qələmə verilir, həmin şəhərləri “azad 

etmək” üçün şirnikləndirilirdi. Məlumdur ki, sovetlər dövründə müəyyən 

səbəblərdən bu əməllərin iç üzünün açılmasına maneələr törədilirdi. Artıq 

indi 44 günlük Vətən müharibəsində qalib ordumuz həmin şəhərlər 

işğaldan azad edildi. Eyni zamanda ermənilərin Azərbaycan şəhərlərinə 

əsassız iddialarına da son qoyuldu.  

Azərbaycanın Qarabağ regionunun qədim şəhərləri və onların 

ermənilərin hədəfinə çevrilməsi 

Azərbaycanda, onun əzəli və əbədi ərazilərindən biri olan Qarabağ 

regionunda yaranaraq inkişaf etmiş qədim şəhərlər nəinki Azərbaycanın, 

həmçinin  Qafqaz regionunun tarixində mühüm yer tutur.  

Azərbaycanın Qarabağ regionunda yaranmış qədim və orta əsr 

şəhərlərinin ümumi cəhətləri ilə yanaşı, həm də özünəməxsus 

xüsusiyyətləri və funksiyaları olmuşdur.  

Məlumdur ki, tarixən şəhərlər inzibati, hərbi, ticarət və dini 

mərkəzlər kimi meydana çıxmışdır. Şəhərlərin yaranma zəminindən asılı 

olmayaraq bəzi ümumi cəhətlər də vardır ki, bunların hamısını birləşdirir. 

Məsələn, şəhərlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə bərabər, eyni zamanda 

onların həyatında elə ümumi cəhətlər meydana çıxmışdır ki, bunlar da 

şəhərlərin bir-biri ilə oxşarlığını əks etdirməklə tarixin müəyyən 

dövrlərində ümumi bir silsilə təşkil etmişdir. Təsərrüfatın inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq yeni sahələr ilə yanaşı, sənət və ticarət də qabarıq şəkildə 

özünü göstərmiş, yaşayış məskənlərinin gələcək taleyini həll etmişdir. Bu, 

yeni xüsusiyyət kəsb edən yaşayış məskənlərinin - ətrafı müdafiə 

istehkamı ilə əhatə olunan, bir-birinə yaxın, sıra ilə düzülmüş yaşayış 

evləri olan, xüsusilə sənət və ticarət adamlarının toplandığı mərkəzin - 

şəhərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Qədim yunan, latın, alban, gürcü, ərəb fars və türkdilli 

mənbələrdə Azərbaycanın qədim şəhərlərərinə dair maraqlı məlumatlar öz 

əksini tapmışdır. 
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Antik mənbələrdə Albaniyada (Azərbaycan) 26-dan çox şəhərin 

olduğu bildirilir. Bunların bir neçəsinin Qarabağ regionunda mövcud 

olması istisna deyil. 

Azərbaycanın Bərdə şəhəri yaxınlığındakı Kalankat kəndində 

yaşamış alban katolikosu Moisey Kalankatlının “Albaniya tarixi”ndə bir 

sıra şəhərlərin adı çəkilmişdir. Bu əsərdə Albaniyanın qədim şəhərlərinin 

iqtisadi, siyasi, mədəni tarixinə dair maraqlı məlumatlar verilmişdir [1]. 

XX əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan arxeoloqları 

tərəfindən arxeoloji qazıntılar nəticəsində şəhər tipli yaşayışın qədim 

izləri aşkar edilmişdir. Bu, şəhərlərin tədqiqi onların tarixinin və inkişaf 

mərhələlərinin öyrənilməsinə imkan vermişdir. Azərbaycanda mövcud 

olan abidələr və tikinti qalıqları alban-xristian və ondan sonrakı müsəlman 

Şərqi tipində yaranmış tarix və mədəniyyət abidələrinin həmin dövrün 

tikinti mədəniyyətini, memarlıq və incəsənət tiplərinin əlaqəsini və inkişaf 

ardıcıllığını  izləməyə imkan verir [2 ].Qədim dövrdə formalaşan, ilk və 

inkşaf etmiş orta əsrlərdə müəyyən inkişaf yolu keçən şəhərlərdə 

şəhərsalma mədəniyyətinin, şəhər əhalisinin məişət səviyyəsinin, bütün 

sənət növlərinin inkişafına səbəb olan proses baş vermişdir. Aparılmış 

arxeoloji tədqiqatlar müxtəlif zəmində, müxtəlif tipli və xarakterli qədim  

şəhərlərimiz haqqında geniş məlumat verməyə imkan yaradır. 

Məlumat üçün deyək ki, bu şəhərlər iqtisadi, hərbi və dini 

zəmində yaradılmışdır. 

İqtisadi zəmində yaranmış şəhərlər.  Bərdə şəhəri 

Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişə malik, qədim şəhərlərindən biri, 

Qarabağ regionunun isə ən qədim şəhəridir. Azərbaycanın qədim 

şəhər mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən və 

eyni zamanda ölkəmizin siyasi həyatında xüsusi yeri ilə fərqlənən 

Bərdə həmin mədəniyyətin davam etməsində rolu böyükdür.  Bu şəhər 

qədim beynəlxalq ticarət yollarının üstündə siyasi, iqtisadi və mədəni 

həyatında mühüm rol oynamışdır. İqtisadi zəmində yaranmış Bərdə şəhəri 

digər əlamət və xüsusiyyətləri ilə bərabər qədim ipək yolunun 

fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Bərdə ilk orta əsrlərdə ipək 

ticarətində tranzit rolu oynamış, eyni zamanda ipək istehsalı mərkəzi 

olmuşdur. 

Tarixi-arxeoloji tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, 

Albaniyanın (Azərbaycan) Uti nahiyəsinin mərkəzində, Kür və 

Tərtər çayları arasında ilk insan yaşayışı daş dövründən başlanmış , 

tunc və dəmir dövründə, bütün bəşər cəmiyyətində olduğu kimi 

təsərrüfatın inkişafı, sənət və ticarətin meydana çıxması nəticəsində 

şəhər- Bərdə yaranmış və inkişaf etmişdir.  

Bərdə şəhəri Şərq şəhərləri tipinə uyğun əlamətləri ilə 

bərabər, özünəməxsus plan quruluşuna malik olmuşdur. Bərdə 

strateji cəhətdən əlverişli, iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş şəhər kimi 
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erkən orta əsrlərdə Albaniyanın iqtisadi, siyasi  və mədəni 

mərkəzinə-  paytaxtına çevrilmişdir. 

Bərdə şəhərinin siyasi həyatı Albaniya dövlətində baş vermiş 

siyasi hadisələrlə sıx bağlı olmuş, başqa sözlə, Bərdə şəhərinin siyasi 

tarixi Albaniyanın siyasi tarixinin fövqündə dayanmışdır. Belə ki, 

Bərdə Albaniya dövlətinin xarici müdaxilələrə qarşı savaşlarının, 

habelə daxili çəkişmələr əleyhinə mübarizəsinin mərkəzində 

dayanmışdır. Həmin dövrdə Albaniya qədim dövlətçilik ənənələrinə 

malik olan, bu ənənələr üzərində möhkəmlənən və öz müstəqilliyini 

qorumaq uğrunda gərgin mübarizə aparan dövlətlərdən biri 

olmuşdur. Bərdə Albaniyanın paytaxt şəhəri kimi ictimai həyatın bir 

sıra amillərini - hərbi-strateji, inzibati, sənətkarlığı və ticarəti, din və 

mədəniyyəti özündə cəmləşdirərək hərbi gücə, siyasi nüfuza, iqtisadi  

və mədəni əlaqələrə malik olmuşdur. 

Bərdə ilk orta əsrlərdə iqtisadi, ictimai, siyasi və mədəni 

cəhətdən intensiv inkişaf dövrü keçirmişdir. Yalnız arxeoloji 

qazıntılar vasitəsilə müəyyənləşdirilən antik şəhərin mədəni təbəqəsi 

üzərində xeyli sonralar yenidən tikilmiş ilk orta əsr şəhəri yeni 

forma və quruluşa malik olmuşdur. Həmin dövrdə şəhərin ərazisi 

təqribən 40 hektarı tutmuşdur.  

Bərdənin daxili şəhərlərarası, həmçinin beynəlxalq su və 

karvan ticarəti yollarının üstündə yerləşməsi şəhərin sürətlə inkişaf 

etməsinə səbəb olmuşdur. Qədim “İpək yolu“ Bərdə şəhərinin 

inkişafında mühüm rol oynamışdır.  

Mənəvi mədəniyyət baxımından da Bərdə şəhəri böyük tarixi 

ənənəyə malik olmuşdur. Bərdədə çoxlu elm, təhsil ocaqları 

yaradılmış, şəhər ölkənin mühüm mədəniyyət mərkəzinə 

çevrilmişdir. Bərdədə alban əlifbası ilə tarixi və bədii əsərlər 

yazılmış, bir çox dillərdə yazılmış dövrün xeyli qədim dünyəvi və 

dini əsərləri alban dilinə tərcümə edilmişdir. Azərbaycan tarixinin 

günümüzə qədər gəlib çatan yazılı mənbəyi M.Kalankatlının 

“Albaniya tarixi“ əsəri məhz Bərdədə yazılmışdır [3]. 

Orta əsrlərdə beynəlxalq ticarət yollarının üstündə yerləşməsi 

Bərdəni Avropanın və Asiyanın bir çox şəhərləri ilə əlaqələndirmiş, 

bu da şəhərin tərəqqi etməsində böyük rol oynamışdır. Bərdə şəhəri 

həmin dövrdə Qafqazdan keçən tranzit ticarət yollarının üstündə 

yerləşən mühüm məntəqə və eyni zamanda Cənubi Qafqazın ticarət 

yollarının mərkəzi olmuşdur. Mənbələrdə və tarixşünaslığımızda bu 

- Bərdə-Bab ül-Əbvab, Bərdə-Ərdəbil, Bərdə-Dvin, Bərdə-Tiflis 

ticarət yolları kimi qeyd edilmişdir [4]. 

Bərdə şəhəri XV əsrədək ölkənin mərkəzi zərbxanası 

olmuşdur. Müxtəlif dövrlərə və müxtəlif hökümdarlara aid pullar bu 

şəhərin zərbxanalarında kəsilmişdir. Təsadüfi deyil ki, Bərdədə tək -



95 
 

tək pulardan başqa müxtəlif metallardan kəsilmiş pullardan ibarət 4 

dəfinə aşkar edilmişdir [5]. 

Bərdə X əsrin 40-cı illərində (944/45-ci il) rusların hücumu 

nəticəsində dağıdılımış, yandırılmış, bununla da şəhər tənəzzülə 

uğramış, XII əsrin birinci rübündən etibarən Bərdə Azərbaycan 

Atabəyləri dövlətinin tərkibində olmuş, Şəmsəddin Eldəniz 10 il 

müddətində şəhəri yenidən bərpa etdirmişdir.  

Bərdə şəhəri XVIII əsrin sonlarından etibarən yenidən inkişaf 

etməyə başlamışdır. Şəhər həyatını öz qədim bünövrəsi üzərində 

davam etdirmişdir. Hazırda Bərdə Azərbaycan Respublikasının 

Qarabağ regionunda böyük rayon mərkəzlərindən biri kimi inkişaf 

edir. Təəssüf ki, Azərbaycanın Qarabağdakı şəhərlərinə uydurma, 

saxta tarixlər yazmaqla işğala don geydirmək istəyən ermənilər 

Bərdə kimi qədim şəhərə dair iddialarını gerçəkləşdirə bilmədikləri 

üçün yeni bir xəyanətə əl atdı. Belə ki, II Qarabağ müharibəsində 

Bərdə şəhərinə roket zərbələri endirməklə bəşəri bir cinayət 

törətdilər. Şəhərlərimizin tarixinə həmin tarixi xəyanət günü kimi 

daxil etdilər.  

Hərbi zəmində yaranmış şəhərlər. Tarixi-arxeoloji tədqiqatlar 

göstərir ki, Azərbaycanda ilk orta əsrlərə aid müdafiə tikililəri də meydana 

gəlmişdir. Bunlar da həmin dövrün şəhər tipli maddi mədəniyyət abidələri 

sırasına daxildir. Bu tikililərin böyük bir qrupu müdafiə istehkamlarıdır. 

Bizans, Xəzər, Sasani, sonralar isə ərəb Xilafəti təhlükəsinə qarşı ucaldılan 

müdafə sədləri Azərbaycanın şəhərsalma mədəniyyətində xüsusi bir 

mərhələ təşkil etmişdir.  

Azərbaycanın qədim şəhər tipli abidələrindən biri də Qarabağın 

möhtəşəm müdafiə tikilisi Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Çarabert 

qalasıdır. Bu, Yuxarı Qarabağ ərazisində mövcud olan Albaniya dövründə 

bünövrəsi qoyulmuş nadir tikililərdəndir. Həmin abidə çox mürəkkəb plan 

quruluşuna malikdir. Azərbaycanın digər ərazilərində olan Albaniya 

dövrünə dair şəhər-qalalar da həmin abidənin oxşarlarıdır. Bu qalaya 

gedən yollar Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən zəbt edildiyi üçün dağımış, 

hərəkət üçün yararsız vəziyyəti düşmüş, abidə də baxşmsız vəziyyətə 

düşmüşdür. 

Dini zəmində yaranmış şəhərlər. Albaniyada IV əsrdə 

xristianlığın dövlət dini kimi qəbul olunması ölkədə xristian ehkamlarına 

müvafiq məbədlərin inşa edilməsinə və onun ətrafında şəhər tipli yaşayış 

məskəninin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu zaman xristian dini 

zəminində xeyli abidə yaranmışdır. Bu şəhərlərdən biri də sonradan 

Govurqala adlandırılan yaşayış məskənidir. 1958-ci ildə ilk dəfə burada 

arxeoloji tədqiqatlar aparılmış, III-V əsrlərdən X-XI əsrlərə qədər mövcud 

olmuş şəhərin yerində 4 m qalınlığında mədəni təbəqə 

müəyyənləşdirilmişdir [6]. 
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Govurqala adlandırılan bu abidə ermənistan arxeoloqlari tərəfindən 

saxta tarix yazılması üçün cəlb edilmiş, qanunsuz yollala tədqiqat aparılan 

zaman dağıntılara məruz qalmışdır. 

Qarabağ ərazisində öyrənilən, orta əsr şəhərlərinin əsas 

xüsusiyyətlərini əks etdirən, Amaras məbədi də (Xocavənd rayonu) 

maraqlı abidələrdəndir. Məbəd Ağoğlan çayının sol sahilində “Müqəddəs” 

dərədə tikilmişdir. O, Amaras adlanan qədim şəhər yerinin mərkəzində 

yerləşmişdir. Bu abidə dəfələrlə yenidən qurulmuş, bərpa olunmuşdur. 

Amaras (Ağoğlan) məbədi V əsrin sonu - VI əsrin əvvəlinə aid edilmişdir 

[7]. 

Mənbələrdə Amarasın hələ xristianlıqdan əvvəlki dövrdə dini ayin 

ocağı olmasına, IV-IX əsrlərdə şəhər tipli yaşayış məskəninə çevrilməsinə 

dair məlumatlar verilmişdir. Ölkədə xristianlığın qəbulundan sonra 

xristian misionerləri məhz Amarası özlərinə məskən seçmişlər. 

Xristianlıqdan əvvəl dini mərkəz kimi tanınması Alban xristianlığının 

möhtəşəm ziyarətgahı Amarasın (“Ağ hun” mənası kəsb edir) burada 

yerləşməsinə səbəb olmuşdur [8]. Amaras məbədi alban-xristian monastrı 

əlamətlərini özündə əks etdirdiyi üçün erməni qriqoryan məbədi şəklinə 

salınması üçün xarici görkəmi dəyişdirilmiş, saxtalaşdırılmışdır. Bundan 

əlavə Xudavəng, Gəncəsər məbədləri də erməni saxtakarlığına məruz 

qalmışdır. 

Azərbaycanın Qarabağ regionunun qədim yaşayış məskənləri 

üzərində yaranmış şəhərlərindən biri də XVIII əsrdə Qarabağ xanı 

Pənahəli xanın saldırdığı Şuşa şəhəridir. Şuşa təbii və süni istehkamlarla 

əhatə olunan qala-şəhər kimi yaranmış və möhkəmləndirilmişdir. Şəhərdə 

inzibati, şəxsi binalar, iqtisadi-ticarət əhəmiyyətli mərkəzlər və dini 

tikilililər yaradılmışdır. Şuşa şəhəri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən 

1992-ci ildə işğal edildikdən sonra xarabalığa çevrilmişdir. 

Yuxarıda şərh etdiyimiz şəhərlərin müəyyən dövrlərində müxtəlif 

səbəblərdən dağılması tarixin acı səhifələrinə çevrilmişdir. İnsan 

cəmiyyətinin inkişaf mərhələlərində inqilablardan biri sayılan şəhərlər 

zaman keçdikcə ənənə, mənəvi istinad mənbəyinə çevrilmişdir. 

Ermənistanın Yuxarı (Dağlıq) Qarabağa əsassız iddiaları və hərbi 

təcavüz ilə  başladığı I Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın 20 % ərazisinin 

işğalı ilə nəticələndi.   Otuz ildən artıq (1991-2021) müddətdə Ermənistan 

işğal altında saxladığı şəhər və kəndləri dağıdıb xarabalığa çevirdi. 2020-

ci ilin sentiyabrından başladığı yeni həmlə zamanı Azərbaycanın dinc 

şəhərlərini hədəfə aldı. Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycanın cəbhə 

bölgəsindən uzaqda yerləşən Gəncə, Mingəçevir, Tərtər, Bərdə, Beyləqan 

və digər şəhərlərinə raket zərbələri endirdi [9]. 

2020-ci il oktyabrın 28-də Qarabağ regionunun ən qədim şəhəri 

Bərdəyə - dinc sakinlərin sıx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin 

kompakt yerləşdiyi əraziyə böyük dağıdıcı qüvvəyə malik ballistik 
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“claster” tipli 2 ədəd raket zərbəsi endirdi. Nəticədə 22 nəfər həlak oldu, 

70 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı.  

Nəticə 

Yazılı mənbələr və tədqiqatlara əsasən sübut edilmişdir ki, 

Albaniyada xüsusilə də  Qarabağ regionunda qədim dövrdə yaranmış 

şəhərlər Azərbaycana və onun yerli sakinlərinə - türklərə məxsusdur.  

Albaniyada xristianlığın rəsmi dövlət dini kimi qəbul edildiyi 

vaxtdan etibarən məişət arxitekturası cəhətdən yeni formalı tikililər 

meydana çıxmışdır. Məlumdur ki, IV-VII əsrlər tikinti mədəniyyəti 

xristian arxitekturası tipində yaradılmışdır. Bu şəhərlər və şəhər tipli 

abidələr ilk orta əsrlərdə xristianlığı sonra isə müsəlmanlığı qəbul etmiş 

yerli azərbaycanlı-türk xalqına məxsusdur.  

Erməni ideoloqları Qarabağ regionundakı xristian abidələrinin 

oxşarlığından istifadə edərək alban-xristian abidələrini “erməni-qriqoryan 

abidələri” kimi qələmə verməyə bu bölgənin qədim dövrdən ermənilərə 

məxsus olmasına inandırmağa çalışmışlar. Halbuki, Qafqazda XIX əsrə 

qədər  kütləvi erməni etnosu olmamışdır. Qarabağdakı şəhərlərin, 

torpaqların və abidələrin ermənilərə aid olması mümkün deyil. Bütün 

bunlara baxmayaraq, Ermənistan ideoloqları – tarixçi və siyasətçiləri saxta 

tarixi əsərlər yazaraq erməni xalqını Qarabağın Ermənistana 

birləşdirilməsinə şirnikləndirmişlər. Bununla da Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi meydana çıxmışdır. XX əsrin əvvəllərində 

başlayan bu iddia həmin əsrin sonlarında Ermənistan hərbi hissələrinin 

Azərbaycana təcavüzü 20% ərazisini Yuxarı (Dağlıq) Qarabağ regionu və 

ətrafındakı 7 rayonu  işğal etməsi ilə nəticələnmişdir. Bu işğalçılıq 

müharibəsi zamanı minlərlə günahsız insan həlak oldu, hər iki ölkəyə külli 

miqdarda maddi və mənəvi  ziyan dəydi [10]. 

Ermənistan hərbi qüvvələri işğal altında saxladığı şəhər və kəndləri 

dağıdıb xarabalığa çevirdilər və işğal altında saxladıqları şəhərlərin daşını-

daş üstə qoymadılar. İşğalçılıq siyasətini davam etdirən Ermənistan hərbi 

qüvvələri 2020-ci ilin sentiyabrından başladığı yeni həmlə zamanı 

Azərbaycanın dinc şəhərlərinə roket zərbələri endirdilər. Azərbaycan 

ordusunun əks-həmlə əməliyyatı ilə başlanan II Qarabağ müharibəsi 

zamanı Azərbaycan ordusu Ermənistanı kapitulyasiyaya uğratdı, işğal 

olunmuş əraziləri azad etdi.  

Bütün bunlar daha dərindən düşünməyə, götür-qoy etməyə ehtiyac 

olduğunu təlğin edir. Qafqazın müharibəsiz, sülh şəraitində yaşayan bir 

bölgəyə çevrilməsi bu bölgədə yaşayan xalqlara xoşbəxtlik gətirəcəyinə 

inamı artırır. İstərdik ki, bu regionda bir daha müharibə olmasın, nahaq 

qanlar tökülməsin, həyat gözəlləşsin. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 

ərazilərində yenidənqurma işləri aparılsın, dağıdılmış şəhərlər bərpa 

edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılsın. Təbiətinin gözəlliyi, relyefinini, 

iqliminin flora və faunasının zənginliyi baxımdan çox qiymətli olan 
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Qarabağ regionu Azərbaycanın, türk dünyasının və eləcə də bütün 

dünyanın turizm mərkəzlərindən birinə çevrilsin.  
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XIX ƏSRDƏN YARIMÇIQ QALMIŞ LAYİHƏLƏR: 
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ПРОЕКТЫ, ОСТАВШИЕСЯ НЕЗАВЕРШЕННЫМИ С XIX 

ВЕКА: 

МАРШРУТЫ САЛЬЯН-ДЖАВАД, ДЖАВАД-ЕВЛАХ, ЕВЛАХ-

ТБИЛИСИ 

 

 

 Xülasə: Məqalə Azərbaycan tarixinin çox az öyrənilmiş 

mövzularından birinə həsr olunub. Şimali Azərbaycanın ən böyük çayı 

olan Kür çayı vasitəsilə Xəzər dənizindən Tiflisə qədər su yolunun 

istifadəyə verilməsi məsələsi XIX əsrdə aktual olub.  Çar Rusiyasının 

işğalçı siyasətinə uyğun olaraq layihələr irəli sürülmüş, müəyyən hazırlıq 

işləri aparılmışdır. Lakin XIX əsrin ortalarında Bakı-Tiflis dəmir yolunun 

çəkilməsi bu layihələri arxa plana çəkmişdir. Sonrakı illərdə bu layihələrə 

maraq göstərilməməsinin səbəbləri məqalədə qey olunmuşdur. Bu 

layihələrin təkmilləşdirilərək müasir dövrdə həyata keçirilməsinin 

turizmin inkişafına müsbət təsir göstərə bilər. 

 Açar sözlər: rus işğalı, Kür çayı, Xəzər dənizi, turizm marşrutu, 

gəmiçilik. 
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 Abstract: The article is dedicated to one of the least studied topics 

in the history of Azerbaijan. The issue of opening a waterway from the 

Caspian Sea to Tbilisi through the Kura River, the largest river in northern 

Azerbaijan, became relevant in the 18th and 19th centuries. In accordance 

with the aggressive policy of Tsarist Russia, these projects were put 

forward and some preparations were made. However, the construction of 

the Baku-Tbilisi railway in the middle of the 19th century pushed these 

projects into the background. The reasons for not showing interest in these 

projects in the following years are mentioned in the article. The 

implementation of these projects in line with modern times can have a 

positive impact on the development of tourism. 

 Keywords: Russian occupation, Kura river, Caspian Sea, turism 

route, shipping.  

 

 Резюме: Статья посвящена одной из наименее изученных тем 

в истории Азербайджана. Вопрос об открытии водного пути из 

Каспийского моря в Тбилиси  через реку Кура, крупнейшую реку 

северного Азербайджана, стал актуальным в 18-19 веках. В 

соответствии с агрессивной политикой царской России эти проекты 

были выдвинуты, и была проведена определенная подготовка. 

Однако строительство в середине XIX века железной дороги Баку-

Тбилиси отодвинуло эти проекты на второй план. В статье указаны 

причины, по которым эти проекты не проявляли интереса в 

последующие годы. Реализация этих проектов в соответствии с 

современными требованиями может положительно повлиять на 

развитие туризма. 

 Ключевые слова: русская оккупация, река Кура, Каспийское 

море, туризм, судоходство.  

  

                                              Ön söz 

 Azərbaycanın ən iri çayı olan Kür çayında indiyənə qədər nəinki 

gəmiçiliyin inkişaf etdirilməməsi, hətta müsar dövrdə də buna heç bir 

marağın olmaması təəccüb doğurmaya bilməz.Azərbaycanın Kür çayının 

keçdiyi rayonlarda olarkən əhalinin çaydan nəqiliyyat vasitəsi kimi 

istifadə etməmələri insanda istər-istəməz bir sıra suallar doğurur. Görəsən 

bunun səbəbi nədir? Bu cür nemətdən səmərəli istifadə edilməsinə nə 

mane olub və olur? Görsən nəyə görə Kür çayının keçdiyi ərazilərdə 

əhalinin mütləq əksəriyyəti nəinki gəmiçiliyin inkişafına, hətta adi qayıqla 

gəzintiyə çıxmağa meyl etmir? Bunun səbəb  sovet dövründə qoyduğu 

qadağalar olmuşdurmu? Bu suallara cavab axtarmaq üçün qısa da olsa  

tarixi araşdırmağa ehtiyac var. 

 Tarixi faktlar sübut edir ki, Kür çayından xarici qüvvələr, konkret 

olaraq ruslar işğalçı məqsədlər üçün istifadə etmişlər. Çar Rusiyasının 
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mütəxəsisləri imperiyanın siyasətinə uyğun olaraq Kür çayı vasitəsilə 

Xəzər dənizindən Tiflisə qədər su yolunun istifadəyə verilməsi üçün XIX 

əsrlərdə layihələr irəli sürmüşlər.  Bu layihənin reallaşması üçün müəyyən 

hazırlıq işləri də görülmüşdü. Lakin sonradan obyektiv və subyektiv 

səbəblərdə bu layihələr həyata keçirilməmişdi. Azərbaycan tarixinin 

obyektiv tədqiq olunmamış bu problemi ilə daha yaxından tanış olmaq 

üçün IX-əsrdən başlayaraq  XIX-əsrin əvvələrində şimali Azərbaycanın 

işğalı ilə başa çatan Rusiyanın işğalçı siyasətinə aid olan faktlara  nəzər 

salaqmaq zəruridir. 

       Xəzər dənizi və Kür çayı vasitəsilə rusların işğalçı 

hücumları  

 Azərbaycan ərazisinə IX yüzilliyin sonlarından etibarən rusların 

işğalçı yürüşləri başlamışdı. Tarixçı S.Aşurbəyli yazır: "Ruslar təqribən 

914-cü ildə Bakı sahillərinə hücum etdilər. Rus durjinaları bura ilk dəfə 

gəlmirdilər...Rusların hərəsində 100 adam olmaqla 500 gəmisi...Xəzər 

kanalına gəldi... Ruslar böyük qənimət əldə etdikdən sonra yenidən Xəzər 

torpağına qayıtdılar[5, s. 91-92]. 

 Orta əsr mənbələrində  rusların X əsrin əvvələrinə aid istilaçı 

hücumları haqqında məlumat verilir. XI əsrin 30-40-cı illərində 

Xəzərsahili əyalətlərə, xüsusilə Dərbəndə, Bakıya, Şirvana, Beyləqana 

rusların hücumları genişləndi. Düşmənə qarşı mübarizədə on minlərlə 

adam həlak oldu, əhali qarət edildi [ 1, s.286].  

 Azərbaycanın Salarilər dövlətinə rusların hücumu Kür çayı 

vasitəsilə həyata keçirilən növbəti soyğunçu hücumlarından biri hesab 

olunur. 944-cü il avqustun 24-də  ruslar Xəzər dənizindən Kür çayının 

mənsəbi ilə gəmilərlə hərəkət edərək Bərdə şəhərinin Mübarək kəndi 

yaxınlığında sahilə çixdılar. Salari hakiminin Bərdədəki naibi öhdəsində 

olan 5600 nəfərlə yadelli işğalşılara  qarşı müqavimət göstərdi. Ruslar 

şəhəri  tutub qarət etdilər və əhaliyə divan tutdular. 

Mərziban ibn Məhəmməd 30 min nəfərlik qoşunla yenidən hərəkət 

edərək Bərdəni mühasirəyə aldı. Mərzban düşmənin 700 nəfər 

döyüşçüsünü məhv etsə də şəhəri azad edə bilmədi. Lakin bu zaman 

Mosul hakiminin Xoy və Səlması tutması onu geri qayıtmağa məcbur etdi. 

Mosul hakiminə qalib gəldikdən sonra ruslara qarşı mübarizə davam etdi. 

945-ci il avqustun 12-də Rus qoşununda başlanan kəskin 

epidemiya və Salari qoşunlarının aramsız həmlələri rusları Bərdənin tərk 

etməyə məcbur etdi. Onlar qarət etdikləri qəniməti gəmilərinə yükləyib 

Xəzərə çıxdılar və Azərbaycan ərazisini tərk etdilər.. [1, s. 291-293]  

A.A.Bakıxanovun əsərində bu hadisə belə göstərilib: "Bu zaman 

Rus tayfası, Xəzər padişahından icazə alıb, 500 gəmidə 50000 qoşunla 

Atil çayından Xəzər dənizinə girdi...Onlar Mazandarandan başlayıb 

Dərbəndə qədər, dəniz sahillərində olan şəhər və qəsəbələrdən bir çox 

qənimətlər əldə etdilər...  
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 Rus tayfası hicri 332-ci (=944) ildə, Ərranın paytaxtı olan Bərdə 

şəhərini almaq üçün qayıqlarla dənizdən və Kür çayından keçib gəldilər... 

Ruslar bir ildən artıq burada qaldılar, sonra Mərağəyə səfər etdilər. Bu 

səfər əsnasında çoxlu meyvə yediklərindən, aralarına şiddətli xəstəlik 

düşür... Ruslar bir gecə dəyərli şeylərini çiyinlərinə alaraq, özlərini Kür 

çayı kənarına yetirdilər və qayıqlara minib vətənlərinə qayıtdılar.“[6,s.27] 

Rusların 1722-1723-cü illərdəki növbəti işğalçı hücumu zamanı 

onlar hətta indiki Neftçala rayonu ərazisində Qafqaza pəncərə açmaq üçün 

şəhər salmaq istəyirdilər. Bu onların Baltik dənizində Avropaya pəncərə 

açdıqları Sant-Peterburq şəhərinin salınmasına oxşar olan layihəsi idi. 

Onlar Kürün mənsəbində salacaqları şəhərdən istinad nöqtəsi kimi istifadə 

edərək Tiflisə qədər olan əraziləri qəsb etməyi planlaşdırırdılar. 

1722-ci il avqustun 23-də rus qoşunları heç bir müqavimət 

görmədən Dərbənd şəhərinə daxil oldu. Avqustun 30-da rus ordusu 

Dərbənddən Bakıya doğru hərəkət etdi. Lakin İsveç Niştad sülh 

müqaviləsinin şərtlərini pozmağa cəhd etdiyindən və Osmanlı sarayının 

kəskin etirazı  I Pyotru yürüşünü dayandıraraq sentyabrın 5-də geri 

dönməyə məcbur etdi.  

Lakin Azərbaycanda qalan rus donanması 1723-cü il iyulun 21-də  

Bakı limanına daxil oldu. Ciddi müqavimət göstərməsinə baxmayaraq, 

Bakı qarnizonu çoxsaylı orduya və hərbi texnikaya malik olan düşmən 

hücumuna tab gətirmədi və bombardman nəticəsində şəhərdə baş verəcək 

yanğının, tələfatın qarşısını almaq məqsədilə qalanı yadelli işğalçılara 

təslim etməyə məcbur oldu. 

16 sentyabr 1723-cü ildə general Matyuşkin rus hərbçilərinə Kür 

çayı üzərində mühüm strateji mövqedə yerləşən Salyanı ələ keçirməyi 

tapşırdı. Məqsəd strateji cəhətdən əlverişli şəraitdə yerləşən Salyanda yeni 

liman şəhəri salmaq və buradan istinad nöqtəsi kimi istifadə etməklə Kür 

çayı vasitəsilə ölkənin içərilərinə doğru irəliləməklə işğalçılıq planlarını 

həyata keçirmək idi. Podpolkovnik Zimbulatovun komandanlığı altında 22 

zabitdən ibarət 500 nəfərlik bir batalyon Salyana göndərildi. Zimbulatov 

öz batalyonu ilə gedib Kür çayı sahilində, o yerin hakiməsi, Salyan sultanı 

Həsən bəyin həyat yoldaşı Qəbuli xanımın sarayı qarşısında ordugah 

qurdu. Rus hərbiçiləri burada şəhər salmaq üçün tədarük görməyə 

başladılar. Qəbuli xanım, dostluq və ixlas göstərib, bir gün onu bütün 

zabitləri ilə birlikdə qonaq çağırdı. Qonaqlıq zamanı otağa Qəbuli xanımın 

adamları girərək onların hamısını öldürdülər. Əsgərlər onlarla qalmış bir 

xəstə zabitlə tələsik gəmilərinə minərək Bakıya qayıtdılar. 1725-ci ilin 

noyabrında general-leytenant Matyuşkin Peterburqdan Bakıya qayıdaraq 

Zimbulatovun hadisəsi ilə tanış oldu və çara bu haqda ətraflı məlumat 

göndərdi. [9, s. 204] 

Bundan sonra Ruslar Salyanı və digər Xəzər sahili əraziləri işğal 

etsələr də Rusiya ilə Səfəvilər dövləti arasında  1735-ci il martın 21-də 
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imzalanmış "Gəncə müqaviləsi" şərtlərinə əsasən, rus qoşunları 

Xəzərsahili vilayətləri tamamilə tərk etdi.[ 3, s.347] 

1796-cı ilin aprelində Zubovun komandanlığı ilə 30 min rus 

qoşunu yenidən Dərbəndi tutdu. Lakin 1796-cı ildə (6 noyabr) II 

Yekaterinanın ölümündən sonra hakimiyyətə keçən I Pavel Qafqazda olan 

rus qoşunlarını geri çağırdı. (9,s.248) 

I Pavel sui-qəsd nəticəsində öldürüldükdən sonra atasının yerinə 

hakimiyyətə gəlmiş I Aleksandırın (1801- 1825) dövründə ruslar cənubi 

Qafqazla bağlı işğalçılıq planlarını yenidən həyata keçirməyə başladılar. I 

(1804-1813) və II (1826-1828) Rus-İran müharibələrindən sonra Şimali 

Azərbaycanı işğal etmiş çar Rusiyası tərəfindən regonu iqtisadi cəhətdən 

istismar etmək üçün layihələr irəli sürülmüşdür ki, bunların da içərisində 

Salyan-Cavad, Cavad-Yevlax, Yevlax-Tiflis marşurutları ilə Kür çayından 

gəmiçiliyin inkişafı əsas yerlərdən birini tuturdu.  

Bu layihənin zəruri edən məsələlər Rusiya Maliyyə Nazirliyi 

məmurlarının hazırladığı  hesabatda qeyd olunub. Hesabatda deyilir:  

“Bizim İranla ən əsas və ən müvafiq ticarət yolumuz Xəzər dənizi olub, 

indi də Xəzər dənizidir”. Onların qənaətinə görə, Həştərxandan hər cür 

mal daşımaq üçün Bakı limanı olduqca sərfəlidir, amma həmin malların 

quru yolla Bakıdan Tiflisə aparılması çox çətin və demək olar ki, 

mümkünsüzdür. Çünki ağır və ucuz qiymətli mallar hər mahalda daxili 

vergiyə cəlb olunur və çox baha başa gəlir. [ 8, s.6] 

Kür çayında gəmiçiliyin inkişafı ilə bağlı layihəni Qafqaz çanışini 

Mixail Vorontsov irəli sürmüşdü. Onun 27 dekabr 1844-1 mart 1854- ci il 

tarixlərində Qafqaz çanışini olduğunu nəzərə alsaq məlum olur ki, Kür 

çayında gəmiçiyin inkişafı ilə bağlı layihənin irəli sürülməsi Bakıda neft 

sənayesinin inkişafının ilkin mərhələsinə düşmüşdü. 

M.Vorontsovun irəli sürdüyü təklif  imperator tərəfindən qəbul 

olunmuş və nəzərdə tutulan gəmiçilik xidmətinin yaradılması məqsədilə 

baron Meyendorfun rəhbərliyi altında komitə yaradılmışdı. Knyaz 

M.Vorontsovun əlahəzrət İmperatora təqdim etdiyi başqa bir hesabatda da 

Xəzər dənizində və Kür çayında gəmiçiliyin inkişafı ilə bağlı maraqlı 

məlumatlar var. Canişinin yazdığına görə, 1850-ci ildə mütəxəssislər 

tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, Zərdabdan Mingəçevirə qədər olan 

ərazidə təmizlik işləri aparmaqla gəmilərin bu çayda rahat üzməsinə  

imkan yaratmaq olar... Xəzərdə gəmiçiliyin təşkili həm də Novqorod 

yarmarkası ilə Qafqaz və İran arasında ticarət əlaqələrinin artırılmasına 

səbəb ola bilərdi. Rusiya imperatorunun, dövlət məmurlarının, o cümlədən 

knyaz Vorontsovun nəinki Xəzər dənizində, eyni zamanda Kür çayında 

gəmiçiliyin təşkilinə böyük maraq göstərməsinin səbəbləri sırasında bu 

amil də var idi. [8, s.9] 

Bu məsələ Azərbaycanın XIX əsrdə görkəmli şəxsiyyətlərinin də 

diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan milli şüurun oyanışında 
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müstəsna xidmətləri olan, görkəmli şəxsiyyət Həsən bəy Zərdabinin 

“Kaspi” qəzetinin 03 oktyabr 1899-cu il tarixli sayında, rus dilində dərc 

olunmuş “Kür çayında gəmiçilik” adlı məqaləsində bu layihələr haqqında 

ətraflı məlumat verilir. Görkəmli filosof Heydər Hüseynovun rus dilində 

nəşr olunmuş "Azərbaycanın XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən" 

əsrində H.B.Zərdabinin bu məqaləsi geniş şərh edilib.[11] Məqalədə 

layihə barədə aşağıdakı fikirlər göstərilib: “Heç bir düz-əməlli ölkədə 

Kürlə müqayisədə böyük bir çay tapmazsan ki, orada gəmiçilik olmasın... 

Hələ keçmiş canişin knyaz Vorontsov Kürün mənsəbi ilə Tiflis şəhərini 

birləşdirmək istəyirdi, ancaq mühəndis araşdırmalarına görə, Tiflisdən 

aşağı hissədə çayın yatağında olan astanaya görə bu mümkün olmamışdı. 

Buna görə də o vaxt Salyanı Zərdab kəndi ilə birləşdirən kiçik bir gəmi ilə 

kifayətləndilər. Sonra gəmiçilik haqqında düşünmədilər." [7;10;11,s.329] 

Məqalədən məlum olur ki, neft sənayesinin sürətlə inkişaf etdiyi 

XIX əsrin ikinci yasında layihəyə yenidən maraq artmışdır: " Bakı və 

onunla birlikdə Xəzərsahili ərazilər rəhbərliyin gözü qarşısında dirçəldi, 

elə buna görə dəmir yolunun açılışından sonra Kürdə gəmiçilik haqqında 

düşünməyə başladılar, bu dəfə onun mənsəbindən Yevlax stansiyasına 

qədər. Nəqliyyat mühəndisləri tapdılar, sualtı əyriləri təmizləyən bütöv 

suölçən ştatı yaratdılar; rəhbərlik üçün kayutalı gəmilər qurdular və su 

hövzəsini təmizləyən donanma Kür ilə irəliləyərək ildə 25 min dövlət 

pulunu udmağa başladı." [7;10;11,s.329] 

Kür çayında su nəqiliyyatına uzun illər çayın dibində yığılıb qalmış 

iri ağac götükləri mane olurdu. Buna görə də Kürün ağac götüklərindən 

təmizlənilməsi işinə başlanıldı. Artıq 1852-ci ilin axırlarına yaxın böyük 

zəhmət hesabına Mingəçevirə qədər Kürün gəmi keçəcək bütün yerləri eni 

15-20 sajenə qədər təmizlənir, çaydan 500-dən çox ağac çıxarılır. [8, s.11] 

Fikrimizcə çar höküməti çayda nəqiliyyata mane olan bu cür 

amilləri nəzərə alaraq sonrada bu layihədən imtina edib, daha çox Bakı-

Tiflis dəmir yolu ilə hərəkətə üstünlük verdi. Kürdəki maneələr barədə 

H.B.Zərdabi yazır: "Məlum oldu ki, Kür daşan vaxt çayda üzən ağacları 

Yevlax körpüsünün yanında tutmağı yaddan çıxarıblar, hansı ki, bu çayın 

dibinə bataraq yeni çıxıntılar əmələ gətiribdir...Onda qərara gəldilər ki, işi 

aşağıdan yuxarı, məhz Salyandan  başlamaq lazımdır... Beləliklə, çay 

Körpükənd kəndinə qədər təmizləndi.. Nəticədə qeyd edək ki, bakılı 

Vəliyevin, bir neçə iri balıq sənayeçisinin və Balıqçılıq İdarəsinin gəmiləri 

artıq Kür çayında işləyir, lakin təcili hərəkət heç bir yerdə 

yoxdur”.[7;10;11,s.329] 

Məlumdur ki, Kür çayının uzunluğu 1515 km olub üç ölkənin 

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın ərazisindən axır. Əvvəllər Xəzər 

dənizindən Kür çayı vasitəsilə Tiflis şəhərinə qədər gəmi ilə üzərək 

getmək mümkün idisə, hazırda bu yol su elektrik stansiyalarının tikintisi 

səbəbindən bağlanılıb. Sovet vaxtında çayın Tiflisə qədər olan hissəsi 
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yuxarı ərazilərdən meşə materiallarının daşınmasında istifadə olunurdu. 

Sonrakı illərdə Kür çayı üzərində Mingəçevir, Şəmkir və Yenikənd su 

bəndləri və hidroelektrik stansiyaları inşa edilməsi, nəhəng su anbarlarının 

yaradılması, Kürün suyundan suvarma üçün intensiv şəkildə istifadə 

olunması burada gəmiçılıyin təşkilinə mane olmuşdur [7]. Lakin bütün 

bunlara baxmayaraq Kür çayında gəmiçiyin inkişaf etdirilməsi 

mümkündür. 

Kür çayında gəmiçiliyin inkişafı ilə bağlı XIX əsrdən yarımçıq 

qalmış layihələrə sovet dövründə maraq göstərilməsə də dövlət 

müstəqilyinin bərpasında sonra bununla bağlı zaman-zaman təkliflər 

səsləndirilməkdədir. Son illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz 

Administrasiyasının da buna müsbət yanaşması ilə bağlı KİV-lərdə 

məlumatlar var. Administrasiyada hesab edirlər ki, "özəl şirkətlər 

tərəfindən Kür çayında sərnişin-turist daşınmasının həyata keçirilməsi 

mümkündür. Mütəxəssislərinin fikrincə, ölkədaxili çaylardan yalnız Kür 

gəmiçilik üçün yararlıdır. Kürdə əvvəllər də gəmilər hərəkət edib və 

sərnişinlərin daşınması üçün elə bir təhlükə yoxdur. Çay gəmiləri suya 

adətən 1 metr-2 metr 20 santimetr oturduğundan Kürün Neftçala-Yevlax 

sahəsi gəmiçiliyə yararlı hesab olunur. Burada bəzi infrastruktur işlərinin 

həyata keçirilməsi, mənsəbə yaxın ərazilərin lildən təmizlənməsi və 

dərinləşdirmə işlərinin aparılması gələcəkdə Bakıdan Yevlaxa gəmi 

reyslərinin təşkilinə imkan yarada bilər”[10]. 

 

                                         Nəticə 
 Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisinin Xəzər 

dənizi, Kür çayı və digər su hövzələrində gəmiçiliyin inkişafı turizmin də 

inkişafına təkan verə bilər. Bu yeni turizm marşurutlarının yaradılmasına 

imkan yaradar. Məsələn, yaxın gələcəkdə Xəzər dənizində Bakı-Sumqayıt, 

Bakı-Lənkəran, Bakı-Nabran, Xəzər dənizi və Kür çayı vasitəsilə Bakı-

Neftçala-Salyan, Salyan-Sabirabad-Zərdab, Zərdab-Yevlax-Mingəçevir və 

s. marşrutlarının açılması həm turizmin, həm ayrı-ayrı regionların iqtisadi 

əlaqələrin inkişafına, həm də vətəndaşların doğma Azərbaycanı daha 

yaxından tanımasına kömək edə bilər. 
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“ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 

AVROPA İTTİFAQININ AZƏRBAYCANDA ENERJİ 

TƏHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏSİ 

 

THE ISSUE OF ENERGY SECURITY OF EUROPEAN 

UNION IN AZERBAIJAN WITHIN “EASTERN PARTNERSHIP” 

PROGRAM 

 

ВОПРОС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  АЗЕРБАЙДЖАНЕ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

  

 

Xülasə:  Məqalədə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda, xüsusilə 

də Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi siyasətindən bəhs edilir.  Aİ və 

Azərbaycan arasında əlaqələrin tarixi inkişafı xronoloji şəkildə məqalədə 

araşdırılmışdır. Şərq tərəfdaşlığı layihəsinin ideası, onun inkişafı və tətbiq 

mexanizmləri məqalədə təhlil olunur. Müəllif layihə çərçivəsinə dörd 

əməkdaşlıq platforması haqqında məlumat verir, bu platformalardan biri 

də məhz Avropa İttifaqının Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi 

məsələsindən bəhs edir. Boru kəməri layihələri, onların reallaşması və 

gələcək inkişaf perspektivləri araşdırmanın əsasını təşkil edir. Bundan 

əlavə, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Avropa İttifaqının 

nümayiş etdirdiyi ikili standart və göstərdiyi laqeyidlik, Azərbaycan 

ordusu və bütünlükdə xalqının şanlı qələbəsi,  regional nizamda 

dəyişiklik,  enerji nəqlində gələcək perspektivlər məqalədə geniş şəkildə 

işıqlandırılmışdır.  

           Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Şərq Tərəfdaşlıq layihəsi, 

Azərbaycan, Cənubi Qafqaz, Qarabağ. 

 

Abstarct: The article deals with the energy security policy of the 

European Union in the South Caucasus, mainly in Azerbaijan. The 

historical development of relations between the EU and Azerbaijan is 

chronologically investigated in the article. The idea of the Eastern 

partnership project, its development and implementation mechanism are 

analyzed in the article. The author emphases four platforms for 

cooperation within the project, one of which deals with  the energy 
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security of the EU in Azerbaijan. The importance of  pipeline projects, its 

realization and further development forms the corestone of investigation.  

Besides, the double standards and apathy demosntrated by the EU in 

resolving the Nagorny Karabakh problem, the glourious victory of 

Azerbaijani army and whole nation in Karabakh war, shift in regional 

order, further perspectives in energy transportation are enlighted in the 

article. 

Keywords: European Union, Eastern Partnership, Azerbaijan, 

Southern Caucasus, Karabakh. 

 

Резюме: Статья посвящена политике энергетической 

безопасности Европейского Союза на Южном Кавказе, в основном в 

Азербайджане. В статье хронологически исследовано историческое 

развитие отношений между ЕС и Азербайджаном. В статье 

анализируется идея проекта «Восточное партнерство», его 

разработка и реализация. Автор выделяет четыре платформы для 

сотрудничества в рамках проекта, одна из которых посвящена 

энергетической безопасности ЕС в Азербайджане. Кроме того, в 

статье освещается трубопроводный проекты, его реализация и 

возможная роль ЕС в решении проблемы Нагорного Карабаха. 

           Ключевые слова: Европейский Союз, Восточное 

партнерство, Азербайджан, Южный Кавказ, Карабах. 

 

Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan Respublikasının 

Avropa və Asiya qitələrinin kəsişməsində yerləşməsi ona mühüm 

geosiyasi mövqe qazandırmışdır.  Regionun həm ərazi, həm də əhali 

baxımından ən böyük ölkəsi olan Azərbaycanı  fərqli edən xüsusiyyəti 

onun digər Cənubi Qafqaz ölkələri müqayisədə güclü iqtisadiyyata və 

zəngin karbo-hidrogen ehtiyatlarına malik olmasıdır. 1991-ci ildə Sovet 

İttifaqının dağılması ilə Azərbaycan da daxil olmaqla on beş ölkə 

müstəqilliyini bərpa edir. Tədricən ölkədə iqtisadiyyatın hərtərəfli 

dinamik inkişafı başlayır. İqtisadiyyatın inkişafı isə bilavasitə Xəzər dəniz 

hövzəsində Azərbaycan Respublikasının öz sektorlarında sahib olduğu 

zəngin karbohidrogen ehtiyatları ilə bağlı olmuş və bu istər neft, istərsə də 

qeyri-neft sektorunun inkişafına zəmin yaratmışdır. Bundan əlavə 

Azərbaycan Avrasiya regionundan Qərbə, xüsusilə də Avropaya 

təhlükəsiz enerji daşınmasında tranzit rolunu da oynamaqdadır.  

   Bu gün Azərbaycan həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə 

müstəqil və balanslaşdırılmış siyasət yeridir. Avropa İttifaqı  (Aİ) ən 

mühüm beynəlxalq aktorlardan biri kimi dünyada davamlı əməkdaşlıq 

üçün qlobal və regional münasibətlərin qurulmasında maraqlıdır. 1920-

1991-ci illər ərzində ölkəmizin müstəqillinin Sovet İttifaqı tərkibində 

məhdudlaşdırılması səbəbindən Aİ və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq 
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heç də ittifaqının yarandığı illərə söykənmir.  Belə ki, Aİ üçün 

Azərbaycan “bağlı qapı” idi və ümumiyyətlə Qərb Cənubi Qafqaz 

haqqında ətraflı məlumatlara sahib deyildi.  Öz müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra zəngin karbo-hidrogen ehtiyatına malik olan Azərbaycan 

Aİ üçün hər zaman enerji təhlükəsizliyinin təmini baxımından önəmli 

ölkəyə çevrildi.    

Hazırda Azərbaycan Avropa Qonşuluq siyasəti, Şərq Tərəfdaşlığı 

proqramının bir hissəsi və Avropa Şurasının üzvüdür. 1992-ci ildən 

etibarən Aİ Azərbaycanda ən önəmli xarici donor və investor kimi 

qarşımıza çıxır [3]. 

Avropa tərəfdaşlıq planının əsasını cənub və şərq qonşularının 

ayrılması fikri təşkil edirdi: "Cənubda Avropanın qonşuları, Şərqdə isə 

avropalı qonşular”. “Avropalı qonşular, müəyyən mənada, Avropa ilə 

mədəni və tarixi dəyərləri paylaşırdılar.  Şərq tərəfdaşlığı proqramının 

təşəbüssü İsveçin dəstəyi ilə “Avropada qonşuluq” münasibətlərini daha 

da dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi ilə 2008-ci ilin may ayının 

26-da Polşa Respublikası tərəfindən irəli sürülmüşdür [7].  Şərqi Avropa 

ölkələri deyəndə Ukrayna, Moldova, Belarus və Cənubi Qafqaz ölkələri- 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan nəzərdə tutulur.   

    Aİ-nın yeni regional təşəbbüsünün əsası 2009-cu ilin may 

ayının 7-də Praqa sammitində qoyulmuşdu. Bu, əsasən, Azərbaycan, 

Belarusiya, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna və Ermənistan olmaqla altı 

post Sovet ölkələrinə şamil olunurdu. Əsas məqsəd Aİ və əməkdaş ölkələr 

arasında ikitərəfli və regional səviyyədə inteqrasiyanı gücləndirmək idi. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Aİ altı post-Sovet ölkəsinin təşkilata 

qəbulu məsələsini nəzərdə tutmur.    

 Sammitdə imzalanan deklorasiyada, əsasən, dörd tematik 

platformada əməkdaşlıq nəzərdə tutulmuş:  

1. Demokratiya, daha yaxşı idarəetmə və sabitlik (dövlət 

qulluğunda islahatlar, anti-korrupsiya, məhkəmə və polis orqanları 

sahəsində əməkdaşlıq, mətbuatın azadlığı və s.); 

2. Azad ticarət zonasının yaradılması da daxil olmaqla Aİ ilə 

müəyyən sahələrdə iqtisadi siyasəti, iqtisadi inteqrasiya və 

konvergensiya- yəni müəyyən məsələlərdə ortaq nöqtə tapma üzrə 

yaxınlıq qurmaq; 

3. Enerji təhlükəsizliyi məsələsi (Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində 

enerji siyasəti,  Aİ təcrübəsi və qanunları əsasında hüquqi qərarların 

ümumiləşdirilməsi, bərpa olunan enerji resurslarının inkişafı); 

4. İnsanlar arasında əlaqələrin inkişafı (viza rejiminin 

liberallaşması, qanunsuz miqrasiyaya qarşı birgə mübarizə, mədəni 

sahələrdə əməkdaşlıq). [5] 

Məqalədə, əsasən, enerji sahəsində əməkdaşlıqdan bəhs 

ediləcəkdir. Təsadüfü deyil ki, bu deklorasiya çərçivəsində də əsas diqqət 
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məhz enerji sahəsində əməkdaşlığa verilmişdir.   

 Enerji təhlükəsizliyi dövlətin enerji müstəqilliyi, onun subyekti və 

ya yerləşdiyi regional vəziyyəti və siyasi problemləri ilə əlaqələndirilir. 

Azərbaycanın da daxil olduğu enerji istehsal edən dövlətlərdə dayanıqlı 

inkişaf və sabitlik enerji təhlükəsizliyinin təmini baxmından çöx 

önəmlidir.    Əlverişli coğrafi mövqeyi və sahib olduğu enerji ehtiyatları 

Azərbaycanı Aİ tərəfindən reallaşdırılan Qara–Xəzər dənizi regionları 

üçün nəzərdə tutulmuş enerji proqramlarının fəal iştirakçısına çevirmişdir.    

Öz yeni sərhədlərini qorumaq arzusu və daha yaxşı inkişafı üçün 

Aİ “qonşu” ölkələrinin Avropa standartlarına yaxınlaşdırmaq və 

“qonşuluq” üçün bir sıra proqramlar işləyib hazırladı.   Bu proqramların 

əsas məqsədi fərqli istiqamətlərdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və 

həmçinin birliyin digər ölkələri ilə münasibətləri nizama salmaq idi.   Bu 

proqramlardan biri altı post-Sovet ölkəsi üçün nəzərdə tutulmuş və 

regional proqram olan “Şərq tərəfdaşlığı” idi.  Proqram şərq ölkələrinin 

(Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Belarusiya, Moldova) və 

Cənub ölkələri ( Əlcəzair, Misir, İsrail, İordaniya, Liviya, Mərakeş, 

Fələstin muxtariyyəti, Suriya və Tunis) Avropa İttifaqına qonşuluq 

siyasətini nəzərdə tuturdu.     

Məhdud neft və qaz rezervlərinə malik olan Aİ üçün  enerji 

təhlükəsizliyi məsələsi hər zaman böyük  önəm kəsb etmişdir. Belə ki, öz 

iqtisadi qabiliyyətini artırmaq və inkişaf etdirmək üçün Aİ fərqli 

mənbələrdən olan geniş miqyaslı enerji tədarükçüləri və sabit qiymət 

cədvəlini qorumalıdır. Enerji təhlükəsizliyi məsələsi Azərbaycan üçün də 

önəm daşıyır. Bu satışda fərqli siyasi, iqtisadi, hərbi və texnoloji eləcə də, 

alıcıya neft və qazın ötürülməsi və çatıdırılması riskinin minimuma 

endirilməsi tələb edən ölkə iqtisadi resurs istiqamətləri baxımından da 

əhəmiyyət kəsb edir.   

Enerji sektorunda Aİ-Azərbaycan əlaqələri çox inkişaf etmişdir. 

Bu sahədə Şərq tərəfdaşlığı proqramı önəmli rol oynamışdır.   

Mütəxəssislərin fikrincə  Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyə, geoloji 

ehtiyatlara və mühüm geosiyasi mövqeyə malik olması Aİ üçün bizim 

ölkənin əhəmiyyətini artırır.   Xəzər dənizinin zəngin enerji ehtiyatları Aİ-

nın burada xüsusi maraqlarının öncədən müəyyənləşdirmək və 

Azərbaycanla neft və qaz sahəsində əlaqələri intensivləşdirmək imkanı 

yaratmışdır. 2004-cü ildən etibarən Aİ regional enerji layihələrində fəal 

iştirak etmişdir. Aİ, Xəzər dəniz hövzəsi ölkələri və onların qonşuları 

arasında enerji əməkdaşlığına dair beynəlxalq konfrans 13 noyabr 2004-

cü ildə Bakıda keçirilmişdir. Konfransın nəticəsində Qara-Xəzər dənizi 

region və Aİ arasında “Bakı Təşəbbüsü” adlı sənəd imzalanmışdır. Bu 

əməkdaşlıq özündə enerji siyasəti, ticarət, tranzit və ətraf mühit sahəsində 

ümumi yanaşmanı ehtiva edir.  [11] 

“Bakı Təşəbbüsü”ndən sonra 2007-ci ilin aprel ayında Avropa 
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Komissiyası yeni regional “Qara dəniz sinerji” təşəbbüsünü irəli sürdü.  

Bu təşəbbüs Bolqarıstan, Yunanıstan, Türkiyə, Moldova, Rumıniya, 

Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana şamil edilirdi.  Aİ üçün 

Qara dəniz Xəzərin Azərbaycan sektorundan enerji ehtiyatlarının 

daşınması üçün mühüm tranzit zona idi.  Rusiyalı ekspertlərin fikrincə 

Azərbaycan, Mərkəzi Asiya, İranın enerji ehtiyatlarının, eləcə də 

Azərbaycanın nəqliyyat yolunun üstündə yerləşən Gürcüstanın coğrafi 

mövqeyi gənc Cənubi Qafqaz dövləti olan Azərbaycanın  Qara dənizə 

birbaşa çıxışları olmasa da bu layihə  üçün önəmini izah edir.  

Ümumilikdə, Aİ Cənubi Qafqazda enerji siyasəti Azərbaycanın neft və 

qazın həm istehsalçı, həm də tranzit ölkə kimi potensialını inkişaf etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Avropa 

Kommissiyasının rəhbəri Xose Manuel Barrosonun 2011-ci il yanvar 

ayının 13-də imzaladıqları Cənub Qaz korridoru vasitəsilə Avropaya Şah 

Dəniz 2 qazının çatdırılmasına dair birgə deklorasiya Avropa ölkələri 

üçün bu layihənin önəmini sübut etdi. Enerji sabitliyini qorumaq üçün 

onlar Rusiya və Yaxın Şərqdən enerji asılılığını azaltmaq üçün yolla 

axtarırdılar [9].     

Qeyd etmək  lazımdır ki,  Şahdəniz qazı 1999-cu ildə kəşf 

olunmuş və müəyyən olumuş qaz ehtiyatı 1,2 trilion m3 təşkil edir. Bu 

amil Azərbaycana hər il 16 milyard qaz ixrac etməyə imkan yaradır.   Bu 

fakta baxmayaraq, Norveç və Rusiya ilə müqayisədə bu çox kiçik 

göstəricidir və onlarla rəqabət apara bilməz.  Çox da faydalı hesab 

edilməyən TRANS-Xəzər qaz boru xətti olan “Nabuko”dan imtina edərək 

Avropa 2012-ci ilin May ayınında klassik “Nabuko” layihəsinin 

qısaldılmış versiyası olan “Nabuko Qərb” adlı yeni qaz layihəsi təqdim 

etdi. Yeni Nabuko Qərb qaz layihəsi Azərbaycan qazı üçün tələbləri 

artırdı. Layihə Turkiyənin Bolqarıstanla olan sərhəddindən Avstriyanın 

Baumgarten şəhərinə kimi 1300 km-lik boru xəttinin inşasını nəzərdə 

tutur [4]. 

Şah Dəniz 2 yatağı üçün digər bir iddiaçı isə Azərbaycan qazını 

Türkiyə ərazisindən keçərək Trans-Anadolu (TANAP) vasitəsilə 

Yunanıstan, daha sonra isə Albaniya və Aralıq dənizini keçərək isə 

İtaliyanın cənubuna çatdırılmasını nəzərdə tutan  Trans-Adriatik boru 

xətti layihəsi idi.  

Nabuko Qərb, Trans-Adriatik layihəsinin və Şah Dəniz 2 

konsorsiumunun iştirakçıları arasında uzun sürən danışıqlardan və 

həmçinin layihə üçün önəmli olan ticarət və maliyyə imkanları, layihə 

planlaşdırılması, təhlükəsizlik və rasional idarəetmə, tədricən genişlənmə 

imkanı və s. nüansları müzakirə olunduqdan sonra  Azərbaycan tərəfi 

2013-cü il iyun ayının 28-də Trans-Adriatik qaz xətti layihəsinin 

reallaşması üçün razılıq verdi.  

Qaz boru kəmərinin təməli 2015-ci ildə Türkiyə, Azərbaycan və 
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Gürcüstan prezidentləri tərəfindən qoyulmuş, inşaat işləri isə 2016-cı ildə 

başlanmışdır.  Qaz dəhlizi Bakıdan başlayaraq, İtaliyanın cənubuna doğru 

Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstan və Albaniyadan keçərək demək olar, 3,5 

min km uzanacaq və “mavi yanacağı” Azərbaycandan Balkanlara və 

Appenin yarımadasına nəql ediləcək.  Bu baxımdan, layihə çərçivəsində 

Cənubi Qafqaza birləşdirən və xüsusən də Bolqarıstana qaz tədarükünə 

imkan verəcək bağlar (iki tərəfli magistral yollar) qurmağı planlaşdırır 

[6].  

  2019-cu ildən başayaraq, Şah Dəniz 2 yatağından hasil edilən 

Azərbaycan qazı Avropa bazarına çıxarılmaqdadır.  Azərbaycan 

ekspertlərinin fikrincə, Şah dəniz 2 layihəsi çərçivəsində qaz istehsalının 

illik həcmi 16 milyard m3 olacaq ki, onun da 10 milyard m3 Avropaya, 6 

milyard m3 isə Türkiyəyə göndəriləcək  [10]. 

Neft və qaz sektorunun inkişafı ilə birgə Azərbaycan aleternativ 

enerji mənbələri (günəş, külək, biokütlə) sahəsində də inkişafa nail 

olmaqdadır.  Proqram çərçivəsində Aİ SOCAR-a alternativ enerji 

mənbələrin əldə edilməsində əlaqləndirici rolunu oynayır.     

Aİ və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq yüksələn xətlə inkişaf 

etməkdədir. Əsas səbəb, əlbəttə ki, Aİ-nin enerji təhlükəsizliyi siyasətidir 

və Azərbaycan gələcəkdə də Avropa enerji təminatı üçün başlıca tranzit 

ölkə olaraq qalacaqdır.  Azərbaycan üçün isə bu əlaqələrin önəmi onun 

iqtisadiyyatı və infrastrukturunun inkişafına söykənir.       

Avropaya, Avropa ailəsinə və Avropa İnstitutlarında  inteqrasiya 

Azərbaycan üçün stratejik bir seçimdir və nəticə etibarı ilə Azərbaycan 

öhdəsinə düşən siyasəti layiqincə yerinə yetirməkdədir.  Azərbaycan 

hökuməti Aİ ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və Avropa biznez adamlarının 

ölkəyə investiya qoymaları  üçün lazımı şərait yaratmışdır. 

Bir məsələ xüsusi diqqət tələb edir. Belə ki, Azərbaycan Aİ ilə  

“Əməkdaşlıq sazişi”ni imzalamadı. Azərbaycan Respublikasının 

perspektivindən baxıldıqda, burada ikitərəfli deyil, birtərəfli şərtlər və 

öhdəliklər qeyd edilmişdir. Lakin Azərbaycan üçün bu yeganə səbəb 

deyildi.   Əsəs məsələ Cənubi Qafqazda sabitliyin əldə edilməsi üçün 

Ermənistan-Azərbaycan arasında olan münaqişənin həll edilməsi 

istiqamətində Aİ tərəfindən atılacaq məqsədyönlü siyasət idi.  Razılıq 

Azərbaycan tərəfinin ədalətli tələbini özündə etiva etmirdi. Lakin 

Gürcüstan və Moldovada donmuş münaqişələrin mövcudluğu qeyd 

edilmişdir.  Azərbaycan üçün bu çox həssas bir nüans idi. Münaqişə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə istinad edir və bizim xalqımız üçün 

önəmli rol oynayır.  Niyə Azərbaycan ikili standartlara məruz qalmalı idi? 

Niyə Rusiya Ukrayna məsələsinə görə Aİ tərəfindən sanksiyalara məruz 

qaldığı halda, Ermənistana bu cür sanksiyalar tətbiq olumurdu? 2020-ci 

ilin 27 sentyabr -10 noyabr tarixi arasında müzəffər Ali baş komandanın 

rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın davam edən 
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münaqişəyə öz tarixi torpaqlarını azad edərək son qoydu. İstər münaqişə 

zamanı, istərsə də münaqişə bitdikdən sonra Aİ  hər iki tərəfi silahları 

yerə qoymağı və problemin sülh yolu ilə həllini tələb edən bir neçə 

bəyanatla kifayətləndi.   

Yuxarıdakı fikrin davamı kimi qeyd etmək olar ki, Aİ  öz enerji 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 

mühüm rol oynamalı və beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olaraq, 

Azərbaycanı dəstəkləməli idi. Bunun üçün çox mühüm səbəblər vardır. 

Cənubi Qafqaz Aİ üçün cox mühüm strateji regiondur, bu Aİ-na Xəzər 

dənizi regionundan enerji ehtiyatlarına fərqli formada çıxış imkanı verən 

və eləcə də, tranzit rolunu oynayan enerji dəhlizidir.  Nabuko, Bakı-Tiflis-

Ərzurum və Trans-Qara dəniz boru xəttinin gələcəyi Cənubi Qafqazda 

gedən sabitlikdən asılıdır.  

Artıq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi həll 

olunmuş, müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə bitmişdir. Ölkə başçısı 

İlham Əliyev dəfələrlə Ermənistan rəsmilərinə səslənərək, regionda 

sabitlik və inkişafa nail olmaq üçün onları fərqli regional və beynəlxalq 

layihələrdə iştiraka dəvət etmişdir. Ölkənin iqtisadi geriliyi Ermənistanda 

kütləvi emiqrasiya halını labüd etmişdir.  Ermənistan üçün regional 

inkisaf erməni lobbisinin ABŞ-dan ona verdiyi dəstəkdən daha önəmli 

olmalıdır.   Regional sabitlik və təhlükəsizlik müharibə, terror, iqtisadi 

gerilik, sonsuz xarici yardıma bərabər hesab oluna bilməz. Müharibənin 

bitməsinə baxmayaraq, Ermənistan rəsmi dairələrində revanşist 

qüvvələrin məntiqsiz bəyanatları regiona sabitlik deyil, gərginlik 

gətirməyə xidmət edir.   

Aİ daxilində dövlətlər arasında müharibə zamanı  münaqişəyə dair 

həmrəylik deyil, fikir ayrılığı və ziddiyyət olduğunun şahidi olduq. Belə 

ki, ermənipərəst Fransanın Ermənstana heç bir fayda kəsb etməyən 

dəstəyi fonunda Almaniyanın neytral və çox da müdaxiləçi mövqe 

göstərməməsi maraq doğururdu. Bundan əlavə, Böyük Britaniyanın 

British Petrolium şirkətinin regional prezidenti Qeri Counzun Azərbaycan 

Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədova ünvanladığı məktubda 

Azərbaycanın apardığı mübarizəyə dəstək nümayiş etdirməsi dolayı da 

olsa keçmiş Aİ ölkəsinin mövqeyini bizə təqdim edir [8].  Məhz bu 

səbəbdən, post-müharibə dövründə Aİ-nın Azərbaycana qarşı ədalətli 

münasibət nümayiş etdirməyi, bitərəf mövqedən çəkilməyi enerji 

təhlükəsizliyinin təmini baxımından nəinki regional, eləcə də qlobal 

səviyyədə faydalı ola bilər.  
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MÜASİR UNİVERSİTET KİTABXANASI MODELİNDƏ 

İNFORMASİYA RESURSLARININ YERİ VƏ ROLU 

 

PLACE AND ROLE OF INFORMATION RESOURCES IN 

MODERN LIBRARY MODEL OF THE UNIVERSITY 

 

МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ МОДЕЛИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 Xülasə: Məqalədə müasir təhsil sferasında ali məktəb 

kitabxanalarının fondlarının komplektləşdirilməsinin bəzi məsələləri şərh 

olunmuşdur.Elektron informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, 

onlardan səmərəli istifadə olunmasının əhəmiyyəti qeyd 

olunur.Kitabxanaçının bir informasiya mütəxəssisi kimi imicinin 

formalaşmasına,informasiya texnologiyaları mühitində kitabxanaların 

rolunun dəyişdirilməsinə və müasir ehtiyaclarının öyrənilməsinə vurğu 

edilir.Coxpilləli təhsil sistemində  universitet daxilində yeni strukturların 

meydana çıxması səbəbindən kitabxana istifadəçilərinin sayında baş verən 

dəyişikliklər barədə məlumat verilir. Universitet kitabxanalarının tarixi 

retrospektivdə əldə etdiyi  hüquqi normativ bazanın təhlili aparılır. Ali 

məktəb  kitabxanalarının dəyişikliklərə və transformasiyalara vaxtında 

uyğunlaşması, inkişaf strategiyası və prioritetlər sistemini qurması və 

daim dəyişən dünyada öz missiyasını təyin etməsi qənaətinə gəlinmişdir. 

Açar sözlər:  Ali təhsil, universitet kitabxanası,  kitab fondu, 

elektron mənbələr, informasiya resursları. 

 

Abstract: The main aspects of university library collection 

development in changing education environment are discussed. The need 

for efficient management of building and using digital information 

resources is stressed. The focus is made on shaping the image of librarians 

and a professional guide, on transforming libraries’ role and exploring 

modern user demands in the information and technological environment. 

The increase in the library user number is explained by the two-level 

education system and new structures within the universitiesThe legislation 

and regulations of academic libraries’ collection development are analyzed 

in the historical context. The authors conclude that the libraries have to 

adapt to continuous changes and transformations building their strategies 
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and priority system, identifying their mission in the ever-changing world. 

Keywords: higher education, university library, book support, 

digital resources. information resources. 

 

 

Резюме: В статье рассмотрены основные аспекты 

комплектования вузовской библиотеки в меняющихся условиях 

образовательной среды. Отмечено необходимость грамотного 

управления формированием и использованием электронных   

информационных ресурсов. Сделан акцент на формировании имиджа 

библиотекаря как информационного специалиста, на трансформации 

роли библиотеки и изучения современных потребности 

пользователей в условиях информационно-технологической среды. 

Отмечено, что за счет введения  постепенной системы образования и 

появление новых структур в составе вуза наблюдается рост числа 

пользователей библиотек. Проведен анализ нормативно-правового 

обеспечения процесса комплектования библиотеки вуза в 

исторической ретроспективе. Сформулирован вывод о том, что 

библиотеке необходимо своевременно адаптироваться к изменениям 

и преобразованиям, выстраивать стратегию развития и систему 

приоритетов, определять свою миссию в постоянно меняющемся 

мире. 

Ключевые слова: высшее образование, библиотеки вуза, 

книжный фонд, электронные ресурсы. информационные ресурсы. 

 

     Giriş. Universitet kitabxanasının inkişafı informasiya məkanında 

baş verən dəyişikliklərin artması ilə xarakterizə olunur. Elm və təhsil 

sistemində baş verən dinamik dəyişikliklər ənənəvi formaların 

mövcudluğunu şübhə altına alan yeni texnologiyalarla rəqabət, təhsil 

xidmətləri bazarında artan tələbat və nəhayət elm və təhsilin 

qloballaşması, elmi layihələrin ortaya çıxması, miqyaslı elmi dəyişikliklər 

universitetlərin üzləşdiyi ən müasir problemlərdir. Şübhə yoxdur ki, dünya 

bu gün kəskin şəkildə dəyişmişdir, düşüncəmizi və həyat tərzimizi 

dəyişdirən yeni sənaye və informasiya  inqilabının özəyi meydana 

gəlmişdir. Təhsil mühitinin qlobal çevrilməsi, bir tərəfdən, universitet 

kitabxanalarının fəaliyyəti üçün müəyyən bir çətinlik yaradır. Lakin, digər 

tərəfdən, tamamilə yeni perspektivlər, tətbiqetmə vektorları açır. Bu 

fikirlər və tendensiyalar kitabxana icmasının mövqeyini konsolidasiya 

edilmədən mümkün deyil.[8, 83] Belə ümumi bir konsensusun 

formalaşdırılması  öz xüsusi çəkisinə görə müstəsna yeri olan Ali məktəb 

kitabxanalarının tədrisin və elmi tədqiqatların informasiya təminatında 

üzərinə düşən konturları müəyyənləşdirir. Burada diqqət çəkən məsələ 

ondan ibarətdir ki, universitet kitabxanalarının işinin tənzimlənməsi, vahid 
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standartların və inkişaf modellərinin, müasir göstəricilərin olmaması 

baxımından əhəmiyyətli problemlər meydana çıxır. Buna baxmayaraq, 

elm və təhsilin inkişafı üçün böyük milli layihələrin icrası çərçivəsində 

ayrı-ayrı universitet kitabxanaları yalnız aid olduqları  universitetin 

problemlərinin uğurlu həllini nümayiş etdirmir, bəzən də  özləri öz 

proqramlarını formalaşdıraraq inkişafın lokomotivinə çevrilirlər. Təqdim 

olunan bu model  dünyadakı universitet kitabxanalarının müasir və 

gələcək dəyişikliklər baxımından modernləşdirmə təcrübəsini özündə 

ehtiva edir. Edilən təhlilə əsaslanaraq universitet kitabxanalarının yeni 

şəraitdəki fəaliyyət modelini formalaşdırmaq və zəruri dəyişikliklərin, 

tətbiqetmənin əsas istiqamətlərinin sistemli həllinə çalışmaqdır. 

    Kitabxanaçılıq təhsilinin tədrisində peşəkar fəaliyyət tərzi, yüksək 

səviyyədə ixtisaslaşma, kollektiv işlərdə önəçıxma kimi xüsusiyyətlər də öz 

əksini tapmalıdır. Bütün bunlar kitabxanaçılıq təcrübəsində düzgün tətbiq 

olunarsa, onda təhsilin keyfiyyəti daha da yüksək və effektiv olar. Beləliklə, 

daha effektiv kitabxanaçılıq təhsilini və təcrübəsini yaymaq üçün həmin 

sahə üzrə kadr yetişdirən müəssisə və təşkilatlarda təhsil alan mütəxəssislərə 

bu fikirləri aşılamaq lazımdır. Peşəkar əməkdaşlıqda kitabxanaçılıq 

təhsilinin və təcrübəsinin 2 infrastrukturu müəyyənləşdirilmişdir:  və əsas 

istiqamət bu sahə üzrə mütəxəssis kadrların hazırlanmasıdır. İkincisi isə 

fəaliyyət və istehsaldır. [4, s. 83]. 

 

 Əsas hissə:  İnformasiya əsri adlanan XXI əsrdə ali mətəb 

kitabxanaları  informasiya texnologiyalarının, elektron və ya rəqəmsal 

məzmunlu informasiyaların hər yerdə daha intensiv və aqressiv  bir 

inkişafını hiss etdilər.  Bu səbəbdən Ali məktəb kitabxanaları 

cəmiyyətdəki, təhsildəki, və informasiya axtarışındakı daimi, dinamik 

dəyişikliklər şəraitində fəaliyyət göstərməyi öyrəndilər. Müasir Universitet 

kitabxanası modeli özündə  strukturlaşdırılmış və planlaşdırılmış tədbirlər 

sistemi əsasında məqsədyönlü və effektiv inkişafı  nəzərdə tutur.  Müasir 

Universitet kitabxanalarının əsas  missiyasından da biri  təhsilin  və elmi  

tədqiqatların   vahid informasiya dəstəyi mərkəzini yaratmaqdır. Müasir 

bir universitet kitabxanasının potensialı yalnız kitab fondunun dolğunluğu 

və aktuallığı ilə deyil, eyni zamanda bütün istifadəçilərə ən qısa müddətdə 

ən yeni təhsil və elmi materialları təqdim etmək bacarığı ilə 

qiymətləndirilir. Kitabxana şində istər inzibati istərsədə metodiki 

rəhbərliyin mühüm əhəmiyyəti vardır. Ali təhsil müəsisələrinin elmi 

kitabxanaları metodik mərkəz kimi də fəaliyyət göstərməsi bu 

kitabxanaların üzərinə yeni vəzifələr və tələblər qoyur. [2, 283] Bununla 

birlikdə  müəyyən bir universitetin kitabxana resurslarının  inkişaf  

konsepsiyası, inkişaf səviyyəsi, təhsil prosesinin xüsusiyyətləri, xidmət 

səviyyəsinin günün tələbləri çərçivəsində qurulması həm  maliyyə 

imkanlarından həm də  nəzərdə tutulmuş bu  vəzifələri həyata keçirməyə 
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qadir olan ixtisaslı kadrların mövcudluğu ilə müəyyən edilir. Mərhələli  

təhsil sisteminin tətbiqi  universitetlərdə yeni strukturların formalaşmasına 

ya da genişləndirilməsinə gətirib çıxarmışdır. Buraya keyfiyyət və 

metodiki dəstək şöbələri, institutlar, tədqiqat və təhsil mərkəzləri 

kompleksləri aiddir. Həmçinin laboratoriyalar və İnformasiya texnologiya 

(İT) parkları  universitetlərin fəaliyyət növlərinin genişləndirilməsinə 

səsbəb olan olan əsas aparıcı amillərdəndir. [6, 87] Müasir ali məktəb 

kitabxanası  xidmət  təmin edən müəssisə  kimi, onlara ayrılan vəsaitlərin 

yaxşı formalaşmış məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün səmərəli 

xərcləndiyini, yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif etdiklərini sübut 

etməlidirlər. Qloballaşan informasiya mühütündə ali məktəb kitabxanası 

etibarlı bir məlumat deposu funksiyasını yerinə yetirməlifir. Kitabxanaçı 

isə tədqiqat və təhsil fəaliyyətləri üçün məlumat tapmaqda istifadəçilərlə  

informasiya resursları arasında ixtisaslı vasitəçi olmagı bacarmalıdır.  

Kitabxananın  inkişaf vektorlarını təyin etmək üçün  kitabxanaçılar : Nə 

etmək istəyirik?  Nə edirik ? və  Nə etdiklərimizi necə inkişaf etdirə 

bilərik? sualları ətrafında dinamik inkişaf konsepsiyası hazırlamalıdır. 

Müasir ali məktəb kitabxanası bir infosfera kimi  müəyyən bir şəkildə 

strukturlaşdırılmış bir məkan olmalıdır. Burada əhəmiyyətli sosial-mədəni 

məlumatların yaradılması, toplanması və ötürülməsinin həyata 

keçirilməlidir. [6, s. 60-61] 

Müasir şəraitdə universitet kitabxanası öz  missiyasını  aşağıdakı 

kimi formalaşdırıla bilər: 1.Məlumatları seçmək 2.Tamamlamaq  

3.Sistemləşdirmək 4.Universitet işçiləri və tələbələri (ümumilikdə 

istifadəçilər üçün) bu məlumatlarla təmin etmək.Bu gün“ İnternet nəsli ”və 

ya“ veb nəsil ”kitabxanalara gəlir (daha çox virtual olaraq) və 

kitabxanaçılar onu  məlumat əldə etmə prosesindəki davranışlarını 

öyrənmək məcburiyyətində qalırlar. Kitabxanalar həmdə İntenet nəslin 

daxil olduğu bir zamanda bəzi laqeyidliklərlə rastlaşırlar. Belə ki, elektron 

mənbələrdən istifadə edən qrupun əsas xüsusiyyətləri arasında  təbii və 

zəhmət çəkmədən İnternet texnologiyaları ilə işləmələmək,  blogları və 

sosial şəbəkələri sevməyi dogru hesab edirlər və  dərsliklərə, tövsiyələrə 

laqeyd yanaşırlar. [9, 67] Universitet kitabxanalarının resurslarından 

istifadə edənlərin  kəmiyyət və keyfiyyətcə artması, məlumat ehtiyacının, 

həcminin artmasına da səbəb olmuşdur.  Bu zaman da məlumatların vaxtı, 

formaları,  yeri, yenilənmə sürəti və arxivdə  saxlaması  ilə bağlı yeni 

tələblər ortaya çıxır. Müasir ali məktəb  kitabxanalarının  elektron 

mənbələri informasiya sorgularının , ehtiyaclarının  ödənilməsinə kömək 

edir. İnformasiya məkanında tam hüquqlu bir mövcudluq üçün universitet  

kitabxanalarından istifadə üçün öz elektron nəşrlərini, elektron 

kataloqlarını və orijinal məlumat bazalarını təqdim edərək öz 

kolleksiyalarına giriş açması tələb olunur. Universitet kitabxanasının təhsil 

məkanında rolu və yerinin dəyişməsi ilə fondların formalaşmasına və 
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komplektləşməsinə də yanaşmalar da dəyişir.   Kitabxanada  tematik-

tipoloji qəbul planının, fondun əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən 

strateji sənədin formalaşdırılması, fondun  inkişafının prioritet 

istiqamətləri, elmi tədqiqat mövzuları və istiqamətləri əsas götürülməlidir. 

Kitabxana təcrübəsinə uygun olaraq kitabların kitabxana qaydası ilə 

işlənməsi daim diqqətdə saxlanılmalıdır. [1, s. 192] 

      Komplektləşdirmə  prosesi, istifadəçi ehtiyaclarının öyrənilməsinə 

əsaslanan məlumat mənbələrinin seçilməsi və əldə edilməsinin 

aktuallığına yönəlmiş bir prosesdir. Bu proses  elektron kitabxananın açıq 

və sınaq giriş mənbələri ilə inteqrasiyası prosesini  asanlaşdırılır, 

sənədlərin tam mətnlərindən istifadə etmək hüququ ilə abunə şərtləri və ya 

lisenziya müqavilələri ilə girişin  təmin olunduğu verilənlər bazalarından 

birbaşa istifadəni təmin edir.Komplektləşdirmədə əsas diqqət elektron 

mənbələrin əldə edilməsinə yönəldilmişdir. Çap olunmuş dərsliklərin 

alınmasına ehtiyac olduğunu sübut etmək getdikcə çətinləşir, çünki 

hazırda tədris ədəbiyyatının həcmi və onun yeniliyi üçün qanuni olaraq 

təsdiq edilmiş norma və tələblər olsa da ona nəzarət mexanizmi yoxdur.  

(Baxmayaraq ki, bəzi ali təhsil müəsisələri bu işə nəzarəti öz üzərinə 

götürmüşdür.  Məsələn: Bakı Dövlət Universietində müəlliflər tərəfindən 

çap edilmiş dərsliklərin, dərs vəsaitlərin müəyyən sayda Universitet elmi 

kitabxanasına verilməsi barədə müəllif öhdəliyi vardır)  Yaxın keçmişdə 

universitet kitabxanasının komplektləşdirilməsi aydın və başa düşülən idi, 

çünki tənzimləmə bazası tədris ədəbiyyatı ilə təminatı və yeniliyini aydın 

şəkildə tənzimləyirdi. Əgər 10  il əvvəl dünyada kitabxanaların inkişaf 

perspektivlərinə  tənqidi münasibət var idisə, indi bu tendensiya keçmişdə 

qaldı. Kitabxanalar bu gün informasya  cəmiyyətlərin yaradılması üçün 

şərait yaradan vacib  qurumlardan birinə çevrilmişdir.Bu müsbət 

dəyişikliyi qeyd edən dünya  kitabxanaçünaslıgı  IFLA-nın müxtəlif 

lahiyələri çərçivəsində bununla əlaqədar   dəyişmiş mövqe göstərmişdir. 

Müasir cəmiyyət həyatında kitabxanaların rolu əsasn  monoloji modeldən 

bütövlükdə cəmiyyətin fəaliyyətinin tam iştirakçısı olan modelə keçidi 

təmin etmişdir.Universitet kitabxanalarının inkişaf tendensiyalarının təhlili 

göstərirbu an üçün  müəyyən bir paylaşımdan danışmaq mümkün deyil. 

Bu inkişafın  əsas yolu  universitet kitabxanalarına açıq olan fərqli 

modellərdən ibarətdir. 

      Böyük Britaniyanın İctimai, Məktəb və Universitet Kitabxanaları 

Birliyi tərəfindən  Akademik Kitabxanaların Gələcək  Xəritəsi işlənib 

hazırlanmışdır. Burada Ali məktəb kitabxanalarının konsepsiyasına dair 10 

paradiqma təklif olunmuşdur: 

 1.  Hibrid kitabxanası: Çap və rəqəmsal mənbələri təmin edən 

kitabxanalar deməkdir. 1990-cı illərin sonunda ortaya çıxan bir paradiqma  

hələ də aktualdır. Bütünlükdə fondu əhatə edən bu model hələki bütün 

kitabxana fondları üçün tam xarakterik deyildir. Çünki, hələ də bütün 
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kitabxanalar çap versiyasında elektron versiyaya tam keçə bilməmişdir. 

 2.Kitabxana kənar informasiya mühütündə:  Universitet 

icmasının ehtiyaclarını ödəmək üçün xarici informasiya mənbələrini 

seçmək, əldə etmək və idarə etmək kimi funksiyaları yerinə yetirib, əlaqəli 

şəkildə xarici informasiya mühitinə çıxışı əldə etmək. 

 3.Kitabxana məkan kimi:  İnsanların gəldiyi kitabxanalar 

yalnızməlumat əldə etmək üçün deyil,  həm də birgə məlumat yaratmaq 

üçün nəzərdə tutulmalıdır. Lakin dünya təcrübəsi onu göstərir ki, bu 

paradiqmanın hələ də dəqiqləşdirilməyə ehtiyacı var, çünki, kitabxanalar 

üçün yeganə platforma olmadığı üçün bu proses tam həyata keçirilə 

bilmir. 

 4. Kitabxana istifadəçinin həyatında: İstifadəçilərinin real iş 

axınlarına əsasən xidmətlərini müasirləşdirməyə çalışan kitabxanalar. Bu 

modeldə alimlərin elmi əsərlərinin hazırlanması, yazılması və təbliği 

prosesində kitabxana xidmətlərinin yeri və əhəmiyyəti nəzərə alınır.  

 5.Kitabxana infrastruktur kimi: Kitabxana fiziki və virtual 

məkanlar, informasiya ehtiyatları, mütəxəssislər,elmi və təhsil 

fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi sosial şəbəkələr vədigər qlobal  mühütü 

özündə birləşdirən infrastrukturdur. Buna əyani sübut olaraq  

kitabxanaların açıq elmi məlumatlar və məlumat idarəetmə sistemlərinin 

yaradılması sahəsindəki təcrübələrini göstərmək olar. 

 6.Hesablama kitabxanası: Kitabxanalar istifadəçilərin istəkləri 

əsasında əldə etməyi   hədəflədikləri  Süni intellekt mərkəzi olmalıdır. 

Burada kitabxanaçıların daha dərin iştrakına , ehtiyac duyulur. 

 7.Kitabxana xidmət istiqaməti kimi:Ali məktəb kitabxanaları 

məqsədlərini xidmətləri ətrafında qurmalıdır. Kitabxana ali məktəbə 

transformasiya olunaraq onun tələbləri çərçivəsində akademik fond 

formalaşdırmalıdır. Bununla birlikdə, rəqabəti  nəzərə alaraq, kitabxananın 

və kitabxanaçının  təmin edilməlidir.  

 8.Kitabxana rəqəmsal mühütdə:  Fənlər daxilində və arasında 

məlumat mübadiləsini təmin etmək üçün istifadəçilərin virtual icmalarını 

yaratmaq və onların istifadə hüququnu  qorumaq üçün beynəlxalq 

fəaliyyətlərini quran kitabxanalar.Bu model şəbəkə səviyyəsində 

düşünməyi və davranmağı tələb edən və kitabxana mütəxəssisləri üçün 

böyük potensial yaradan təsirli bir modeldir. 

 9.Qlobal kitabxana:  Cəmiyyətin dinamik inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq müasir dövrü elektron kitabxanasız təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Elektron kitabxanadan istifadə mütəxəssislərin və istifadəçilərin zamandan 

və məkandan asılılığına son qoyur və əhəmiyyətli dərəcədə nəzəri və 

praktik çatışmazlıqları aradan qaldırır. Elektron kitabxanalardan 

danışarkən informasiya tələbatının ödənilməsində xüsusi yeri olan 

“verilənlər bazası”-nı da unutmaq olmaz. Məhz “verilənlər bazası” 

kitabxanaçılıq təhsilinə tətbiq edilən informasiya kommunikasiya 
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texnologiyalarının əhəmiyyətli təsiri nəticəsində yaradılmışdır. Bu 

modeldə kitabxanalar rəqəmsal qoruma  kimi problemləri həll etmək üçün 

öz texniki təminatını qlobal səviyyəyə istiqamətləndirilməyi bacarmalıdır. 

[5, s. 167] 

 10.Sərhədsiz kitabxana:  Bu modeldə kitabxana təşkilati 

baryerləri aşaraq fəaliyyət göstərir, digər sahələrin mütəxəssislərini 

əməkdaşlıq üçün cəlb edir, mövcud problemlərin həlli və yenilərinin 

qoyulması üçün açıqlıq və çeviklik tələb edir. [7, s. 3-5] 

  Nəticə:  Yuxarıda qeyd edilən bu paradiqmalar hərtərəfli və 

müstəqildir. Bununla birlikdə, müxtəlif imkanlar nümayiş etdirirlər. 

Göründüyü kimi təklif olunan bu istiqamətlərə görə kitabxanalar  müasir 

elm və təhsilin informasiya təminatında   oynaya biləcəkləri müxtəlif 

rollara açıqdır. Bütün bu fikirləri və araşdırmanın sonu olaraq aşağıdakı 

nəticələrə gəlmək olar: 

- Universitet kitabxanalarının müasir modelə  uyğun inkişaf və 

transformasiyasının  əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək elm və 

təhsilin informasiya təminatında əsas tendensiya olmalıdır. 

- Müasir universitet kitabxanası yaratmaq səylərini birləşdirmək və 

Azərbaycan  elminin ümumi informasiya məkanına  inteqrasiyasını 

təmin etmək 

- Müasir universitet kitabxanasını informasiya mərkəzi kimi 

formalaşdırmaq, ümumdünya informasiya məkanının ayrılmaz 

hissəsi olaraq bütövlükdə universitetin rəqəmsal çevrilməsinə 

qoyulan investisiyaları təşviq etmək 

- Müasir universitet kitabxanası akademik cəhətdən elmi və təhsil 

coğrafi baxımdan isə şəhər və bölgə üçün mədəni fəaliyyət 

göstərən informativ mərkəz olmalıdır. 

- Azərbaycan elminin elmi infrastrukturun müstəqil bir elementi 

olaraq  universitet kitabxanaları ilə əlaqəli bir dövlət  siyasətinin 

formalaşmasına töhfə vermək. 

- Kitabxana fəaliyyətlərin modernləşdirilməsi üçün əsas 

istiqamətləri müəyyənləşdirmək və  strateji əsasların davamlı 

planlaşdırılmasını təmin etmək 

        Göründüyü kimi, elektron informasiya ehtiyatlarının 

formalaşması və istifadəsinin səriştəli idarə olunmasına ehtiyac olduqca 

böyükdür. Kitabxanaçının  məlumatlandırma bələdçisi, mütəxəssis kimi 

imicinin formalaşmasına, onun   rolunun dəyişdirilməsinə və informasiya 

texnologiyaları mühitində müasir istifadəçi ehtiyaclarının öyrənilməsinə, 

coxpilləli   təhsil sisteminin tətbiqi və universitet daxilində yeni 

strukturların meydana çıxması səbəbindən universitet kitabxana 

mühütündə dəyişikliklərin  olduğu əyani sübutdur. Nəticədə kitabxananın 

dəyişikliklərə və dəyişikliklərə vaxtında uyğunlaşması, inkişaf strategiyası 

və prioritetlər sistemi qurması, daim dəyişən dünyada öz missiyasını təyin 
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etməsi müasir dövrün qaçılmaz tələbidir. 
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XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA MİLL-

DEMOKRATİK HƏRƏKAT TÜRKİYƏ TARİXŞÜNASLIĞINDA 

 

NATIONAL-DEMOCRATIC MOVEMENT IN AZERBAIJAN AT 

THE BEGINNING OF THE XX CENTURY IN THE 

HISTORIOGRAPHY OF TURKEY 

 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА В ИСТОРИОГРАФИИ 

ТУРЦИИ 

 

Xülasə: Məlumdur ki, birinci rus inqilabı ərəfəsində imperiyada 

həyata keçirilən demokratik islahatlar Azərbaycana da öz müsbət təsirni 

göstərmişdir. Bu dəyişiliklər nəticəsində xalqın mənafeyini əks etdirən 

çoxlu qəzet və jurnallar çıxmağa başladı, siyasi partiya və xeyriyyə 

cəmiyyələri təsis olundu. Məqalədə, 1905-ci ildə Azərbaycanda baş verən 

milli demokratik hərəkatın türk tarixçiləri tərəfindən tədqiqi öz əksini 

tapmışdır. 

Məqalədə, Türkiyə tarixşünaslığının nümayəndələri olan 

H.Baykara, M.Saray, N.Keykurun, T.Sunbul, B.Aslan və digər tarixçilərin 

Azərbaycandakı demokratik hərəkatdan bəhs edən geniş həcmli əsərləri 

araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Türk tarixçilər, Hüseyn Baykara, Mehmet Saray, 

çarlıq rejimi, Birinci Rus İnqilabı, milli-demokratik hərəkat, Azərbaycan 

milliyyətçiliyi.  

 

Abstract: The article reflects the study by Turkish historians of the 

national democratic movement in Azerbaijan in 1905. It is known that the 

democratic reforms carried out in the empire on the eve of the First 

Russian Revolution had a positive impact on Azerbaijan. As a result of 

these changes, many newspapers and magazines reflecting the interests of 

the people began to appear, political parties and charities were created. 

The article examines a wide range of works by representatives of 

Turkish historiography, such as H. Baykara, M. Saray, N. Keikur, T. 

Sunbul, B. Aslan and other historians on the democratic movement in 

Azerbaijan. 
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Keywords: Turkish historians, Huseyn Baykara, Mehmet Saray, 

the tsarist regime, the First Russian revolution, the national democratic 

movement, Azerbaijani nationalism.  

 

Резюме: В статье отражено исследование турецкими 

историками национально-демократического движения в 

Азербайджане в 1905 году. Известно, что демократические реформы, 

осуществленные в империи накануне Первой русской революции, 

оказали положительное влияние на Азербайджан. В результате этих 

изменений начали появляться многие газеты и журналы, 

отражающие интересы людей, были созданы политические партии и 

благотворительные организации. 

В статье исследуется широкий круг работ представителей 

турецкой историографии, таких как Х. Байкара, М. Сарай, Н. Кейкур, 

Т. Сунбул, Б. Аслан и других историков о демократическом 

движении в Азербайджане. 

Ключевые слова: Турецкие историки, Гусейн Байкара, 

Мехмет Сарай, царский режим, Первая русская революция, 

национально-демократическое движение, азербайджанский 

национализм. 

 

Giriş 

Birinci rus inqilabı ərəfəsində çarizmin bütün sahələrdə bir çox 

Avropa dövlətlərindən xeyli geri qalması, islahatların aparılmasını zəruri 

edən iqtisadi və siyasi tətillərin başlanmasına gətirib çıxardı. İnqilab 

dalğası bütün imperiyada olduğu kimi, Azərbaycanda da öz təsirini 

göstərməyə başladı. Azərbaycan ziyalıları ölkədə baş verən demokratik 

dəyişiliklərin öncül təbəqəsinə çevrildilər. Türk tarixçilərindən H.Baykara, 

G.S.Bozkurt, B.Aslan, H.Bal, M.Ə.Rəsulzadə, A.Cəfəroğlu, C.Çağla, 

N.Keykurun və digər müəlliflərin əsərlərində XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda baş verən demokratik hərəkatın gedişini izləmək 

mümkündür. Onu da qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 

milli-demokratik hərəkatın tarixinin obyektiv təhlili və işıqlandırılması 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra mümkün olmuşdur. 

Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat türk tarixçilərinin 

əsərlərində 

Bir sıra türk müəlliflər birinci rus inqilabına, ölkədə baş verən 

iqtisadi çətinliklər və böhranın səbəb olduğunu qeyd edirlər. Tarixçi 

D.Çelik yazır ki, XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Rusiyada baş 

verən quraqlıq, kəndli ölkəsi olan Rusiyaya çox ciddi təsir etmişdir. Bu isə 

ərzaq çatışmamazlığına və şəhərlərdə qıtlığa gətirib çıxarmışdır. Bu 

çətinliklər 1905-ci il inqilabının başlanmasında əsas faktor olmuşdur. 

Yaponiya ilə müharibədəki məğlubiyyət isə Rusiyada mövcud hadisələrin 
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başlanmasında əsas nöqtəni təşkil etmişdir [13, s.60-79]. Digər bir türk 

tarixçisi C.Çağla da bu fikri təsdiq edərək yazır ki, XIX əsrin sonlarında 

meydana gələn neft bumunun ardından 1898-ci ildə iqtisadi böhran baş 

verdi. Nəticədə ortaya çıxan işsizlik və çətin şərtlər Bakıda da fəhlə 

sinfinin narazılığının artmasına səbəb oldu [12, s.56].  

Bəhs olunan dövrdə Azərbaycanda, ümumrusiya miqyasında 

olduğu bir tərzdə siyasi həyat yox dərəcəsində idi. Xalqın 80%-dən çoxu 

kəndli və təxminən 5%-i tacir idi. Din xadimləri millətin davranışlarını 

formalaşdırmaqda ən təsirli qüvvə idilər [13, s.60-79]. S.Kılıça görə, XIX 

əsrə qədər Qafqazda millətçi hərəkatlar olmamışdır. Burada milliyyət 

əvəzinə din vacib və fərqləndirici bir amilə çevrilmişdi. Bölgə xalqları 

tərəfindən böyük güclərə müqavimət milli deyil, dini xarakter daşımışdı 

[16, s.687-714]. N.Sarıahmetoğluna görə panislamizm, 1905-ci il 

inqilabına qədər hətta bundan sonra daha uzun illər boyunca sadəcə 

Qafqazın deyil, bütün Rusiya türklərinin siyasi düşünüş sistemini təşkil 

etmişdi [19, s.205]. Ə. Ağaoğlu islami dəyərlər və təcrübələrlə “modern 

millət” düşüncəsi arasında bir sintez qurmağa, müsəlman kimliyinin türk 

milliyyətçilyi ilə uzlaşmaz olmadığını təsdiqləməyə çalışmışdı [12, s.56-

57]. 

Məlumdur ki, 1905-ci il fevralın 26-da isə Qafqazda canişinlik 

sistemi bərpa edildi və Vorontsov-Daşkov bu vəzifəyə təyin edildi. 

Müsəlman əleyhdarlığı ilə tanınan və acarların qətliamı ilə günahlandırılan 

canişin Vorontsov-Daşkovun [6, s.38] ikiüzlülüyü, erməni tərəfdarı siyasət 

yürütdüyü heç kimə sirr deyil [21, s.71]. Canişinin fikrincə ruhanilərin 

oxuduqları vaazlarda anti-rus fikirlərin qarşısını almaq üçün, din xadimləri 

Rusiya tərəfindən hazırlanmalıdır. Bununla da Rusiya hakimiyyət və 

idarəsinə qarşı olan fikirlərın yayılması əvəzinə, onların hökumətin alətləri 

olmaları təmin edilərdi [13, s.60-79]. Digər tərəfdən Azərbaycan türkləri 

arasında Rusiyada özünü göstərən inqilabi fikirlərin olmaması Daşkovu 

razı salırdı. Bununla yanaşı, təhsil görmüş insanların artması ilə 

milliyyətçilik duygusunun getdtikçə yüksəldiyi aydın görülməkdə idi. Bu 

səbəblə Daşkov, onlara bəzı dini azadlıqlar verərək, milli duyğuları 

boğmaq istəyirdi [20, s.17]. B.Aslan haqlı olaraq qeyd edir ki, artıq XX 

əsrdə rus əsarətində yaşayan türklər dini ehtiyaclarını kifayət qədər ödəyə 

bilmirdilər. Çar hökuməti müsəlman əhalinin yaşadığı əraziləri diqqətlə 

nəzərdən keçirərək müsəlman məktəbləri, müəllimləri və ruhanilərinin 

fəaliyyətini nəzarət altına almış və islam ədəbiyyatının hər növünü 

qadağan etmişdi [2, s.66]. 

Birinci rus inqilabının Azərbaycana təsirindən bəhs edən türk 

tarixçisi M.Yıldız yazır ki, 1905-ci il inqilabından sonra çar 

Rusiyasında siyasi təzyiqlərin azalması və senzuranın aradan qalxması 

nəticəsində Azərbaycan xalqı da məktəb, xeyriyyə cəmiyyətləri 

açmaq, qəzet və jurnal çap etmək kimi haqlar əldə etmişdir [23, s.80]. 
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Bu fikirləri təsdiq edən N.Keykurun da 1905-ci ildən sonra 

Azərbaycanın hər tərəfində rus üsul-idarəsi ilə mübarizə və inkişaf 

üçün çalışmaların sürətləndiyini qeyd edir [15, s.23]. 1905-ci il 

inqilabi hadisələrin milli qüvvələrin inkişafına müsbət təsirindən bəhs 

edən M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, Rusiya istilasına məruz qalan türk elləri 

üçün çox mühüm bir dövrün başlanğıcını təşkil edən 1905-ci il inqilabı 

Qafqaz türklüyündəki milli qüvvətlərin inkişafı baxımından təqdirə 

layiq hadisədir. Bu tarixdən etibarən nisbətən geniş bir nəfəs almaq 

imkanı tapan Qafqaz türkləri ədəbiyyat, teatr, mətbuat və maarif 

sahəsində olduğu kimi, ictimai və siyasi məfkurə və təşəkküllər etibarı 

ilə  də iri addımlar atmışlardır [17, s.33]. Tarixçi Ə.Cəfəroğlu milli 

şüurun və istiqlaliyyət düşüncələrinin, eləcə də Azərbaycan 

milliyyətçiliyinin inkişafında Rusiya və Avropa universitetlərindən 

məzun olan ziyalılarımızın əvəzolunmaz rol oynadığını qeyd edir. 

Müəllif yazır ki, əsasən ruslaşdırma siyasətini həyata keçirən rus 

məktəblərində yetişən Azərbaycan ziyalıları, öz mühitlərindən 

ayrılmadan milli şüur, milli varlıq və ədəbiyyat, milli düşüncə, milli 

həyat və istiqlaliyyət fikrini inkiişaf etdirməyə müvəffəq olmuşdular. 

Hətta müxtəlif əcnəbi universitetlərdən məzun olan və universitetlərin 

olduğu xarici mədəniyyət mərkəzində yetişənlər belə Azərbaycan 

milliyyətçiliyinin əsas elementlərini təşkil etmişdilər [11, s.23].  

Azərbaycan XX əsrin əvvəlinə güclü və çoxsaylı bir ziyalı ordusu 

ilə qədəm qoymuşdu. Buna baxmayaraq Azərbaycanda məyyən və 

proqramlı bir siyasi təşkilat yox idi. Tarixçi H.Baykaranın fikrincə 

Azərbaycan ziyalılarının çoxu maarif sahəsində çalışır və xalq arasında 

oxuyub-yazanların sayının artmasına daha çox önəm verirdilər [7, s.70]. 

Cəfəroğlu Azərbaycanda ziyalıların siyasi həyatdan kənarda qalmasının 

əsas səbəbini, inqilaba qədər davam etdirilən milli dirçəliş hərəkatının 

xarakter etibarı ilə bir növü hazırlıq mahiyyəti daşımasında görürdü. Ona 

görə Azərbaycan ziyalıları rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən mühüm 

hadisələrdən kənarda qalmış, siyasi bir varlığa çevrilə bilməmişdilər. 

Ziyalıların əsas məqsəd təhsilsiz türkləri daxilən oyandırmaq və türkə yeni 

bir həyat yolu göstərmək olmuşdur [11, s.29].  

H.Baykara “Azerbaycan İstiklal mücadiləsi tarihi” əsərində yazır:” 

Dünənə qədər uşaqlarına ana dilində məktəb aça bilməyən, qəzet 

çıxarmayan, seçki hüquqları məhdudlaşdırılan və daha əsas hüquqları 

əlindən alınan bir xalqın tarix səhnəsinə sıcrayış və çoxlu arzularla 

çıxması, zalım, müstəmləkəçi rus çarlıq rejimi üçün bir sürpiriz idi. Bu 

Qafqaz müsəlmanlarının açıq bir istiqlal mübarizəsi idi. II Nikolay və 

onun saray ətrafı, şovinist nazir və generallar bunu həzm etməli idilər. 

Qafqaz türklərinin başına bir iş açmaq və Qafqaz xalqının diqqətin başqa 

tərəfə çəkərək onları üsyandan uzaqlaşdırmaq lazım idi” [7, s.123]. 

Rəsulzadənin fikrincə, bu inqılab (1905-ci il-V.U.) bütün Rusiya 
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türklərində olduğu kimi Azərbaycan türklərində də sürətli bir milli 

hərəkatın başlamasına səbəb olmuşdu. Bu hərəkat bir tərəfdən milli 

mətbuatın  

təsisi, diğər tərəfdən də milli məktəb və dinin millətin özü tərəfindən idarə 

edilməsi uğrunda mübarizədən ibarət idi [17, s.23]. 

Bəhs olunan dövrdə Azərbaycanda çox saylı qəzet və jurnallar 

çıxmışdır. Bunlardan ən məşhurları Ə.Ağaoğlunun “Həyat”, “İrşad”, 

“Tərəqqi”, türkçülük axımının tərənnümçüsü M.Ə.Rəsulzadənin “Açıq 

söz” və başqa qəzetləri, Ə.Hüseynzadənin “Füyuzat”, 

C.Məmmədquluzadənin “Molla Nəsrəddin” jurnallarıdır [23, s.80]. 

C.Çağla Bakının bu dövrdə Rusiyadakı müsəlman qəzetçilyinin paytaxtı 

halına gəldiyini vurğulamaqdadır. Müəllif bu dövrün ən önəmli qəzet və 

jurnalları olan “Həyat”, “İrşad”, “Füyuzat” “Molla Nəsrəddin”in 

Hüseynzadə, Topçubaşı, Ağaoğlu, Məmmədquluzadə tərəfindən nəşr 

olunduğunu qeyd edir [12, s.56]. Çağla M.Ə.Rəsulzadəni Azərbaycan 

millətinin formalaşmsında böyük rol oynamış bir ziyalı kimi xarakterizə 

edir. Hələ gənclik illərində sosial demokrat cəmiyyətinə qoşulan və “Gənc 

Azərbaycan inqilabçıları birliyi”nə sədrlik edən Rəsulzadə “Hümmət”, 

“İrşad”, “Dəvət-Qoç”, “Füyuzat” və “Tərəqqi” qəzet və jurnallarında 

yazılar çap etdirmişdir [12, s.58]. Azərbaycan mətbuatında xalqı oyanışa 

və birləşməyə çağıran yazılar və ələ düşən üsyan fürsətindən haqq və 

hüquq davasında mümkün olduğunca çox şeylər əldə etməyin lazım 

olduğu fikri yayılmaqda idi [7, s.122].  

M.Saray Azərbaycandakı milli hərəkatın ən çox Türkiyədən 

təsirləndiyini irəli sürərərək, bu dövrdə həm islamın, həm də türkçülüyün 

mərkəzinin Türkiyə olduğunu qeyd edir. Müəllifə görə 1870-ci ilin ikinci 

yarısında sultan II Əbdülhəmid tərəfindən başlanan islam birliyi hərəkatı, 

Rusiya hakimiyyəti altında yaşayan türklər üçün də bir ümid qaynağı 

olmuşdur. Hərəkat, islam birliyini hədəfləməklə yanaşı, türk birliyini də 

ehtiva etməkdə idi [18, s.33]. Türkçülüyün inkişaf mərhələlərindən 

danışan Rəsulzadə 1905-ci idə Qafqazdakı türklərin çox tərəqqi və inkişaf 

etdiklərini göstərmişdir. Onun fikrincə Azərbaycan türklüyü, artıq əvvəlki 

zamanlarda olduğu kimi, başıpozuq və plansız bir kütlə halında deyildi 

[17, s.26]. Azərbaycanda baş verən türk-erməni mübarizəsi və daha sonra 

Rusiyada panslavizm cərəyanının güclənməsi Azərbaycan türklərində 

birlik, müqavimət və mübarizə ruhunu inkişaf etdirərək “türkçülük” 

cərəyanının qüvvətlənməsinə və beləcə, Türkiyəyə qarşı böyük bir maraq 

və sevginin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur [2, s.312].  

Azərbaycandakı milli oyanış hərəkətlərini yalnız Rusiyadakı türk 

ziyalılarının mədəniyyət araşdırmaları ilə əlaqələndirmək mümkün deyil. 

Azərbaycanda neft hasilatı və emalı ilə iqtisadi quruluşda böyük 

dəyişikliklər baş verdi və Azərbaycanda böyük ticarət mərkəzləri meydana 

gəldi. Bir neçə il ərzində neft Bakını müasir bir modern kosmopolit şəhərə 
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çevirdi [2, s.21]. Əvvəllər siyasi cəhətdən fəal olmayan burjuaziya 

tədricən bölgədəki türk milli şüurunun əsasını qoymaqda idi. Ortaya çıxan 

Azərbaycan sənaye burjuaziyası torpaq sahibləri, bölgənin milli mənada 

inkişafına böyük töhvə vermişlərdir [22, s.575-562]. Azərbaycan 

sərmayədarları bir tərəfdən rejiminin maneələri ilə mübarizə apararkən, 

digər tərəfdən də rəqabətin güclü olduğu neft sənayesi daxil, ticarət və 

sənayenin bütün sahələrində öz vətənində özünə layiq yer tutmağa 

çalışırdı [7, s.81]. Milli burjuaziya, mütərəqqi və hərəkətverici qüvvələrin 

təsiri ilə dərk etmişdi ki, xalqın mövcudluğu yalnız sərvətlə mümkün 

olmayacaq. Milli mədəniyyət olmadan sərvət və ticarət həyatını davam 

etdirmək qeyri-mümkündür. Milli birjuaziya yəqin etmişdi ki, millət və 

kütlə həyatının milli mədəniyyət və milli məktəbə, milli teatr və səhnəyə, 

mətbuata, xülasə bir çox mənəvi quruluşlara ehtiyacı var [7, s.81]. 

Çağlanın fikrincə milliyyətçilik milli burjuaziyanın mənafelərinin 

təmsilçisi olaraq da inkişaf edə bilər, digər sinifləri də öz millətçi 

siyasətlərini dəstəkləməyə sövq edə bilər. Erməni-azərbaycanlı rəqabəti və 

qarşıdurması Azərbaycan burjuaziyası və fəhlə sinfini birlikdə hərəkət 

etməyə vadar etmişdir. İkinci olaraq, Azərbaycan milliyyətçilyi rus 

müstəmləkəçiliyinə siyasi bir cavab olaraq inkişaf etmişdi [12, s.57]. 

1905-ci ildən sonra Azərbaycanda məktəb açmaq, xalqı təhsilə cəlb 

etmək və oyandırmaq adət halını aldı. Bu hərəkatın başında Hacı Zeynal 

Abidin dururdu. O bir çox zəhmətlər bahasına “Müsəlman nəşri maarif 

cəmiyyəti” adlı bir təşkilat quraraq elm və irfanın vətənində yayılmasını 

təmin etdi [11, s.30]. Akyol da maarifçilik hərəkatının inkişafında 

Tağıyevin xüsusi rolu olduğunu qeyd edir. Müəllif bu işdə neft 

sənayesinin sürətli inkişafının və cədidçilik-milliyyətçilik hərəkatını bütün 

gücü ilə dəstəkləyən, başda Tağıyev olmaqla ağıllı bir zənginlər sinfinin 

təşəkkül tapmasının rolunu yüksək qiymətləndirir [1, s.27]. Azərbaycan 

burjuaziyasının öndə gələn şəxsiyyətlərindən biri olan Zeynal Abidin 

Tagıyev, Krımda Qaspıralı İsmayıl bəy tərəfindən nəşr edilən “Tərcüman” 

qəzetini uzun müddət maliyyələşdirmişdir. “Tərcüman”da İsmayıl bəy tək 

bir türk millətinin varlığı fikrinə tərəfdar çıxmış, düşüncəsini “dildə, 

fikirdə, işdə birlik” şüarı ilə ifadə etmişdir [22, s.575-562].  

1905-ci ilinqilabından sonra bütün Rusiya türkləri kimi 

Azərbaycan türkləri də müəyyən irəliləyişlər əldə etdilər. Bu kiçik ölçüdə 

olsa da öz siyasi varlıqlarını göstərməyə nail oldular. Türk məktəblərində 

islahatlar həyata keçirilməyə başlandı. Türklər qəzet, jurnal və ana dilində 

kitablar nəşr etməyə başladılar [4, s.47-75].  

1905-ci ilin aprelində Tiflis, İrəvan, Yelizavetpol (Gəncə), Bakı və 

Şamaxı kimi əyalətlərin müsəlmanları öz arzularını Rusiya hökumətinə 

çatdırmaq üçün nümayəndə heyətinin seçilməsini həyata keçirmişdilər [9, 

f.HRS.SYS., sən.1377/67]. Komitə müsəlman ictimaiyyətini rus 

hökümətinin zulmünə qarşı qaldırmaq üçün bəyannamələr çap etdirmişdi. 
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Komitənin programında, islam birliyi fikrinin genişləndirilməsi və dilin 

Osmanlı ədəbiyyatına uygun olaraq ıslahı nəzərdə tutulurdu [9, f.YSH.M., 

sən.487/68].  

Azərbaycanda baş verən siyasi təşkilatlanmadan bəhs edən 

S.Şimşir qeyd edir ki, 1904-cü ildə türklər arasında ilk dəfə gizli 

“Hümmət” sosialist partiyası təşkil olundu. 1905-1912-ci illər arasında son 

dərəcə aktiv olan bu partiya çar hökümətinin və xüsusilə də Qafqazın baş 

hakimi Vorontsov-Daşkovun təzyiq siyasəti nəticəsində polis tərəfindən 

bağlanıldı, rəhbərlərini isə köç etməyə məcbur etdi [24, s.7]. Azərbaycan 

tarixində ikinci siyasi partiya, ermənilərin Qafqazda 1905-ci ildə türk və 

müsəlman əhaliyə qarşı həyata keçirdikləri kütləvi qırğın zamanı Əhməd 

bəy Ağaoğlu tərəfindən qurulan “Difai”dir. Adından da göründüyü kimi 

məqsəd ermənilər tərəfindən türklərə qarşı yönələn hücumları dəf etmək 

idi. Qurulduğu tarixdə Azərbaycan xalqına çox xidməti olmuşdur [7, 

s.77].“Difai” partiyası Azərbaycanda siyasi fəaliyyətin inkişafında 

avanqard rolunu öz üzərinə götürmüş oldu [13, s.60-79].  

1905-ci ildə baş verən mühüm hadisələrdən biri də “Bakı 

müsəlman xeyriyyəsi cəmiyyəti”inin qurulması oldu. “Cəmiyyət”in 

fəaliyyəti tarixçi B.Aslanın “Kardeş Kömegi” adlı əsrində geniş şəkildə 

araşdırılaraq türk oxucusunun diqqətinə çatdırılmışdır. “Cəmiyyət” Birinci 

Dünya müharibəsi illərində Rusiya işğalı altında olan Qafqaz, Şərqi 

Anadolu və Şərqi Qara dəniz bölgələrindəki müsəlman-türk əhaliyə 

humanitar yardım göstərmiş, rus idarəçilərinin haqsızlıqlarına və 

ermənilərin təqiblərinə qarşı onlara qol-qanad gərmiş və hüquqlarını 

müdafiə etmişdir  [2, s.55]. “Bakı müsəlman cəmiyyəti xeyriyyəsi” Qars, 

Ərdahan, Batum və Iğdır bölgələrində minlərlə insanı səfalət və 

fəlakətlərdən xilas etdi [3, s.161-178].  

Ölkədə inqilab başlayanda çar hökuməti Cənubi Qafqazı, o 

cümlədən Azərbaycanı inqilabdan kənar saxlamaq, əhalini siyasi 

mübarizədən yayındırmaq fikrində idi. Rusiya üsul-idarəsinin Azərbaycan 

türklərinə qarşı olan düşmən münasibətinin o günlərdə özünü açı-açığına 

büruzə verməsi çox təhlükəli hal almışdı. T. Sünbül yazır ki, erməniləri 

Azərbaycan türkləri ilə qarşı-qarşıya qoymaqla ruslar, iki xalq arasındakı 

düşmənçiliyin ciddi şəkildə artmasına nail olmuşdular. Beləliklə, Rusiya 

Azərbaycan türklərinin əsi hədəfi olmaqdan çıxmış və “məsələlərin 

həllində ədalətli hakim" rolunu öz üzərinə götürmüşdü [20, s.18]. 

İşyar belə hesab edir ki, ta əvvəldən Rusiya imperializminin əsas 

hədəfi, ona tabe olan xalqların milli şüur və arzularına qarşı yönəlmşdi. 

Elə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının təşkili də, azərbaycanlı və 

ermənilər arasında aparılan “parçala və hökm sür” siyastinin bariz 

nümunəsi idi [14, s.274]. Tarixçi Y.Şulə də çarizmin gördüyü tədbirlərdən 

biri və ən əsası kimi “Parçala və hökm sür”siyasətinin reallaşdırmaq 

olduğunu hesab edir. Çar hökuməti milli zəmində nifaq salaraq öz istəyinə 
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artıqlaması ilə nail olmasında erməni komitəçiləri mühüm rol oynadılar. 

1905-ci ildə Rusiyada baş verən ciddi dəyişiliklərin Qafqaza da təsiri 

olduqca ağır və qanlı oldu [22, s.579-638]. A.Attar qeyd edir ki, çarizmin 

bu siyasəti bir sıra müəlliflərin əsərlərində çox açıq şəkildə öz əksini 

tapmışdır. Azərbaycanda erməni məsələsinin ruslar tərəfindən hazırlandığı 

aydındır. Ermənilər adətən “ərköyün” bir xalq halına gətirilərək, bölgədə 

etnik problemlərin qaynağı olararaq hazırlanmaq yolunda idilər [5, s.36]. 

Erməni fəhlələr ya “Hınçak” partiyasına, ya da daha millətçi 

“Daşnaksütyun” olaraq tanınan “Erməni İnqilab Federasyonu”na tərəf 

yönəlməkdə idilər [12, s.78-80]  

Həqiqətən də erməni millətçilərinin bu hadisələrə daha erkən 

başladığı şübhəsizdir. Erməni komitələrənin erkən təbliğatı nəticəsində 

hadisələrə kifayət dərəcədə fəal başlayan erməni millətçiləri yerli 

azərbaycanlılarla olan münasibətlərini hərbi müstəviyə keçirərək qanlı 

qırğınlara səbəb oldular. Tədricən Azərbaycanın əksər bölgələri 

erməni quldur dəstələrinin müharibə meydanına çevrildi. 

Qeyd etdiyimiz kimi birinci rus inqilabı dövründə çar Rusiyasının 

Cənubi Qafqazda yürütdüyü siyasətin əsasını burada yaşayan əhalini, 

xüsusilə azərbaycanlıları inqilabdan kənar saxlamaq, onları siyasi 

mübarizədən yayındırmaq idi. Fikrimizcə bunun ən bariz nümunəsini 

oxucuların dqqətinə çatdırmaq yerinə düşər. Belə ki, 1905-ci ilin martında 

Tiflisdə fəhlələrin üsyan məqsədi daşıyan tətil, nümayiş və hücumları baş 

verdi və bu Bakıda da öz əks-sədasını göstərdi. Lakin maraqlıdır ki, çox 

keçmədən Bakıda müsəlman bir məhbusun erməni hərbiçiləri tərəfindən 

öldürülməsi hadisəsi baş verdi. Nəticədə müsəlmanlar ilə ermənilər 

arasında başlayan qarşıdurmalar, Batuma qədər yayıldı [9, f.YSH.M., 

sən.485/75]. Əlbəttə baş verənlər öz çılpaqlığı ilə ortadadır və hər hansı 

bir şərhə ehtiyac yoxdur.  

Baykara qeyd edir ki, rusların Azərbaycana ən böyük yaxşılıqları, 

istəmədən Azərbaycanı qərb mədəniyyəti ilə yaxınlaşdıracaq zəmin 

hazırlamaları olmuşdur. Qərb mədəniyyətini əxz etməkdə Azərbaycan 

xalqının özəl qabiliyyəti də hesaba alınmalıdır. Başqa imperialist 

dövlətlərin əsarətinə düşərək bir neçə yüz il içində özlərinə gələ bilməyən 

Şərq xalqlarını düşünürsək XIX əsrdə Azərbaycanın oyanışının və 

irəliləyişinin önəmi o zaman daha yaxşı başa düşmək olar [8, s.127]. 

Bozkurta görə başda bərabərlik və azadlıq olmaqla Rusiya 

müsəlmanlarının arzularının çoxuna müsbət cavab verildi. İnqilabın 

əvvəlində Rusiya ilə müsəlmanlar arasında hüquqi əngəllər aradan qalxdı 

[10, s.47]. 

Nəticə 

Göründüyü kimi, türk tarixçiləri 1905-ci ilhadisələrinin 

araşdırılmasına xüsusi önəm vermiş, hadisələrin obyektivliyini qorumaq 

üçün əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Müxtəlif illərdə nəşr olunan kitab 
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və məqalələrdə bu məsələlər qaldırılmış, keçirilmiş beynəlxalq 

konfranslarda həqiqəti dünya, Avropa, o cümlədən sovet tarixçilərinin 

diqqətinə çatdırmağı unutmamışlar. Digər tərəfdən Türkiyə 

tarixşünaslığının görkəmli nümayəndələri olan H.Baykara, M.Saray, 

N.Keykurun, B.Aslan, T.Sünbül və digər tarixçilər 1905-ci ildə 

Azərbaycanda baş verən demokratik islatları geniş şəkildə təhlil edərək 

türk elmi ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışlar. 

Türk tarixçilər 1905-ci ildə Azərbaycanda nəşr olunan “Həyat”, 

“İrşad”, “Tərəqqi”, “Açıq söz”, “Füyuzat”, “Molla Nəsrəddin” və sairə 

kimi qəzet və jurnallardan ətraflı şəkildə bəhs etmişlər.Məlumdur ki, xalqı 

milli oyanışında bu nəşrlərin rolu əvəz edilməz olmuşdur. Həmçinin “türk 

müəlliflər  “Difai” partiyası və “Bakı müsəlman xeyriyyəsi cəmiyyəti”inin 

fəaliyyətinə də yetərincə aydınlıq gətirməyə nail olmuşlar. 
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19 – 20. YÜZYILLARDA AZERBAYCANDA ALMAN NÜFUSU 

VE  TOPLUMSAL HAYATTAKI YERİ 

 

XIX-XX ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA ALMAN TOPLUMU VƏ 

ONLARIN İCTIMAİ, SOSİAL HƏYATDAKI YERI 

 

GERMAN POPULATION IN AZERBAIJAN AND THEIR ROLE 

IN PUBLIC - SOCIAL LIFE IN  THE 19 - 20 CENTURY 

 

Özet: 19.Yüzyılda Azerbaycan, buraya  taşınan farklı etnik 

gruplara, haklara ve kültürlere ev sahipliyi yapmıştır. Bu dönemde Rusya 

kendine etnik destek sağlamak amacıyla çeşitli hristiyan toplumları, rusları 

ve ermenileri Azerbaycan topraklarında yerleştirmeğe çalışıyordu. 

Bununla beraber bahs edilen dönemde Azerbaycanda yeni bir hristiyan 

toplum meydana geldi. Sözü geçen halk Avrupadan gelen almanlar 

olmuştur. Makalede Azerbaycanda kurulan alman kolonileri, kolonistlerin 

buradaki yaşam tarzı, faaliyetleri ve 20.Yüzyıla gelindiğinde almanların 

durumu hakkında genel değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Almanlar, Göç, Kolonistler, Yelenendorf, 

Annenfeld. 

 

Xülasə: XIX əsrdə Azərbaycan buraya köç edən müxtəlif etnik 

qruplara, xalqlara və mədəniyyətlərə ev sahibliyi etmişdir. Bu dövrdə 

Rusiya özünə etnik dayaq yaratmaq məqsədilə müxtəlif xristian 

toplumları, eləcə də, rusları və erməniləri Azərbaycan torpaqlarında 

yerləşdirməyə çalışırdı. Bununla belə, bəhs edilən dövrdə  Azərbaycanda  

yeni bir xristian toplumu meydana gəldi. Sözü gedən yeni xalq Avropadan 

gələn almanlar idi. Məqalədə Azərbaycanda qurulan alman kolonyaları, 

onların burdakı yaşam tərzləri, fəaliyyətləri və XX əsrə gəldiyimizdə 

almanların vəziyyəti haqqında ümumi dəyərləndirmə ediləcəkdir. 

Açar sözlər: Almanlar, Köç, Kolonyalar, Yelenendorf, Annenfeld 

 

Abstract: Azerbaijan was a home to different ethnic groups, 

nations and cultures that moved here in 19th century. Russia tried settling 

some Christian populations including Russians and Armenians in 

Azerbaijan territory for creation ethnic support. One of the Christian 

nations migrated to Azerbaijan was the Germans came from Europe. In 

this article, a general evaluation will be made of the German colonies 
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established in Azerbaijan during this period, the lifestyle and activities of 

the colonists and the situation of the Germans in the 20th century. 

Key words: Germans, Migration,Colonists, Helenendorf, 

Annenfelt. 

 

Giriş  
19.Yüzyıl hem Avrupa, hem de Kafkaslarda karmaşık bir tarihi 

dönem olarak nitelendirilebilir. Dünya savaşlar içinde kalmış büyük 

devletlerin iktidar mücadelesi küçük devletlerin özgürlük haklarından 

mahrum bırakılmasına sebep olmuştur. Bunlara örnek olarak Fransanın 

Avrupada ve Çarlık Rusyasının Kafkasyada yürütdüğü savaşları 

gösterebiliriz. Siyasi ve dini çarpışmalar, Napaleon savaşları, durmadan 

artan vergiler Avrupayı  etkisi altına almıştı. Almanya 19.Yüzyılda 

ekonomik ve siyasi açıdan çökmüş durumdaydı. Özellikle Vürtemberg 

krallığının ahalisi savaşlardan ve dini eğilimlerinden dolayı baskı 

altındaydılar. Topraksızlıkdan eziyet çeken köylüler  bu yetmezmiş gibi 

19.Yüzyılın başlarında birbiri ardına devam eden kıtlıkla yüzyüze kalmıştı 

[1, s. 5 ]. Saydığımız sebeplerden almanların bir kısmı daha iyi bir hayat 

için göç etmeğe başlamış, bir bölümü Kafkasyada yerleşmiştir. 

19.Yüzyılda Rusya ekonomik ve stratejik çıkarları için Kafkasyayı 

işgal etmişti.Rusyanın sömürgecilik siyasetinin temelini hristiyan halkları 

Kafkasyada yerleştirmekle kendine etnik destek sağlamak, müslüman 

nüfusun sayısını azaltarak hristiyan nüfusu çoğaltmakdı. Azerbaycana 

ermeniler, ruslar ve diğer halklar yerleştirilmiş, yerli halka baskı 

uygulanarak yaşadıkları yerleri terk etmeğe mecbur edilmişti. 

Azerbaycana yerleştirilen halklardan biri de almanlar olmuştur. 

Esas metin 

Almanların Orta Kafkasyada yerleştirilme süreci 1817 -1818 yılları 

arasında başladı.Onların Kafkasyaya iskanının ilham kaynağı Kafkasya 

başkomutanı ordu generali A.P.Yermolov olmuştur.Onun düşüncesine 

göre almanlar yerli halklar için Avrupa kültürünün örneği olabilir ve 

almanlar sayesinde burada ipekçilik, üzüm bağcılığı, tarımcılık 

gelişebilirdi. Ayrıca   almanlara yakınlığı ile bilinen ve onlarla aile bağı 

olan  çar  I Aleksandr  1816' da Ştutgartda bulunduğu zaman  kendilerine 

Kafkasyada yaşamaya izin isteyen ayrılıkçı dini kesimin üyeleriyle 

görüşmüştür [4, s.14]. Tüm bunların sonucu gibi  çar I Aleksandr 

almanları kabul edeceğine, onlara toprak ve dini serbestlik vereceğine, 

vergilerden ve askerlikden muaf tutacağına söz vermişti [5, s.17 ]. 

 Çarın iznini alan 1440 aile 1817’de Vürtemberg krallığını terk 

ederek Rusyaya yola çıktılar. 6000 kişilik nüfus 15 kısma ayrılarak 

Odessaya gelmiş, bunlardan 1100 kişi Rusyaya varamadan yolda açlıktan 

ve hastalıktan ölmüştü. 500 aile Kafkasyayı kendilerine mesken seçdiği 

için Herson yoluyla Tiflise geldiler.Ancak yeniden gelenlere Tiflisde yer 
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olmadığından hükumet onlara Yelizavetpol (Şimdik Gence ili ve etrafı) 

guberniyasında yaşamayı teklif etmiş, kolonistler buna razı olmasalar da,  

hükumet kazak milisilerinin yardımıyla zorla onların Yelizavetpola 

göçünü gerçekleştirdi.Yerleştirme sonucunda burada I Vilhelmin yeğeni 

Yelena Pavlovnanın  şerefine 1819 yılında  ilk alman kolonisi 

Yelenendorfun (şimdiki Göygöl ili) temeli atıldı (MATM, fotoğraf 1). 

İkinci Alman kolonisi Şemkirde yerleşen Annenfeld oldu [7, s. 319-320] 

(MATM, fotoğraf 2). Her bir alman ailesine 35 dessiatin (2400 metrekare) 

toprak ayrıldı. Toplamda ise Yelenendorf kolonisine  5906 dessiatin 

toprak, Annenfeld kolonisine ise 3568 dessiatin toprak ayrıldı. Devlet 

tarafından yapılan yardımlar sayesinde artık 1820li yıllara gelindiğinde 

Yelenendorfda 89 taş ev yapılmıştır [3, s.24-25]. 19.Yüzyılın sonunda 

Azerbaycandakı alman kolonilerinin sayısı daha da artmış, uzun ve zorlu 

bir adaptasyon sürecinin ardından gelişmeğe başlamıştır. Almanlar artık 

yaşadıkları bölgelerde daha geniş alanlara yayılmıştır. 

1888 yılında Georgsfeld (şimdiki Şemkir ili Çınarlı kasabası),1902 

de  Alekseyevkaya (şimdiki Ağstafa ilinin Karasu köyu ) , 1905 de 

Gürcistanlı almanlar tarafından Qrünfeld ve 1907 yılında  Şemkir ilinde 

beşinci alman kolonisi  Ayxenfelt (şimdiki İrimaşlı köyü), 1912 

Traubenfeld ve 1914 Elizavetinka kolonileri kurulmuştur [5, s.27-28].  

19.Yüzyılda kolonilerde ekonomik yaşam doğrudan tarım ve 

tarımsal üretimle ilgiliydi.  Azerbaycan'da ilk yerleşimlerin kurulmasından 

(1819) 19. Yüzyılın ortalarına kadar olan dönem, kolonistlerin yerel 

yaşam koşullarına uygunlaşması,adaptasyon aşaması olarak 

adlandırılabilir. Ancak bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise  bağcılık 

ve şarapçılık, faaliyetlerinin ana yönü haline geldi.  Almanların tarihi 

anavatandan getirdikleri becerileri, gelişmiş bağcılık kültürü popülerlik 

kazanmaya başladı. Üzümden sadece pekmez hazırlayan müslümanlar 

üzümü ondan şarap hazırlayan hristiyan almanlara satmaya başladılar. 

Üzüm yetişdiriciliği kolonistlerin en önemli üretim alanı oldu 

(MATM,Fotoğraf 3). Bu alanda Forer ve Hummel kardeşleri yenilikere 

imza attılar.Forer kardeşleri 1862 yılında Şarap fabrikasını kurdular [1, 

s.144,155] (MATM, fotoğraf 4). 1892 yılında ise günlük 10 kova konyak 

üreten konyak fabrikasını üretime açtılar [7, s.339]. Hummel kardeşleri 

firması da , Forerler gibi , önce şarap daha sonra ise konyak fabrikasını 

kurdular [7, s.341]. Forer kardeşlerinin ürünleri yuksek kalite açısından 

1897 de Londrada Uluslararsi Sergide ve 1900 de  Parisde Dünya 

sergisinde altın madalyaya layık görüldü [3, s.41]. 

19.Yüzyılın ikinci yarısı Azerbaycanda sanayinin gelişdiği ve 

yabancı yatırımcıların çoğaldığı bir dönemdi.Bu yatırımcılardan biri alman 

Simensler olmuştur.1864 de Gedebeydeki Bakır Eritme fabrikası Alman 

Valter Simens ve kardeşleri (Varner, Karl, Otto) tarafından satın alınmış 

[2, s.252], 1883'de Kalakentde ikinci bakıreritme fabrikası üretime 
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başlamıştır. İki fabrika arasında bağlantı kurmak için almanlar 

Azerbaycanda ilk defa  1884 yılının ocak ayında  Kalakent ve Gedebey 

arasında dar demir yolu yaptılar [2, s.259,261]. 

Almanların getirdiği iç yönetim sistemi Azerbaycan için 

yeniydi.Alman kolonilerinin iç yonetim organları şunlardı: schultz 

(muhtar) ve köy mahkemesi. Köy mahkemesi iki değerlendirici  ve 

muhtardan oluşarak  köy duzenini kontrol ediyordu.Kolonileri köylülerin 

oy çokluğuyla 2 yıl süreliğine seçilen Muhtar idare ediyordu [3, s.48]. 

Almanlar Azerbaycanda yaşamaya başladıktan sonra burada  kendi 

dini  ve kültür merkezlerini, okullarını kurmaya başladılar. Kolonistler 

dinlerine çok bağlı olmuş ve onlara hiç bir şekilde kısıtlama 

getirilmeyerek kendi dini serbestlik verilmişti. Dini rehper İoann Yakob 

Krauz  Yelenendorfda  1834 de ilk Lüteran topluluğunu kurmuştu. 1854 

de ise burada İoann kilsesi yapılmaya başlandı (MATM, fotoğraf 5). 

Sonrakı dönemlerde de kilise yapımları devam etmiş ve 1909 yılında 

Annenfeltde de kirha inşa edilmiştir [7, s.329]. Ayrıca incelenen dönemde 

almanlar Baküde de yasamış,1877 de Lüteran sokağındakı (şimdiki 28 

Mayıs sokağı) ibadet evinde Lüteran cemiyetinin kurmuş [4, s.59], 

1900’de ise yine  Baküde lüteran “Kurtarıcı” kilisesi yapılmıştır. 

Alman kolonilerindeki köylüler çocuklarının eğitimine özen 

gösteriyordu.1842 yılında Yelenendorfda okul binası yapıldı.Eğitim alman 

dilindeydi. Alman kolonilerinde eğitimin en önemli noktası zorunlu ruhani 

egitime sahip olmasıydı,öğrencilere milli alman değerleri aşılanıyor, 

alman kültürü, dini, dili, gelenek ve görenekleri oğretiliyordu.1890dan 

itibaren eğitim artık kiliselerden alınarak Halk Eğitim Bakanlığına verildi. 

Şunu belirtmek gerekir ki 19.Yuzyilin 70 li yıllarına kadar alman 

okullarında yalnız alman dili öğretiliyordu, ancak artık 70 li yıllardan 

sonra rus dili de öğretilmeğe başlandı .Kıyaslama yapılırsa almanlar 

Azerbaycan dilini daha iyi biliyorlardı,çünki bu hem yerel işlerde,hem de 

sosyal ilişkilerde gerekliydi.Alman kolonilerinin toplumsal ve kültürel 

hayatında önemli olaylardan biri de 1909 yılında Forer ve Humeller 

tarafından Yelenendorfda Kadın Hayriye Cemiyetinin kurulması olmuştur 

[5, s.102, 105-106]. 20.Yüzyılın başlarında  kolonilerde büyük 

kooperatifler kuruldu.1904 "POMOŞ"(Yardım), 1905 de Annenfeltde 

"Soglasiye (İzin),1906 da Georgsfeltde  "Nadejda" (Ümit), daha sonra ise 

Yelenendorfda Konkordiya ve Grünfeltde Merkuru kooperatifleri 

kurulmuştur [6, s. 9-10]. 

Birinci dünya savaşı sırasında yeni binaların yapılması, çevre 

düzenlemesi, dış mekanların iyileştirilmesi için bir sıra işler yapıldı, 

sokaklara isimler verildi, evler elektrikle aydınlatılmaya başlandı. 1915 

yılında Yelenedorfda 2 hidroelektrik santrali vardi ,ki bunlardan yine biri 

Forerlere aitdi [5, s.112]. Birinci Dünya Savaşı Rusya ve Almanyayı savaş 

meydanlarında karşı karşıya getirmişti. Rusyada yaşayan almanlar 
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durumun hassasiyetine rağmen, yurtdaşlık görevlerine sadık kalarak rus 

ordusu sıralarında savaştılar. Savaşan rus ordusuna yardım eden 

almanların en büyük teşekkür örneklerinden biri, onlara barınak vermiş 

ülkede yaralıların ve yatalak olmuş hastaların kolonistlerin evlerinde 

yerleştirilmesiydi. Tüm bunlara rağmen 1915 de Moskovada büyük alman 

talanları başlamış, en önemlisi ise 1915 yılında Arazi Kullanım Yasasının 

iptal edilmesi almanlara büyük bir darbe olmuştur.1918 Birost Litovsk 

anlaşmasından sonra almanlar Azerbaycandan göç etmeğe başlamışlardır 

[1, s. 118,120]. 

Bildiğimiz gibi, 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Cumhuriyeti 

kuruldu.Cumhuriyetin devletçilik alanında yapdığı önemli işlerden biri 

aralık ayında parlamentonun açılması oldu. Parlamentoda Azerbaycanda 

yaşayan milli azınlıkların hepsinin temsil edilmesi amaçlanmışdı. 120 

millet vekilli parlamentoda almanlara bir vekil yeri ayrılmış ve bu yere 

Yelenendorfun toplum lideri 34 yaşlı  Yakovleviç Kun seçilmiştir [6, s.11-

12]. Azərbaycan Cumhuriyeti almanları kendi devletinin bir parçası olarak 

görüyor ve onlara hamilik yapıyordu. Devlet 1919’ da temmuz ayında 

Yelenendorfun kurulmasının Yüzüncü Yıl kutlamasını da unutmadı 

(MATM, fotoğraf 6). Yıldönümü töreninin yapılmasına izin verilmesi  

hakkında almanların temsilcisi Bummelin müracatını saygıyla karşıladı. 

Hükumet alman yurtdaşlarını kutlayarak, yıldönümü organizasyon 

komitesine tebrik telegrafı gönder [1, s. 127]. Azerbaycan Cumhuriyetinin 

bağımsızlığını kaybetmesini almanlar kendilerinin trajedisi olarak 

görmüş,Transkafkasya Alman Ulusal Konseyi yerel yoneticilerle birlikde 

rus ordusun işgalini önlemek için tedbirler almıştır [6, s.16]. 

1920'de  Azerbaycan sovyetleşdikden sonra Birinci Dünya 

Savaşından süre gelen Almanlara karşı kötü tavır devam etmiş ermenilerin 

yardımıyla bir çok alman antisovyet faaliyyetle suçlanarak Sibiryaya 

sürgün edildi. Göçe mecbur edilen almanların yerine ermeniler 

yerleştirildi. İkinci Dünya Savaşının başlanması ile ermeniler çirkin 

emellerine daha da ulaşmış,8 Ekim 1941'de Stalinin imzaladığı 

kararnameye esasen 22741 alman Azerbaycandan Sibiryaya ve  

Kazakistan çöllerine sürgün edilmiştir [8, s.209, 211]. 

SSCB dağıldıkdan sonra almanların çoğu Almanyaya 

döndü.Yalnız bazı alman aileleri  yaşadıkları yere Azerbaycana geri geldi. 

Burayı kendi vatanları olarak gören almanlar yerli halkla barış içinde 

yaşamaya devam etdi. .Hatta bu uyumun örneği olarak 1935 yılında  

Azerbaycanda doğan alman asıllı  Azerbaycan  vatandaşı  Viktor Klayn 

2007'de vefat ettikden sonra onun Göygöldeki evine Kültür bakanlığı  

tarafından müze statüsü verildi (MATM, fotoğraf 7). 

Sonuç 

  Genel olarak değerlendirme yaparsak, 19.Yüzyılda Azerbaycanda 

yaşamaya başlayan alman toplumu Azerbaycandaki ekonomik ve  kültürel 
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açıdan en  gelişmiş etnik toplulukdu. Zaman içerisinde geniş alanlara 

yayılarak yerli halkla sıcak komşuluk ilişkileri içinde olan almanlar, bazı 

tarım ve üretim dallarının gelişmesine sebep olarak üzüm yetişdiriciliği ve 

şarapçılıkda ilklere imza atmışlardır. Azerbaycanda okul açmada ve kilise 

yapmada serbest olan almanlar bu hoşgörünün bir sonucudur ki, Birinci ve 

İkinci Dünya Savaşlarında Rusya tarafından çeşitli baskılara maruz kalıp 

yerlerini terk etmeye zorlansalar da SSCB dağıldıkdan sonra Almanyaya 

değil kendilerine vatan bildikleri Azerbaycana geri dönmüşlerdir. 
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Fotoğraf 4. 

Forer kardeşlerinin 

reklam  yazısı 

Fotoğraf 3. Almanlar üzüm toplarken 
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Fotoğraf 7. Yelenendorfun Yüzüncüyıl kutlama programı 
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GÖVHƏR  AĞA - AZƏRBAYCANIN XIX ƏSR 

ƏLYAZMALARINDA 

GOVHAR AGA - IN THE MANUSCRIPTS OF AZERBAIJAN UN 

THE 19TH CENTURY 

ГОВХАР АГА - В РУКОПИСЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА XIX ВЕКА 

          Xülasə: Qarabağ tarixində  mühüm yer tutan şəxsiyyətlərdən biri 

Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın (v.1806)  qızı Gövhər ağa olmuşdur.  İlk 

öncə, hərtərəfli tədqiqat üçün bu araşdırmada istifadə etdiyimiz mənbələrin 

əlyazmalarından məlumat vermək istiyirik.  Əsas əlyazma mənbələr AMEA 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilir. Bunlardan biri Gövhər 

ağaya məxsus vəfqnamənin surəti, digəri isə vəsiyyətnaməsinin əslidir. 

Həmçinin tədqiqatda mənbə olaraq, yenədə Əlyazmalar İnstitutunda 

saxlanılan Qarabağ tarixinə dair dəyərli əsərlərin əlyazma və onların çap 

edilmış nüsxələrini də  cəlb etmişik.                               

       Açar sözlər:  Qarabağ, Şuşa, Gövhər Ağa, abidə. 

 

Abstract: Govher Agha, a daughter  of the  khan of Karabakh - 

Ibrahimkhalil khan, is one of the most prominent figures in Karabakh's 

history. First of all, we would like to give information about the manuscripts 

used in this research for a comprehensive study. The manuscripts are 

preserved in the ANAS Institute of Manuscripts named after Fuzuli. One of 

them is a copy of a charter of foundation , and the other - the original version 

of the last will . I have included some other manuscripts and their printed 

copies which are also kept in the Institute of Manuscripts and considered 

invaluable classical works on Karabakh's history as a reference to the 

research. 

          Keywords: Karabakh, Shusha, Govher Agha, a monument. 
                                                                                  

       Абстракт:  Дочь  Kарабахского хана Ибрагимхалила (д.с.1806) 

Говхар Ага,  одна из тех, кто занимает  важную роль  в  истории  

Карабаха.  Прежде всего, мы хотели бы предоставить информацию об 

основных рукописных источниках, которые были использованны в 

данном исследовании. Рукописные источники хранятся в Институте 

рукописей имени Физули НАНА. Одна из них копия вакфнаме Говхар 

Ага, а другая оригинал её завещания.Также во время  исследования мы 
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использовали рукописи и  печатные книги ценных трудов по истории 

Карабаха, которые хранятся в Институте рукописей.  

      Ключевые слова: Карабах, Шуша, Говхар Ага, памятник. 

 

         Gövhər ağa Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Cavanşirin qızı olub, Şuşa 

şəhərində  anadan olmuşdur.  Onun doğum tarixi haqqında dəqiq olaraq 

mənbələrdə  məlumat verilməsə də, o dövrdə baş vermiş hadisələr görə onun 

doğumu təqribən 1790-cı illərə təsadüf edir. Anası Gürcüstanlı knyaz 

Evqeniy Abaşıdzenin qızı Cəvahir xanım idi. Gövhər ağanın ana-ata  bir  

Abbasqulu ağa  adlı qardaşı olmuşdur. Abbasqulu ağa on üç yaşında Şuşa 

yaxınlığındakı Xanbağında atası və 17 nəfər digər ailə üzvləri ilə birlikdə rus 

mayoru Lisaneviçin dəstəsi tərəfindən qətlə yetirilmişdir [8, s.178].   Gövhər 

ağanın təhsilinə gəldikdə isə mənbələrdə bu haqda heç bir məlumata rast 

gəlmədik.  Amma əlbəttə ki, bir xan qızı kimi Şuşada olan mədrəsələrin 

birində təhsili aldığı aydındır. Onun şeir yazdığı haqqında bəzi məlumatlar 

vardır. Əlyazmalar İnstitutunda əlyazma cünglərin birində [ B-1482, s.54b] 

ona aid bir şeir nümunəsinə rast gəldik. Gövhər Ağa ilk öncə gənc yaşlarında 

Şəki xanı Cəfərqulu Xoyski ilə (v.1814), onun vəfatından sonra isə əmisi 

Mehrəli bəyin oğlu Xankişi bəy ilə   ailə həyatı qurmuşdur  [3,s.47;12,s.3-4]. 

Lakin onun hər iki evlilikdən övladı olmamışdır.  Xankişi bəy  vəfat etdikdən 

sonra isə onun bütün mal və mülkləri Gövhər ağaya keçmişdir. Gövhər ağa 

hələ həyatda ikən bu mal və mülklərinin gəlirlərini  Şuşada olan  iki məscid 

və iki mədrəsəyə vəqf etmişdir [4, s.9a ].Gövhər ağanın Allah yolunda vəqf 

etdiyi mülklərinə dair geniş məlumat onun Qafqaz Şeyxülislamı  Axund 

Əhməd Hüseynzadə tərəfindən hicri 1265-ci (m.1849) ildə  Şuşa qalasında  

Qarabağda tərtib edilmiş vəqfnaməsində1 yazılmışdır. AMEA Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunda bu vəqfnamənin  bir surəti mühafizə edilir.  

Vəqfnamə  24  vərəq, 15x22 sm ölçüsündə olub,  fars dilində şikəstə-nəstəliq 

xətti ilə   Rusiya istehsalı olan kağıza yazılaraq, karton cildə tutulmuşdur. 

Mətndə ərəb dilində  iri süls xətti ilə Quran ayələri , hədislər və dualar  

yazılmışdır. Xeyir duadan sonra  “... Şuşa qalasında olan iki Gövhəriyyə 

mədrəsəsi və iki məscidin vəqfləri aşağıdakılardır...” cümləsi ilə başlayan 

vəqfnamədə  ilk olaraq Gövhər ağanın vəqf olunan mülklərinin siyahısı 

yazılmışdır. Mülklərindən Şuşadakı on bir dükan və karvansarayının, 

Qarabağın Cavanşir mahalında olan Maqsudlu və Qaradağlı kəndlərini, 

Kəbirli mahalındakı Evoğlu kəndini, Daruğludakı mülk və əkin yerlərini , 

Şelli kəndindəki bağını  Allah yolunda ömürlük Şuşa qalasında olan iki 

məscid 2  və  iki mədrəsəyə vəqf edilməsindən bəhs edilir.  Vəqf edilən 

mülklərin siyahından sonra isə mətndə Gövhər Ağanın bu sözləri yazılmışdır:  

“Hər kim qeyd olunan mövqüfata zülm əlini uzatsa, Allahın və Allahın 

                                                   
1 Bu vəqfnamə haqqında 1963-cü ildə  F.Seyidov məlumat vermişdir. 
2Şuşa Yuxarı və Aşagı Gövhər Ağa məscidləri 
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övliyalarının əbədi lənətinə tutulsun. Allahın lənəti olsun zalım tayfaya...”   

[4, s.15a ].     

   Vəqfnamənin 16b vərəqindən başlayaraq isə, vəqf gəlirlərinin   nəyə və 

haraya sərf ediləcəyi  yazılmışdır. Sərf olunan yerlər və şəxslər vəqfnamədə 

sıra ilə nömrələnmişdir. “... Gövhəriyyənin iki məscid və iki mədrəsəsinin 

mövqüfatını xərcləyən mütəvəkkillər vəqf gəlirini hər il üç yerə bölsünlər; 

üçdə bir hissəsinin şəriət qaydalara əsasən  hər iki məscid və mədrəsə üçün 

ehtiyat yığsınlar və bu qaydanı müəyyən müddət davam etdirsinlər ki, 

inşallah məscid və mədrəsələrin təmirinə bütünlüklə kifayət edəcək məbləğ 

hazır olsun. Allah eləməsin, məscidlər və mədrəsələr xarab olarsa, 

müvəkkillər  onları yenidən təmir etsinlər və həmin üçdə bir hissəsini 

xərcləsinlər...” [4, s.16b-17a ].  Sonra isə vəqf gəlirlərinin digər iki hissəsinin 

hara və kimlərə sərf edilməsi haqqında məlumat yazılmışdır. Belə ki, vəqf 

gəlirlərinin müəyyən hissəsi, gecələr məscid və mədrəsələrin hücrələrinin 

işığına, qış və payız fəsillərində isə kömür puluna, məscid və mədrəsələrin iki 

nəfər işçisinin və iki nəfər müəzzinin, həmçinin mədrəsələrdə iki nəfər 

müəllimin, o cümlədən, zəhmət çəkən müvəkkillərin məvacibinin ödənişi 

haqqında məlumat yazılmışdır. Daha sonra isə vəfq gəlirlərinin məhərrəm 

ayının  ilk  on günlüyündə  imam Hüseynin təziyyəsi, ramazan ayında  əhya 

gecələrində məscidlərin həyətində 70 nəfərə 3 gün iftar verilməsi,  ramazan 

ayında məscidlərdə  30 gün  20 nəfər Quran oxuyanın haqqının pul ilə 

ödənilməsi, şəban ayının 15-ci günü qəriblərə və tələbələrə məscidlərdə 

mütəvəkkillərin məsləhətinə görə yemək verilməsi, Qurban bayramında 

məscidlərin həyətində on qoyun kəsib, ehtiyacı olanlara paylayması, qərib və 

xəstələrin müalicəsinin xərcləri, mədrəsələrin kitabxanasına kitabların 

alınması və s. əlaqədar olan xərcləri yazılmışdır. Gövhər ağa ramazan ayında 

məscidlərdə pul ilə oxunulan Quran xətmlərini  vəqf sahibəsinin özü ,  ana, 

atası , bacı və qardaşları, qohum-əqrəbaları üçün tapşırılmasını vəqfnamədə 

qeyd etmişdir  [4, s.18b-22a ].   
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                                    (Gövhər Ağanın vəqfnaməsinin son 24b vərəqi) 

 

      Vəqfnamənin 24a-b vərəqində isə ərəb dilində Gövhər ağanın mal və 

mülklərini məscid və mədrəsələrə vəqf etdiyi yazılmış və “Afitabi-ismət və 

mahi-həya binti İbrahimxəlil xan Gövhər”3  yazılmış möhürün dördkünc şəkli 

çəkilmişdir.  24b vərəqində  həmçinin içərisində hicri 1265-ci il (m.1849) 

yazılmış  o dövrün  şeyxülislamının dairəvi möhürü də çəkilmişdir. 

Vəqfnamənin surəti olan bu  əlyazma əsli ilə eyni olduğunu  Axund Hacı 

Molla Məhəmməd Hüseyn Oruczadə təsdiq etmişdir. Onun imzasını isə 

Yelizavetpol (Gəncə)  quberniyası məclisinin sədri  Qazızadə və 

Yelizavetapol məclis üzvü Hacı Mollazadə imza və padşahlıq möhürü ilə 

təsdiqləmişdir.   Bu vəqfnamənin mətni Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa 

məscidinin sol və sağ qapısının üstünə fars dilində nəstəliq xətti ilə həkk 

                                                   
3 Tərcüməsi - “İbrahimxəlil xanın qızı günəş ismətli və ay həyalı Gövhərnisə”  
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edilmişdir. Məscidin sağ qapının kitabəsi vəqf gəlirlərinin mülklərindən, sol 

qapısını kitabəsi isə vəqf əmlaklarının gəlirinin  hara və kimə sərf olunması 

haqqındadır.  Kiabələrin mətni  vəqfnamənin yazılmasından (m.1848) 18 il 

sonra, hicri 1282-ci (m.1866) ildə məscidin əsaslı təmiri zamanı qapılarına 

həkk edilmişdir4.  

    Gövhər ağa hələ həyatda ikən vəqf əmlaklarından gələn gəlirlərin 

hesabına bir çox xeyriyyə işləri görmüşdür.  Belə ki, Şuşada məscid 

həyətində müalicəxana açmış, kasıb əhalinin dəfn olunmasına və tələbələrin 

təhsili ilə əlaqədar  xərclər üçün xüsusi olaraq maddi vəsait ayırmışdır. O, 

həmçinin memarlıq abidələrinin bərpa və inşası sahəsində də xeyli iş 

görmüşdür. Gövhər ağa Qarabağda məscidlərin  təmiri və digər inşaat işlərinə 

də   vəqf əmlakından  pul ayırmışdır.  Gözəl memarlıq nümunələrindən  biri 

sayılan və Şuşada  böyük meydan adlanan yerdə yerləşən  Cümə məscidini 

əsaslı təmir etdirmişdir. Bu məscidi 1768-ci ildə İbrahimxəlil xan, atası 

Pənah xanın (v. 1759 ) təqribən 1750-ci ildə qamışdan tikdirdiyi  məscidin 

yerində inşa etdirmişdir. İllər sonra 1866-cı ildə  isə bu məscidin əsaslı 

təmirinə və iki minarənin inşası üçün Gövhər ağa vəqf gəlirindən vəsait 

ayırmışdır.  Hal-hazırda bu məscid “Yuxarı Gövhər ağa məscidi" adı ilə 

məşhurdur [10, s.115]. Gövhər  ağa  Şuşada vəqf gəlirindən digər bir cümə 

məscidi də inşa etdirmişdi ki, bu məscid hal-hazırda  "Aşağı Gövhər ağa” 

məscidi  adlanır.   Həmçinin o, vəqf gəlirindən “Gövhər ağa körpusu “ 

adlanan Ağdama gedən körpünü tikdirmiş və Gəncə İmamzadə məscidini 

təmiri   etdirmişdir [3,s.8b;1,s.3-4]  .  

       Gövhər Ağaya məxsus və  Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 

sənədlərdən biri də onun  vəsiyyətnaməsinin  əslinin bir nüsxəsidir. Bu 

vəsiyyətnamə hicri 1281-ci ilin şaban ayında (m.1865) ildə Şuşa qalasında 

Qarabağda fars dilində şikəstə-nəstəliq xətti ilə Rusiya istehsalı olan kağıza 

yazılaraq tərtib edilmişdir. Vəsiyyətnamə bir böyük  vərəq olub, 31 x 44,5 sm 

ölçüsündədir. Vəsiyyətnamənin yuxarı hissəsində əsas mətnin xəttindən fərqli 

olaraq nəstəliq xətti ilə “Allah Bəhmən Mirzənin cəlalini daimə etsin” 

ifadələri yazılmışdır. Məlumdur ki, Qacarlar sülasindən olan  şahzadə 

Bəhmən Mirzə (v.1884) az bir müddət ərzində (1841-1847)  şimali 

Azərbaycanda, 1851-ci ildən isə Şuşada yaşamışdır. Məlumat üçün qeyd 

edək ki, onun qəbri hal-hazırda Bərdə şəhərindəki qədim  məzarlıqdadır. Eyni 

xətlə əsas mətnin yuxarı hissəsində  vəsiyyətnamənin üç nüsxə olduğu 

haqqında qeyd yazılmışdır.Vəsiyyətnamənin  mətni ilk öncə Allaha Həmd, 

Məhəmməd (s.) peyğımbərə salam və xeyir dua ilə başlayır. Mətindən aydın 

olur ki, Gövhər ağa  ömrünün sonlarında Nəcəf və Kərbəlayini ziyarət etmək 

və orada təmir işlərinin aparımasını istəmışdır. Vəsiyyətnaməsində Gövhər 

                                                   

4
   Kitabələr  haqqında   məşhur şair, dramaturq və naşir  Əlizadə Həsən İxfa  (v.1972)   1920-ci 

ildə yazdığı    “Şuşa şəhərinin tarixi” adlı əsərində  məlumat verir. 
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ağa  Nəcəf və Kərbəla şəhərini təmir işləri aparmaq üçün vəqf mülkündən 20 

min əşrəfi 5  ayrıldığı qeyd olunmuşdur. Baharlı öz əsərində bu pulun 

miqdarını manatla  yüz  min yazmışdır [3,s.47].   Vəqf gəlirlərinin hesabına 

görüləcək təmir və digər işləriə xərclərini  həyata keçirilməsi  qəyyum olaraq 

Gövhər ağa  qardaşı  Əbülfət xanın oğlu Məhəmmədəli xanı təyin  etmişdir.  

Məhəmmədəli xanın  vəfat etdiyi halda isə, ikinci dərəcəli qəyyumlar olaraq 

isə vəkil Mirzə Məhəmmədqulu Təbib, hamilər isə Rüstəm bəy  Həsənəli bəy 

oğlu və Nəcəfqulu bəy Məşədi Abdullah oğlundan ibarət vəkillər heyətinin 

tərtib edilməsi qeyd olunmuşdur. Mühasib olaraq bu heyətə Mir Möhsün  

Nəvvab (v. 1918) daxil edilmişdir [ 1,s.3; 12, s.13].  Gövhər ağa iyirmi min 

gümüş pul vəsaitini isə özünün dəfn mərasimi ilə əlaqədar bütün xərclər üçün 

ayırdığı haqqında vəsiyyətnamədə  məlumat vardır.  

 
 

                               (Gövhər Ağanın vəsiyyətnaməsinə basılmış möhürü) 

 

       Bu vəsiyyətnamənin yazılmasından  3 il sonra  Gövhər ağa 1868-ci 

ildə yanvar ayında Şuşada vəfat etmiş və Cümə məscidinin həyətində dəfn 

edilmişdir. Kəfənlənmə xərcindən tutmuş dəfn olunmasına  qədər bütün 

xərclər onun ayırdığı vəsait hesabına ödənilmişdir. Bir müddət sonra isə 

1868-ci ilin aprel ayında Gövhər ağanın vəsiyyətinə görə onun nəşi Kərbəla 

şəhərindən İmam Hüseynin türbəsinin ayaq tərəfində, İbrahimxəlil xanın 

dövründə Şuşa şəriət məhkəməsinin qazısı olmuş  Seyyid Kazım Rüştinin 

qəbri ilə yanaşı basdırılmışdır. Vəsiyyətinə görə qəbrinin üstündə məqbərə 

inşa edilmişdir. Vəsiyyətnamədə bu məqbərəyə vəqf etmək üçün Kərbəlada 

bir mülkün alınması haqqında da qeyd vardır ki, bu mülk də dəfndən sonra 

alınmışdır [ 13, s.80]. Mülkün icarə gəlirlərindən isə məqbərinin lazım 

                                                   
5 Şahzadə, hakim və sərkərdələrə mənsub qızıl onluq. (E.Seyidbəyli)  
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gələrsə təmirinə, cümə gecələrində məqbərədə müəyyən məvacib qarşılığında 

Quran oxunulması və zəvvarların gecə qalmalarına xərclənməsi  tapşırmışlar 

[ 3,s.8b-9a; 5]. Vəsiyyətnamənin dərkənarında  Gövhər Ağanın “Afitabi-

ismət və mahi-həya binti İbrahimxəlil xan Gövhər”  sözləri  həkk olunmuş 

möhürü basılmışdır [ 5,s.1].   

     Əlyazmalar İnstitutunda Gövhər ağanın vəfatından sonra isə onun 

vəsiyyətinin yerinə yetirmək üçün Nəcəf və Kərbəla mücdəhidlərinə yazılmış 

məktubun (elamnamə6) bir nüsxəsi mühafizə edilir. Məktub hicri 1268-ci ilin 

şəvval ayında (m.1868,yanvar) ildə Şuşa qalasında Qarabağda ərəb dilində 

şikəstə-nəstəliq xətti ilə Rusiya istehsalı olan kağıza yazılmışdır. Məktub bir 

böyük  vərəq olub, 22 x 36 sm ölçüsündədir. Məktub da müctəhidlərə Gövhər 

ağanın vəfat etdiyi xəbər verilir və onun ayırdığı vəsiyyət pullarının necə və 

hara xərclənəcəyi haqqında yazılmışdır. Bu sənədin mətnindən aydın olur ki, 

Gövhər ağanın birinci dərəcəli qəyyumu olan qardaşı Əbülfət xanın oğlu 

Məhəmmədəli xan ondan əvvəl vəfat etmişdir.  Bu səbəbdən Gövhər ağanın 

dəfn və təziyə mərasimi ilə əlqədar vəsiyyətini həyata keçirtmək yaxın 

qohumları olan qardaşı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı Xurşid Banu Bəyim, 

bacısı oğlu Süleyman xanın oğlu Həsən ağa və Süleyman xanın qızı Sara 

Bəyim ağanın öhdəsinə düşmüşdü  [13, s.78-79].  Hər üçü bu sənəddə 

yazılanlara şahidlik edərək  imzalamış və möhürlərini basmışlar. Yazılanlar 

isə Gövhər ağanın vəsiyyətinin yerinə yetirlməsi ilə əlaqədar bir mətndir. 

Məktubda icra ediləcək bütün işlər üçün ayrılmış vəsaitin isə qəyyumlar 

Mirzə Məhəmmədqulu Təbib,  Rüstəm bəy  Həsənəli bəy oğlu və Nəcəfqulu 

bəy Məşədi Abdullah oğluna  təhvil verildiyi haqqında qeyd vardır. 

       Əlyazmalar İnstitutunda arxeoqrafik sənədlər arasında həmçinin 

Gövhər ağaya yazılmış iki məktub və onun torpaq mülkiyyətlərinə aid 

icarənamə, şürütnamə7 və qərardadnamələr8   mühafizə edilir.  

       Beləliklə, apardığımız tədqiqat bir daha sübut edir ki, Qarabağ 

tarixinin mühüm şəxsiyyətlərindən biri Gövhər Ağa olmuşdur. Həyatı 

boyunca  maddi və mənəvi  xeyir işləri görən bu xanım haqqında  bir çox 

əlyazma  mənbələrdə, onun adı Qarabağ xan nəslinin görkəmli nümayəndəsi 

kimi yad edilir. Onun həyatı haqqında bir çox dəyərli məlumatı ona aid olan 

vəqfnamə və vəsiyyətnamədən əldə etmək mümkündür.    
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GƏDƏBƏY ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ VƏ ONLARIN TƏDQİQİ 

SAHƏSİNDƏ GÖRÜLMÜŞ SON İŞLƏR 

 

ГЕДАБЕКСКИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ И 

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ОБЛАСТИ ИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

GADABAY ARCHEOLOGICAL MONUMENTS AND THE 

LATEST WORK DONE IN THE FIELD OF THEIR RESEARCH 

 

         Xülasə: Bu məqalədə Gədəbəy arxeolji abidələri və onlarda aparılan 

tədqiqat işləri haqqında məlumat verilmişdir. Qeyd olunan rayonun 

abidələri uzun illər tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Bir çox dövürlərdə 

aparılan axtarış işləri talançılıq məqsədi daşıdığı üçün Gədəbəy abidələri 

real dəyərini qazana bilməmişdir. Eyni zamanda rayonun landşaftının 

dağlıq olması araşdırma işlərin çətinləşdirdiyi üçün bu günə qədər heç bir 

tədqiqatçı burada genişmiqyaslı tədqiqatlar aparmamışdır. Aparılan bir 

neçə tədqiqatın nəticəsi isə bir neçə məqalədə öz əksini tapmaqla 

kifayətlənir.  

 Burada ilk dəfə olaraq Gədəbəy arxeoloji abidələri və onların 

xüsusiyyətləri barədə məlumatlar öz əksini tapmışdır. Məqalənin əsas 

informasiya qaynağı arxeoloji ekspedisiyaların hesabatlarıdır. 

Açar sözlər: arxeoloji abidə, maddi irs, Gədəbəy, siklop, kurqan, 

konservasiya, artefakt. 
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Abstract: This article provides information about Gadabay 

archeological monuments and research work carried out on them. The 

monuments of the mentioned region have been out of research for many 

years. The Gadabay monuments could not gain their real value due to the 

fact that the search carried out in many periods was aimed at looting. At 

the same time, the mountainous terrain of the region complicates research, 

so far no researchers have conducted large-scale research here. The results 

of several studies are reflected in several articles. 

 For the first time, information about Gadabay archeological 

monuments and their features is reflected here. The main source of 

information in the article is the reports of archeological expeditions. 

Keywords: archeological monument, material heritage, Gadabay, 

cyclops, mound, conservation, artifact. 

 

  Резюме: Эта статья содержит информацию об 

археологических памятниках Гадабая и проведенной на них 

исследовательской работе. Памятники упомянутого региона не 

изучались много лет. Памятники Гадабая не могли обрести свою 

реальную ценность из-за того, что поиски, проводившиеся в течение 

многих периодов, были направлены на мародерство. В то же время 

ни один исследователь не проводил здесь масштабных исследований, 

поскольку горный ландшафт региона усложняет исследования. 

Результаты нескольких исследований отражены в нескольких 

статьях. 

 Впервые здесь отражена информация о Гедабекских 

археологических памятниках и их особенностях. Основным 

источником информации в статье являются отчеты археологических 

экспедиций. 

Ключевые слова: археологический памятник, материальное 

наследие, Гадабай, циклоп, курган, консервация, артефакт. 

 

 Azərbaycanın qərb regionu iqlim şərtləri və landşaft prinsipləri 

olaraq inşaat – tikinti proseslərinin aparılması üçün o qədər də əlverişli 

olamasa da, burada dəyərli mədəniyyət nümunələri yaradılmışdır. Həmin 

nümunələr inşaat xüsusiyyətləri etibarı ilə digər regionlarda olan 

abidələrlə fərqliliklər təşkil etsə də, üslub etibarı ilə milli memarlıq 

abidələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Qeyd etdiyimiz bu cəhətlər son 

zamanlarda tədqiq olunmağa başlayan Gədəbəy arxeoloji və tarixi 

memarlıq abidələrində özünü əks etdirir. Gədəbəy abidələrinin milli və 

regional xüsusiyyətləri ümumqafqaz memarlığının kölgəsində, qədim 

Azərbaycan memarlıq və inşaat ənənələrinin öncüllüyündə 

formalaşmışdır.  
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 “Gədəbəy rayonu coğrafi olaraq Azərbaycanın qərbində, inzibati 

rayon Şahdağ silsiləsinin şimal yamacında, Ermənistanla sərhəddədir. 

Mərkəzi Gədəbəy qəsəbəsidir. Səthi dağlıqdır, ən hündür yeri cənubda 

Şahdağ silsiləsinin yamacında Qocadağ (3317 m) zirvəsidir.  Rayonun 

ərazisində mis filizi yataqları var. Ərazisindən Şəmkir, Zəyəm çayları axır. 

  Gədəbəy adı ilk dəfə XIII əsrə aid mənbədə, “Qetabek” şəklində 

qeydə alınmışdır. Həmin qalanın xarabalıqları indiki Gədəbəy 

yaxınlığındadır. Yaşayış məntəqəsi öz adını həmin qaladan almışdır. 

Toponim qədim türk dilindəki ket, gedik (təpə) və bək (keşikçi, gözətçi) 

sözlərindən düzəlib, “keşikçi məntəqəsi” mənasındadır” [1, s.96] . 

Rayonun adı ilə bağlı aparılan təhlillər orada tədqiq olunan qala və 

qalaçaların inşa mövqeləri ilə üst-üstə düşür. Belə ki, rayon ərazisində 

gözətçi məntəqəsini xatırladan bir çox qalaçalar mövcuddur. Ərazinin 

əksəriyyət hissəsinin dağlıq olmasına baxmayaraq, insanlar ibtidai icma 

dövründən başlayaraq burada məskunlaşmışdır. Bunun da nəticəsi olaraq 

rayon arxeoloji abidələrlə olduqca zəngindir. Gədəbəyin demək olar ki, 

hər bir kəndində arxeoloji abidə mövcuddur. Abidələrin hər biri özünün 

milli və regional xüsusiyyətləri ilə dəyərli mədəniyyət incisidir. Bununla 

yanaşı rayonun arxeoloji abidələri Qafqazın digər yerlərində yerləşən 

nümunələrlə də müəyyən ortaq xüsusiyyətlərə malikdir.  

 Gədəbəy ərazisində arxeoloji qazıntılar XIX əsrdən etibarən 

başlamışdır. Təbii ki, ilkin qazıntılar pərakəndə şəkildə və talançılıq 

məqsədi ilə aparıldığı üçün bir çox nümunələr ya məhv olmuş, ya da 

oğurlanmışdır. Sonrakı dövürlərdə isə arxeologiya elminin inkişafı və yerli 

mütəxəssislərin yetişməsi nəticəsində arxeoloji tədqiqatlar qanuni əsaslar 

almağa başlamışdır. Yalnız bu deyil, milli arxiv və muzeylərin yaranması, 

əldə olunan nümunələrin qorunması və bu günə çatdırılması işinə aktiv 

surətdə təsir etmişdir. Xüsusilə Qafqaz Arxeoloji Komitəsinin yaradılması 

bir çox proseslərə təkan vermişdir.  

 “1871-ci ildə Gürcüstanda Qafqaz Arxeoloji Komitəsi 

yaradıldıqdan sonra təkcə Azərbaycanın deyil, ümumi Qafqaz abidələrinin 

tədqiqinə də xüsusi maraq göstərilirdi. Bu dövrdə M.Polyakovun 

rəhbərliyi altında Naxçıvanda və N.Selosaninin rəhbərliyi ilə Bərdədə 

qazıntı işlərinə başlanılır və bundan başqa, bütün Qafqaz ərazisi boyu 

aşkar olunmuş tunc və erkən dəmir dövrü kurqan tipli qəbir abidələrindən 

əldə olunmuş əşyalara maraq artır. Belə qeyri-elmi qazıntı işləri Daşkəsən 

və Gədəbəy rayonlarında misəritmə sahəsində çalışan alman Valdemar 

Belk tərəfindən aparılmışdı. 1888-1890-cı illər arasında aparılan qazıntılar 

zamanı 300-dən artıq abidə daş qutu qəbir açılmış, qarət olunmuş və 

qiymətli tapıntılar Almaniyanın Hamburq, Münhen və Prussiya Xalqları 

Dövlət muzeylərinə göndərilmişdir” [2, s.22] . Son illərdə həmin 

nümunələrin real tarixi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi üçün yerli 

mütəxəssislər tərəfindən araşdırma işləri aparılır.  
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 Ümumilikdə aparılan araşdırma işlərinin nəticəsi kimi deyə bilərik 

ki, Gədəbəy ərazisində aşkarlanan arxeoloji abidələr əsasən üç tipə 

bölünür: siklopik tikililər, yaşayış tikililəri və qəbir abidələri. Gədəbəy 

rayonu ərazisində xüsusilə qəbir abidələri geniş şəkildə aşkarlanmışdır. 

XIX əsrdən etibarən diqqət mərkəzində olan qəbir abidələri çox təəssüflər 

olsun ki, tədqiqatdan daha çox talançılığa məruz qalmışdır. 

 XIX əsr ərzində rayon ərazisində aparılan tədqiqatların nəticələri 

hal – hazırda dünyanın digər ölkələrində erməni mədəniyyətinin 

nümunələri kimi təqdim olunur. Rayonda geniş miqyaslı arxeoloji 

tədqiqatların aparılması müstəqillik illərinə təsadüf edir. Xüsusilə 2000-ci 

illərin əvvəllərindən etibarən AMEA – nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitutunun Gəncə - Qazax, Gədəbəy, Qarabağ arxeoloji ekspedisiyaları 

rayon ərazisində tədqiqat və kəşfiyyat işləri aparmışlar. Bu tədqiqat 

işlərinə T.Göyüşova,  X.Alməmmədov,  İ.Əliyev və s. kimi mütəxəssislər 

başçılıq etmişdir. Bu illər ərzində Gədəbəy rayonu və ətraf  kəndlərdə bir 

çox dəyərli arxeoloji abidə aşkarlanmış və məhvinin qarşısı alınmışdır. 

Eyni zamanda yüzlərlə arxeoloji artefakt aşkarlanaraq muzey və arxivlərə 

təqdim edilmişdir.  

 Gədəbəy rayonu ərazisində aşkarlanan arxeoloji abidələr – siklopik 

tikililər, nekropollar, yaşayış tikililəri və s. bizə imkan verir ki, 

ümumilikdə Xocalı – Gədəbəy mədəniyyəti nümunələrini tədqiq və təhlil 

edək. Qeyd etmək kifayətdir ki, son illərdə aşkarlanan nekropolların 

artefaktlarının və quruluşunun təhlili nəticəsində qədim dəfn adətləri və 

yaşayış tərzinə dair bir çox gizli məqamlar üzə çıxır. Rayon ərazisindən 

son tunc – erkən dəmir dövründən başlayaraq orta əsrlərə qədər bir dövrü 

əhatə edən abidələr aşkarlanmışdır. Bu abidələr növ müxtəlifliyi ilə seçilir.  

 Rayon ərazisində geniş şəkildə yayılmış arxeoloji abidələrdən biri 

də sikloplardır. Azərbaycanın digər ərazilərindən tapılan siklopik tikililər 

kimi Gədəbəy ərazisindəki siklopik tikililər də əsasən bərkidici məhlul 

olmadan daşların bir – birinin üzərinə yığılması ilə hörülmüşdür. Rayon 

ərazisindən aşkarlanan siklopik tikililərin əksəriyyəti böyük miqdarda 

dağıntıya məruz qalmışdır. Burada aşkarlanan siklopik tikililərin təyinatı 

ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi mütəxəssislər siklopların dini 

tikili olması, bəziləri mal – qaranın qorunması üçün tikildiyini söyləyir. 

Rayon ərazisindəki sikloplar bir çox xüsusiyyətləri ilə oxşarlıq təşkil edir. 

Bu tikililərə misal olaraq Leşkər, Hörükdaş, Axça çıxan, Topxana, Arısu 

kəndindəki siklopları və s. göstərə bilərik.  

 “Gədəbəy rayonunda XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 80-ci 

illərə qədər 100-dək siklopik tikili qeydə alınmış və onların bəzilərində 

kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. Cənubi Qafqazda mövcud 

olan siklopik tikililərin əksəriyyəti say etibarı ilə Gədəbəy rayonunun 

ərazisində yerləşir” [3,s.9]. 

 Gədəbəy rayonunda aşkarlanan və müəyyən mənada tədqiq olunan 
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arxeoloji abidələrdən biri Leşkər qalaçasıdır (Şəkil.1). “Leşkər qalaçası 

2006 – cı ildə aşkarlanmışdır. Sonrakı illərdə qalaçada tədqiqat işləri 

davam etdirilmişdir. Kəşfiyyat işləri zamanı abidə ərazisindən divar 

qalıqları, təsərrüfat quyusu, daş tikinti, otaq və s. müəyyənləşdirilmişdir. 

Arxeoloji abidənin tədqiqi məqsədi ilə təxmini 61 m2 ərazidə qazıntı işləri 

aparılmışdır. Qazıntılar zamanı 170 – 180 sm –lik mədəni təbəqə mövcud 

olmuşdur. Bütün bu qazıntılar zamanı saxsı qalıqları, heyvan sümükləri və 

s. artefaktlar tədqiq edilmişdir” [ 3, s.9 ]. 

 Leşkər qalaçasında müəyyən edilən tikililərin əsas tikinti materialı 

çay daşları və əhəng daşıdır. Qeyd edək ki, əhəng daşı və ondan hazırlanan 

bərkidici məhlul demək olar ki, Gədəbəy ərazisində olan bütün arxeoloji 

və tarixi memarlıq abidələrinin yaradılmasında  istifadə olunmuşdur.  

 “Leşkər qalaçasındakı siklopik tikililərdə aparılan tədqiqatlar 

zamanı əldə edilmiş artefaktlar tunc dövrü tayfalarının yaylaq-qışlaq 

təsərrüfatının, məişət həyatının, sənətkarlığının yüksək inkişaf səviyyəsini 

göstərir.  

 Azərbaycanda, xüsusilə də dağlıq bölgələrdə son tunc – erkən 

dəmir dövrünə aid siklopik tikililərdəki yaşayış evlərinin plan quruluşunu 

təyin etmək üçün Leşkər qalaçasından aşkar edilən tikili qalıqları, eyni 

zamanda buradan əldə edilmiş zəngin maddi mədəniyyət nümunələri 

böyük elmi əhəmiyyət daşıyır” [3,s.10]. 

 
Şəkil. 1 Leşkər qalaçası 

 Leşkər qalaçasında aparılan qazıntılar nəticəsində torpaq qatının 15 

sm dərinliyindən tikinti qalıqları aşkarlanmışdır. Buradan 1 otaq, kürə 

qalıqları və s. tapılmışdır. Eyni zamanda əksəriyyəri son tunc və erkən 

dəmir dövrünə aid olan bir çox artefaktlar müəyyənləşdirilmişdir. 

Müəyyən olunan nümunələrin bəziləri orta əsrlərə aiddir, bu da yaşayışın 

burada orta əsrlərə qədər davam etdiyini göstərir.  

 40 – 50 sm dərinlikdən qaya parçaları, yerli ağ daşlar və çay 

daşlarından hörülmüş divar qalıqları müəyyən edilmişdir. Qalaça 
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ərazisində müəyyən olunan artefaktların hazırlanmasında gildən istifadə 

olunmuşdur. “2014-cü ildə Qarabağ neolit-eneolit ekspedisiyanın rəhbəri 

Xəqani Alməmmədov və ekspedisiyanın topoqraf qrupu tərəfindən Leşkər 

qalaçasının topoqrafiq planı və relyef görüntülərinin 3D formatı 

hazırlanmışdır. Bu günə qədər Leşkər qalaçasından arxeoloji qazıntılar 

zamanı aşkara çıxarılmış yüksək inşaat texnikası ilə hörülmüş qala 

divarları, daş tikililər, əldə edilmiş zəngin arxeoloji materiallar, ocaq və 

kürə yerləri bir daha sübut edir ki, sözü gedən dövrdə burada əhali sıx və 

intensiv yaşamış, heyvandarlıqla, əkinçiliklə məşğul olmuş, sənətkarlığın 

dulusçuluq, metalişləmə, daş işləmə kimi sahələrini mükəmməl 

mənimsəmişlər. Bütün bu faktlar onu göstərir ki, Leşkər qalaçası son tunc-

erkən dəmir dövründə əhalinin müəyyən hissəsinin daimi yaşayış yeri 

olmuşdur” [ 4, s.146-147]. 

 Leşkər qalaçası ilə yanaşı Gədəbəy rayonunun bir neçə kəndindən 

yaşayış yerləri də müəyyən edilmişdir. Baxmayaraq ki, həmin yaşayış 

yerlərində geniş qazıntı və kəşfiyyat işləri aparılmamışdır, həmin arxeoloji 

abidələrin yerinin müəyyənlədirilməsi və ümumi xüsusiyyətlərinə dair bir 

neçə məlumatın qeyd edilməsi müəyyən mənada bu sahədə olan inkişafı 

göstərir. Bu məlumatlara  əsasən hansı dövürlərdən etibarən insanların 

burada məskunlaşdığı və ilkin tikinti vərdişləri haqqında məlumat verə 

bilirik. Belə yaşayış yerlərindən biri 2012 – ci ildə Mor – mor kəndi 

ərazisində yerli camaat tərəfindən “Oddax” adlanan yerdən 

aşkarlanmışdır.  

 “Yaşayış yeri müəyyən edilən ərazidən xeyli sayda arxeoloji 

artefaktlar müəyyən edilmişdir ki, onların da əsasında bu abidənin antik və 

erkən orta əsrlərə aid olduğunu ehtimal edə bilərik. Oddax adlanan 

ərazidə, kiçik bir sahədə aparılan qazıntı – kəşfiyyat zamanı alban xristian 

abidəsinin bünövrəsi müəyyən edilmişdir. Müəyyən edilən abidənin yalnız 

bünövrəsi qalmışdır. Bünövrənin uzunluğu 12 m təşkil edir. Abidənin 

aşkarlandığı ərazidəki artefaktlar bizə imkan verir ki, onun antik və erkən 

xristianlıq dövrünə aid olduğu fikrin səsləndirək” [ 3, s.9]. 

 Bütün tarixi mərhələlərdə dağlıq ərazilərdə inşa edilən abidələrin 

əsas tikinti materialı daş olmuşdur. Təbii ki, hansı daşdan istifadə edilməsi 

regionun süxur fərqliliyinə görə dəyişir. Bəzi regionlarda qaya 

parçalarından daha çox istifadə edildiyi halda, digər birində əhəngdaşı və 

s. daşlardan istifadə edilmişdir. Tikinti zamanı daşın hansı səviyyədə 

işlənib, işlənilməməsi isə memarlıq məktəblərindən asılı olaraq dəyişir. 

Misal olaraq deyə bilərik ki, Gədəbəydə aşkarlanan arxeoloji abidələrdə 

daşın işlənilməsi bir o qədər də aktual deyil. Bir çox hallarda yonulmamış 

daş və qaya parçalarından istifadə edilmişdir.  Xüsusilə deyə bilərik ki, 

rayon ərazisində aşkarlanan qəbir abidələrində daş işləmələrinə nadir 

hallarda izlənilir.  

 Gədəbəy rayonunda aşkarlanan qəbir abidələrinin talan edilməsi 
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bir çox məqamların müəyyənləşdirilməsində çətinliklər yaradır. Həmin 

qəbirlərdə dəfn adətlərini izləmək mümkün deyil, eyni zamanda qəbirlərin 

formaları da pozulmuşdur. Belə qəbirlərdən bir neçəsi Daryurd kəndi 

ərazisində aşkarlanmışdır. Geniş bir ərazini əhatə edən nekropollar 

dağıntıya məruz qalmışdır. Bu qəbirlərin bəzilərinin kromlexləri 

mövcuddur [  Şək.2]. 

 
Şəkil 2. Daryurd kəndində qəbirlər 

 Eyni zamanda Daryurd nekropolunda yerləşən qəbirlər digər 

ərazilərdən tapılanlardan ölçülərinə görə fərqlənir. Buradan aşkarlanan 

qəbir abidələrinin bəzisində dik qoyulmuş daşlardan ibarət kromlex vardır. 

Belə kromlexi olan qəbirlərdən biri 2008 –ci ildə T.Göyüşova və 

T.Babayeva tərəfindən rəhbərlik edilən Gəncə - Qazax arxeoloji 

ekspedisiyasının Gədəbəy dəstəsi tərəfindən  tədqiq edilmişdir. 

“Aşkarlanan zaman qəbrin örtük daşı olmamışdır. İstiqaməti cənub – 

şərqdən, şimal – qərbə olan abidənin ölçüləri bunlardır: uzunluğu 2m, eni 

1 m, dərinliyi 1 m – dir. tədqiqat zamanı qəbirdən dağılmış və çürümüş 

vəziyyətdə insan sümükləri tapılmışdır. Qəbir abidəsinə ilkin baxışdan 

məlum olur ki, son dövürlərdə də bura qarət edilmişdir. İnşa xüsusiyyətləri 

baxımından qəbir abidəsi düzbucaqlı formada olub, hamar yonulmuş 

daşlardan düzəldilmişdir” [Şək.3], [1, s.2].  
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Şəkil 3. Daryurd kəndində qəbir abidəsi 

 “Daryurdda aşkarlanan nekropollardan biri də “Qurbangah” 

adlandırdığımız abidədən 20 m qərbdə daş qutu tipli qəbirdir. Bu qəbr 3 № 

altında qeydə alınmışdır”[1, s.2 ] 

 Dincyal 3 №-li daş qutu qəbirin örtük daşının əlamətləri yer 

üstündən  gözə çarpırdı.  Örtük daşı qəbrin cənub  tərəfində idi. Onun 

qalınlığı 25 sm, eni 190 sm-dir. Qəbrin şimal tərəfi açıq idi. Onun örtük 

daşı yox idi. Qəbrin içərisi torpaq və xırda çay daşları ilə doldurulmuşdur.  

 “Qəbrin ölçüləri uzunluğu 2 m, eni 1.10 sm, dərinliyi 1 m-dir. 

İstiqaməti şimaldan cənubadır. Qəbir kamerası düzbucaqlı formaya malik 

olub, divarları bir neçə sal daşlardan düzəldilmişdir. Qəbrin 80 sm 

dərinliyindən şimal tərəfdən, şərq divarına yaxın insanın çənə sümüyü, 

qərb divarından kəllə sümüyünün çürümüş hissələri, cənub tərəfdən şərq 

divarına yaxın isə çanaq və qol sümükləri aşkar edildi. Bu qəbirdən heç bir 

artefakt aşkar edilmədi. 

 İnsan sümüklərinin qəbrin müxtəlif tərəflərindən tapılması belə 

deməyə əsas verir ki, dəfn parçalanma üsulu ilə aparılıb. Qəbirdə 

artefaktların olmaması isə görünür dəfn adəti ilə bağlıdır” [2, s.2]  . T. N. 

Göyüşova və T. V. Babayevanın rəhbərliyi altında aparılan tədqiqatdan 

verdiyimiz nümunə yuxarıda səsləndirdiyimiz bir neçə fikri təsdiq edir. 

Buradan da göründüyü kimi nekropolun quruluşu və hörgüsü əhalinin 

ilkin tikinti bacarıqları barədə məlumat verməklə yanaşı dəfn adəti və 

üsulu barədə də məlumat verir. Qəbrin forma və ölçülərinə əsasən deyə 

bilərik ki, arxeoloji abidə son tunc – erkən dəmir dövrünə aiddir.  

 Gədəbəy rayonu dağlıq ərazi olduğundan  burada əsas tikinti 

materialı daş olmuşdur. Bu bəzən qara daş, əhəng daşı, çay daşı və s. 

olmaqla dəyişir. Burada eyni zamanda qaya parçaları və vulkanik qırmızı 

tufdan geniş istifadə olunur.  Bütün hallarda isə əsas tikinti materialı daş 

olaraq qalır.  Bu prinsip bu günə qədər aşkarlanan arxeoloji abidələrdə də 

öz təsdiqini tapır. Belə ki, Gədəbəy rayonu ərazisində aşkarlanan arxeoloji 
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abidələrin (nekropol, siklopik tikili, yaşayış yeri və s.) əsas inşa materialı 

daşdır. Xüsusilə nekropolların yaradılmasında yonulmuş və yonulmamış 

şəkildə daş və sal qaya parçalarından istifadə edilmişdir. Bu cəhət bir çox 

çatışmazlıqların olmasına baxmayaraq, maddi irs nümunələrinin 

günümüzə gəlib çatmasında böyük rol oynamışdır.  

 Rayonda yerləşən maddi irs nümunələri son illərə qədər tədqiqat 

işlərindən kənarda qalmışdır. Nümunələrin həqiqi maddi dəyərini 

görməməsi və araşdırılmaması bu gün bizə bir çox çətinliklər yaradır. Bir 

çox məqamlarda abidələrin konkret hansı tarixi mərhələyə aid olduğun 

deyə bilmirik. Bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, son illərdə aparılan 

axtarış – kəşfiyyat işlərinin nəticəsi olaraq Gədəbəy arxeoloji və tarixi 

memarlıq abidələrinin tədqiqatı aktuallıq qazanmışdır. Yazıda qeyd 

etdiyimiz məlumatlar arxeoloji ekspedisiyaların topladığı konkret 

məlumatlara əsaslanır. Ümumilikdə isə bütün arxeoloji abidələrdə olduğu 

kimi burada aşkarlanan nümunələrdə mütəxəssislərin kompleks tədqiqat 

işi aparmağına ehtiyac var.  
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10 sözdən ibarət açar sözləri (key words) olmalıdır (məqalə ingilis, rus və 

ya türk dilində yazıldığı təqdirdə, onun xülasə və açar sözləri Azərbaycan 

dilinə tərcümə edilməlidir). 

4.Məqalə “Times New Roman”-da, 12 şriftilə yazılmalıdır. 

5.Mətn Microsoft Word proqramında (2003/2007) və A4 kağız 

formatına görə tərtib edilməli, kənar boşluqlar 2,5 x 2,5, alt və üst 

boşluqlar 1, 5 cm olmalıdır. 

6.Paraqraflar: “o” cm aralıqda; sətirarası: “tək” olmalıdır 

7.Ədəbiyyat siyahısının tərtibi qaydaları barədə nümunələr: 

a) kitab: Tahirli A. Bütün türklərin tərcümanı. Bakı, 2011, s. 193 

b) arxiv: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (ARDA), f. 

3172, s.1, i. 2, v. 39 

c) qəzet: “Azərbaycan” qəzeti, 1997, 9 iyun 

d) internet:http://jurnal.meclis.gov.az/news.php?id=390,(27.11.2012) 

8. Sitat gətirmə qaydaları: ədəbiyyat siyahısındakı ədəbiyyatın sıra 

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

9. Məqalə 5-12 səhifə həcmində olmalıdır 

10. Məqalələr redaksiyanın aşağıdakı elektron ünvanına 

(th.journal@atmu.edu.az) 4 dildə (Azərbaycan, Türk, İngilis və Rus 

dillərində) təqdim edilir. 
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Guidelines for articles 

1.The author's name, surname, workplace, e-mail address should be 

written on right top in bold “B”. 

2.The title of the article should be written in the middle of the text in 

the three language (if the article is written in English, Russian, and 

Turkish its title should be translated into the Azerbaijan language) 

3.The article should contain a summary of 50-100 words in English 

(abstract), and 5-10 key words in three languages (if the article is 

written in English, Russian, and Turkish its abstract and key words 

should be translated into the Azerbaijan language). 

4.The article should be typed in "Times New Roman", 12 pt. 

5.The text should be typed in Microsoft Word program (2003/2007) 

on standard A4 paper with 2.5 x 2.5 cm margins on right and left 

sides, 1, 5 cm margins on top and foot. 

6.The paragraph space should be “0” cm and line space “1” 

7.Guideline samples on reference entries: 

a) the book:  Tahirli A. The translator of all Turks. Baku, 2011, p. 

193 

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

(SAAR), f. 3172, s.1, i. 2, v. 39; 

c) newspapers: “Azerbaijan” newspaper, 1997, June 9; 

d) internet: http://jurnal. meclis .gov. az /news. php?id=390, 

(27.11.2012) 

8. Guideline rules for quotation: the number of items in the list of 

literature and the page of quotation from the works should be 

indicated. Example: [5, p. 23] 

9. The article should contain of 5-12 pages 

10. The articles are presented the following e-mail address of the 

editorial (th.journal@atmu.edu.az) in 4 languages (Azerbaijan, 

Turkish, English and Russian) 
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