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Piyada turizmində texniki hazırlığın model göstəriciləri 

 

Model indicators of technical training in hiking tourism  

 

Модельные показатели технической подготовки в пешеходном 

туризме 

 

Xülasə: İdmançı turistin hazırlanması, məşq prosesi, yarış fəaliyyəti 

müəyyən nəzəriyyə və metodikaya əsaslanır. Bunlara yiyələnmədən idman 

turizmində müvəffəqiyyət əldə etmək qeyri mümkündür. Mürəkkəb təbii şə-

raitdə həyata keçirilən kompleks idman növü kimi piyada turizmi ilə məşğul 

olma özündə müəyyən risk daşıyır və idmançıdan hərtərəfli bilik, bacarıq, 

təcrübə, yaxşı fiziki, texniki və psixoloji  hazırlıq tələb edir. Məqalədə piyada 

turizmi ilə məşğul olan idmançıların texniki hazırlığının model göstəriciləri 

şərh olunur. 

Açar sözlər:  idman turizmi, piyada turizm, məşq prosesi, texniki 

hazırlıq, meyar, səmərəlilik, rasionallıq. 

 Резюме: Подготовка спортсмена-туриста, тренировочный 

процесс, соревновательная активность основывается на определенной 

теории и методике.  В спортивном туризме невозможно добиться 

успехов, не освоив все это. Пешеходный туризм, также, как и другие 

комплексные спортивные виды спорта, осуществляемые в сложных 

природных условиях, сопряжены с определенным риском и требуют 

всесторонних знаний, навыков, опыта и хорошей физической, 

технической и психологической подготовки спортсменов. В данной 

статье приведены типовые показатели технической подготовки 

спортсменов, занимающихся пешеходным туризмом. 

Ключевые слова: спортивный туризм, пеший туризм, 

тренировочный процесс, техническая подготовка, критерий, 

эффективность, рациональность. 

 

 

mailto:adbia.isaq@mail.ru


10 

 

Nazilə SALMANOVA, Sevinc İSAQOVA   
 

Abstract: Training of an athlete-tourist, training process, competitive 

activity is based on a certain theory and methodology. It is impossible to 

achieve any success in sport tourism without mastering all this. Hiking  

tourism, as well as any other complex sports, held in difficult natural 

conditions carries a certain risk and requires comprehensive knowledge, 

skills, experience and good physical, technical and psychological training 

from athletes. The model indicators of technical training of athletes involved 

in hiking tourism is given in this article. 

Keywords: sport tourism, hiking tourism, training process, technical 

training, criterion, efficiency, rationality. 

İdman turizminin müstəqil növü kimi daha geniş yayılmış piyada 

turizmi, ilk növbədə idmançılar  arasında qarşılıqlı yardımın, idman intizamı-

nın, özünütəkmilləşdirmənin, qarşılıqlı bilik və təcrübə mübadiləsinin güclü 

olduğu komanda xarakterli idman növüdür.  Piyada turizmi  müəyyən marşrut 

üzrə, əsasən piyada hərəkət etməklə həyata keçirilir. Burada əsas məqsəd 

coğrafi relyef və landşaft üzrə uzanan, yüksək çətinlik dərəcələri üçün isə 

mürəkkəb relyefi və ağır iqlim şəraiti olan ərazilərdə maneələri piyada dəf et-

məkdən ibarətdir.  

Piyada turizmində baxmayaraq  ki, fiziki yük mürəkkəbliyinə görə 

çox yüksək olur, ümumi götürüldükdə güc daxilindədir. Çünki o vaxta görə 

məhdudlaşdırılmır, əksinə çox vaxt müddətinə paylaşdırılır. 

İdmançı turistin hazırlanması, məşq prosesi, yarış fəaliyyəti müəyyən 

nəzəriyyə və metodikaya əsaslanır. Bunlara yiyələnmədən idman turizmində 

müvəffəqiyyət əldə etmək qeyri mümkündür. 

Mürəkkəb təbii şəraitdə həyata keçirilən kompleks idman növü kimi 

piyada turizmi ilə məşğul olma özündə müəyyən risk daşıyır və idmançıdan 

hərtərəfli bilik, bacarıq, təcrübə, yaxşı fiziki, texniki və psixoloji  hazırlıq tə-

ləb edir [1,s. 61]. 

Piyada turizmi ilə məşğul olan idmançı texnıkaya kortəbii deyil, 

cəmərəli yiyələnməli və texniki cəhətdən müəyyən istiqamətlər üzrə 

formalaşmalıdır. İdman texnikasına yiyələnmə bir neçə mərhələdə aparılır.  

Birinci mərhələ  - hərəkətin ümumi strukturu ilə tanış olmaq, bu 

əsasda hərəki fəaliyyətin icra texnikası haqqında zəruri anlayış və təsəvvürlər 

yaratmaq. Bu mərhələdə görmə duyğyları nisbətən üstünlük təşkil edir. Əzələ 

hərəkət duyğuları və qavrayışlar isə dağınıq və amorf olur. Məşğul olanın 

məqsəd haqqında dəqiq anlayışları olsa da, onların icra vasitələri haqqındakı 

anlayışı dumanlıdır. Hərəkətin icrası üçün təşəbbüs göstərdikdə kobud 

səhvlərə, həddindən artıq hərəkətlərə yol verilir, hərəki vərdişlərin keçirilməsi 

müsbət mahiyyətli olmur[2,s.50]. 

İkinci mərhələ - vərdişlərin icra vasitələrinə yiyələnilir, hərəkətlərin  
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düzgün icrası üçün zəruri olan səmərəli hərəkətlər möhkəmləndirilir. 

Nəticədə, hərəki təsəvvürlər tam və dəqiq olur, əzələ-hərəkət duyğuları və 

qavrayışlar anlaşılır, səlisləşir. Lakin hərəkətin icrasında görmə nəzarti 

zəifləyir, hərəkət və vestibülyar komponentlərin fəaliyyəti genişlənir.  

Hərəkətin icrası tədricən keyfiyyətli olur, ixtiyari diqqət zəifləyir, onun 

bölüşdürülməsi imkanları artır. Məşğul olan səhvlərdən, lüzumsuz 

hərəkətlərdən xilas olur. Vərdişin müsbət keçiriciliyi labüdləşir. 

Üçüncü mərhələ - vərdişlər möhkəmləndirilir və təkmilləşdirilir. 

Hərəkətlərin icrası maksimal dəqiqlik və diferensiyalılıqla səciyyələnir. 

Hərəki fəaliyyət sürətlə, az enerji sərfi ilə icra edilir. Görmə nəzarətinin 

zəruriliyi aradan qalxır. Nəzarət yalnız əzələ-hərəkət duyğularının köməyilə 

həyata keçirilir. Hərəki vərdişlər sabitləşir, müxtəlif variantlara və maneələrə 

dözümlü olur. Şərait dəyişdikdə, hərəkətlərin icra vasitələri və yolları dəyişir.  

Piyada turizmi ilə məşğul olan idmançının texniki hazırlığının 

modelini tərtib etmiş olsaq, müəyyən məqsədə istiqamətlənmiş qruplar üzrə 

göstəricilərə əsaslanmalıyıq. Texniki hazırlığın model göstəricilərini iki qrupa 

bölmək olar: 

*birinci qrup – texniki hazırlığın meyarları (texniki hazırlığın həcmi, 

hərtərəfliyi və rasionalığı);  

*ikinci qrup – icranın keyfiyyət meyarları (icranın səmərəliyi və 

mənimsənilməsi). 

 
Texniki  hazırlığın həcmi idmançı turistin icra edə bildiyi texniki 

elementlərin sayı ilə müəyyən olunur. Piyada turizmində hər  hansı bir 

hərəkəti icra etmək üçün idmançı turist sistem şəklində təkrarlanan, ardıcıl 

növbələşən məhdud saylı hərəkətlərlə üzləşir. Bu nöqteyi nəzərdən  idmançı  
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turistin texniki hazırlığı  böyük və mürəkkəb həcmli olması ilə fərqlənir. 

Texniki hazırlığın hərtərəfliliyi idmançı turistin yiyələnmiş olduğu 

hərəki fəaliyyətin müxtəliflik dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Piyada 

turizmində idmançı müxtəlif  xarakterli hərəkətləri icra etməli olur. Bu 

hərəkətlərin hər biri öz səciyyəvi texniki hazırlığını  tələb edir. 

Texnikanın rasionallığı idmançı turistin istifadə etdiyi hərəkətlərin, 

texnikanın icra üsulunun xarakteristikasıdır. Bu və ya digər texniki üsullar az 

və ya çox rasional ola bilər. 

Texniki elementlərin həcmi, hərtərəfliliyi və rasionallığı idmançı 

turistin texniki hazırlıq səviyyəsi haqda məlumat əldə etmə imkanı yaradır.  

Lakin, onlar icranın keyfiyyətini əks etdirmir, idmançı turistin bu və ya digər 

hərəkəti necə içra etdiyindən danışmır. Texniki hazırlıq səviyyəsini müəyyən 

edən zaman hərəkətlərə yiyələnmənin keyfiyyətini, onların içrasının 

səmərəliyini və mənimsənilmə dərəcəsini nəzərə almaq vacibdir. 

Texnikanın səmərəliyi rasionallıqdan fərqli olaraq həmin texnikaya 

yiyələnmənin keyfiyyətini xarakterizə edir. Texnikanın səmərəliyinin 

qiymətləndirilməsi zamanı ən doğru üsul yerinə yetirilmiş hərəkətin hər hansı 

bir ideal ilə tutuşdurulmasıdır. Bu ideal yüksək dərəcəli idmançı turistin 

texniki hazırlıq göstəriciləri ola bilər.  

Piyada turizmində texnikanın mənimsənilməsi və formalaşmasında 

texniki vasitələrin və trenajorların məqsədyönlü tətbiqi xüsusi rol oynayır [4, 

s.31]. Məşqçi texniki vasitələri seçərkən idmançı turistin texniki hazırlıq 

səviyyəsini nəzərə almalı və buna müvafiq fiziki yük təyin etməlidir. 

Piyada turizmində  texnikanın mənimsənilməsi inteqral hazırlıqdan 

çox asılıdır. İnteqrasiya  ixtisaslaşdırılmış hərəkətlərin vacib bir halda 

birləşdirilməsini nəzərdə tutur. O, hərəkətlərin bir-birinə təsirində özünü 

biruzə verir. Əgər  əvvəlinci hərəkət düzgün icra olunubsa, sonrakı hərəkətlər 

daha effektli olmalıdır. Bir hərəkətdə buraxılan səhv növbəti və yaxud bir sıra 

sonrakı hərəkətlərin düzgün gedişatını poza bilər.  Bütün hərəkətlərin ümumi 

məqsədə tabe  edilməsi inteqrasiya üçün xarakterikdir.  

 İnteqral hazırlıq məşq prosesində və yarış şəraitində ayrı-ayrılıqda 

məşq effektlərinin hər birinin yarış fəaliyyətini səmərəli həyata keçirmək 

məqsədi güdür.[3,s.12] Hazırlığın müxtəlif tərəflərinin qarşılıqlı əlaqəsi 

xüsusi, məqsədyönlü təsir tələb edir. İnteqrasiyanın həyata keçirilməsi  yarış 

fəaliyyətinə yönəldilmiş məşq komponentləri arasında əlaqələrin 

formalaşması prosesində mümkündür. İnteqral hazırlığın ən yüksək forması 

real yarışlarda olduğu kimi  həyata keçirilən yarış fəaliyyətidir. Bəzən 

inteqral hazırlığı yalnız bu hərəkətlərlə  aparırlar ki, bu da  məşq prosesinin 

səmərəliliyini azaldır. İnteqral hazırlığın vəzifələrinə aiddir: 

- hazırlığın bütün növləri arasında əlaqəni həyata keçirmək;  
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- çətin yarış şəraitində bacarıqların stabilliyinə nail olmaq;  

- yarış fəaliyyətində fiziki, texniki, taktiki, psixoloji, nəzəri hazırlığın 

əlaqəli tətbiqi. 

İnteqral hazırlığın aparıcı vasitələrinə aiddir: 

- iki növ hazırlıq məsələlərinin həlli üçün uyğunlaşdırılmış  

hərəkətlər; 

- xüsusiyyətinə görə ardıcıllaşdırılmış hərəkətlər (hazırlıq,  texniki,  

taktiki); 

- yoxlama hərəkətləri. 

Piyada turizmində texniki hazırlığın daha da təkmilləşdirilməsinin 

zəruri şərti mənimsənilməmiş texnikanın təsbit edilməsidir. Lakin, onun 

həyata keçirilməsi müəyyən hədlərdə tövsiyə edilir. Həddən artıq təsbit etmə 

gələcək təkmilləşməyə ləngidici təsir göstərə bilər; hərəkətlər sisteminin 

yenidən qurulmasına mane olar; hərəki tapşırıqların ən yaxşı həlli üsullarını 

axtarmaqda çətinliklər  yaradar. Belə olduqda, rasional hərəkətlərlə bir yerdə 

səhvlər də möhkəmlənər, vərdiş halına çevrilə bilər. Beləliklə, təsbit etmə 

həm adekvat hərəkətlərin təkrarlanma dozasına, həm də  onların icra 

olunduğu şaraitə düşünülmüş yanaşmanı tələb edir. Lakin, texnikanın lazımi 

səviyyəsinə nail olduqdan sonra təsbit etmə onu qoruyub saxlamağa imkan 

verir. 
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İslami və dini turizmin mənşəyi və əhəmiyyəti 

 

The origin and importance of Islamic and religious tourism 

 

Происхождение и значение исламского и религиозного туризма 

 

Xülasə: Turizm insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə 

yönəlmiş istiqamətlərdən biridir. Çoxsaylı turizm növlərinin mövcudluğu 

insanların seçim imkanlarını artışmış və bu sahəyə investisiya yatırımının 

artımına səbəb olmuşdur. Məqalədə turizmin ta qədimdən mövcüd olan 

“inanc” turizmi ilə müasir zamanda inkişafı daha da sürətlənən “islami” 

(halal) turizmi istiqamətlərindən bəhs olunur. Azərbaycan İslam mədəniyyəti 

baxımından zəngin tarixə malikdir Bu mədəniyyətin dünyada tanıdılması dini 

və halal turizmin Azərbaycan cəmiyyətində də inkişafının sürətləndirəcəkdir. 

Açar sözlər: İslam, din, turizm, araşdırmalar,  iqtisadi və turizm 

göstəriçiləri. 

Abstract: Tourism is one of the ways to effectively organize the 

leisure of people. The presence of various types of tourism has expanded the 

choice of people and increased investment in this area. The article deals with 

Islamic tourism, which is currently developing and is the direction of 

religious tourism that has existed since ancient times. Azerbaijan has a rich 

history of Islamic culture. The promotion of this culture in the world will 

accelerate the development of religious and Islamic tourism in Azerbaijani 

society. 

Keywords: Islam, religion, tourism, research, economic and tourist 

indicators. 

Резюме: Туризм является одним из способов эффективной 

организации досуга людей. Наличие различных видов туризма 

расширило выбор людей и увеличило инвестиции в эту область. В 

статье рассматривается исламский  туризм, который в настоящее время 

развивается и является направлением религиозного туризма, 

существующего с древних времен. Азербайджан имеет богатую 

историю исламской культуры. Продвижение этой культуры в мире 

ускорит развитие религиозного и исламского туризма в 

азербайджанском обществе. 

Ключевые слова: ислам, религия, туризм, исследования,  
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экономические и туристические показатели. 

 

   İslam dini VII əsrdən bəri dünyada yayılmaqda olan, bu gün ən çox 

etiqad edilən monoteist dinlərdəndir. İslamı digər dinlərdən fərqləndirən ən 

əsas xüsusiyyəti  onun müəyyən bir cəmiyyətə  üçün yox, bütün bəşəriyyətə 

göndərilməsi və ən axırıncı ilahi din  olmasıdır. Digər tərəfdən  keçmiş 

dövrlərdə elm və texnika indiki kimi olmadığından insanlar əsasən müəyyən 

məlumatları əldə etmək üçün səyahət etməli olurdular. İslam dininin daha 

geniş yayılmasında o zamanlar Ərəbistana səyahət edən zəvvarların böyük 

rolu olmuşdur. “Səyahət” indiki “turizm” termini ilə müəyyən qədər oxşar 

olsa da  səyahət daha qədim anlayışdır. İstər səyahət, istərsə də turizm 

məvhumu olsun hər ikisi də insanların müəyyən yeri tərk etməklə başqa bir 

yerə getmələri, ora ilə tanış olmaları, vaxtlarını səmərəli keçirmələri 

istiqamətinə yönəlmiş fəaliyyət növüdür. 

       Dediyimiz kimi, ilk səyyahlar - zəvvarlar olmuşdur. Onların səyahət 

zamanı əsas məqsədi dini məbədlərlə tanışlıq və dini təbliğ etmək olmuşdur 

[3]. Turizm həyat üçün birinci dərəcəli təlabat növü olmayıb, insanın 

inkişafının və həyat tərzinin müəyyən sərhədləri və məhdudiyyətləri 

çərçivəsində həll olunur [2,s.22]. 

       Dünyada turizm bazarı getdikcə artmaqda, eyni zamanda turizm dairəsini 

daha çox istiqamətlər üzrə bölünməkdədir.Yeni və böyüyən turizm 

istiqamətlərindən biri də, “İslami Turizm” anlayışıdır [7]. Son  illərdə islami 

turizmə maraq artmaqdadır. Orta Şərqdə daha geniş yayılmış bu qavram 

əsasən dindar müsəlmanları və hotel idarəçiliyinı özündə birləşdirən  

marketinq  fəaliyyətini nəzərdə tutur. Çağdaş marketinq anlayışında biznes 

məhsulunu istehsal etmədən öncə marketinq araşdırması aparmaq, uyğun 

profilli bazar seqmetini təyin etmək zərurəti yaranır. 

        İnsanlar müəyyən bir zaman müddətində nəyisə etməyə qərar verirlər. 

Qərarvermə müddəti müxtəlif səbəblərdən asılıdır. Bu edəcəkləri səfər 

seçiminə də aiddir. Seçimə səbəb olan faktorları müəyyən ardıçıllıqla 

sıralasaq: 

Mədəniyyət faktoru və bu qrupa daxil olan alt mədəniyyət və sosial sinif; 

Sosial faktorla:insan çevrələri, ailə, insanın sahib olduğu statuslar; 

Fərdi faktorlar :yaş, peşə, maddi vəziyyət, həyat tərzi, fərdilik; 

Psixoloji faktorlar: motivasiya, qavrayış, öyrənmə, inanc və yanaşma [6]. 

Hər bir xalqın öz həyat tərzi, adət-ənənələri olduğundan ümümi olaraq 

hər bir xalqa məxsus spesifik xüsüsiyyətlər vardır. Lakin hər insan ayrı-

ayrılıqda bir fərd olduğundan insanlar arasında fəqli dünyagörüşü 

mövcuddur. Bu fərqlilik onların yaşları, təhsilləri, maddi vəziyyətləri, 

çevrələrindən asılı olaraq dəyişir. İnsan özünü  bir fərd kimi kamilləşdirdikcə 

onun təlabatları da dəyişir. Lakin turizmdə geniş bölgü mövcuddur və bəzən  
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insanlar yaşam mühitlərini dəyişmək üçün yaşadıqları həyat tərzinin əksinə 

olaraq hansısa bir turizm növündən istifadə edirlər. İnsanlar çox zaman 

gedəcəkləri yeri və dincəlmə üsüllarını öz tutduqları mövqe ilə 

dəyərləndirirlər. 

         Turizmin iki istiqamətini “islami” və “dini” turizmi daha sadə dildə  

izah etməli olsaq aşağıdakı fikirlə daha rahat iki turizm arasındakı fərqi görə 

bilərik: 

Birincisi, şəxslər öz inancları üçün müqəddəs yerlərə gedirlər. Bu 

Həcc ibadətini yerinə yetirmək və ya digər dini əhəmiyyətli yerləri ziyarət 

etmək kimi başa düşülür. Bugünkü turizm ədəbiyyatında bu konsepsiya 

"iman və ya inanc " turizmi adlanır. Bu formada vacib olan  məsələ ziyarət 

edilən yerin önəmidir. İkinci formada fərdi səfərlərin  haraya olduğu 

əhəmiyyətli deyil. Ön planda duran məsələ fərdlərin hansı turist fəaliyyətinə 

qatıldığı, onların islamı inanc və qadağalara uyğun bir turist davranış modeli 

göstərə bilmələridir. Bu formada vacib olan məsələ turistik aksiyada iştirak 

edən iştirakçının, onun inanclarının  turizm istehsalçısı  tərəfindən 

dəstəklənməsi və bu profildə xidmətlərin turistlərə təklif edilə bilməsidir[8]. 

         İslam fəlsəfəsində  Allahın izzətini, yaratdıqlarının  zənginliyini 

qavraya bilmək baxımından onları görməyin də, əhəmiyyəti vurğulanmışdır. 

Eyni zamanda səyahət edib turizm fəaliyyətlərinə qatılmaq, insanların ruh 

halının yaxşılaşdırmaqla bu şəkildə  Allaha daha  yaxşı ibadət edəbilmək 

imkanı vermişdir [11]. 

Turizm quruluş etibarilə insanın psixoloji vəziyyətini yaxşılaşdıran  

eləcə də dünyanın inkişafına kömək edən bir fəaliyyət forması olduğundan 

İslam fəlsəfəsi baxımından müsbət qiymətləndirilən bir istiqamətdir. 

İslam dininin müqəddəs kitabı olan Quran`-i-Kərim  insanları daim 

öyrənməyə, özlərindən əvvəl yaşamış qövmlərin həyat və yaşayışlarından 

özlərinə nəticə çıxarmağa dəvət edir. 

Bunlara misal olaraq Quran`i- Kərimdə  Mülk surəsi -ayə 15;  Ali 

İmran surəsi - ayə 137; Yusif surəsi –ayə 109; Hacc surəsi -ayə 46; 

Muhəmməd surəsi -ayə 10 və.s ayələrdə bu barədə dəfələrlə vurğulanmışdır 

[1]. 

İslami turizmin dini, ekonomik və sosio-kültürəl olmak üzərə üç təməl 

hədəfi mövcuddur[4, s.9]. 

  1. Müsəlmanların  başqalarının həyat tərzindən mənfi təsirlənməməsi və 

qeyri-müsəlmanlara bənzəmələrini əngəlləmək.  

  2. “İslam turizmi”  islam mədəniyyəti və dəyərlərinin geniş yayılması və 

tanıdılması üçün bir vasitə hesab edilir. 

  3. İslam turizmi  həmcinin də müsəlman cəmiyyətlərinin inkişafı 

baxımından iqtisadi funksiyası rolunu oynayır . Tətil etmək istəyən insanlar 

üçün müəyyən meyarlar vardır. Bu meyarlar qeyri-spirtli və diskotekasız  
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yerləşmə, kişilər və qadınların ayrı-ayrılıqda seçimi ilə idman fəaliyyəti,  

geyimlərinə diqqət edən tətilçilər, qadın – kışı ayrı olan məscidlər və islam 

proqramları [13]. İslam turizminin qarşısında duran ən əhəmiyyətli problem 

müsəlman istehlakçılarının zərurətlərinin  kifayət qədər tədqiq edilməməsi   

və bu məsələdə aydın bir çərçivənin qəbul edilməmiş olmasıdır [10]. 

        Dini turizm dedikdə bu əsasən dini vəzifələri icra etmək üçün 

gedilən yerləri nəzərdə tutur. Məsələn hər il Həcc mövsümü zamanı dünyanın 

müxtəlif ölkələrindən insanlar Səudiyyə Ərəbistanın Məkkə və Mədinə 

şəhərlərinə öz vəzifələrini icra etməyə toplaşırlar. Həcc mövsümündən əlavə 

bu ölkəyə gələn turistlər Ümrə ziyarətini etmiş olurlar. Məkan olaraq eyni 

yerləri ziyarət edirlər. Həcc ibadəti Hicri-qəməri təqvimi ilə Zil-hiccə ayına 

təsadüf etdiyi halda, Ümrə hər vaxt üçün  gediləbilən ziyarətdir.  Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, bu məscidlərə  giriş yalnız müsəlmanlara məxsusdur. Dini 

turizm yalnız bununla kifayətlənmir. İslam dünyasının seçilmiş şəxslərinin 

məzarlarını ziyarət etmək və orada müəyyən rituallarda iştirak etmək də, dini 

turizm sırasındandır. Məsələn, hər il dünyanın müxtəlif yerlərindən İraqın 

Kərbəla şəhərinə Muhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi Hüseyn İbni Əlini (ə) 

ölümünün qırxıncı günü  Hicri-qəməri tarixi ilə Səfər ayında “Ərbəin Səfəri” 

adı ilə ziyarət edənlər günü – gündən artmaqdadır. Bu səfərə gedənlər Nəcəf - 

Kərbəla məntəqələri arasındakı yolu piyada gedirlər. Adi vaxtlarda Kərbəla 

ziyarətinə gedənlər bu ritualı icra etmirlər. Dini turizm yalnız islam dinində 

deyil, digər dinlərdə də mövcuddur. Hər dinin müqəddəs məbədlərini ziyarət 

emək o dinə məxsus olan şəxslərə  daim tövsiyyə edilmişdir.Dini Turizm 

(İman turizmi) əsasən hansısa dini  ritualın icrası məqsədini daşıyır. Lakin 

islami turizm insanların hansısa dini ritualı icra etmək məqsədilə səfər 

etmələri deyil, digər insanlar kimi asudə vaxtlarının səmərəli təşkili zamanı 

müxtəlif turizm formalarından  yararlanmaları kimi başa düşülür. Lakin 

burada müəyyən nüanslar var. 

ABŞ-da fəaliyyət göstərən Dinar Standard Crescent Rating şirkəti 

"2012-Tutumcul Müsəlmanları Dünya Üzərində Araşdıran” (Global Muslim 

Lifestyle, Travel and Market, Consumer Needs Study for Airlines, 

Destinastions  and Hotels & Resorts 2012) bir tədqiqat aparmışdır. 

Tədqiqatın nəticəsində birinci nüans  67 % olmaqla “halal standartlara görə 

qida istehsalı” seçilmişdir. İkinci  nüans 53 % olmaqla “iqtisadi uyğunluq, 

üçüncü nüans 49% olmaqla “müsəlman dostu”  kriteriyaları seçilmişdir. 

      İslam turizmində ciddi tədbirlər təşkil edən və belə turizm 

infrastrukturuna uyğun xidmət göstərən əsas ölkələr Malayziya, Səudiyyə 

Ərəbistan və İrandır. Araşdırmalar nəticəsində turistlərin  gözlədikləri xidmət 

servisləri əsasən aşağıdakı kimi sıralana bilər: 

1.Təmiz otaqlar və çevrə; 
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2.Səmimi qonaqpərvərlik və servis xidmətləri; 

3.Halal qida imkanları; 

4.Müxtəlif fəaliyyətlər üçün əlverişli müəssisələrin olması; 

5.İbadətlərin yerinə yetirilmə imkanının olması; 

6.İçkisiz mühit; 

7.Menyuda zənginlik; 

8.Üzgüçülük imkanları; 

9.Zəngin sosial fəaliyyət imkanları; 

10. Shuttle xidmətləri (servis   xidməti); 

11.Vale   xidməti ; 

12.Qadınlar üçün məxsusi məkanlarda istirahət imkanları [15]. 

       Tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxan göstəriçilər müsəlman turistlərin 

xidmətlərdən   gözlədikləridir. Bu xidmətlərlə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrdə  əsasən  hotel və mehmanxanalarda  Quran`-i- Kərim  kitabı, 

namaz üçün lazım olan əşyalar, qibləni göstərən cihaz otaqlara 

yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda   otellərdə istifadə olunan kimyəvi təmizlik 

vasitələri (sampun,sabun və s) halal məhsullardan istifadə edilərək 

hazırlanmışdır. İstər hotel daxili fəaliyyət, istərsə də hoteldən kənar gəzinti, 

əyləncə fəaliyyətlərində  də  islam dininin qayda-qanunlarına zidd hərəkətlər 

yol verilməzdir.  

      Mastercard və CrescentRating-in hazırladığı "Müsəlmanların Səyahət 

Seçimləri İndeksi 2017"   (Global Muslim Travel Index-2017 (GMTI)) 

hesabatına görə, Malayziya, müsəlman turistlərə şərait yaradan ölkələr 

sıralamasında 82,5 indeks xalı ilə ilk sıradakı yerini qoruyur. Mərkəzi 

Sinqapurda yerləşən səyahət platforması CrescentRating-in Baş Direktoru 

Fazal Bahardeen, hər il təxminən 121 milyon müsəlmanın dünyanın müxtəlif 

ölkələrinə səyahət etdiyini, turistlərin səyahətlərdə təxminən 155 milyard 

dollar xərclədiyi və bunun ümumi turizm iqtisadiyyatına töhfəsinin 10 faiz 

olduğunu bildirir [16, s.17]. Aparılan araşdırma nəticəsində Azərbaycan 57.3 

nəticə ilə 24-cü sırada qərarlaşmışdır. www.crescentrating.com – da 

Azərbaycan haqqında göstəricilər aşağıdakı şəkillərdə öz əksini 

tapmışdır[14]. 

 

https://www.crescentrating.com/reports/gmti2017-gmti40.html
https://www.crescentrating.com/reports/gmti2017-gmti40.html
http://www.crescentrating.com/
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        Azərbaycan "Təhlükəsiz səyahət", "Restoran", "İbadət məkanı" və 

"Viza" meyarları üzrə yüksək xallar toplaya bilmişdir. 

       “Qlobal İslam İqtisadiyyatı Hesabatının Vəziyyəti 2013” (State of the 

Global Islamic Economy Report 2013) hesabatında ümumdünya   

müsəlmanlarının   ərzaq və həyat   tərzi   sektorlarına (səyahət, geyim, 

tibbi/şəxsi  qayğı, media/ istirahət)  istehlak xərcləri 2012-ci ildə 1,62 trilyon 

dollar səviyyəsində olduğu halda   2018-ci ildə 2.47 trilyon dollara çatacağı 

təxmin edilirdi[15]. 

    2012 DS100 (Dinar  Standard) - Top 100 Companies of the OIC 

(Organization of the Islamic Conference-İslam Konfransı Təşkilatı ) 

Countries araşdırmasının nəticəsi olaraq Azərbaycan  SOCAR  şirkəti    enerji 

sektorunda  $10.127 göstərici ilə neft və qaz sənayesi üzrə  26 – cı sırada 

qərarlaşmışdır [15]. 

     Hindistanda bir jurnalda nəşr olunan məqalədə ( Halal Marketing: 

Growing The Pie) islam marketinqi və ya halal marketinq, halal və haram 

konsepsiyası, niyə halal?, halal məhsul xidmətləri, islam marketinqi-strateji 

yanaşmalar, vegetarian və yaşıl marketinq, halal sertifikatlaşdırma üçün 

potensial, halal Hindistan barədə bəhs olunur. Bu məqalədə əsasən halal və 

haram məfhumlarından, halallığın haradan gəldiyindən, günümüzdə nələrdə 

gözlənildiyindən (halal qida və içki, halal kosmetika və şəxsi gigiyena, halal 

əczaçılıq, halal turizm və mehmanxana biznesi), islam brendi və halal 

sertifikatlaşdırma dedikdə nələr nəzərdə tutulursa onların təhlili öz əksini 

tapmışdır [12]. Bu kimi araşdırmalar müxtəlif ölkələr tərəfindən  aparılır və  
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həmin nəticələrdən irəli gələn göstəriçilərlə müəyyən inkişaf planı hazırlanır.  

         “Salam Standart” və “Müsəlman Dostu” hotellər haqqında məlumat 

verən beynəlxalq bir hotel təsnifatıdır. Tamamlanmış meyarlara əsasən, hotel 

bronz, gümüş, qızıl və ya platin statusu əldə edə bilir. Salam Standard 

Malayziya Turizm və Mədəniyyət Nazirliyi və İslam Turizm Mərkəzi 

tərəfindən tanınır və dəstəklənır. 2017-ci ildə 55.000-dən çox mehmanxana 

sertifikatlaşdırılmışdır. Salam Standartı Malayziyada yerləşən “Tripfez 

Travel” şirkəti tərəfindən idarə olunur [18, s. 19].  

        Nəticə olaraq bütün bu araşdırmalar müəyyən məqsədlərə xidmət edir. 

Bu məqsədlər əsasən hər bir cəmiyyətin mövcud imkanlarından istifadə 

etməsinə yönəlmişdir. Görüldüyü kimi hər bir din insanın öhdəsinə  müəyyən 

vəzifələr qoyur və bu vəzifələrə uyğun yaşamaq proqramı hazırlamağı 

məsləhət görür. Lakin bu vəzifələr o demək deyil ki, insan bütün zamanını 

ibadətlə məşğul olub digər ehtiyaclarını unutmalıdır. Sadəcə bu ehtiyaclarını 

İslam dininin tövsiyylərinə uyğun olaraq yerinə yetirməlidir. Bu gün  məqalə 

üçün belə bir mövzu seçimi düşünürəm ki, dini etiqadı müsəlman olan bir 

xalq üçün o qədər də diqqətdən kənar qalmamalıdır. Araşdırma apararkən 

Azərbaycan mətbuatında bu mövzunun geniş şəkildə tədqiq edilmədiyinin 

şahidi oldum. Lakin düşünürəm ki, ölkəmiz islam dini etiqadlarına hər zaman 

böyük ehtiram bəsləmişdir və elə bu səbəbdəndir ki, 2017-ci il IV İslam 

Həmrəyliyi Oyunları ölkəmizdə yüksək səviyyədə  təşkil olunmuşdu. Nəzərə 

alsaq ki, 2018-ci il Naxçıvan şəhəri “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” olmuş 

və 2020-cu il Qəbələ “İslam Turizminin Paytaxtı” olmağa hazırlaşmaqdadır 

deməli bu kimi mövzuların tədqiqata çəlb olunması məqsədyönlüdür. 

Görüldüyü kimi bu tədbirlər ölkəmizin dünya platformasında nüfuzunu 

artırmaqdadır. Belə tədbirlərə ev sahibliyi etməyimiz ölkəmizinə gələcək  

turizm potensialının atmasına səbəb olacaqdır. Onu da qeyd edek ki,  

ziyarətçilərin çoxu bu tədbirlərin mövzu dairəsi ilə əlaqədar  olaraq 

müsəlman turistlərdır, deməli həmin turistlərin tələbatlarına uyğun zəmin 

yaratmaqla bizlər ölkəmizin potensial imkanlarının zənginliyini bir daha 

sübüt etdirmiş olacağıq. 
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Взаимосвязь развития туристической отрасли и качества жизни 

населения Габалинского района 

 

Turizm sənayesinin inkişafı və Qəbələ rayon əhalisinin həyat keyfiyyəti 

arasındakı əlaqələr 

 

The relationship between the development of the tourism industry and 

the quality of life of the population of the Gabala region 

 

Резюме: Качество жизни населения зависит от многих факторов. 

Эти факторы могут носить как природный, так и экономический 

характер. Если уровень жизни населения прибрежных зон почти 

полностью зависит от моря или океана, то для горных регионов 

воздействие уровня жизни зависит от наибольшего числа факторов. 

Габалинский район является горным регионом Азербайджана и для 

повышения уровня жизни местного населения и улучшения 

человеческого потенциала одно приоритетных задач, является развития 

туризма. Необходимо интегрировать традиционные и современные 

научные методы, для точного анализа характеристик региона и 

профессионального, рационального планирования туристической 

индустрии в Габале и других горных районах Азербайджана. 

Ключевые слова: Уровень, туризм, индустрия, взаимосвязь, 

методы, технологии. 

Xülasə: Əhalinin həyat keyfiyyəti bir çox amillərdən asılıdır. Bu 

amillər təbii və iqtisadi xarakterli ola bilər. Sahil zonalarının əhalisinin həyat 

standartları demək olar ki, tamamilə dəniz və ya okeana bağlıdırsa, dağ 

bölgələri üçün yaşayış səviyyəsinin təsirləri ən çox faktorlardan asılıdır. 

Qəbələ rayonu Azərbaycanın dağlıq bir bölgəsidir və yerli əhalinin həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və insan potensialının yaxşılaşdırılması üçün 

prioritet vəzifələrdən biri turizmin inkişafıdır. Bölgənin xüsusiyyətlərini 

dəqiq təhlil etmək və Qəbələ və digər dağlıq rayonlarda turizm sənayesinin  
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peşəkar, səmərəli planlaşdırılması üçün ənənəvi və müasir elmi metodları 

tətbiq etməklazımdır. 

Açar sözlər: səviyyə, turizm, sahə, əlaqə, metod, texnologiya. 

Abstract: The quality of life of the population depends on many 

factors. These factors can be both natural and economic in nature. If the 

standard of living of the population of coastal zones depends almost entirely 

on the sea or ocean, then for mountain regions the impact of the standard of 

living depends on the greatest number of factors. Gabala region is a 

mountainous region of Azerbaijan, and to improve the living standards of the 

local population and improve human potential, one of the priority tasks is the 

development of tourism. It is necessary to integrate traditional and modern 

scientific methods for accurate analysis of the characteristics of the region 

and professional, rational planning of the tourism industry in Gabala and 

other mountainous regions of Azerbaijan. 

Keywords: level, tourism, industry, integration, methods, 

technologies.  

 

Горные регионы земного шара богаты своим потенциалом для 

благополучного устойчивого развития. Если развитие и уровень жизни 

прибрежных зон почти полностью зависит от моря или океана, то на 

влияние уровня жизни горных регионов воздействует наибольшее 

количество факторов. В последствии возникают трудности в решение 

глобальных и актуальных вопросов, касающихся исследований и 

дальнейших прогнозов повышения качества уровня жизни.  

Когда думаешь об актуальности решения проблем уровня жизни 

населения горных регионов, первым делом надо помнить о том, что 

Горы - это прежде всего источник пресной воды для всего населения 

земного шара, очень важна энергетическая роль, горы являются 

источником биологического разнообразия. Все эти факторы 

представляют горные регионы интересным и выгодным объектом для 

развития туристической отрасли. Горы обладают большим 

разнообразием полезных ископаемых, лесных ресурсов, которые также 

нуждаются в рациональном подходе при использовании и добычи.  

Имея такую сложную экосистему, создается надобность для 

досконального наблюдения за природными изменениями. Горные 

регионы очень чувствительно реагируют на все атмосферно-

климатические изменения. Нельзя забывать о том, что один горный 

склон может иметь разные климатические системы, включая тропики, 

субтропики, зоны умеренного и альпийского климата, каждая из 

которых представляет собой разнообразие экологической и  
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естественной среды. Имея такое разнообразие как ресурсы, источники, 

многообразие природного мира, все равно очень малоизвестно о горных 

экосистемах.  Поэтому создание глобальной информационной базы 

данных о горных регионах, имеет жизненно важное значение для 

реализации программ, которые способствуют устойчивому развитию 

горных экосистем, уровня жизни человека, и дальнейшего научного 

анализа горных регионов. Большое значение имеет точная и новейшая 

информация в области экологии, потенциала природных ресурсов и 

социально-экономической деятельности. Горы весьма восприимчивы к 

нарушению экологического равновесия под влиянием деятельности 

человека или природных процессов.  

Если посмотреть с теоретической стороны, то понятия, 

человеческого потенциала можно выразить именно так — это 

совокупность физических, моральных, духовных, культурных и других 

различных характеристик качеств человека и населения. Развитие 

человеческого потенциала, рост человеческого капитала, является 

приоритетной задачей государственных структур для повышения 

качества уровня жизни. По этой причине региональная политика при 

написание государственных программ, направленных на улучшение 

уровня жизни населения обязательно должны учитывать рекреационный 

потенциал регионов страны, так как в данной отрасли непосредственно 

может участвовать каждый житель потенциального региона и это факт, 

повысит использование человеческого ресурса на локальном уровне. 

   Анализируя выше сказанное можно отметить, что человеческий 

потенциал — это то, что вкладывается в человека, а человеческий 

ресурс — то, что можно в итоге получить от него. Развивая и наращивая 

человеческий потенциал путем выделения средства на улучшения 

физического здоровья, образования, культурного и духовного развития, 

социальную поддержку населения, государственные структуры 

одновременно могут увеличить качественный и трудоспособный 

человеческий ресурс.  

Задача эконом - географов следить за изменением показателей 

качества жизни человека с помощью статистических данных. Ученые 

изучая динамику изменения статистических показателей, следующим 

своим шагом должны анализировать причины изменения показателей. 

При анализе причин нельзя забывать о факторах, влияющих на их 

изменения, которыми могут быть как физико-географические, так и 

экономгеографические. 

Можно выделить несколько показателей качества жизни человека: 

1) Материальные доходы -(как официальные, так и реальные); 

2) Здравоохранение- (количество больниц, врачей и т.д); 
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3) Образование- (школы, университеты и т.д); 

4) Жилищные условия; 

5) Демографические показатели; 

6) Показатели окружающей среды. 

 

           Для развития туристической индустрии и человеческого 

потенциала, который потенциально может быть задействован в ней, 

важную роль играет здравоохранение.  

В новой географии, медицинская география занимает 

особенную, значимую роль, так как качество жизни современного 

общества непосредственно зависит от политики здравоохранения 

поставленная государственными властями. Как физическая, так и 

экономическая география имеет значение в анализе и прогнозирование 

медицинской географии. В пространственном аспекте медицинская 

география сплошь и рядом пересекается с географическими факторами.  

По таблице 1., мы можем наблюдать разницу в медицинских 

показателях между Лериком, Ярдымлы и Габале. В Габале показатели 

намного выше чем в других указанных регионах. Объединяющий 

фактор этих регионов то что, они являются горными. Но развитие 

хозяйства и туризма в Габале, дает ей возможность в виде финансов и 

улучшения жизни населения, также развивать и медицину, и 

здравоохранение в регионе. 

 Применяя пространственный анализ подключив к нему такие 

географические факторы как рельеф, климат, почва, социальная жизнь 

общества, промышленное и сельское хозяйство, мы можем проследить  

Таблиц 1.  Сравнительные медицинские показатели горных 

регионов Азербайджана. 

Назван

ие 

района 

01.01.

2017-

плотн

ость 

населе

ния (ч. 

На кв. 

м) 

Площ

адь 

(кв. 

м.) 

Число 

докторо

в              

Число 

докторов 

на 10,000 

людей     

Число мед. 

Обслужива

ющего 

персонала 

Число 

больниц   

Число 

амбулато

рных 

клиник 

Лерик 77 1,08 51 6,2 158 7 589 

Ярдым

лы 97 0,67 44 6,7 124 3 367 

Габала 67 1,55 169 16,2 455 3 842 
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связь от природной среды- географической среды -к здоровью 

человека. В медицинской географии введены такие понятия как 

медицинское ландшафтоведение (взаимное влияние ландшафта на 

здоровье человека и наоборот человека на природную среду), 

медицинское страноведение изучает медико-географические  

показатели отдельных территорий или государств, а также 

нозогеография (география распространения определенных болезней).  

В новой медицинской географии геоинформационные методы 

исследования помогают увидеть более четкую картину распространения 

той или иной болезни. В ГИС можно использовать как 

пространственный анализ, так и временной для того чтоб отследить 

тенденцию распространения болезней.В горных регионах Азербайджана 

ситуация с здравоохранением нуждается в дополнительных 

инвестициях. Населения горных регионов вынуждены ездить в центры, 

расположенные поблизости или в столицу. 

            Изучение и развитие медицинской географии в Азербайджан 

нужно не только для того чтоб улучшить показатели медицины в 

стране, но и параллельно развивать туристическое направление, 

связанное с оздоровительными процедурами. На данный момент 

Азербайджан богат лечебно-оздоровительными ресурсами для того 

чтоб, увеличивать постройку оздоровительно-курортных объектов 

разного направления [2,с.204].В Азербайджане имеются 

географические, климатические и другие природные факторы, 

способствующие оздоровлению. 

По природным лечебным запасам курорты Азербайджана 

делятся на: [1, с.238] 

Бальнеологические. Курорты Азербайджана имеют во все группы 

минеральных вод международного стандарта по лечебным свойствам. 

Климатические. Это санатории Азербайджана, где морская вода, 

горячий песок, солнечные ванны и горный климат считаются основой 

профилактики многих болезней. 

Лечебно-грязевые курорты. Эти курорты Азербайджана проводят 

лечения с использованием иловой грязи озёр Масазыр и Зыг и 

вулканической грязи. 

Нафталановая нефть. Нефтяные санатории Азербайджана. 

По географии курорты Азербайджана делятся на зоны: 

Большого Кавказа. Здесь существуют более тридцати источников 

термальной и холодной вод. Вода с содержанием различной серной 

концентрацией и органических веществ, слабо минерализованная 

минеральная. 

Малого Кавказа. Курорты Азербайджана использующие воды богатые  
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углеродными солями. Здесь расположены нефтедобывающие промыслы 

и нефти Нафталан. 

Прибрежная зона Каспийского моря: песчаные пляжи, запасы йод-

бромных вод, термальная сульфидная вода, иловые грязи, источники 

термальных и минеральных вод. 

Санатории Азербайджана — одна из активно развивающихся отраслей  

страны. Около полутора миллиона человек ежегодно посещают 

Азербайджан. 

          ГИС технологии и аэрокосмические исследования выполняют 

важную функцию в планировании лечебно-оздоровительной 

туристической отрасли. С помощью данных технологий 

пространственное планирование объектов получает дополнительную 

функцию, с которой планирование получает более рациональный 

характер. Данная функция позволяет при организации рекреационного 

туризма учитывать все факторы в интегральном виде, наглядно видеть 

картину территории с более точными указаниями потенциальных зон 

для развития, а также выявить существующие проблемы 

инфраструктуры для дальнейшего развития (экология, транспорт, 

объекты сфер услуг и тд.) 

Также очень важны показатели развития предпринимательства 

в горных регионах для оценки качества жизни населения. Природные 

факторы горных регионов влияют на развития структуры 

территориального хозяйства как негативно так позитивно. Изучая 

тенденцию развития предпринимательства горных регионов, можно 

наблюдать за тем что, в основном развивается сельское хозяйство. 

Горные регионы по географическим и экономическим показателям, 

преимущественно относят к слаборазвитым регионам.   

  Качество жизни человека прямо пропорционально зависит от 

развития предпринимательства в горных регионах. Развития 

территориальной структуры хозяйства приводит к снижению 

безработицы. Отраслевые структуры хозяйства как производственные, 

так и непроизводственные нуждаются в профессиональных кадрах. 

Высокие темпы роста новейших наукоемких отраслей приводит к 

развитию машиностроения и химической промышленности. Так как в 

горных регионах преимущественно преобладает отрасль сельского 

хозяйства то развитие агропромышленного комплекса с применениями 

новых технологий машиностроение и химической промышленности 

(органического синтеза) нуждается в привлечение специалистов в 

горные регионы.  Развития высокотехнологичного направления 

сельского хозяйства способствует не только развитию  
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предпринимательства, но также обеспечит продовольственными 

продуктами местное население, что в итоге значительно улучшит 

качество жизни населения и увеличит показатели человеческого 

потенциала. Наличие современного развития сельского хозяйства в 

регионах страны является положительной предпосылкой для наличия 

такого вида туризма как Агротуризм, его еще называют сельский 

туризм. Основа этого вида туризма заключается в том, что, туристы на  

добровольных началах занимаются сельскими делами и работами на 

выбранной территории, за что, взамен получают жилье и пропитание от 

местных жителей [3, с.137]. 

Туризм, особенно частный его сектор является одним из 

направлений предпринимательства. Как было замечено выше 

предпринимательство, а точнее его стабильное и динамичное развитие 

положительно влияет на качество жизни населения и рациональное 

использования человеческого ресурса. В Азербайджане, в связи с 

падением цен на нефть, проводится политика, направленная на развития 

ненефтяного сектора. Один из таких секторов это- туризм. Для развития 

горных регионов страны он особо важен, так как с развитием этой 

отрасли развивается взаимосвязанные с отраслью туризма виды 

промышленности, сферы обслуживания и т.д. Все это приводит к 

созданию дополнительных рабочих мест для местного населения.  

Для Габалинского района развитие туризма сыграло решающую 

роль в экономической стабильности региона.Туризм, 

являясь выгодной частью экономики района, создает прочную базу для 

малого и среднего предпринимательства. Развития туризма   в 

районе  содействует открытию новых рабочих мест, играет важную роль 

в формировании   инфраструктуры региона.  

Витоге создает благоприятную почву для успешного осуществле

ния основных положений Государственной Программы социально-

экономического развития регионов, а также по снижению 

уровня  бедности  и экономическому развитию. С 1 января 2018 по 15 

мая этого года в район прибыло 90 тысяч туристов, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше в 2 раза. 

Примерно 50 тысяч туристов, приехавших в Габалу, являются 

иностранцами. В прошлом году в Габале побывало 242125 туристов. Из 

них 101650 - местные, 140160 - иностранные туристы. 

Большинство туристов, приехавших в Габалу, из России, Турции, 

Великобритании, Ирака, Украины, Латвии, Ирана, Объединенных 

Арабских Эмиратов,Грузии, Саудовской Аравии, Катара,Израиля, 

Пакистана и Египта. Умелое  и рациональное 

использование больших туристических возможностей привело  к     
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быстрому росту в частном секторе туристических развлекательных 

комплексов.  Пятизвездочные отели “Qafqaz Resort” («Кавказ Ресорт»), 

“Qafqaz Riverside” («Кавказ Риверсайд»), “Qafqaz Sport”(«Кавказ 

Спорт»),"QafqazKarvansaray"(«Кавказ Каравансарай»),  центр  отдыха  и

  развлечения “Qəbələnd” («Габаланд»), “Duyma” («Дуйма»), “Karvan” 

(«Караван»), “Yeddi gözəl”(«Йедди  гёзал»),“Sahil” («Сахил»), “Selbasar” 

(«Себасар»),туристические объекты, которые является покозателями 

интенсивного развития туризма в данном регионе. 

Эти объекты, являются гарантом обеспечения более 

качественного уровня жизни местного населения. Габалинский район 

экономическими и социальными показателями отличается от других 

горных регионов Азербайджана наиболее высокими цифрами. Факторы, 

влияющие на столь высокие показатели, прежде всего физико-

географический (климат, рельеф и т.д.). Но даже столь благоприятный 

географический аспект не дает гарантию развития регионов республики, 

без вложений инвестиций со стороны как государственного, так и 

частного сектора. Вложения инвестиций позволяет развивать стабильно, 

мелкое и крупное предпринимательство в регионе в особенности 

предпринимательство, связанное с туристическим сектором.  

География туризма — представляет собой науку, которая 

изучает пространственное размещение туристских ресурсов, факторы, 

воздействующие на развитие туризма и формирование территориальных 

единиц туризма — зон, районов, центров [4, с.252]. Поэтому для анализа 

динамики увеличения туристических объектов на территории 

Габалинского района важную роль играет применение современных 

геоинформационных технологий. В данной работе для 

пространственного изучения территории используются разновременные 

снимки со спутника Азерскай, с разрешением 1.5 мм. Современные 

технологии  

Методология. Изучение развития туристической индустрии и 

зависимость от нее уровня качества жизни населения требует особого 

научного подхода. Изучение этих факторов и их влияние в данной 

работе проходит с применением двух научных методов (традиционных 

и современных). Оба этих метода помогают увидеть разницу между 

различными факторами. 

1. Статистические (традиционный, математический). 

Статистический метод показывает нам в цифрах: Например, по графику 

номер 1, мы можем видеть какая разница в показателях размещения 

туристов в регионах с рекреационным потенциалом. На этом рисунки  
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преимущество Габалинского района значительно выделяется в 

сравнительных цифрах. 

- Количество прибывших туристов. 

- Увеличение или сокращение числа людей, занятых в туристической 

сфере. 

- Туристические объекты разных направлений и т.д. 

2. Метод ГИС и РС(современный). Основные задачи ГИС. На 

рисунке 1 и 2 по разновременным космическим снимкам видно, как  

интенсивно идет освоение территории Габали промышленными и 

туристическими объектами за 2007-2017 годы. 

- Оценка ландшафтного ландшафта для туризма 

- Зонирование территории, в зависимости от степени привлекательности 

для туризма. 

- Примените пространственный анализ для оценки окружающей среды. 

- Наблюдение и расследование территорий 

Изучая процесс предпринимательства в горных регионах, мы 

отмечаем, что наиболее развивает сельскохозяйственное направление. 

Но для Габалинского района туристическая отрасль также является 

ведущей в экономике региона. В любые 4 сезона года, Габала имеет 

природный и экономический потенциал для предоставления туристам 

различные виды отдыха и развлечения. 

График 1. Число гостей, размещённых в гостиницах или отеля 

типичных объектах в некоторых регионах Азербайджана. 
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Рис 1. Космические снимки 2017 и 2007 года указывающие на увеличение 

промышленных зон Габалинского района. 

2017                                                       2007 

 

  
 

 

 
 

 

Рис 2. Космические снимки 2017 и 2007 года указывающие на увеличение 

туристических зон Габалинского района. 
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Рис.3 Карта территорий  Габали, задействованных в туристической 

деятельности выполненная в ArcGIS 10.1. 

 
Одной из основных функций ГИС является создание и 

использование компьютерных (электронных) карт, атласов и других 

картографических работ. Не только экономический анализ территории  

 



33 

 

Взаимосвязь развития туристической отрасли и качества жизни 

населения Габалинского района 
 
 

дает возможность создавать новые туристические и рекреационные 

проекты, но и визуальное представление с помощью графиков, таблиц и 

карт, новых моделей цифровых изображений и т. д. Для 

правительственной и неправительственной организации основной 

целью является улучшение показателей качества жизни населения и 

развитие отраслей, влияющих положительно на эти процессы. Но 

реализовать эти процессы на высоком уровне без новых и современных 

технологий, таких как ГИС и РС, не является перспективным. 
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Роль природно-ресурсного потенциала Лянкаран-Астаринского 

экономического района в развитии туристической отрасли 

 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonun təbii sərvət potensialının turizm 

sahəsinın inkişafında rolu 

 

The role of the natural resource potential of the Lankaran-Astara 

economic region in the development of the tourism industry 

 

Резюме: Природно-ресурсный потенциал является важным 

фактором при раcсмотрении перспектив развития туристической 

отрасли. Природно-ресурсный потенциал Лянкаран-Астаринского 

района позволяет развивать на территории туристическую отрасль. 

Наличие минеральных источников, прибрежной зоны, лесных массивов 

и мягкого климата, способствует развитию разных направлений туризма 

в изучаемом регионе. В статье рассматриваются имеющиеся 

направления, а также перспективные, которые целесообразно развивать 

в данном регионе.  

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, 

микроклимат, туристическая отрасль, Лянкаран-Астара, минеральные 

источники, прибрежная зона. 

Xülasə: Təbii resurs potensialı turizm sahəsinin inkişaf 

perspektivlərini nəzərə alaraq mühüm amildir. Lənkəran-Astara bölgəsinin 

təbii sərvət potensialı ərazidə turizm səhəsinin inkişafına imkan yaradır. 

Mineral qaynaqların, sahilyanı sahələrin, meşələrin və mülayim iqlimin 

olması öyrənilən ərazidə turizmin müxtəlif sahələrinin inkişafına kömək edir. 

Məqalədə mövcud olan istiqamətlər, eləcə də bu bölgədə inkişaf etdirilməsi 

lazım olan perspektivlər müzakirə olunur. 

Açar sözləri: təbii sərvət potensialı, mikroiqlim, turizm sənayesi, 

Lənkəran-Astara, mineral bulaqlar, sahil zonası. 

Abstract: Natural resource potential is an important factor when 

considering the development prospects of the tourism industry. The natural  
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resource potential of the Lankaran-Astara region allows developing the  

tourism industry in the territory. The presence of mineral springs, coastal 

areas, forests and a mild climate, contributes to the development of different 

areas of tourism in the studied region. The article discusses the existing 

directions, as well as promising ones that should be developed in this region. 

Keywords: natural resource potential, microclimate, tourism industry, 

Lankaran-Astara, mineral springs, coastal zone. 

 

Природно-ресурсный потенциал – это совокупность природных 

ресурсов территории, которые могут быть вовлечены в хозяйственный 

оборот с учетом экономической целесообразности и возможностей 

научно-технического прогресса. В общем виде природно-ресурсный 

потенциал состоит из 8 основных частных потенциалов: 

географического положения; минерального сырья; рельефа; 

климатических условий; водных ресурсов; земли, включая почвенные 

ресурсы; растительности, включая лесные ресурсы; животного мира, 

включая рыбные ресурсы. 

Лянкаран-Астаринский район с востока омывается Каспийским 

морем, на юге окаймляется Талишскими горами. Район расположен в 

умеренном типе климата с сухим летом, который схож с влажным 

субтропическим климатом. Для того, чтобы выявить туристический 

потенциал региона необходимо рассмотреть его природно-ресурсный 

потенциал, микроклиматические показатели. 

Ленкорань - Астаринский туристический центр расположен на 

южном побережье Каспийского моря. Лянкяран занимает узкую часть 

площади. Общая площадь составляет 6,1 тыс. км2. Земля состоит из 

равнин с частичной тенденцией напрвленой к морю. Пляж песчаный. На 

территории этого туристического района также имеются обширные леса 

и леса, такие как Архиван. Развитие субтропического климата, 

экологически чистого воздуха, образ Каспийского моря, богатая 

растительность, цитрусовые, овощи, выращивание чая и другие области 

производства еще больше повышают значимость области в туризме. 

Лянкаранский регион имеет свои уникальные туристические 

ресурсы, которые могут сыграть незаменимую роль в развитии туризма. 

Среднегодовая температура составляет 14,2 градуса. Самый холодный 

месяц года - январь (3,4 градуса), самый жаркий месяц - июль (25,1 

градуса градусов). Относительные низкие температуры в зонах отдыха 

Лерик, Масджар, Эркиван-Истису, Ленкаран-Лерик и маршрут 

Ленкорань-Лерик не оказывают негативного влияния на организацию 

отдыха, а большая часть кислорода в воздухе полезна для лечения  
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аэротерапией и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Эти 

области превосходят районы австрийских, швейцарских, итальянских  

курортов по микроклимату, температуре и содержанию кислорода. 

В связи с наличием разных форм рельефа на территории 

возникают разные климатические условия. В горных и предгорных 

районах области умеренно умеренный климат преобладает во все 

сезоны года, с мягкими теплыми, предгорьями и равнинами в изобилии. 

Преобладающие погодные условия при температурах выше 3-50° С в 

холодный сезон года делают туристический регион Ленкорань-Астара 

очень важным в климатических и бальнеологических условиях. 

Количество солнечных дней в районе составляет 186 дней, что 

составляет примерно 1800-2200 часов. 

Существует несколько климатических факторов данного региона, 

которые отрицательно влияют на развитие туризма в регионе. 

Например, некоторые дождливые месяцы. Выпадение осадков летом и 

их количество в некоторых местах создают дискомфорт. 

63 58 55 59 57 56
63

78 79
73 75 78 74

81
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Рис. 1. Показатели влажности в регионе в %. [7] 

Кроме того, высокая влажность в некоторых районах региона 

создает неблагоприятные условия. Как видно из схемы, показатели 

увлажнения основных метеорологических показателей в летние месяцы 

в целом благоприятны для основной зоны отдыха, хотя высокие средние 

и зимние условия влажности создают дискомфорт. Высокие 

коэффициенты влажности обычно встречаются в горных районах, куда 

приезжает большое количество туристов в летний период. 

С точки зрения микроклиматических показателей, а также  
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наличия прибрежной зоны в Лянкар-Астаринском экономическом 

районе следует отметить, важность развития пляжного туризма.  

Средняя летняя температура в прибрежных районах Ленкаранской  

области составляет 22-24° С. Низкий уровень осадков в туристический 

сезон создает благоприятные условия для отдыха и туризма. В летний 

сезон составляет 320-350 мм. Летом преобладают юго-восточные ветры 

со скоростью 3-6 м/сек. Среднее годовое количество солнечных часов в 

прибрежной зоне Ленкоранского региона с влажным субтропическим 

климатом достигает 2000-2150.  

Береговая зона в Лянкоран-Астаринском районе протягивается от 

Гызылагачского заповедника до Иранской границы на 58 км. Вода в 

прибрежной зоне начинает прогреваться с конца мая. Температура 

воздуха в прибрежной зоне сохраняется в среднем на уровне 20° С. 

Пляжный сезон длится 3 месяца, что выгодно с точки зрения развития 

туризма. 6% прибрежной территории используется под пляжи. На 

пляжи в Лянкаранский и Астаринский район ежегодно приезжают 

туристы. Также в городе Лянкаран имеются отели, гостевые дома и 

хостелы, которые располагаются недалеко от побережья: Basharu resort, 

Palmalife Lankaran resort, Luxe Lankaran hotel, Sea side Lankaran, Palidli 

Beach Resort Lenkoran и т.д.  

При расмотрении природно-ресурсного потенциала следует 

отметить наличие на территории Лянкара-Астаринского района богатой 

растительности и горного рельефа, что в совокупности создает 

благоприятные условия для развития туризма. Лесные ландшафты 

создают условия для разнообразия животного мира. В связи с наличием 

уникальных лесных ландшафтов был создан Гирканский национальный 

парк, в котором охраняются реликтовые и эндемичные растения. В 

настоящее время в Национальном парке создается инфраструктура для 

туристической деятельности. На территории Национального парка 

планируется создать информационный центр по экотуризму, определить 

туристические маршруты и выпустить буклеты о Национальном парке. 

Восстановление дороги, ведущей в Национальный парк, имеет большое 

значение для привлечения туристов и защиты окружающей среды. 

Имеются также минерально-термальные источники в Лянкяран-

Астаринском районе. В регионе обнаружено более 100 источников 

тепловой воды. В термальных водах содержится - сульфид, сероводород 

и хлорид натрия. Температура достигает 40-800 ° С. Содержание серы 

выше, а его терапевтические свойства выше. При помощи этих вод 

лечатся сердечно-сосудистые, кожные заболевания. Среди термальных 

вод региона следует отметить: Эркиван, Анчи, Мешясу, Биласар,  

https://www.booking.com/hotel/az/palidli-beach-resort-lenkoran-asagi-nuv-di.ru.html?aid=357026&label=gog235jc-city-ru-az-lnkran-unspec-az-com-L%3Aru-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As&sid=2a4eb32feba1cc33adf59965578556e3&ucfs=1&srpvid=c04f8a9f52790116&srepoch=1542138174&hpos=13&hapos=13&dest_id=-2707450&dest_type=city&from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-2707450;spdist=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/az/palidli-beach-resort-lenkoran-asagi-nuv-di.ru.html?aid=357026&label=gog235jc-city-ru-az-lnkran-unspec-az-com-L%3Aru-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As&sid=2a4eb32feba1cc33adf59965578556e3&ucfs=1&srpvid=c04f8a9f52790116&srepoch=1542138174&hpos=13&hapos=13&dest_id=-2707450&dest_type=city&from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-2707450;spdist=#hotelTmpl


38 

 

Ульяна МАХАНЬКОВА, Фирянгиз ДЖАБРАИЛОВА 
 
 

Гызылджа, Котурсу, Истису, Дашвенд, Герибляр.  

Турбаза и лечебно-оздоровительный комплекс «Исти Су» 

расположены поблизости от Ленкоранско-Лерикской дороги,  в 12-ти 

километрах к западу от районного центра, у подножия Талышских гор.  

По свему химическому составу и целебным свойствам, «Исти су»  не 

уступает водам всемирно известного курорта Сочи.  

Горячая минеральная вода «Хавзава»  расположена поблизости 

от Ленкоран-Борадигах-Лерикской железной дороги,  в 13-ти 

километрах к западу от районного центра, у подножия Талышских гор. 

Водой этого родника, для лечения кожных заболеваний,  пользовались 

еще в XVIII – XIX веках. В настоящее время здесь функционирует 

лечебно-оздоровительный комплекс. Насыщенная серой и 

гидрокарбонатом теплая вода родника, очень полезна для лечения 

кожных заболеваний. 

Родник «Исти Ибади» находится на магистральном пути 

Ленкорань-Лерик, в 15-ти километрах к западу от районного 

центра.  Температура воды здесь достигает 42-х градусов. Насыщенная 

гидросульфитом теплая минеральная вода наполняет бассейны, ванны, а 

также, подается через душ и используется  при естественных методах 

лечения.Эти термальные источники относятся к категории «Б» 

лечебных вод бальнеологического назначения, при выходе из родника, 

освобождается азот. Имеет запах гидросульфита. Содержание 

минеральных веществ на литр воды составляет 3.8 – 4.0 гр/литр. В 

составе воды содержится хлор, натрий, анионы сульфата, калий, 

кальций, катионы, а также макрокомпоненты имеет низкую щелочность. 

В составе этой воды много серы. При помощи такой насыщенной серой 

водой удачно лечатся: сердечнососудистые, внешне- нервные, 

двигательно- суставные, а также кожные заболевания. 

Также следует обратить внимание на количество приезжающих 

туристов в год в экономическом районе.  
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Рис. 2. Количество туристов в Лянкаран-Астаринском экономическом 

районе на 2017 год. [7] 

Согласно рис. 2. видно, что количество туристов приезжающих 

на короткий период времени, превышает количество туристов 

приезжающих на более долгий срок. Это связано с тем с отсутствием 

инфраструктуры и в районе и недостаточной рекламой туристических 

мест. Каким бы уникальным, экзотическим и привлекательным не было 

место, нужно чтобы о нем узнали. 

Причем количество местного населения приезжающих с 

туристической целью в исследуемый регион  превышает количество 

иностранных туристов. Так на 2017 год в гостиницах и хостелах в 

Лянкаран-Асстаринском экономическом районе было размещено 21701 

граждан Азербайджана, а иностранных 3169 человек, что почти в 7 раз 

меньше [7]. 

Можно провести сравнение между Лянкаран-Астаринским 

экономическим районом и городом Сочи, который имеет схожие 

климатические условия, а также находится в прибрежной зоне. 

Территория города Сочи составляет 3796 км2, а Лянкаран-Астаринского 

района 6070 км2. Но, несмотря на, это город Сочи смог реализовать свой 

природно-ресурсный потенциал, который стал катализатором в 

развитии курортно-бальнеологического туризма. Пропускную 

способность рекреационных учреждений в период теплого сезона 

можно оценить на основе данных о количестве мест максимального 

развертывания. Их расчет производился исходя из средней 

продолжительности отдыха 12,5 дней и протяженности купального 

сезона - 180 дней и составил 977 тыс. чел. Суммарный потенциал 

коллективных мест размещения по городу за год составляет 1757 тыс. 

человек. Что гораздо выше, чем в Лянкаран-Астаринском районе. 

Соответственно необходимо привлечение инвестиций и создание 

рекламы для привлечения туристов в данный регион. 

Одним из пионерских направлений развития туризма в 

Ленкорань-Астаринском экономическом районе является экологический 

туризм. 

Известно, что экотуризм не может быть организован и развит на 

пустом месте. Экотуризм и экотуры, возможны при соблюдении 

следующих условий: 

1. Наличие особо охраняемых территорий; 

2. Эстетическое разнообразие экосистемы и ландшафта, а также 

их экологическая и биологическая доступность; 

3. Расстояние от населенных пунктов. Следует отметить, что  
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также определяется стоимость проезда; 

4. Транспортные возможности и инфраструктура; 

5. Знакомство и популярность региона и маршрутов. Эти 

параметры зависят от потребителя. Некоторые из них предпочитают 

«дикий» (неорганизованный)  туризм, а некоторые получают 

информацию через рекламу. 

6. Определить схему экотуризма: дорожная система (тур по 

мобильности) - система внутреннего обслуживания (питание, жизнь) - 

народное творчество и система культурного обмена - система 

маркетингового парка - безопасность и социально-культурное 

благополучие - система экологической защиты - инфраструктурные 

элементы, которые необходимы как для экологического, так и для 

устойчивого туризма. 

Экотуризм отделяет природный туризм, агротуризм, 

развлекательный туризм, приключенческий туризм, науку, туризм, 

отдых, зеленый туризм, сельский туризм и другие виды. 

Лянкаран-Астаринский экономический район имеет свои 

предпосылки для развития экотуризма. Лянкяран - Астаринский 

экономический район, Лянкяранская равнина и окружающий его 

горный массив очень живописны. Ее также называют Ривьерой 

Азербайджана. Здесь вы можете развивать сельский туризм, водный 

туризм в Каспийском море, фото-охотничий туризм в Хиркане. 

Талышские горы трудно проходимы и в некоторых местах есть крутые 

склоны, что имеет предпосылки для развития альпинизма.  

Одна из областей развития туризма в регионе связана с 

возможностями в области охраны окружающей среды и сельского 

туризма. Есть благоприятные природные условия и национальные парки 

для развития экологического туризма в регионе. Тот факт, что 

большинство туристов, приезжающих в регион, предпочитают 

природный туризм, увеличивает потенциал для экологического туризма. 

Таким образом, можно подготовить экологические туристические 

маршруты и расширить возможности местных туристических 

маршрутов. Определение дорожек на туристических маршрутах, 

выявление новых туристических маршрутов в Гирканском 

Национальном парке, содействует развитию экологического туризма. 

В регионе сельский туризм считается самым развитым 

туристическим районом. На начальном этапе сельского туризма в 

стране был реализован в регионе в 2002-2004 годах при поддержке 

государства. Исследования показали, что большинство деревень в 

регионе имеют множество туристических возможностей. Поэтому 

некоторые дома контролировались, и возможности для приема туристов  
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были изучены. 

Таким образом, Лянкаран-Астаринский район, обладает  

достаточным природно-ресурсным потенциалом в развитии 

туристической отрасли. Наличие пляжей, минеральных источников, 

уникальных природных ландшафтов привлекает туристов в регион. На 

территории проводятся работы по созданию туристической 

инфраструктуры для привлечения туристов. 
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Важность анимационной деятельности в туристическом бизнесе 

Turizm biznesində animasiya xidmətlərinin zəruriliyi 

The importance of animation services in tourism business 

Резюме: В данной статье рассмотрены проблемы и  перспективы 

развития тематических анимационных программ в Азербайджане. 

Осуществлен краткий анализ туристической отрасли и развитие этой 

отрасли с внедрением анимации. Проведён сравнительный и 

маржинальный анализ состояния полезности анимационных программ. 

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. Особое 

внимание уделено повышению прибыли турпредприятия и увеличения 

качества жизни населения в контексте развития туризма путем 

изменения привлекательности продукции. 

Ключевые слова: анимационная деятельность, анимационная 

услуга, турист, инновации в туризме, предельный, полезность. 

Xülasə: Bu məqalədə tematik animasiya proqramalarının 

Azərbaycandakı problemləri və perspektivləri müzakirə edilir. Turizm 

sənayesinin qısa təhlili aparılmışdır və animasiya fəaliyyətinin tətbiqi ilə 

turizm sənayesində inkişafı göstərilmişdir. Animasiya proqramlarının 

marjinal faydasına dair müqayisəli təhlil aparılmışdır. 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. Məhsulun cəlbediciliyini dəyişərək turizmin inkişafı 

kontekstində turizm müəsissələrinin mənfəətinin artırılmasına nail olunur. 

Açar sözlər: animasiya fəaliyyəti, tematik animasiya, turist, turizm 

innovasiyaları, marjinal, fayda. 
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  Abstract: This article deals with the problems and prospects of 

development of thematic animation programs in Azerbaijan. A brief analysis 

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

introduction of animation have been shown. A comparative analysis of utility 

and marginal state of animation programs have been investigated in this 

article. In the article the theoretical features of leisure activity are considered. 

The impact of inter-disciplinary performance of the tourism industry 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. Particular attention is paid to improving the profit gaining from tour 

institutions and increasing the quality of life in the context of tourism 

development by changing the attractiveness of the product. 

Keywords: animation activities, thematic animation, a tourist, 

innovations in tourism, marginal, utility. 

 

Анимационные программы важны не только для потребителей, 

но и для всей индустрии туризма. Совместимость анимационных 

программ с туранимационными функциями (адаптационная, 

экономическая, компенсационная, стабилизирующая, оздоровительная, 

информационная, образовательная, совершенствующая, рекламная, 

психологическая, информативная, педагогическая) повышает спрос на 

туристические маршруты и путешествия. Рынок туристских услуг с 

интересным контентом повышает репутацию работы гостиничного 

предприятия. На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции на 

рынке туристских обслуживаний, ни одно мероприятие не может быть 

задумано или организовано без добавления анимационных программ.  

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. 

Это человек, который создает и реализует анимационные программы 

для организации досуга туристов. К сожалению, в нашей стране область 

анимационной деятельности не развита и мало квалифицированных 

кадров. Поэтому подготовка специалистов в области анимации на 

высшем уровне является приоритетной задачей многих предприятий в 

индустрии гостеприимства. Аниматор должен обладать артистическими 

способностями, креативностью, не должен позволять туристам скучать 

во время отдыха. Специалисты-аниматоры смогут разрабатывать и 

внедрять множество анимационных программ на высоком уровне, что 

напрямую повлияет на развитие индустрии туризма и продемонстрирует 

необходимость в анимации [5, с. 112]. 
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Анимационные программы способствуют улучшению и 

восстановлению моральных и физических сил. Они направлены на  

избавления от ежедневных забот и стрессов, приобретение новых 

знаний и навыков в области культуры. В основе всех анимационных 

программ должен лежать хорошо разработанный сценарий. Сценарий с 

греческого языка перешел в латинский “scaena” и означает «сцена, 

эстрада, театральные подмостки, театр». Сценарий – это посекундно  

расписанный список всей анимационной программы. Это конкретное 

изложение событий и действий, по ходу свершающихся в программе. В 

сценарий обязательно должен входить список исполнителей, описание 

их действий и точное время их выхода. Каждый новый сценарий 

требует от авторов значительной самоотдачи. При составлении 

сценария программы, аниматоры должны прочувствовать сюжет, 

проработать все до мелких деталей. Отсутствие тщательно 

разработанного сценария может привести к недостаточному раскрытию 

идеи анимационной программы [13, с. 83]. 

Продуктом называются все те товары и обслуживания, которые 

необходимы людям, как в материальном, так и в моральном смысле. В 

целом турпродукт является совокупностью обслуживаний, которые 

потребляет турист во время своего отдыха.  

Существует много определений турпродукта. Туристский 

продукт, по утверждению Олалы и Тимура, это - «пакет товаров и 

обслуживаний, который может удовлетворить потребности туристов» 

[8, с. 421].  По словам Озала и Орала, туристский продукт является 

«сочетанием товаров и обслуживаний, полученных из естественной, 

социальной, политической и психологической информации, которые 

были объединены в туристическом учреждении и которые могут 

удовлетворить самые взыскательные потребности современного 

человека» [1, с. 33].  Например,: пакет, созданный комбинацией 

различных товаров и обслуживаний, такими как, транспорт, 

размещение, питание, напитки, анимация-развлечение и т.д., носит 

особенности продукта.  

Туристские потребности могут быть самыми разнообразными, 

вследствие чего стандартный турпакет может не полностью 

соответствовать требованиям. Турист может рассмотреть его как 

неполноценный, может потребовать некоторые дополнения или 

изменения. Например, программа по историческим сооружениям, 

дайвинг, альпинизм, возможно, не будет нравиться тем, кому это не 

интересно. По этой причине необходимо создать такой пакет 

турпродукта, который подходит разнообразным туристским целям.  

Появление анимации в индустрии туризма обусловлено  
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отсутствием развлечений во время размещения, проживания туристов. 

Также причиной ее возникновения является индустриализация и 

урбанизация. В современном мире люди устают от ежедневной рутины,  

появляется физическая и психическая утомляемость, у них не хватает 

времени и сил на любимое дело. У людей возникает желание уехать на 

природу, узнать что-то новое, разнообразить впечатления, увидеть 

новых людей и многое другое. На этом этапе анимационные программы 

повышают заинтересованность, а также уровень удовлетворенности 

туристов местом отдыха [14, с. 34]. 

Анимационные программы являются незаменимым 

инструментом для организации свободного времени туристов. 

Индустрия туризма быстро переходит в конкурентную среду. Учитывая 

это, огромное количество туристских комплексов во всем мире 

старается повысить свой уровень и качество обслуживания за счет 

наличия анимационной команды. С целью выиграть конкуренцию 

необходимо добавить в анимационные программы разнообразие, 

привлекательность, нестандартность. Тематические анимационные 

программы не только привлекают потенциальных туристов в страну, 

регион или предприятие, но также повышают степень 

удовлетворенности туриста отдыхом.  Предприятия должны выдвигать 

анимационные программы на первый план для сохранения разнообразия 

и для продвижения своего товара на рынке.  Анимационные программы 

особенно распространены в гостиничных заведениях.  Гостиницы 

организуют анимационные программы для отдыха и развлечений, с 

целью помочь своим гостям насладиться отдыхом.  Цель анимационных 

программ - максимально увеличить время отдыха туристов, пробудить 

желание приехать еще раз, продвинуть турпродукт на рынке, повысить 

качество и разнообразие турпродукта и обеспечить инновационное 

производство.  Например, туристам, останавливающимся в 

пятизвездочном отеле, независимо от того, насколько идеальны условия 

проживания, еда и напитки, через два или три дня солнце, море, песок 

надоест. В таких случаях анимационные программы вовлекают 

туристов в активные мероприятия, тем самым повышая 

привлекательность турпродукта. Вследствие чего предельная 

полезность, получаемая от всего пакета турпродукта, начнет 

увеличиваться.  

Перед тем как приступить к нашему анализу, дадим описания 

некоторых определений, используемых в нашем исследовании.  

Туристский продукт: турпродукт имеет два значения в узком 

и широком смысле. В узком смысле, по определению Буркарта и 

Медлика, все, что турист получает при создании турпродукта в целом и  
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является турпродуктом, а в широком смысле означает сочетание всего, 

что делают туристы на месте назначения, и все виды товаров и 

обслуживаний, которые могут быть потреблены туристами [2, с. 48]. 

Туристский анимационный продукт: Сначала определим  

значение туранимации: разновидность туристской деятельности, 

осуществляемой на туристском предприятии (тур комплексе, отеле), на 

транспортном средстве (круизном теплоходе, поезде, автобусе и т. д.) 

или месте пребывания туристов (городской площади, в театре или 

парке), которая вовлекает туристов в мероприятия через участие в 

специально разработанных анимационных программах, направленных 

на повышение полезности турпродукта [6, с. 302]. 

Продукт туранимации - это материальное и духовное благо, 

приобретенное туристом в результате туранимационной деятельности с 

последующим получением удовольствия. 

Полезность (Utility): Выгода, прибыль, способность товаров 

удовлетворять потребности людей. Это чувство, вызванное у человека 

необходимостью иметь возможность воспользоваться любыми товарами 

и удовлетворять свои потребности. Полезность рассматривается как 

полученное удовольствие. Различают общую и предельную 

(маржинальную) полезность. 

Общая полезность (Total Utility): это совокупность 

удовлетворения, который получает человек при потреблении данного 

количества товара или обслуживания за данное время, в условиях 

«ceteris-paribus». Иными словами, это уровень удовлетворенности в 

результате потребления товара. Функция общей полезности TU = f (Q) 

(рис.1а). 

Предельность-Маржинальность (от лат. margo-означает 

крайний, предельный) : Маржинализм в экономических ситуациях и 

решениях процессов дает преимущество последнему количеству, 

предельности: предел эффективности, предел производительности, 

предел рентабельности, разница в стоимости и т.д. 

Предельная полезность: дополнительная полезность, 

получаемая от потребления каждой дополнительной единицы данного 

блага. Функция предельной полезности  MU = TU / Q (рис.1б). 

Закон убывающей предельной полезности: этот закон 

показывает, что полезность, получаемая от каждого дополнительно 

потребляемого блага, постепенно убывает, так как растет степень 

удовлетворенности данным благом [10, с. 389]. 

Закон утверждает тот факт, что по мере увеличения количества 

потребляемого блага, общая полезность (TU) от его потребления 

возрастает, но во все меньшей пропорции, а предельная полезность  
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(MU), или маржинальная полезность от потребления дополнительной 

единицы, будет сокращаться. 

«Ceteris paribus» (от лат. «ceteris»-означает другой, «paribus»-

равный, одинаковый): термин, используемый во всех науках, в переводе 

с латинского языка означает «при прочих равных условиях» [13, c. 176] . 

Точка насыщения: каждая единица продукта, удовлетворяющая 

потребности, имеет полезность, а точка насыщения – это тот момент, 

когда полезность равна нулю. 

Теперь, после того как мы описали используемые в 

исследовании ключевые слова и термины, можем приступить к началу 

анализа убывания предельной полезности с помощью графика и 

математической таблицы. 

На рисунке (1) с помощью кривых общей и предельной 

полезности, в условиях «ceteris-paribus», полезность, с увеличением 

количества благ, снижается. Иными словами, так как  стандартный 

турпродукт в индустрии туризма не может ничем удивить туристов, 

предельная полезность, получаемая от турпродуктов, постепенно 

снизится, через определенный промежуток времени достигнет точки 

насыщения и станет  отрицательным. Если показать это на 

координатной плоскости графика общей полезности (рис.1а), можно 

увидеть кривую общей полезности, которая возрастает, а затем убывает, 

а затем переходит к точке насыщения. Этот процесс также очень удобно 

рассмотреть на графике предельной полезности (рис.1б). Можно 

увидеть убывание кривой предельной полезности на координатной 

плоскости в соответствии с законом убывания предельной полезности. 

Причина, по которой мы объединяем два отдельных графика в виде 

ломаной линии (рис. 1), состоит в том, чтобы ясно увидеть точки 

насыщения на графике общей и предельной полезности [5, с. 118]. Цель 

нашего исследования – увеличение дохода туристского предприятия  с 

добавлением анимационной программы в турпродукт. Например, 

туристы, останавливающиеся в пятизвездочном отеле, после двух-трех 

дней, проведенных на море, солнце и песке, устанут от этого, и им это 

начнет докучать. Следовательно, в условиях «ceteris-paribus» с 

увеличением потребления каждого отдельного продукта, через 

некоторое время предельная полезность будет снижаться. 
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Рис. 1. График общей и предельной полезности 

Из вышеизложенного ясно, что предельная полезность, 

получаемая от всех товаров, становится отрицательной. Тем не менее, 

на рисунке (2)  также в условиях «ceteris-paribus» можно избежать 

отрицательного значения закона предельной полезности после 

потребления туранимационного продукта но в течение определенного 

времени. Это также можем объяснить тем, что отели, добавляющие в 

список своих обслуживаний анимационные программы, способствуют 

увеличению значения предельной полезности. 

Для того чтобы предельная полезность не становилась 

отрицательной, анимационные программы должны обладать такими 

свойствами, как оживление, разнообразие, привлекательность, 

доступность и т.д. Анимационные программы играют наиважнейшую 

роль в обеспечении привлекательности и полезности турпродукта. 

 

 

 

 



49 

 

Важность анимационной деятельности в туристическом бизнесе 
 

 

 
Рис. 2: Сравнительный график предельной полезности, получаемой от 

туранимационных и от других продуктов. 

Ели перенести все сказанное нами на график (рис.2), то можно 

увидеть, что по истечению определенного времени с добавлением 

оживления в другие, то есть в турпродукты без анимационной 

деятельности, с помощью добавления анимационных программ, 

предельная полезность каждой единицы продукта не будет убывать. А 

предельная полезность, получаемая от продуктов без анимационной 

деятельности, по мере увеличения их количества, будет снижаться. 

Например: если человек каждый день видит море, солнце, песок, через 

несколько дней предельная полезность этих турпродуктов будет спадать 

[3, с. 55]. 

Для того чтобы предельная полезность в определенном 

промежутке времени не становилась отрицательной, надо чтоб 

турпродукт обладал такими свойствами, как оживленность доступность, 

привлекательность, полезность и т.д. Анимационные программы, 

бесспорно, играют существенную роль в обеспечении турпродуктов 

функцией привлекательности и полезности. Например; туристические 

обслуживания, качественное гостиничное обслуживание, 

привлекательность турпродукта, упаковки и т.д [3, с. 56]. 

Этим исследованием мы доказываем необходимость 

использования анимационных программ в туристическом бизнесе с 

помощью анализа общей и предельной полезности. Таким образом, 

применение анимационных программ на туристических предприятиях, 

очевидно, не будет иметь никаких негативных последствий. Оживление 

на предприятиях с помощью анимационных программ позволяет  
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потребителю этих благ расслабиться  физически, умственно, социально 

и эмоционально; снижает напряжение, устраняя негативную энергию; 

вовлекает в участие в необычных занятиях, что помогает отстраниться 

от повседневной рутины; усиливает любовь туристов к жизни через 

развлечения; стремление к успеху, творчеству, взаимопониманию, 

развитию личности, моральной сплоченности и т.д., можно до 

бесконечности перечислять непосредственное и косвенное влияние 

анимации на туристов; рассмотрим положительное влияние 

анимационных программ, если они будут постоянно применяться на 

туристических предприятиях нашей страны: 

 Анимационная  программа  на туристических предприятиях 

предоставляется в качестве дополнительного обслуживания и делает 

предприятие более живым и активным. 

 Анимационная программа добавляет оживление в турпродукт, делая 

его привлекательным и полезным. 

 Анимационная деятельность на предприятии используется также в 

качестве маркетингового инструмента. 

 Туристы удовлетворенные этими обслуживаниями, создают 

положительную рекламу предприятия. Благодаря «re-trip» 

(повторное привлечение туристов), затраты на привлечение  новых 

гостей снижаются. 

 С продлением туристического сезона пребывание туристов также 

продлевается, и этот процесс приносит дополнительный доход 

предприятию (дополнительный доход от продажи номеров,  

продуктов питания и напитков). 

 Формируется положительный образ, как страны, так и отеля. 

 Анимационные программы  оказывают положительное влияние на 

увеличение спроса туризма, посредством повышения 

конкурентоспособности продукции. 

 Создаются новые рабочие места. 

В результате анимационные программы повышают качество и 

разнообразие турпродуктов, позволяют создавать инновационные 

продукты, что в свою очередь создает для туристов условия для 

большего совершенствования своего  досуга. Проведя  анализ 

предельной полезности, мы теоретически доказали, что если будем 

развивать анимационную деятельность в туристическом бизнесе 

Азербайджана, мы сможем предложить туристам новое обслуживание в 

виде туранимационного продукта. Таким образом, сформированием 

преимущественной конкурентоспособности, мы повысим имидж наших 

предприятий и нашей страны, а также увеличим доход, получаемый от 

туризма. 
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Qiymətli kağızların yatırımında maliyyə axınının rolu 

 

The role of financial flow in securities investments 

 

Роль финансового потока в инвестиционные ценные бумаги 

 

Xülasə: Müəllif  məqalədə qeyd edir ki, Respublikanın dövlət borc 

bazarının inkişaf potensialı tədavülə buraxılmış dövlətin qısamüddətli istiqraz 

vərəqələri ilə tədricən dolan fond bazarı əsasında istifadə olunur. Bu qiymətli 

kağızların satışından əldə olunan gəlirlər hesabına büdcə kəsirin 

maliyyələşməsi təmin edilir. 

Beləliklə, qiymətli kağızlara yatırımların həyata keçirilməsi əsasında 

maliyyə axınının formalaşdırılması vasitəsilə investorlar şirkətin fəaliyyət 

göstərən kapitalından gəlir əldə edirlər ki, həmin gəlir banklardakı hesablarda 

milli valyutanın toplanılması ilə müqayisədə daha sabit görünür. 

Acar sözlər: milli valyuta, investisiya, borc, dövlət xərci, 

qısamüddətli istiqrazlar.  

Abstract: The author denies that the state 's potential for the 

development of the state' s real estate market is based on the fund 's market, 

which is gradually increasing with the redundant bonds of the state. The 

deficit budget is financed from the account of the cost of the securities. 

By the way, the investor gets the capital of an operating capital 

company, which is financially motivated by the investor's investment 

portfolio, which is presented as compared to the national currency in the bank 

accounts. 

Keywords: national currency, investment, long-term, state 

expenditure, short-term bonds. 

Резюме: Автор в статье отмечает, что потенциал развития 

государственного долгового рынка Республики используется на основе 

фондового рынка, который постепенно заполняется краткосрочными 

облигациями государства. Дефицит бюджета финансируется за счет 

доходов от продажи этих ценных бумаг. 

Таким образом, благодаря формированию финансового потока на 

основе инвестирования в ценные бумаги инвесторы получают доходы 

от операционного капитала компании, который, как представляется, 

более стабилен по сравнению с национальной валютой на банковских  
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счетах. 

Ключевые слова: национальная валюта, инвестиции, долг, 

государственные расходы, краткосрочные облигации. 

 

Müasir vəziyyətdə vəsaitlərin borclanması hesabına dövlət xərclərinin 

maliyyələşdirilməsi məsələsini daha üstün tutulan hesab etmək olar. Tədqiqat 

əsasında belə bir nəticə hasil olunur ki, dövlət qiymətli kağızlar bazarı təkcə 

dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol 

oynamır, həmçinin bank sisteminin likvidliyinin, eləcə də ümumilikdə 

iqtisadiyyatın inkişaf etməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə yanaşma 

büdcə riskinin minimallaşdırılması və borca xidmət göstərilməsi dəyərinin 

minimallaşdırılmasının nail olunması məqsədilə borc alətlərin optimal 

dəstinin, eləcə də borcunun zaman və valyuta strukturunun 

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

İqtisadiyyatın real sektorunun investisiya tələbatlarını nəzərdən 

keçirməklə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cari hesablaşmaların həyata 

keçirilməsi və büdcəyə, banklara, kontragentlərə və digər kreditorlara 

müddəti azalmış borcun ödənilməsi üçün dövriyyə vəsaitlərin çatışmazlığı 

problemi özəlləşdirmə şirkətləri üçün heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində dövlət büdcəsi öz aparıcı rolunu qoruyub saxlayır, 

dəyişən yalnız ictimai istehsala onun təsiri üsulları və büdcə vəsaitlərin 

xərclənməsi rejimidir. Azərbaycanın büdcə sisteminin əsasında respublikanın 

milli gəlirinin 40 faizə qədərinin yenidən bölüşdürülməsi prosesi baş verir, 

habelə əsas sosial-iqtisadi proqramlar maliyyələşdirilir. 

Respublikanın dövlət borc bazarının inkişaf potensialı tədavülə 

buraxılmış dövlətin qısamüddətli istiqraz vərəqələri ilə tədricən dolan fond 

bazarı əsasında istifadə olunur. Bu qiymətli kağızların satışından əldə olunan 

gəlirlər hesabına büdcə kəsirin maliyyələşməsi təmin edilir. 

Respublikada dövlət daxili istiqraz vərəqələrin buraxılışı və tədavülü 

problemlərinin araşdırılması göstərmişdir ki, onların təşkiledciciliyini 

aşağıdakı əsas müddəalara söykənərək qurmaq daha məqsədəuyğun olardı: 

əvvəla, maliyyə bazarının təməli kimi dövlət daxili borc bazarının təşəkkül 

tapmasında və inkişafında dövlətin özü maraqlı tərəf qismində çıxış edir, 

ikincisi, perspektiv nöqteyi-nəzərdən bazarda vəsaitlərin cəlb edilməsi 

həcmini dövlət poqnozlaşdırmaq iqtidarındadır; üçüncüsü, dövlət 

investisiyaların yatırılması prosesində kifayət qədər fəal surətdə təsir 

göstərmək qabiliyyətinə malikdir. 

Dövlət daxili borc bazarında həyata keçirilən fond əməliyyatların 

təhlili nəticəsində belə bir qənaət əldə etmək mümkün olunmuşdur ki, hal-

hazırda dövlət investor üçün, o cümlədən də xarici investisiyaların yatırılması 

üçün təkrar bazarın kapitallaşdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsinə doğru  
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aparan onun (həmin bazarın) aktivləşdirilməsi vasitəsilə əlverişli rejim 

yaratmağa can atır. 

Dövlətin qısamüddətli istiqraz vərəqələri bazarında həyata keçirilən 

əməliyyatların və pul kütləsinin tənzimlənməsi istiqamətində respublikanın 

Mərkəzi bankı tərəfindən yerinə yetirilən əməliyyatların qarşılıqlı təsirini 

dəyərləndirərkən müəllif qeyd edir ki, pul kütləsində baş verən dəyişikliklər 

istiqraz vərəqələri bazarına kifayət qədər operativ surətdə təsir göstərmiş olur, 

çünki banklar təkcə pul-kredit siyasətinin daşıyıcıları və bələdçiləri qismində 

deyil, həm də dövlət daxili borc bazarında əsas dilerlər qismində də çıxış edir. 

Dövlətin qısamüddətli istiqraz vərəqələri bazarının ümumiləşdirilmiş 

gəlirliliyinin, habelə pul kütləsinin (M2 aqreqatı) artım templərinin 

indeksinin malik olduğu dinamikasının həyata keçirilmiş retrospetkiv təhlili 

sözügüdən həmin göstəricilərin dürüst qarşılıqlı asılılığını üzə çıxartmağa 

imkan vermişdir, korrelyasiya əmsalı 0,5-0,6 səviyyəsində yer alır. 

Cədvəl 

Pul aqreqatları (mlyn. manat) 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Geniş mənada 

pul kütləsi 

(M3) 

1841,8 10527,6 19289,4 21556,4 21286,9 20889,6 

O cümlədən:       

M2  pul 

aqreqatı 

796,7 8297,6 16434,8 17435,8 8678,3 11546,3 

O cümlədən:       

M1 pul 

aqreqatı 

747,8 6838,5 12736,9 12830,4 6897,2 8960,3 

O cümlədən:       

Banklardan 

kənarda nağd 

pul (M0) 

547,4 5455,9 10458,7 10152,5 4775,9 6376,9 

Mənbə: ADSK, 2018, səh. 408. 

 Bundan əlavə, məqalə çərçivəsində inflyasiya gözləntisinin qiyməti 

təhlil edilir ki, bu göstərici dövlətin qısamüddətli istiqraz vərəqələri bazarına 

heç də az təsir göstərmir. Bundan əlavə, qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

sözügedən bazar respublikada inflyasiya vəziyyətinin pisləşməsinə kifayət 

qədər operativ surətdə reaksiya vərmək qabiliyyətinə malikdir, ancaq həmin 

bazarda qiymətlərin artım templərinin azalması şəraitində burada gəlirlilik 

dərəcələrinin aşağı düşməsi heç də hər zaman müşahidə olunmur. 

Məqalədə müəllif göstərir ki, dövlətin qısamüddətli istiqraz vərəqələri 

bazarı üçün pul vəsaitlərinin qiymətli kağızlara yatırılmasının 

məqsədəuyğunluğu ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi zamanı bu halda əmələ  
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gələ biləcək investisiya risklərini nəzərə almaq, eləcə də onların səviyyəsinin 

istiqraz vərəqələrinin gəlirliliyi səviyyəsində nə dərəcədə əks olunduğunu  

qiymətləndirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Funksional təsnifat nöqteyi-nəzərdən formalar üzrə büdcə xərclərinin 

xarakteristikası onu göstərir ki: 

1. Büdcə vəsaitlərin effektiv istifadəsinin imkanlarını genişləndirən 

kreditləşmə və investisiyaların yatırılmasının tətbiqi sferası kifayət qədər 

məhduddur. Büdcə idarə və müəssisələrin saxlanılmasına istiqamətləndirilən 

təxsisatlar həm vəsaitlərin həcmi, həm də xərclərin istiqamətlərinin sayına 

görə büdcə xərclərinin əsas forması qalmaqda davam edir, yəni büdcə 

xərcləri daha çox təmənnasız maliyyələşmə şərtləri ilə həyata keçirilir, bu isə 

o deməkdir ki, onlar büdcə gəlirlərinin artımının bir mənbəyi kimi 

əhəmiyyətli dərəcədə maraq kəsb etmir. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki: 

а) bilavasitə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin maliyyələşməsini 

xarakterizə edən bir sıra bölmələri fərqli bir qaydada maliyyələşdirmək qeyri-

mümkündür; 

b) istifadə olunan planlaşdırma üsulları maliyyələşmə üsulunun 

dəyişməməsi ilə bir sıra ardıcıl təshih edilmələrə çevrilir; 

c) xərclərin, praktiki cəhətdən, hər bir bölümü tərkibində xərclərin belə 

maddələri (yaxud növləri, yaxud elementləri) yer alır ki, onları malik 

olduqları iqtisadi mahiyyətinə görə xərcləri ödəniləcək, məqsədli yaxud 

kompensasiya əsasında (aparatın saxlanılması, qeyri-istehsal sahələrinin 

əsaslı təmiri, arxiv fondların təkmilləşdirilməsi) maliyyələşdirmək qeyr-

mümkündür; 

d) qanunvericiliyin qeyri-təkmil olması digər formalardan geniş surətdə 

istifadə etməyə imkan vermir; 

       e) iqtisadiyyatın strukturu belədir ki, sosial nöqtey-nəzərdən əhəmiyyətli 

olan sahələrin böyük əksəriyyəti zərərlə fəaliyyət göstərir və subsidiyaların 

ayrılmasını tələb edir. Bu, həm mənzil-kommunal təsərrüfatı, şəhər nəqliyyatı 

təşkilatlarına, həmçinin nəhəng sənaye müəssisələrinə də aiddir. 

2. İslahatların həyata keçirilməsinin lkin dövrü ilə müqayisədə büdcə 

maliyyələşməsi sistemi büdcə xərclərinin nisbətən yeni forma və növlərinin 

(dövlət sifarişi, müsabiqəli və ixtisaslı seçim, kreditləşmənin müxtəlif 

formaları – ssudalar, əlaqəli kreditlər, lizinq; zəmanətlər və zaminlik, 

xərclərin və faiz dərəcəsinin subsidiyalaşdırılması, nizamnamə kapitalında 

iştirak və sair) kifayət qədər əhəmiyyətli (həcminə və sayına görə) çeşidi ilə 

zənginləşdirilmişdir. Bunun əsas səbəbi iqtisadiyyatda dövlətin rolunun 

dəyişməsi və büdcə xərclərinin formalarının tədrici təkmilləşdirilməsi, xarici 

dövlətlərin topladıqları təcrübədən istifadə olunması ilə bağlıdır: 

- vəsaitlərin ayrılmasının məqsədli xarakteri onların istifdə olunması 

üzərində geniş nəzarət imkanları verir; 
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- bu və ya digər formada həyata keçirilən maliyyələşmə ölkənin 

(sahənin) strateji inkişafının məqsədli göstəricilərinə əsaslanan büdcə xərcləri 

effektivliyinin formallaşmış qiymətləndirilməsi olmadan yerinə  

yetirilməməlidir; 

- büdcə vəsaitlərin daha effektiv istifadəsini təmin edə biləcək 

mexanizm yaradılmayıb, maliyyələşmənin əlavə şərtləri qismində tətbiq 

edilən stimul sisteminin fəal təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsi tələb 

olunur. 

Həmçinin yaddan çıxartmaq olmaz ki, maliyyələşmə üsullarının və 

büdcə xərcləri formalarının təkamülü büdcə tərəfindən vəsaitlərin 

ərazilərarası və sahələrarası yenidən bölüşdürülməsi funksiyaların yerinə 

yetirilməsi prosesində baş verir. Odur ki, iqtisadiyyatda baş verən prosseslərə 

təkcə kəmiyyət təsiri göstərilməməlidir, həmçinin aparılan dəyişikliklərdə 

təsərrüfat subyektlərini və hakimiyyət orqanları sistemini keyfiyyətcə 

maraqlandırmaq da lazımdır. 

Büdcə maliyyələşməsinin mövcud sistemi bir sıra çatışmazlıqlara 

malikdir: 

- planlaşdırılan xərcləri real tələbatı ödəmir; 

- ehtiyat fondunun vasitələrin, “digər xərclər” maddəsinin yenidən 

bölüşdürülməsi, eləcə də lazımi kompensasiya olmadan büdcə sisteminin 

yuxarı səviyyələrdən xərclərin ötürülməsi səbəbindən kassa xərclərin 

planlaşdırılan xərclərdən çox olması; 

- kreditləri qaytarmaq iqtidarında olmayan müəssisələrə kredit 

resursların verilməsi, kreditlərin qaytarılması üzərində, o cümlədən məhkəmə 

qaydasında nəzarətin zəif olması; 

- bir sıra strateji əhəmiyyətli bazarlar (ərzaq, mənzil-kommunal 

təsərrüfatı) üzərində nəzarətin itirilməsi; 

- investisiya layihələrin təhlilinin əsaslandırılmış metodikasının 

olmaması buna gətirib çıxarmışdır ki, layihələrin əhəmiyyətli bir hissəsi 

gözlənilən effekt verməmişdir; 

- xərclərin bir sıra növləri təkcə büdcə maraqlarının həyata 

keçirilməsinə kömək etmir, həm də dövlət vəsaitlərinin kriminal və 

məqsədsiz istifadə imkanına yol açır; 

- büdcə vəsaitlərin ayrılması şərtlərinin dürüst ifadə olunması zamanı  

dövlətin və yerli idarəetmənin maraqları nəzərə alınmır; 

- əmtəələrin, işlərin və xidmətlərin dəyərini bahalaşdıran büdcə 

xərclərinin formalarının əsaslandırılmamış istifadəsi; 

- ödənilməmiş kreditor borcların, eləcə də xarici və daxili maliyyə 

bazarında davam edən borclanmaların mövcudluğu şəraitində hesablarda 

büdcə vəsaitlərin qalıqlarının toplanması. 

Korporativ qiymətli kağızlar emissiyasının təşkilediciliyi prosesinin  
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tədqiqi gedişatında emissiya siyasəti, eləcə də birja və birjadankənar 

bazarlarda sövdələşmələrin yer alması və bağlanılması məqsədilə peşəkar 

iştirakçıların cəlb edilməsi konsepsiyasının işlənib hazırlanması məsələləri 

nəzərdən keçirilir. Adi və imtiyazlı səhmlərin emissiyasının həyata  

keçirilməsi vasitəsilə investisiyaların cəlb edilməsişirkətə nizamnamə 

kapitalını artırmağa imkan verir ki, onun ölçüləri fəaliyyətin müəyyən 

növlərinin reallaşdırılması üçün, eləcə də kreditorların maraqlarının zəmanəti, 

o cümlədən də kredit riskinin qiymətləndirilməsi zamanı bankın da 

maraqlarının təminatçısı qismində kifayət qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etdiyimiz bu yanaşma nəzarət (nizamnamə kapitalının 50% üstə gəl bir 

səhm) yaxud bloklayıcı (səs verən səhmlərin 25% üstə gəl bir səhm) səhmlər 

paketinin əldə olunması məqsədilə investorların davranışının strategiyası və 

taktikasının işlənib hazırlanmasının əsasını əmələ gətirmiş olur.  

Təcrübə göstərir ki, özəlləşdirmə əsasında yaradılmış bir çox səhmdar 

cəmiyyətlərin nizamnamə kapitalları əhəmiyyətli dərəcədə azaldılıb, fond 

bazarının gerçəklərindən biri xırda investorlardan səhmlərin alınması 

gündəmə gəlməyə başlayır ki, bunun da nəticəsində mülkiyyət strukturunun 

dəyişməsi və şirkətin fəaliyyəti üzərində, xüsusən də özəlləşdirilmiş 

şirkətlərin fəaliyyəti üzərində nəzarətin gedişatında və quruluşunda 

dəyişikliklərin baş verməsi riski artır. 

Qiymətli dövlət kağızların bazarında asılılığı əks etdirməklə, 

korporativ qiymətli kağızlar bazarının müasir vəziyyəti səhmlərə olan 

qiymətlərin və tələbin əhəmiyyətsiz artımı, ondan çox olmayan broker 

şirkətlərin fəal surətdə işlədiyi birjalardankənar bazarda baş tutan 

sövdələşmələrin miqdarının və həcminin çoxalması, eləcə də emitentlərin 

kiçik sayının istiqraz vərəqələrinin meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 

Qiymətli kağızlara yatırımların həyata keçirilməsi əsasında maliyyə 

axınının formalaşdırılması vasitəsilə investorlar şirkətin fəaliyyət göstərən 

kapitalından gəlir əldə edirlər ki, həmin gəlir banklardakı hesablarda milli 

valyutanın toplanılması ilə müqayisədə daha sabit görünür.Həmçinin nəzərə 

almaq lazımdır ki, qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər hesabına əhalinin 

yaşlı təbəqəsinin nümayəndələrinin təminatı dövlət büdcəsinə olan təzyiqlərin 

azaldılmasına gətirib çıxarır, eləcə də dövlət tərəfindən sosial sferanın birbaşa 

maliyyələşməsi həcminin ixtisar edilməsinə baxmayaraq, sosial proseslərin 

maliyyələşməsinin sabitliyini qoruyub saxlayır. Eyni zamanda qeyd etmək 

yerinə düşərdi ki, korporativ gəlirlərin bölüşdürülməsi proseslərinin nəzarət 

və tənzimlənmə funksiyaları məhz dövlət üzərində qalmaqda davam edir. 

Beləliklə, dövlət nəzarəti investisiya axınının qorunmasını təmin 

etməli, iqtisadiyyatın və əhalinin fərdi əmanətlərinin qarşılıqlı stimullaşdırıcı 

artımına səbəb olmalı və inflyasiya proseslərini stimullaşdıran fond 

bazarındakı spekulyativ tədavülə yol verməməlidir. Ehtimal olunur ki, ayrı- 
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ayrı investorların kapitallarının dinamik toplanması və cəmləşməsinin həmin 

sisteminə peşəkar vasitəçilər institutu tərəfindən xidmət göstərilir ki, onlar 

(vasitəçilər) fond bazarının infrastrukturunu əmələ gətirir və fəaliyyətləri 

qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənmə və özünü tənzimlənmənin 

üzlaşdırılmış sisteminin təsiri altındadır. 
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Evaluation and prerequisite of exchange exchanges of assets 

 

Исследование и прогнозирование цен на фондовом рынке 

 

Xülasə: Müəllif məqalədə qeyd edir ki, milli kapitalın daha effektiv 

surətdə istifadəsi və xarici kapitalın cəlb edilməsi əsasında özəlləşdirmə 

proqramının sonrakı realizasiyası məqsədilə respublikada əlverişçi və 

münasib investisiya iqliminin yaradılması lazımdır. Ona görə də, müəllif 

tərəfindən aparılmış özəlləşdirmə nəticələrinin təhlili mühüm sosial-iqtisadi 

əhəmiyyətə malik müəssisələrin bazar yenilənməsi və köklü dəyişiklikləri 

proseslərinə cəlb edilməsi istiqamətində aparılan işlərin effektivliyinin 

yüksəldilməsinin məqsədəuyğun olduğunu göstərir. 

Beləliklə, bu şəraitdə investisiya müsabiqələrin təşkili, onların 

informasiya şəffaflığı, inkişaf mərhələsində strateji və institusional 

investorların geniş dairəsinin cəlb edilməsi məqsədilə hüquqi və iqtisadi 

şəraitin yaradılması dövlətə milli iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasını həyata 

keçirməyə imkan verəcəkdir.  

Acar sözlər: aktivlər, investorlar, milli iqtisadiyyat, korporativ 

qiymətli kağızlar, maliyyə axını.  

Abstract: The author points out that in order to effectively utilize 

national capital and attract foreign capital, it is necessary to create a favorable 

and favorable investment climate in the republic for the subsequent 

realization of the privatization program. Therefore, the analysis of the 

privatization results made by the author shows that it is expedient to increase 

the effectiveness of the work carried out in the process of market renewal and 

radical transformation of enterprises with significant social and economic 

importance. 

Thus, the creation of legal and economic conditions for the 

organization of investment competitions, their information transparency, and 

the involvement of a wide range of strategic and institutional investors in the  
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development stage will enable the state to improve the national economy. 

Keywords: assets, investors, national economy, corporate securities, 

financial flows. 

Резюме: Автор в статье указывает, что для эффективного 

использования национального капитала и привлечения иностранного 

капитала необходимо создать благоприятный инвестиционный климат в 

республике для последующей реализации программы приватизации. 

Поэтому анализ результатов приватизации показывает, что 

целесообразно повысить эффективность работы, проводимой в процессе 

обновления рынка и радикальной трансформации предприятий со 

значительным социально-экономическим значением. 

Таким образом, создание правовых и экономических условий для 

организации инвестиционных процессов, их информационной 

прозрачности и привлечения широкого круга стратегических и 

институциональных инвесторов на этапе развития позволит государству 

улучшить национальную экономику. 

Ключевые слова: активы, инвесторы, национальная экономика, 

корпоративные ценные бумаги, финансовые потоки. 

 

GİRİŞ. 90-cı illərin ortalarından başlayaraq Azərbaycan 

Respublikasında mülkiyyət sferasında həyata keçirilən islahatlar təsərrüfatın 

bazar sisteminin formalaşdırılması prosesinə səbəb olmuşdur ki, bu sistemin 

ayrılmaz hissəsi qisində inkişaf edən fond bazarı çıxış edir.Özəlləşdirmə və 

səhmləşdirmə ictimai qruplar və münasibətlər strukturunda köklü 

dəyişikliklərin baş verməsi, eləcə də çoxukladlı iqtisadiyyatda dövlətin 

rolunun və yerinin dəyişməsiüçün lazımi ilkin şərtləri əmələ gətirmişdir. 

Tədqiqat göstərmişdir ki, respublikada Azərbaycan iqtisadiyyatının, milli 

maraq və ənənələrin konkret şəraitinə adekvat olan qiymətli kağızlar 

bazarının formalaşdırılması prosesi gedir ki, həmin proses xarici fond 

bazarlarına xas səmərəli elementlərin tətbiqinə və dünya fond bazarına 

inteqrasiyasına yönəlib. 

Müəllifin fikirlərinə görə, milli kapitalın daha effektiv surətdə 

istifadəsi və xarici kapitalın cəlb edilməsi əsasında özəlləşdirmə proqramının 

sonrakı realizasiyası məqsədilə respublikada əlverişçi və münasib investisiya 

iqliminin yaradılması lazımdır.Müəllif tərəfindən aparılmış özəlləşdirmə 

nəticələrinin təhlili mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik müəssisələrin 

bazar yenilənməsi və köklü dəyişiklikləri proseslərinə cəlb edilməsi 

istiqamətində aparılan işlərin effektivliyinin yüksəldilməsinin məqsədəuyğun 

olduğunu göstərir. Belə şəraitdə investisiya müsabiqələrin təşkili, onların 

informasiya şəffaflığı, inkişaf mərhələsində strateji və institusional 

investorların geniş dairəsinin cəlb edilməsi məqsədilə hüquqi və iqtisadi  
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şəraitin yaradılması dövlətə milli iqtisadiyyatın sağalmalaşdırılmasını həyata 

keçirməyə imkan verəcəkdir. 

Elmi işdə iqtisadi artıma “effektiv mülkiyyətçi”nin formalaşdılması 

proseslərinin necə təsir göstərməsi təhlil olunur. Elmi ədəbiyyatda xüsusi 

diqqət əsas kapitalın toplanılmasının təhlilinə ayrılır. Respublikada dinamik 

iqtisadi köklü dəyişikliklərin təmin edilməsi üçün açıq-aşkar kifayət etməyən 

əsas kapitala yönəldilən iqtisadiyyata investisiyaların yatırılmasında dövlət 

iştirakının miqyasının azalması, baş verən struktur dəyişikliklər vəyatırılan 

investisiyaların neft və qaz sahələrinə yönəldilməsi, pul bazarının maliyyə 

alətləri və bu kimi digər amillər əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərir.Azərbaycanda təkcə kənd təsərrüfatına əsaslı kapital yatırımları 

artmayıb, bununla bərabər inşaat sektoruna, maşınqayırma sferasına, eləcə də 

elmtutumlu sahələrə də həmçinin yönəldilən investisiyaların həcmi kifayət 

qədər yüksək səviyyəyə çatmışdır.Bu zaman, investisiya iqliminin təhlilinin 

aparılması əsasında respublikamızda milli iqtisadiyyatımızda islahatların 

həyata keçirilməsi prosesində birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi və 

istifadəsi üçün təşkilati-hüquqi və iqtisadi ilkin şərtlər yaradılır. 

Nəticə. Korporativ qiymətli kağızlar emissiyasının təşkilediciliyi 

prosesinin tədqiqi gedişatında emissiya siyasəti, eləcə də birja və 

birjadankənar bazarlarda sövdələşmələrin yer alması və bağlanılması 

məqsədilə peşəkar iştirakçıların cəlb edilməsi konsepsiyasının işlənib 

hazırlanması məsələləri nəzərdən keçirilir.Adi və imtiyazlı səhmlərin 

emissiyasının həyata keçirilməsi vasitəsilə investisiyaların cəlb 

edilməsişirkətə nizamnamə kapitalını artırmağa imkan verir ki, onun ölçüləri 

fəaliyyətin müəyyən növlərinin reallaşdırılması üçün, eləcə də kreditorların 

maraqlarının zəmanəti, o cümlədən də kredit riskinin qiymətləndirilməsi 

zamanı bankın da maraqlarının təminatçısı qismində kifayət qədər mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.Qeyd etdiyimiz bu yanaşma nəzarət (nizamnamə 

kapitalının 50% üstə gəl bir səhm) yaxud bloklayıcı (səs verən səhmlərin 

25% üstə gəl bir səhm) səhmlər paketinin əldə olunması məqsədilə 

investorların davranışının strategiyası və taktikasının işlənib hazırlanmasının 

əsasını əmələ gətirmiş olur.Təcrübə göstərir ki, özəlləşdirmə əsasında 

yaradılmış bir çox səhmdar cəmiyyətlərin nizamnamə kapitalları əhəmiyyətli 

dərəcədə azaldılıb, fond bazarının gerçəklərindən biri xırda investorlardan 

səhmlərin alınması gündəmə gəlməyə başlayır ki, bunun da nəticəsində 

mülkiyyət strukturunun dəyişməsi və şirkətin fəaliyyəti üzərində, xüsusən də 

özəlləşdirilmiş şirkətlərin fəaliyyəti üzərində nəzarətin gedişatında və 

quruluşunda dəyişikliklərin baş verməsi riski artır. Qiymətli dövlət kağızların 

bazarında asılılığı əks etdirməklə, korporativ qiymətli kağızlar bazarının 

müasir vəziyyəti səhmlərə olan qiymətlərin və tələbin əhəmiyyətsiz artımı, 

ondan çox olmayan broker şirkətlərin fəal surətdə işlədiyi birjalardankənar  
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bazarda baş tutan sövdələşmələrin miqdarının və həcminin çoxalması, eləcə 

də emitentlərin kiçik sayının istiqraz vərəqələrinin meydana gəlməsi ilə 

xarakterizə olunur. 

Qiymətli kağızlara yatırımların həyata keçirilməsi əsasında maliyyə 

axınının formalaşdırılması vasitəsilə investorlar şirkətin fəaliyyət göstərən 

kapitalından gəlir əldə edirlər ki, həmin gəlir banklardakı hesablarda milli 

valyutanın toplanılması ilə müqayisədə daha sabit görünür.Həmçinin nəzərə 

almaq lazımdır ki, qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər hesabına əhalinin 

yaşlı təbəqəsinin nümayəndələrinin təminatı dövlət büdcəsinə olan təzyiqlərin 

azaldılmasına gətirib çıxarır, eləcə də dövlət tərəfindən sosial sferanın birbaşa 

maliyyələşməsi həcminin ixtisar edilməsinə baxmayaraq, sosial proseslərin 

maliyyələşməsinin sabitliyini qoruyub saxlayır. Eyni zamanda qeyd etmək 

yerinə düşərdi ki, korporativ gəlirlərin bölüşdürülməsi proseslərinin nəzarət 

və tənzimlənmə funksiyaları məhz dövlət üzərində qalmaqda davam edir. 

Dövlət nəzarəti investisiya axınının qorunmasını təmin etməli, 

iqtisadiyyatın və əhalinin fərdi əmanətlərinin qarşılıqlı stimullaşdırıcı 

artımına səbəb olmalı və inflyasiya proseslərini stimullaşdıran fond 

bazarındakı spekulyativ tədavülə yol verməməlidir.Ehtimal olunur ki, ayrı-

ayrıl investorların kapitallarının dinamik toplanması və cəmləşməsinin həmin 

sisteminə peşəkar vasitəçilər institutu tərəfindən xidmət göstərilir ki, onlar 

(vasitəçilər) fond bazarının infrastrukturunu əmələ gətirir və fəaliyyətləri 

qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənmə və özünü tənzimlənmənin 

uzlaşdırılmış sisteminin təsiri altındadır. 

Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadiyyatın 

transformasiyası obyektiv zərurətdir.Yerli və xarici kapitalın respublikanın 

daxilində aşağı investisiya fəallığı investisiya prosesinin təşkilediciliyi 

sistemində köklü dəyişikliklər kompleksini həyata keçirməyi, ölkənin 

maliyyə sisteminin gerçək vəziyyətinin şəraitindən irəli gələrək onun 

aktivləşdirilməsi istiqamətlərini, iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsində məhz 

bazar alətlərin tətbiqinə yönəlmiş bu sistemin təkmilləşdirilməsinin prioritet 

istiqamətlərinin əsaslandırmağı zəruri edir. 

Dövləti və korporasiyaları investisiyalarla təmin edilməsi nöqteyi-

nəzərdən fond bazarının oynadığı rolunda artım tendensiyaları özəlləşdirmə 

prosesindən, eləcə də büdcə kəsirinin və investisiya proqramlarının 

maliyyələşdirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən bazar mexanizmlərin 

tətbiqindan başlayaraq özünü büruzə verir.İnvestisiya fəaliyyətiinn dünya 

təcrübəsi göstərir ki, qiymətli kağızlar bazarının yaradılması və effektiv 

surətdə fəaliyyət göstərməsi əsasında ölkədə iqtisadi artımın maliyyə 

cəhətdən təmin edilməsi üçün ilkin şərtlər əmələ gətirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, özünün mövcudluğu müddəti 

ərzindəAzərbaycan Respublikasının fond bazarı investisiyaların yatırılması  
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istiqamətində az effektivli tənzimləyici qismində çıxış edir. Dövlət qiymətli 

kağızlar bazarının fəaliyyət göstərməsi qanunverici bazanın 

təkmilləşdirilməsi zərurətini şərtləndirmiş olur, bazarın peşəkar 

iştirakçılarından həmin alətlərə xas olan investisiya risklərinin düzgün  

qiymətləndirilməsini tələb edir. Dövlət qiymətli kağızlar üzrə gəlirliliyin 

aşağı salınması korporasiyaların investisiyalarla təmin edilməsi baxımından 

fond bazarının oynadığı rolun yüksəldilməsi üçün əlverişli iqtisadi ilkin 

şərtlər yaradır, həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, bu tendensiya Azərbaycan 

üçün unikal hesab edilə bilməz. Belə bir şəraitdə korporativ investisiyaların 

yatırılması modelinin işlənib hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə 

başlayır. 

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, büdcə xərclərinin planlaşdırılması 

prosesi bir sıra çatışmazlıqlara malikdir ə onun birbaşa nəticəsi qismində 

büdcə vəsaitlərin əsaslandırılmamış xərclənməsi çıxış edir ki, bunun 

nəticəsində cəmiyyət qarşısında qoyulan vəzifələr yerinə yetirilmir, əldə 

olunmuş effekt isə aşağı olur. Qeyd olunmuş çatışmazlıqlar həm siyasi 

amillərlə, həm də planlaşdırmanın təşkilediciliyi və metodologiyasında 

buraxılmış yanlışlıqlarla bağlıdır. 

Əsas problem bundan ibarətdir ki, strateji prioritetlər 

maliyyələşdirilən istiqamətlərin konkret məqsədli göstəricilərinə  

formallaşdırılır və vəsaitlərin yatırılmalarının nəticələrini onların 

əsaslandırılması və effektivliyi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirmək qeyri-

mümkündür. 

Kifayət qədər geniş informasiya bazasının olmaması və büdcə 

planlaşdırılması prosesində iştirak edən orqanların texniki cəhətdən 

avadanlıqlarla zəif təchiz olunması preventiv nəzarətin inkişafını ləngidir və 

subyektiv həllər üçün meydanı genişlədirmiş olur.  

Normativ bazanın qeyri-sabit olması və ərazi büdcələrin federal 

mərkəzdə qəbul edilən qərarlardan asılılığın yüksək dərəcəsi regionları 

xərclərin (mənzil-kommunal təsərrüfatı, sosial sfera) böyük hissəsini 

əsaslandırılmış surətdə planlaşdırmaq və ardıcıl iqtisadi siyasəti həyata 

keçirmək imkanlarından məhrum edir. 

Planlaşdırmanın təşkili də həmçinin büdcə xərclərinin 

əsaslandırılmasını təmin etmir.O cümlədən, planlaşdırılan ildə gəlirlərin 

həcmi süni surətdə aşağı salınır, xərclər isə zəruri olduğundan bilərəkdən 

daha böyük həcmdə planlaşdırılır (gəlirlərin daxil olması və xərclərin həcmi 

bədbin ssenari üzrə qiymətləndirilir).Xərclərin yüksəldilməsi büdcə 

vəsaitlərin baş sərəncamçıları tərəfindən maliyyələşmə ilə bağlı icmal sifariş-

ərizələrin verilməsi mərhələsində baş verir, çünki sifarişin məbləği maliyyə 

orqanında və İdarəarası komissiyada alıcılar arasında maliyyə fondunun 

bütün həcminin bölüşdürülməsi zamanı “start mövqe” qismində çıxış edir.  
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Gəlirlərin aşağı düşməsi həm enerji daşıyıları bazarlarının dünya 

konyunkturasının qeyri-sabitliyi, həm də maliyyə orqanının öz üzərinə 

gəlirlərlə təmin edilmiş öhdəliklərin qəbul edilməsinə yol verməməyin 

obyektiv istəyi ilə şərtləndirilir.Xərclərin həcmi səfərbər olunan gəlirlərin 

həcmi ilə müəyyənləşdirildiyi bir şəraitdə büdcə alıcılarının real  

istehlakçıların əsaslandırılmış qiymətləndirilməsi yerinə yetirilə bilməz. 

Büdcə xərclərinin planlaşdırılması prosesində subyektivizm qüvvədə 

qalmışdır: göstəricilərin yekun uzlaşdırılması idarələrarası komissiyalarda baş 

verir.Komissiyada vəsaitlərin bölüşdürülməsi mexanizmi maliyyə orqanına 

profilli nazirlikləri və idarələri müəyyən bir asılılığa salmaq imkanı verir və 

bu zaman qeyri-formal münasibətlər üçün meydan təmin edilmiş olur. 

Büdcə xərclərinin formalaşdırılmasının məsrəfli və qeyri-effektiv 

mexanizmini təsbit edən planlaşdırma üsullarından daha çox istifadə oluunr. 

Planlaşdırmada istifadə edilən normativ üsul bir sıra illər ərzində əmələ 

gəlmiş dinamika bazasında, yaxud baza dövründə faktiki xərclərin 

məbləğinin indeksləşdirilməsi nəticəsində yaranmış bazası üzərində işlənib 

hazırlanmış norma və normativlərə əsaslanır. Başqa sözlə desək, onların 

əsaslandırılması artıq itirilib. Xərclər məbləğinin kontragentlərlə danışıqların 

aparılması əsasında planlaşdırılması da həmçinin xərclərin faktiki səviyyəsini 

və strukturunu təsbit edir.Büdcə planlaşdırmanın həmin üsulları belə bir 

vəaiyyət yaradır ki, bu zaman büdcənin xərcləri maliyyələşmənin iqtisadi 

cəhətdən əsalandırılmış tələbatları və prioritetləri ilə deyil, onun gəlirlərinin 

həcmi və büdcə idarələrin yaranmış xərclər səviyyəsi ilə müəyyən olunur. 

Büdcə planlaşdırılması prosesində metodik xarakterli çatışmazlıqlar 

müxtəlifdir və aşaıdakı qaydada özünü büruzə verir: 

- büdcə planlaşdırılmasında istifadə olunan konstatlar real iqtisadi 

məzmuna malik deyil, yəni onlar Azərbaycan Respublikasının müxtəlif 

regionlarında qiymətlərin və həyatın səviyyəsini nəzərə almır. Bu isə o 

deməkdir ki, büdcə idarəsinin maliyyələşməyə olan planlaşdırılan tələbatı 

öncədən iqtisadiyyatın inkişafının əhəmiyyətli stimulu qismində çıxış edə 

bilməz; 

- bugünkü xərclərin uzunmüddətli effektlərin nəzərə alınması imkanı 

mövcud deyil; 

- regionlarda xərclərin planlaşdırılması və sanksiyalaşdırılması prosesi 

büdcə qarşısında müddəti keçmiş borca malik (yaxud malik olmuş) 

müəssisələrə kreditlərin yaxud zaminliyin verilməsini, eləcə də Azərbaycan 

Respublikasının Büdcə Məsəlləsi tərəfindən təyin edilmiş qaydalardan kənar 

hakimiyyət orqanlarının ayrı-ayrı bölmələri tərəfindən kreditlərin verilməsini 

istisna etmir.  

- xərclərin bu və ya digər istiqamətlərinin yaxud ayrı-ayrı idarələrin 

maliyyələşdirilməsindən imtina edilməsi həmin xərclərin əsaslandırılmasının  
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və bu kimi idarə və müəssisələrin fəaliyyətinin effektivliyinin lazımi 

qiymətləndirilməsi aparılmadan baş verir (bunun nümunələri – dövlət 

xərclərinin azaldılması proqramı üzrə obyektlərin maliyyələşdirilməsindən 

imtina edilməsi, federal büdcənin büdcə təşkilatlarının kommual xidmətlərini 

ödəməkdən imtina edilməsi); 

- xərclərin funksional təsnifatı bölmələri və şöbələri arasında federal və  

regional məqsədli proqramların həyata keçirilməsinə ayrılan büdcə vəsaitlərin 

“səpələnməsi” baş verir, yaxud məqsədli proqram çərçivəsində digər 

istiamətlər üzrə xərclər maliyyələşdirilir (sənaye müəssisələrinin 

konversiyasının maliyyələşməsi), bunun nəticəsində isə məqsədli 

proqramların həyata keçirilməsinin effektivliyini düzgün qiymətləndirmək 

qeyri-mümkün olur; 

- büdcələrdəki bəzi xərcləri nəzərdə tutulmur, lakin onların 

əsaslandırılması təcrübə ilə təsdiq olunur. Belə ki, dövlət əmlakının 

qiymətləndirilməsinin aparılması üzrə xidmətlərin ödənilməsi üçün büdcə 

vəsaitləri nəzərdə tutulmur, bu da belə qiymətləndirmənin lazımi nəticəsində 

(azaldılmasında yaxud şışırdilməsində) maraqlı olan şəxslərin hesabına 

ödənilməsinin təmin olunmasına gətirib çıxarır. 

- büdcə vəsaitləri hesabına layihələrin həyata keçirilməsi gedişatında 

onların dəyərinin artması; 

- xərclərin müəyyən bir hissəsi digər xərclər naminə planlaşdırılır və 

hər hansı nəzərə çarpacaq effekt gətirmir (misal üçün, kiçik sahibkarlığın 

dəstəklənməsi üçün bazar infrastrukturu təşkilatları, yaxud Mənzil 

subsidiyaları mərkəzləri). 

Beləliklə, büdcə xərclərinin planlaşdırılmasının mövcud 

mexanizminin və onun problemlərinin təhlili göstərir ki, cəmiyyətin strateji 

vəzifələrin həlli üçün təkcə ayrı-ayrı sahələr üzrə büdcə xərclərinin 

planlaşdırılması metodiklərini təkmilləşdirmək deyil, həmçinin 

planlaşdırmanın bütün sistemini dəyişmək və onu büdcə xərclərinin 

əsaslandırılmasının təmin edilməsinə yönəltmək lazımdır. 

90-cı illərin ortalarından başlayaraq Azərbaycan Respublikasında 

mülkiyyət sferasında həyata keçirilən islahatlar təsərrüfatın bazar sisteminin 

formalaşdırılması prosesinə səbəb olmuşdur ki, bu sistemin ayrılmaz hissəsi 

qisində inkişaf edən fond bazarı çıxış edir.Özəlləşdirmə və səhmləşdirmə 

ictimai qruplar və münasibətlər strukturunda köklü dəyişikliklərin baş 

verməsi, eləcə də çoxukladlı iqtisadiyyatda dövlətin rolunun və yerinin 

dəyişməsiüçün lazımi ilkin şərtləri əmələ gətirmişdir. Tədqiqat göstərmişdir 

ki, respublikada Azərbaycan iqtisadiyyatının, milli maraq və ənənələrin 

konkret şəraitinə adekvat olan qiymətli kağızlar bazarının formalaşdırılması 

prosesi gedir ki, həmin proses xarici fond bazarlarına xas səmərəli 

elementlərin tətbiqinə və dünya fond bazarına inteqrasiyasına yönəlib. 
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Müəllifin fikirlərinə görə, milli kapitalın daha effektiv surətdə 

istifadəsi və xarici kapitalın cəlb edilməsi əsasında özəlləşdirmə proqramının 

sonrakı realizasiyası məqsədilə respublikada əlverişçi və münasib investisiya 

iqliminin yaradılması lazımdır.Müəllif tərəfindən aparılmış özəlləşdirmə 

nəticələrinin təhlili mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik müəssisələrin 

bazar yenilənməsi və köklü dəyişiklikləri proseslərinə cəlb edilməsi 

istiqamətində aparılan işlərin effektivliyinin yüksəldilməsinin məqsədəuyğun  

olduğunu göstərir. Belə şəraitdə investisiya müsabiqələrin təşkili, onların 

informasiya şəffaflığı, inkişaf mərhələsində strateji və institusional 

investorların geniş dairəsinin cəlb edilməsi məqsədilə hüquqi və iqtisadi 

şəraitin yaradılması dövlətə milli iqtisadiyyatın sağalmalaşdırılmasını həyata 

keçirməyə imkan verəcəkdir. 
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Azərbaycanda aviadaşımaların iqtisadi inkişafa təsiri 

 

The impact of air transportation on the economic development of 

Azerbaijan 

Влияние авиаперевозок на экономическое развитие Азербайджана 

 

Xülasə: Azərbaycan Respublikasında mülki aviasiyanın inkişaf 

çərçivəsində təyyarə parkı demək olar ki tam yenilənib, yerli və beynəlxalq 

aviaşirkətlər üzrə sərnişin daşımaları artmış, yerüstü xidmətlərin keyfiyyəti 

yaxşılaşmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında 

aviasiya seqmenti formalaşma mərhələsindədir, ölkənin aviadaşımalar 

bazarında rəqabəti inkişaf etdirmək lazımdır. Məqalədə Azərbaycanda 

aviadaşımaların iqtisadi inkişafa təsiri baxılır və yerli aviaşirkətlərin 

fəaliyyətinə təsir edən əsas faktorlar müəyyən edilir. 

Açar sözlər: təyyarə parkının yenilənməsi, geniş füzelyajlı təyyarələr, 

dar füzelyajlı təyyarələr, yerli və beynəlxalq hava xətləri üzrə sərnişin 

daşınmalarının artımı, yerüstü xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması. 

Abstract: In the Republic of Azerbaijan within the framework of 

development of civil aviation is almost completely renewed fleet, increased 

passenger traffic on domestic and international airlines, has improved the 

quality of ground services. It should be noted that in the Republic of 

Azerbaijan Aviation business segment in its formative stages, should promote 

competition in the air market of the country air transportation. This article 

examines impact  of air transportation on the economic  development of 

Azerbaijan and identifies the main factors influencing the activity of the local 

airlines. 

Keywords: renewal of the aircrafts, wide-body aircraft, narrow-body 

aircraft, increase in passenger transport in domestic and international airlines, 

improving the quality of ground services.    

Резюме: В Азербайджанской Республике в рамках развития 

гражданской авиации почти полностью обновлен парк воздушных 

судов, увеличились пассажирские перевозки по местным и 

международным авиалиниям, улучшилось качество наземных услуг. 

Следует отметить, что в Азербайджанской Республике авиационный 

сегмент бизнеса находится на стадии формирования, следует развивать 

конкуренцию на рынке авиаперевозок страны.В статье рассматриваются 
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влияние авиаперевозок на экономическое развитие в  Азербайджане и 

выявляются основные факторы, влияющие на деятельность местных 

авиакомпаний. 

Ключевые слова: обновление парка воздушных судов, 

широкофюзеляжные самолеты, узкофюзеляжные самолеты, увеличение 

пассажирской перевозки по местным и международным авиалиниям, 

улучшение качества наземных услуг. 

 

Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan aviasiyası böhran vəziyyətinə 

düşmüşdü. Kooperasiya əlaqələri pozulmuş, texniki təchizat kəsilmiş, 

təyyarələr köhnəlmiş və dağılmışdı. Aviasiyadan təcrübəli işçilər uzaqlaşmış, 

yeni mütəxəssislərin hazırlanması üçün isə şərait yox idi. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bu problem tədricən öz həllini 

tapmağa başladı.  

Azərbaycan Respublikası 1992-ci il oktyabrın 9-da Beynəlxalq Mülki 

Aviasiya Təşkilatının (ICAO), 2002-ci ilin noyabr ayından isə Avropa Mülki 

Aviasiya Konfransının üzvü oldu. Azərbaycanın mülki aviasiyasının 

təyyarələri Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının standartlarına tamamilə 

uyğunlaşdırıldı, AZAL isə ən nüfuzlu mülki aviasiya təşkilatının -  

Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) üzvü oldu.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı aviadaşımalar üçün daha 

perspektiv imkanlar yaratdı. 2012-ci və 2015-ci illər arasında 

aviadaşınmaların statistik göstəricilərinə [1] (Cədvəl 1) nəzər salsaq görərik 

ki, Azərbaycanda ən böyük və daha perspektivli sayılan Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportu üzrə 2013-cü ildə 2.818.993 sərnişin, onlardan 

2.323.828 sərnişin (82,4%) beynəlxalq hava xətləri, 495.165 sərnişin (17,6%) 

yerli hava xətləri üzrə işgüzar və turist səyahətlərini yerinə yetirmək üçün 

hava nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmişdir. 2012-ci il ilə müqayisədə 

2013-cü ildə daşınan sərnişinlərin sayı 3,9% artmışdır. 2014-cü ilin aprel 

ayında istifadəyə verilmiş sahəsi 65 min kvadratmetr olan Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportunun yeni aerovağzal kompleksi (Terminal 1) sərnişin 

aviadaşımalarının inkişafında yeni imkanlar yaratdı. 2014-cü ildə sərnişin 

aviadaşımaların həcmi 2013-cü ilə nəzərən 4.2% artaraq 2 936 204 sərnişin 

təşkil etdi. Onlardan 2 406 156 sərnişin (82%) beynəlxalq hava xətlərinin, 

530 048 sərnişin (18%) isə yerli hava xətlərinin payına düşdü. 

Cədvəl 1. 

Daşınmanın 

növü 

İllər üzrə 

 2011 

2012 

(artım 

%-lə) 

2013 

(artım %-

lə) 

2014 

(artım %-

lə)  

2015 

(artım 

%-lə) 
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Sərnişin 

daşınamaları  
2 

375 399 

2 712 295 

(14,2%) 

2 818 993 

(3,9%) 

2 936 204 

(4,2%) 

2 902 

724 (-

1,1%) 

O cümlədən 

– 

beynəlxalq: 

1 

967 278 

2 242 923 

(14%) 

2 323 828 

(3,6%) 

2 406 156 

(3,5%) 

2 403 

380 (-

0,1%) 

yerlı 408 121 
469 372 

(15%) 

495 165 

(5,5%) 

530 048 

(7,0%) 

499 344 

(-5,8%) 

Yük 

daşımaları 

10 

019 697 

11 164 

417 

(11,4%) 

12 849 857 

(15,1%) 

13 915 099 

(8,3) 

14 102 

764 

(1,3%) 

O cümlədən 

poçt:  
917 016 

915 242 (-

0,2%) 

1 089 804 

(19,1%) 

1 320 942 

(21,2%) 

1 281 

815 (-

3%) 

yük: 
9 102 

681 

10 249 

175 

(12,6%) 

11 760 053 

(14,7%) 

12 594 157 

(7,1%) 

12 820 

949 

(1,8%) 

 

2012 2013 2014 2015

İllər üzrə artım (%-lə)

Sərnişin 14.2 3.9 4.2 -1.1

Yük və poçt 11.4 15.1 8.3 1.3

-2
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İllər üzrə artım 

Sərnişin Yük və poçt

 
Şəkil 1. 

AZAL-ın internet səhifəsində verilən statistik məlumatlara əsasən, 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 2017-ci ilin yanvar-may ayları ərzində 

1 037 000 sərnişinə xidmət göstərib ki, bu da 2016-cı ilin analoji 

göstəricilətindən  34% çoxdur. 
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2017-ci ilin sonunda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 4 006 000 

sərnişinə xidmət etməklə yeni rekord qazandı. 2017-ci ildə “Azərbaycan 

Hava Yolları” (AZAL) milli aviadaşıyıcısının payına 767 000 sərnişin düşüb 

ki, bunun da 204 000 nəfəri daxili reyslərlə daşınıb. Sərnişinlərin 85%-i 

beynəlxalq reyslərin payına düşüb. Hava limanının  

beynəlxalq daşımaların 48,3%-i "Azərbaycan Hava Yolları"nın, 51,7 %-i 

xarici aviadaşıyıcıların payına düşüb. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 2018-ci ilin ilk dörd ayı ərzində 

isə 1 239 000 sərnişinə xidmət göstərmişdir. Bu göstərici isə ötən ilin (2017) 

analoji göstəricisindən 15% çoxdur. “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) 

milli aviadaşıyıcısının payına 495 000 sərnişin, milli loukoster “Buta 

Airways”in payına isə 139 000 sərnişin düşmüşdür. 1 066 000 min sərnişin 

(ümumi sərnişin dövriyyəsinin 86 %) beynəlxalq reyslərlə daşınmışdır. 

Beynəlxalq sərnişinlərin ümumi sayının 30%-i AZAL-ın, 13%-i  isə “Buta 

Airways”in payına düşmüşdür.   Qeyd edək ki, Azərbaycanın aşağı büdcəli 

aviaşirkəti sayılan “Buta Airways” 2017-ci ilin payızından uçuşlara 

başlamışdır.       

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “AZAL” QSC üçün baza 

aeroport sayılır. Hal-hazırda “AZAL” QSC MDB ölkələri üzrə Aktau, Kiyev, 

Kazan, Mineralnıye Vodı, Moskva, Tbilisi, Yekaterinburq, Krasnoyarsk, 

Lvov marşrutu üzrə uçuşlar həyata keçirilir. Beynəlxalq aviareyslərə isə 

Ankara, İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Dalaman, Dubay, Doha, London, 

Milan, Barselona, Frankfurt, Berlin, Praqa, Paris, Tehran, Tel-Əviv, Urumçi, 

Nyu-York aiddir [2].   

2017-ci ildə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 28 aviaşirkətə 

xidmət göstərib ki, onların 5-i loukosterdir. Hal-hazırda Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportu 40-dan çox istiqamət üzrə 30 aviaşirkətə xidmət 

göstərir. Ən məşhur beynəlxalq istiqamətlərin onluğuna əvvəlki kimi 

İstanbul, Moskva, Dubay, Kiyev, Doha, Şarja, Tbilisi, Bağdad, Tehran və 

Sankt-Peterburq daxildir.  

Azərbaycanda Bakı-2017 - IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 

keçirilməsi də həmin il sərnişin dövriyyəsinin xeyli artmasına təsir göstərib. 

Azərbaycan mülki aviasiyasının bütün qurumları IV İslam Həmrəyliyi 

Oyunları dövründə ölkəyə gələn qonaqlara və idmançılara yüksək səviyyədə 

xidmət göstərilməsini təmin edib. 

2018-ci ilin may ayında Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 

dünyada müxtəlif aviaşirkətlər və hava limanları tərəfindən göstərilən 

xidmətlərin keyfiyyətinin öyrənilməsi üzrə ixtisaslaşan Böyük Britaniyanın 

nüfuzlu konsaltinq şirkəti "Skytrax"-ın ən yüksək 5 ulduzuna layiq 

görülmüşdür. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ardıcıl olaraq ikinci il Rusiya və  
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MDB ölkələrinin bütün hava limanları arasında göstərilən xidmət səviyyəsinə 

görə ən yaxşılar siyahısına başçılıq edərək Skytrax World Airport Awards 

mükafatına layiq görülmüşdür. 

Hava nəqliyyatı nəqliyyatın ən tez və eyni zamanda ən bahalı 

növüdür. Əsas tətbiq sferası min kilometrdən yuxarı olan məsafələrə sərnişin 

və yük daşımalarıdır, lakin yük daşımaların payı sərnişin daşımalarına  

nisbətən çox aşağıdır. Əsasən tezkorlanan və xüsusi qiymətli yüklər və 

poçtun daşınmasında avianəqliyyatdan istifadə olunur. Son 10 il ərzində 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu yük aviadaşımaları üzrə böyük 

nəqliyyat qovşağına çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycanın mülki aviasiyası 

özünü Şərq və Qərbi birləşdirən Böyük İpək Yolu layihəsinin rəsmi 

aviadaşıyıcısı kimi tanıtmışdır. “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətinin təyyarələri dünyanın onlarla şəhərlərinə müntəzəm uçuşları 

yerinə yetirdiyi halda, “SW Airlines”-in yük aviaşirkətinin hava yolları bütün 

qitələrin üzərindən keçməklə yüzə qədər ölkəyə uzanır. 

Keçmiş sovet məkanında ilk olaraq Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportunda ən böyük yük terminalı tikildi. Tikintisi 2005-ci ilin mart 

ayında başa çatdırılmış Bakı Yük Terminalı (Baku Cargo Terminal) Bakı 

şəhərini qərbdən şərqə və şimaldan cənuba hərəkət edən yüklər üçün yük 

boşaltma məntəqəsinə çevirməyə imkan verdi. Elə həmin ildə Bakı Yük 

Terminalı (BCT) Yerüstü Xidmət üzrə IATA Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı 

Asosasiyasının üzvü və Beynəlxalq Hava Limanları Şurasının Ümumdünya 

İşgüzar Partnyorlar Proqramının iştirakçısı oldu.  

Hal-hazırda “BCT” (Silk Way Aviaşirkəti “GHC” filialı) [3] yük 

daşımaları üzrə bütün xidmətləri təqdim edir və böyük irəliləyişlərə nail 

olmuşdur. Əlbətdə ki, bu uğurların əsasında peşəkar yanaşma, təhlükəsizlik 

və keyfiyyət durur. Şirkət müntəzəm və çarter reysləri üçün bir sıra 

xidmətləri yerinə yetirir. Bu xidmətlərə - Yüklənməyə nəzarət (Load 

Control), Yerüstü xidmət üçün avadanlıq (Ground Support Equipment), 

Perronda yük hava gəmilərinə xidmət (RAMP handling), Yükün emalı 

(Cargo Handling) daxildir. Bundan əlavə şirkət tərəfindən adi yüklərin anbar 

emalı, təhlükəli yüklərin emalı, yüklərin çatdırılması, poçtun emalı və s. bu 

kimi xidmətləri yerinə yetirir. Qeyd edək ki, “Silk Way Airlines” Avropa,  

Asiya, Yaxın Şərq və Şimali Amerikada 20-dən çox istiqamətə müntəzəm 

reyslər yerinə yetirir. Aviaşirkətin donanması müasir və iritutumlu  “Boeing 

747-8F” və “Boeing 747-400F” yük təyyarələrindən ibarətdir. 

Yerinə yetirilmiş yük ton-kilometrlərlə (YTK) ifadə olunmuş yük 

aviadaşınmalarının həcmi üzrə statistik göstəricilərə (Cədvəl 1) nəzər yetirsək 

görərik ki, 2012-2015-ci illər arasında ən yüksək göstərici 2015-ci ildə 14 

102 764  (14 min ton) isə 2012-ci il ilə müqayisədə 15,1% artmışdır və 

nəticədə 12 849 857 (13 min tona yaxın) daşınmış yük təşkil etmişdir. O  
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cümlədən, həmin yükün 1 089 804 tonunu poçt təşkil etmişdir.  

2001-ci ildən etibarən  “Cargolux” aviaşirkəti [4] Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportuna və əks istiqamətə müntəzəm reyslər yerinə yetirir. 

“Silk Way Airlines” aviaşirkəti ilə “Cargolux” şirkəti arasında əməkdaşlıq, 

2010-cu ildən 2014-cü ilə kimi “Cargolux” şirkətinin “Silk Way Airlines” 

MMC-yə 3 ədəd  “Boeing 747-400F” təyyarəsinin tədarük edilməsini nəzərdə 

tutan müqavilənin imzalanmasından sonra daha da möhkəmləndi. Hazırda hər  

iki aviaşirkət arasında “Boeing 747” təyyarələrinə texniki xidmət, bu 

təyyarənin simulyatorunda heyət hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq mövcuddur. 

İqtisadiyyatın inkişafı Azərbaycanın regionlarında beynəlxalq 

standartlara cavab verəcək aeroportların tikilişinə imkan yaratdı. Belə 

aeroportlardan biri də 2011-ci ildə tikilib istifadəyə verilən və dördüncü 

beynəlxalq aeroport sayılan Qəbələ aeroportudur. (Bundan əvvəl Naxçıvanda, 

Gəncədə və Lənkəranda aeroportlar açılmışdır). Qəbələ aeroportu cəmi 

doqquz ay ərzində tikilməsinə baxmayaraq, ICAO-nun bütün standartlarına 

cavab verir və hər növ təyyarə, o cümlədən A-319, A-320, Boenge 757, 767 

tipli hava gəmilərini qəbul etmə iqtidarındadır. Bundan başqa uçuş-enmə 

zolaqları ağır çəkili yük təyyarələri üçün də nəzərdə tutulmuşdur.  

Mülki aviasiyanın inkişafı çərçivəsində Azərbaycan həmçinin təyyarə 

parkını yeniləmişdir. Mülki hava donanmasının tərkibinə “Aerobus-319”, 

“Aerobus-320”, “ATR-72” və “ATR-42” avialaynerləri əlavə olundu. Tu-

154, Tu-134, Yak-40 təyyarələrinin əvəzinə ilk dəfə 2000-ci ilin oktyabrında 

yüksək effektivli Boeng – 757 tipli hava gəmisini əldə etdi. 2005-ci ilin 

sentyabrında isə Airbus İndustry şirkəti ilə müqaviləyə uyğun olaraq A-319 

tipli hava gəmisi alınmış və Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan 

“Gəncə”nin adı verilmişdir. 2007-ci ilin avqust ayında AZAL Avions de 

Transport Regional şirkətindən ATR 42/72-500 tipli laynerlər aldı. AZAL 

Boeing şirkəti ilə dünyada “DreamLine” adı ilə məşhur olan Boenge-787 tipli 

avialaynerlərin alınması haqqında müqavilə imzaladı. 02.06.2011-ci ildə yeni 

təyyarə “Boeing 767-300 ER” istismara buraxıldı. Bu uçuş xəritəsininin 

genişləndirilməsinə və transatlantik reyslərinə daxil olmağa imkan verdi. 

07.11.2015-ci il tarixindən etibarən “Azərbaycan Hava Yolları” QSC 

(AZAL) “Boeing-787-8” Dreamliner [5] tipli avialaynerlə həftədə iki dəfə 

olmaqla Bakı-Nyu-York-Bakı istiqamətində müntəzəm uçuşlara başladı.  

Halhazırda Bakı-Naxçıvan reyslərındə Airbus-319, Airbus – 320 və 

Boeng-757 markalı təyyarələr istifadə olunur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 

24 oktyabr 2010-cu ildə AZAL şirkəti daxili marşrutlarda Tu-154 tipli rusiya 

təyyarələrindən imtina etdi. Geniş füzelyajlı təyyarələrin qəbulu üçün yeni 

uçuş-enmə zolaqları tikildi və istifadədə olunanlar isə təkmilləşdirilmişdi.  

Bundan başqa, 2016-cı ildə “Farnborough Airshow – 2016” 

aviasalonu çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə aparıcı aviatikinti  
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şirkətləri arasında 2018-2020-ci illər üçün 10 ədəd “Boeing 737 MAX” 

təyyarəsinin tədarükü haqqında mühüm razılaşmalar əldə edildi [6]. 

Həmçinin, 2016-cı ildə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin ilə “İlyuşin 

Finans Ko.” [7] şirkəti arasında 10 yeni “МC-21” magistral təyyarələrinin 

lizinqə verilməsinə dair niyyət memorandumu imzalandı. Təyyarələrin 

tədarükü 2019-2020-ci illər üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə dünyada ən 

böyük seriyalı yük təyyarəsi olan “Аn-124-100” (“Ruslan”) təyyarəsinin 

maliyyə lizinqinə verilməsi üzrə müqavilə imzalanıb. “Аn-124-100”  

(“Ruslan”) təyyarəsinin alınması Azərbaycan mülki aviasiyasının inkişafında 

yeni mərhələ olacaq, ölkəmizin dünya yük aviadaşımaları bazarında 

mövqelərini möhkəmləndirməyə və rəqabət üstünlüyünü artırmağa imkan 

verəcək.  

Yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulmuş parkın üçdə iki hissəsi daha 

müasir texnikanın əldə olunması hesabına yenilənmişdir. Hal-hazırda Silk 

Way aviaşirkətinin istifadəsində İlyuşin İL-76 tipli, 4-cü pillə səs səviyyəsinə 

uyğun PS-90A-76 mühərrikləri ilə təchiz edilmiş İL-76TD-90SW tipli 

təyyarələr vardır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “Aerobus-380” 

avialaynerini qəbul edəcəkdir.  

Əsası 2007-ci ildə qoyulan “Silk Way Business Aviation” şirkəti isə 

2015-ci ildə “Gulfstream” korporasiyasının ən yeni modeli olan “G650” 

təyyarəsini əldə etdi. Bu təyyarə ən uzun uçuş məsafəsini qət etməyə qadir və 

daha geniş salona malikdir. G-650 biznes-sinfin ən qabaritli, yüksək sürətli 

reaktiv təyyarəsi olaraq, biznes aviasiyanın əsl qızıl standartı hesab 

olunur.  G-650 təyyarəsi imtiyazlı sərnişinlərinin rahatlığını bu kateqoriyadan 

olan digər təyyarələrlə müqayisədə daha yüksək səviyyədə təmin edir. 

Azərbaycanda aviasiyadan istifadə edən sərnişinlərin sayı artdıqca, 

təhlükəsizlik məsələsi daha tez-tez müzakirə olunmağa başladı. Yüksək 

səviyyədə təhlükəsziliyin təmin edilməsi aviadaşıyıcılar üçün rəqabətdə 

üstünlükdür. 2018-ci ilin may ayında JACDEC [8]  (aviasiya nəqliyyatında 

bədbəxt hadisələri araşdıran tətqiqat bürosu) tərəfindən dünya üzrə ən 

təhlükəsiz  10 aviaşirkətin siyahısı dərc edilmişdir.  Siyahıya başçılıq edən 

aviaşirkətlər -  Emirates, Norwegian Air Shuttle, Virgin Atlantic AW 

(İngiltərə),  KLM (Hollandiya). Aviasiya ən təhlükəsiz nəqliyyat növü 

sayılır. Lakin fəlakətlər və insidentlər hər zaman diqqət çəkmiş və 

avidaşımaların sərnişinlərinə təsir göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev qeyd 

etmişdir: "Azərbaycan Hava Yollarının" ən vacib vəzifəsi uçuşların 

təhlükəsizliyinin təminatıdır". Milli aviadaşıyıcı “Azərbaycan Hava Yolları” 

aviaşirkətin uçuşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasına daima böyük 

diqqət yetirir. “Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin tətbiq etdiyi 

təhlükəsizlik standartları dünyanın ən yüksək standartlarının tələblərinə cavab  



74 

 

Sevinc CAVADOVA 
 
 

verir [9]. Təsadüfi deyildir ki, iri və dünyada ən çox nüfuza malik olan 

“ICAO” (International Civil Aviation Organization) beynəlxalq mülki 

aviasiya təşkilatının 2010-cu ilin fevral ayında təqdim etdiyi audit nəticələri 

“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin Azərbaycandakı uçuşlarının 

təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə olmasını sübut edir. “Azərbaycan Hava 

Yolları” aviaşirkəti 2008-ci ildən Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı 

Assosiasiyasının (IATA) aviasiyanın əsas məsələsi olan təhlükəsizlik auditini 

uğurla keçmişdir. Beləliklə, IOSA-nın (IATA təhlükəsizlik auditi) uçuşların 

keyfiyyət və təhlükəsizlik auditini keçməklə, “Azərbaycan Hava Yolları”  

aviaşirkəti IOSA Operatorları reyestrinə daxil edilmişdir və dünyanın ən 

təhlükəsiz aviaşirkətlər cəmiyyətinin tam hüquqlu üzvü olmuşdur. 

“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkətinin işinin təhlükəsizliyinin beynəlxalq 

səviyyədə tanınması həm daxili bazarda, həm də beynəlxalq aviadaşımalar 

bazarında bizim aviaşirkətlər üçün daha yüksək status zəmanəti verir. Silk 

Way Airlines şirkətinin İlyuşin və Antonov tipli təyyarələrdən ibarət 

aviaparkı ən yüksək aviasiya təhlükəsizliyi və mühafizə standartlarına cavab 

verir. 

Regionlar üzrə apardığım araşdırmalar isə onu göstərir ki, Azərbaycanın 

bir çox regionlarında əhalinin ödəniş qabiliyyətinin aşağı olması və aviasiya 

xidmət səviyyəsinin qənaətbəxş olmaması, regionlarımıza uçuşlar həyata 

keçirən aviaşirkətlər üçün sərfəli deyildir. Nümunə üçün, regionlar üzrə ikinci 

beynəlxalq hava limanı sayılan və Azərbaycanda aviadaşımaların həcminə 

görə ikinci yeri tutan Gəncə Beynəlxalq Hava Limanı üzrə 2015-2017-ci illər 

arası aviadaşınmaların statistik nəticələrinə nəzər salsaq (Cədvəl 2) görərik 

ki, sərnişin avaidaşımaların həcmi illər keçdikcə azalmaya doğru gedir. Lakin 

yük daşımalarda isə artım və azalma müşahidə olunur. Yük daşımaların 

həcmində böyük payı ölkədən ixrac olunan yüklər təşkil edir.  

                      Cədvəl 2. 

Daşınmanın növü 

İllər üzrə 

2015  2016 (artım %-lə)  
2017 (artım 

%-lə) 

Sərnişin 

daşınamaları 

(nəfər) 

256709 195433 (-24%)  
171131(-

12%)  

Yük daşımaları 

(ton) 
413.2 714.3(73%) 482.5(-32%) 

 

Beləliklə, Azərbaycanın bir çox regionlarında əhalinin ödəniş 

qabiliyyətinin aşağı olması və aviasiya xidmət səviyyəsinin qənaətbəxş 

olmadığı bir şəraitdə, aviadaşımaların həcminin artırılması, bunun üçün isə  
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regionallarda aviadaşımaların inkişafına investisiya vəsaitlərinin qoyulması 

aviadaşımaların təşkilati-iqtisadi inkişaf mexanizmi əsasında məqsədyönlü 

tənzimlənmə və stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edir. 

Bu məqsədlə xarici və yerli aviaşirkətlər üçün normal rəqabət şəraiti 

yaratmaq lazımdır ki, hava nəqliyyatı milli iqtisadiyyatın əsas bölməsi kimi 

səmərəli inkişaf edə bilsin və stabil şəkildə uçuşların təhlükəsizlik səviyyəsini 

azaltmadan, həmçinin, sosial və əmək standartlarına riayət etməklə inkişaf 

edə bilsin. 
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safety 

 

Экономическая оценка влияния экспортного потенциала на 

безопасность пищевых продуктов 

 

Xülasə: Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üçün yerli aqrar 

istehsalın genişləndirilməsi və ölkədə daxili aqrar bazarın qorunması əsas 

prioritet hesab edilir. Qloballaşmanın genişlənməsinin nəticəsi kimi alternativ 

yanaşmalar isə ölkə iqtisadiyyatının daha çox liberallaşmasını və ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyi üçün xarici ticarətin genişlənməsini ön plana çəkir. 

Məqalədə ölkənin zəruri miqdarda və keyfiyyətli ərzaqla təminatında və 

mövcud ərzağın əldə edilməsi üçün istehlakçıların kifayət qədər gəlirlərə 

malik olmasında ixrac potensialının rolu tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: qida təhlükəsizliyi, özünütəminetmə səviyyəsi, ixrac 

potensialı, fermer təsərrüfatı. 

 Abstract: The expansion of local agrarian production and the 

protection of the domestic agrarian market in the country are key priorities 

for the country's food security. As a result of the globalization expansion, 

alternative approaches point to the more liberalization of the country's 

economy and the expansion of foreign trade to the food security of the 

country. İn this article has been investigated the role of export potential in 

providing food security in the country in conditions of globalization, in 

particular, providing the country with essential quantities and high quality 

food, and the availability of sufficient income for consumers to obtain 

available food, has both scientific and practical significance. 

           Keywords: food security, self-sufficiency, export potential, farm. 

           Резюме: В нашей стране расширение местного аграрного 

производства для обеспечения продовольственной безопасности страны 

и сохранение внутреннего аграрного рынка является ключевым 

приоритетом. В результате расширения глобализации альтернативные  
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подходы указывают на более либерализацию экономики страны и 

расширение внешней торговли на продовольственную безопасность  

страны. При таком подходе существенная потребность населения в 

питании может быть достигнута путем либерализации внешней 

торговли. В статье были рассмотрены изучение роли экспортного 

потенциала в обеспечении продовольственной безопасности в стране в 

условиях глобализации, в частности предоставление стране 

существенных количеств и высококачественной пищи, а также наличие 

достаточного дохода для потребителей для получения доступной пищи 

имеет как научное, так и практическое значение. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 

самообеспеченность, экспортный потенциал, фермерское хозяйство. 

 

Giriş. Qlobal səviyyədə çoxsaylı təhlükəsizlik problemləri – enerji, 

qida, yoxsulluq, işsizlik, nəqliyyat, ekoloji, demoqrafik və s. mövcuddur. Bu 

problemlər qlobal miqyasda daha kəskin xarakter almış, ayrı-ayrı ölkələrin 

sərhədlərindən kənarlaşaraq ümumbəşəri xarakter almışdır. Həmin 

problemlər insanların yaşaması və fəaliyyəti üçün həmişə olmuş və daha 

qlobal səviyyəyə gəlib çatmışdır. İnsanların sağlam həyatı, səmərəli fəaliyyəti 

üçün onların tələbatları ödənilməli, istehlak tələblərinin ödənilməsi daim 

yaxşılaşdırılmalı, ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər reallaşdırılmalıdır. Belə 

tədbirlər əhalinin artması və istehsal ehtiyatlarının istifadəsi ilə bağlı qida 

məhsullarının istehsalıdır. Hər bir ölkə əhalisini zəruri keyfiyyətdə və ekoloji 

təmiz qida məhsulları ilə təminatı üçün öz daxili istehsalını genişləndirməli 

və həm də digər dünya ölkələrindən qida məhsulları gətirməlidir. Ölkənin 

qida təhlükəsizliyinin təminatı iqtisadi, sosial və siyasi mahiyyət 

daşımaqdadır. İqtisadi nöqteyi nəzərdən daxili istehsal hesabına qida 

təhlükəsizliyi daxili ehtiyatlardan istifadə edilməsinə, yəni qida məhsulları 

istehsalında alternativ olmayan kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına torpaq, 

əmək, texnika, texnologiya, maliyyə və s. ehtiyatlara əsaslanır. Bu kənd 

təsərrüfatı və qida məhsullarının digər ölkələrdən idxalının azaldılmasına, 

məhsulun daşınmasına sərf olunan xərclərin azalmasına, əhalinin 

məşğulluğunun yaxşılaşmasına səbəbdir.  

 Arxipov A., Qorodetskiy A. və bəzi digər alimlərin fikrincə, iqtisadi 

təhlükəsizlik millətlərarası və beynəlxalq səviyyədə ictimai ehtiyacların 

səmərəli təminatını yerinə yetirmək üçün ölkə iqtisadiyyatının “bacarığıdır”. 

[5, s.38] Məsələn, Moisenko E.Q., Myasnikoviç М.V. və başqaları qeyd 

edirlər ki, iqtisadi təhlükəsizlik miqyasca dəyişərək, müxtəlif sosial 

səviyyələrdə özünü göstərir. Beləliklə, müxtəlif səviyyələrdə iqtisadi 

təhlükəsizlikdən söhbət açmaq olar, məsələn, beynəlxalq iqtisadi  
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təhlükəsizlik, milli iqtisadi təhlükəsizlik, hər hansı müəssisənin və ya 

kollektivin iqtisadi təhlükəsizliyi, ailə təsərrüfatının və fərdin iqtisadi 

təhlükəsizliyi. [6,7. s.5-10] Beləliklə, bəzi alimlər iqtisadi təhlükəsizliyə 

şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin həyati vacib maraqlarına mümkün mənfi  

təsirlərin aradan qaldırılması üçün şəraitin yaradılması prosesi kimi baxırlar. 

Bu proses qarşılıqlı əlaqədə olan müxtəlif səviyyələrin, məsələn, beynəlxalq, 

milli, regional, sahəvi, ayrıca götürülmüş təsərrüfat subyekti və şəxsiyyəti 

əhatə edən səviyyələrin yaratdığı tam sistemdir. İstehsal, sosial və ekoloji 

sferalar isə bu sistemin mühüm tərkib hissələridir. 

1. Qida təhlükəsizliyinin mahiyyəti və nəzəri-koseptual əsasları. 
Bir sıra iqtisadi ədəbiyyatlarda qida təminatı və qida təhlükəsizliyi 

anlayışlarına sıx-sıx rast gəlinir. Hər iki anlayış qida probleminin həllinə 

yönəlmişdir və bir-birini tamamlayır. Qida təminatı dedikdə, tələbatların 

ödənilməsini, istehlakın hərtərəfli və etibarlı təmin edilməsi məsələləri 

nəzərdə tutulur. O, əhalinin yerli və idxal hesabına tələbatının minimum 

fizioloji normalara uyğun qida məhsulları ilə ödənilməsi vəzifələrini qarşıya 

qoyur. Qida təhlükəsizliyi isə həmin kəmiyyət hədəflərini nəzərə almaqla ölkə 

vətəndaşlarının sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün qəbul olunmuş 

normalara müvafiq qida məhsulları ilə tam və təhlükəsiz təminatıdır. O, 

ölkənin strateji maraqlarının qorunmasının idxaldan asılılığının aradan 

qaldırılmasının, özünün zəruri həcmində və keyfiyyətdə yaxşılaşdırılmasının, 

iqtisadi sabitliyin və sosial dayanıqlığının əsas şərtidir.  [1. s.193] 

Əhalinin qida ilə davamlı təminatı, qidanın hamı üçün əlçatan olması və 

onun təhlükəsizliyi hər bir dövlətin sosial sahədə həyata keçirdiyi mühüm 

vəzifələrindən biridir. İqtisadiyyat elmində də əhalinin ərzaq təminatı ilə 

bağlı müxtəlif diskussiyalar artıq neçə yüzilliklərdir ki, davam edir. Müzakirə 

edilən əsas sual ondan ibarətdir ki, dünya əhalisi artdıqca qidayla davamlı 

təminat mümkün olacaqmı? Əhali artımı ərzaq təhlükəsizliyinə təhdid 

yaratmırmı? Qida təminatı ilə bağlı Maltusun baxışlarına nəzər salaq.  

Maltus belə hesab edirdi ki, qida təhlükəsizliyi və aclıq qida təminatının 

çatışmazlığı ilə bağlıdır. Maltusa görə əhali artımı qidaya olan tələbatı 

artırdıqca qidayla təminata mənfi təsir göstərir.  Yeni Maltusçuların əsas 

fərziyyəsi ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatının və sənayenin inkişafı daha 

çox insanın qidalanmasını tələb edir. Bu, bir neçə problemin yaranmasına 

səbəb olur. Məsələn, ekoloji problemlər kəskinləşir (“planet getdikcə ölməyə 

başlayır”), əhalinin sayı davamlı olaraq artır, qida məhsullarının miqdarı 

azalır. [10] 

 Qida təhlükəsizliyinin rolu insanın varlığının əsas göstəricisidir. Çünki, 

ərzağın qıtlığı aclıq və ölümün əsasını qoyur. Hər bir insan yüksək keyfiyyətli 

və müxtəlif növlü qida məhsullarının istehlakı həyat və sağlamlığı üçün 

vacibdir. Əhalinin qidalanma səviyyəsi ölkənin ümumi iqtisadi inkişafının  
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səviyyəsini xarakterizə edir. Belə ki, qida məhsullarının istehsalı istənilən 

istehsal növünün ilkin şərti olub, var və olacaqdır. Əhalinin qida məhsulları 

ilə təminatı sosial həyatın iqtisadi strukturun həyat qabilyyətliliyinin 

səviyyəsinin vacib faktoru və müəyyənləşdirici  kriteriyasıdır.  

Qida təhlükəsizliyi problemi insanın yarandığı gündən mövcud olmuş  

və insanın inkişafı ilə öz xarakteri və ölçülərini dəyişmişdir. Artıq XX əsrin 

ikinci yarısından başlayaraq qlobal problemə çevrilmişdir. Qida məhsulları 

lazımi həcmdə istehsal olunmadıqda bu cəmiyyətdə o, nəzərə çarpan bir 

fakta-qida çatışmamazlığına, bu isə öz növbəsində ciddi sosial–siyasi 

problemə çevrilir. Təbii fəlakətlər, müharibələr, ölkədə iqtisadi böhranlar, 

ictimai quruluşda radikal dəyişikliklər, əhalinin və qida istehsalı 

obyektlərinin əraziyə görə qeyriproporsional yerləşməsi və s. qida 

çatışmazlığı problemini yaradan səbəblərdəndir. Bununla əlaqədar olaraq, 

dövlət və eləcə də  bütün bəşəriyyət üçün qida və qida təhlükəsizliyinin stabil 

təminatı ən vacib problemlərdəndir. XX əsrdə dövlətlərarası ticarətin inkişafı 

ilə əlaqədar olaraq qida problemi bir qrup dövlətlərin digərləri üzərində siyasi 

təzyiq vasitəsinə çevrilmişdir. Belə ölkələr digər ölkələrdəki qida problemini 

mütəmadi öyrənirlər. Eyni zamanda öz ölkələrində qidala təminatı yüksək 

səviyyədə saxlayaraq digər ölkələrin bazarlarında öz paylarını 

genişləndirməyə çalışırlar. Bu isə ixracatçı ölkələrə idxalçı ölkələrlə qarşılıqlı 

münasibətlərdə yumşaq təsir vasitələri (gömrük baryerləri, qiymət siyasəti, 

ixrac subsidiyaları və s.) ilə yanaşı, sərt tədbirlərin (embarqo, idxala qoyulan 

qadağalar, iqtisadi sabotaj və s.) tətbiqinə şərait yaradır. Eyni zamanda, qida 

idxal edən ölkələr xarici iqtisadi siyasəti daxili qida bazarının, daxili 

istehsalçı və ixracatçıların xarici rəqabətdən müdafiəsinə, eləcə də qidala 

özünü təminatını yüksəldərək daxili bazarların idxal üçün tamamilə  

bağlanması istiqamətinə yönəldirlər. Göründüyü kimi, qida təhlükəsizliyi 

bütün dünya ölkələri üçün dövlətin suverinitetinin, onun daxili siyasətinin və 

eyni zamanda, beynəlxalq əlaqələr müstəvisində suverenliyinin əsas şərtidir.  

[4, s.156] 

Qida təhlükəsizliyi anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur  ki, 

onların müqayisəsi, fərqlərin, əsasən aşağıdakı tərkib elementlərinin, bu və ya 

digərinə üsünlük verilməsinin nəticəsi olduğunu söyləməyə əsas verir:  

1) Təhlükəsiz və kifayət miqdarda qida məhsullarına fiziki əlyetərlik;  

2) Əhalinin bütün sosial qruplarının kəmiyyət və keyfiyyətdə qida 

məhsullarına iqtisadi əlyetərliyi;  

3) Qida müstəqilliyi (milli qida sisteminin iqtisadi müstəqilliyi);  

4) Ölkənin bütün regionlarının əhalisinin qidala etibarlı təchizatı, yəni 

milli qida sisteminin mövsümi, hava və digər “kənarlaşmaların” təsirini 

minimumlaşdırması qabiliyyəti;  

5) Dayanıqlıq, başqa sözlə, milli qida sistemi geniş təkrar istehsal  
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rejimində inkişaf edir”.  

2. Qida təhlükəsizliyinin mövcud vəziyyətinin təhlili. Ölkənin 

zəruri həcmdə qida məhsulları idxalı üçün valyuta ehtiyatlarının daxil olması 

məqsədilə ixrac potensialının yaradılmasını tələb edir. Bu zaman nəzərə 

almaq lazımdır ki, qida məhsulları idxal edən ölkə üçün həmin qida əmttə 

olsa belə, strateji əmtəə hesab etmək olar. Onun davamlı olaraq satın alınması  

cəmiyyətdə sabitliyə təminat verir. İxracatçı ölkə üçün isə, həmin əmtəələr 

siyasi və iqtisadi təzyiq vasitəsi (embarqo qoymaqla, güzəştləri azaltmaq və 

ya ləğv etməklə, ticarətdə məhdudiyyətlər tətbiq etməklə) kimi istifadə edə 

bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, qida məhsulları idxalının bir xüsusiyyəti də 

ondan ibarətdir ki, onların qiyməti qeyri-sabit olmaqla, bir çox hallarda öz 

real dəyəri ilə adekvat olmur. Qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlət 

müəyyən hallarda strateji məhsulların idxalı məqsədilə yüksək məbləğdə 

ödəniş ödəmə məcburiyyətində qalır.  

Azərbaycanda əsas ərzaq məhsulları ilə təminatı məqsədi ilə həyata 

keçirilən tədbirlər özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi və daxili 

ərzaq bazarının idxaldan asılılığının azaldılması məsələlərinin vahid 

müstəvidə həllini nəzərdə tutur. Son illər ərzində bu istiqamətdə ciddi 

müsbət addımlar atılmışdır və bu proses davam etməkdədir. 2010-2016-cı 

illər üzrə ölkənin keyfiyyətli bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilə 

özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, daxili ərzaq bazarının əsas 

məhsullar üzrə idxaldan asılılığının azaldılması və dövlət tərəfindən ərzaq 

ehtiyatlarının yaradılması məsələlərinin həllində, xüsusilə son illər mühüm 

nailiyyətlər əldə edilmişdir (cədvəl 1.) Cədvəl 1. 

Azərbaycanda bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilə  

özünütəminetmə səviyyəsi  (%) 

 2010 2015 2016 2017 

Dənlilər cəmi  56,5 64,5 63,8 66,3 

o cümlədən, buğda 48,9 54,8 52,9 58,1 

Paxlalılar  65,8 69,3 68,4 73,7 

Kartof 100,5 89,1 85,5 89,2 

Bütün növ tərəvəz 97,6 103,4 105,4 115,2 

Bostan məhsulları 100,0 100,0 100,2 100,2 

Meyvə və giləmeyvə 107,9 113,7 116,4 122,4 

Üzüm 90,4 93,1 89,2 93,4 

Mal-qara və quş əti 87,7 94,7 87,9 84,7 

Süd və süd 

məhsulları 
70,4 84,3 

87,7 86,1 

Yumurta 97,9 99,7 98,8 100,5 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/food_balances/ 

             Azərbaycanın ərzaq balansları .Bakı, DSK, 2018, s.74-75 

https://www.stat.gov.az/source/food_balances/
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Bu cədvəl əsasında hazırlanan aşağıdakı histoqram təsvirindən 

özünütəminetmə əmsalının müasir vəziyyətini daha aydın görə bilərik: 

      
Şəkil 1. 

2017-ci il üzrə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarının 

 özünütəminetmə səviyyəsi (%) 

Cədvəl və şəkil 1-dən görünür ki, Respublikamız meyvə və giləmeyvə 

(22,4%), bostan məhsulları (0.2%), tərəvəz (15.2%), yumurta (0.5%) artımla 

özünü təmin edə bilmişdir. Lakin taxıl məhsulları üzrə özünü təminat 

səviyyəsi 60-70% olmaqla bu məhsullar üzrə nisbətən idxaldan 

asılılığımüşahidə edilir. 

3. İxracatın dinamikası və ixrac potensialının qida 

təhlükəsizliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi. Aparılmış hesablamalar onu 

deməyə əsas verir ki, yerli istehsal hesabına əhalinin tərəvəz, bostan və 

meyvə və giləmeyvəyə tələbatı tamamilə ödənilir. Müvafiq sahələrin 

inkişafı baxımından  ixracın təşviqi üzrə kompleks tədbirlərin həyata 

keçirilməsi məqsədəuyğundur. Belə ki, Azərbaycanda tərəvəz, bostan və 

meyvə və giləmeyvəyə istehsalı sahələrinin ixrac potensialını, yaxın 

perspektivdə fəallaşdırmaq imkanları kifayət qədər realdır. 

Ölkədə aqrar-ərzaq bölməsinin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin 

təminatı vəziyyəti, artıq qeyd olunduğu kimi aqrar-sənaye sahələrinin 

inteqrasiyası səviyyəsi və onun səmərəliliyi ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Aqrar-sənaye sahələrinin inkişafında idxalın əvəzlənməsindən ixracın 

təşviqinə keçid xətti  Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində kənd təsərrüfatı  
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üçün maşın və mexanizmlərin istehsalı, bitki yağları, şəkər, konserv 

zavodları və  digər qida məhsulları istehsalı müəssisələri istismara 

verilmişdir. Haqqında danışılan aqrar-sənaye sahələrinin inkişafı müvafiq  

regional infrastrukturun modernləşdirilməsi ilə müşayiət olunur. 

Azərbaycanın ümumi ixracında qeyri–neft bölməsinin, o cümlədən 

kənd təsərrüfatının payı artmışdır. 2010-2017-cı illər ərzində aqroemal 

məhsulları ixracı müvafiq olaraq ölkənin qeyri-neft məhsulları ixracının 

47,4 faizi və 50,0 faizi olmuşdur.  

Qida təhlükəsizliyinin təminatı üzrə fəaliyyətin iqtisadi mühitində 

miqyas effektindən yararlanma imkanları, təsərrüfatların ölçülərinin 

optimallaşdırılması və kənd təsərrüfatında kooperasiya hərəkatının 

dəstəklənməsi hesabına reallaşa bilər.  

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının son illərdə ixracının artan 

dinamika ilə inkişaf etməsi davamlı olaraq müşahidə edilməkdədir. Dəyər 

ifadəsində əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının həcmi, son 15 il 

ərzində 5 dəfə, son 10 il ərzində 56,2 faiz, son 5 il ərzində isə 28,7 faiz 

artmışdır. Ötən dövr ərzində kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın artım 

dinamikası müxtəlif məhsullar üzrə fərqli olmuşdur və cədvəl 2-də 

verilmişdir. Belə ki, son 15 il ərzində tərəvəz, kartof və meyvə ixracının 

həcmi dəfələrlə artmışdır. Bunun müqabilində, tütün, pambıq və gön-dəri 

xammalının həcmi qeyri-sabit şəkildə dəyişmiş, əsasən azalma trendinə 

malik olmuşdur. Yun və ipək xammalının ixracı isə son 3-4 il ərzində 

tamamilə dayanmışdır. 

Cədvəl 2. Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac 

dinamikası (min ABŞ dolları) 

  

 
2000 2005 2010 

 
2015 2016 2017 

Meyv

ə 

 21980

.4 

146432

.4 

112484

.3 

 220087

.2 

243434

.9 

292048

.7 

Tərəv

əz 

 134.2 16860.

7 

23591.

1 

 70731.

0 

113195

.4 

184207

.6 

Karto

f 

 67.7 9363.9 16237.

5 

 20950.

2 

15789.

1 

25821.

6 

Pamb

ıq 

 36478

.3 

43973.

6 

15892.

0 

 19404.

4 

24052.

9 

48478.

2 

Tütün  9666.

5 

5395.3 5894.0  7431.8 7982.7 14265.

7 

Gön-

dəri 

 805.3 2133.9 11634.

0 

 12128.

1 

14713.

7 

13852.

6 

Yun   231.4 0.0 0.0  0.0 0.0 0 

İpək   134.0 441.1 0.0  0.0 0.0 0 
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Cəmi  69497

.8 

224600

.9 

185732

.9 

 350797

.7 

419168

.7 

578674

.4 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/trade/  

  Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın xarici ticarəti, Bakı-2018 

Nəticədə kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın strukturunda ciddi 

dəyişikliklərin dinamikası cədvəl 3-də verilmişdir. Belə ki, 2000-ci ildə əsas 

kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın 66,4 faizini pambıq və tütün, 31,6 

faizini meyvə təşkil etdiyi halda, son illər ərzində müvafiq ixracın 81-89 faizi 

meyvə, tərəvəz və kartof məhsullarından ibarət olmuşdur. Ümumilikdə isə,  

son 10 il ərzində kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın əsas hissəsini – orta 

hesabla 56-65 faizini meyvə məhsulları təşkil edib. İxrac dinamikasını qrafiki 

təsvirdə göstərsək, illər üzrə əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac 

həcmindəki kəmiyyət dəyişmələrinin şahidi ola bilərik: 
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Şəkil 2. Əsas növ kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac dinamikası (min 

ABŞ dolları). 

Bu dinamik artım qrafikindən müşahidə etmək olar ki, son 17 ildən bəri 

meyvə və tərəvəz məhsullarının ixrac dinamikasında ciddi artım müşahidə 

olunmaqdadır ki, bu da qeyri-neft sektoruna olan dövlət dəstəyinin və 

inkişafına yönəlik tədbirlərin uğurlu olmasından xəbər verir. Digər növ kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ixracatı üzrə isə hal-hazırda Dövlət 

Proqramları qəbul olunmuşdur.  Bunu da qeyd etmək olar ki, ümumilikdə  

https://www.stat.gov.az/source/trade/
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götürdükdə 2015-ci ildən sonra bütün növ kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracatında artım az da olsa müşahidə edilir. İxracın mütləq göstəriciləri ilə 

yanaşı bunu nisbi faiz göstəriciləri ilə də göstərmək mümkündür ki, bu da 

aqrar ixracatda həmin növ məhsulların xüsusi çəkisini nəzərə çarpdırır. Belə  

ki, cədvəl 3-dən göründüyü kimi, aqrar ixracatda meyvə və tərəvəzin 

xüsusi çəkisi 82%-dən çoxdur. 

Cədvəl 3. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracın strukturu  (%) 

   2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Meyvə  31.6 65.2 60.6 62.7 58.1 50.5 

Tərəvəz  0.2 7.5 12.7 20.2 27.0 31.7 

Kartof  0.1 4.2 8.7 6.0 3.8 4.5 

Pambıq  52.5 19.6 8.6 5.5 5.7 8.4 

Tütün  13.9 2.4 3.2 2.1 1.9 2.5 

Gön-

dəri 

 1.2 1.0 6.2 3.5 3.5 2.4 

Sair  0.5 0.1 0 0 0 0 

Cəmi  100.0 100.0 100.0 100.0 100 100 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/trade/ 

           Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın xarici ticarəti, 

Bakı-2018 

Xüsusilə ixrac məhsulunun rəqabətədavamlılığının artırılmasına diqqət 

yetirilməlidir: yəni daha az xərc və daha yüksək keyfiyyət prinsipi elmi 

əsaslarla gözlənilməsi təmin edilməlidir. Azərbaycandan ixrac məhsullarının 

nə dərəcədə texniki tərəqqiyə əsaslanaraq istehsal edilməsi təhlil edilməlidir: 

yəni ixrac və idxal məhsulları nə dərəcədə əsas istehsal amilləri (resurs və 

əmək) və mütərəqqi amillər (texnologiya və ixtisas dərəcəsi) əsasında 

yaradılır. Əgər ixrac məhsulları daha çox texnologiya və ixtisaslı əmək 

hesabına istehsal olunarsa bu, ölkənin üstünlüyü deməkdir. Azərbaycan 

istehsalçıları çalışmalıdır ki, ixrac məhsulları daha çox modern texnologiyalar 

və yüksəkixtisaslı əmək əsasında istehsal edilsin. Məsələn hesab edirik ki, 

Hekşer-Olin modelinə əsasən Azərbaycan hansı istehsal amilindən (əmək, 

resurs, texnologiya və s.) daha zəngin olacaqsa həmin amillərin hesabına da 

istehsal etdiyi məhsulların ixracı üzrə ixtisaslaşması təmin olunacaq.  

Azərbaycan  ixracatçıları xarici bazarların tələbini ödəmək üçün 

beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş sanitar və fitosanitar normalara, o 

cümlədən “Qida Məcəlləsi” və Bitki Mühafizəsi Konvensiyasının tələblərinə 

cavab verməlidirlər. Məsələn Avropa İttifaqında kənd təsərrüfatı sahəsində 

yaxşı kənd təsərrüfatı təcrübəsi və ərzaq emalı sənayesi üzrə Yaxşı İstehsal 

Təcrübəsi standartları da mövcuddur. Biz müasir Kənd Təsərrüfatı qurmaq 

üçün məhz bu təcrübədən yararlanmağımız məqsədəuyğundur. Bunun üçün  

https://www.stat.gov.az/source/trade/
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elmi və praktiki təcrübə mübadiləsinin aparılması, təlim və treyninqlərin 

keçirilməsi əsas şərtlərdən biridir. 

2008-ci ildən başlayan qlobal iqtisadi böhranın milli iqtisadiyyata 

təsirini minimuma endirmək, habelə ərzaq məhsullarının maya dəyərini aşağı  

salmaqla rəqabət qabiliyyətini gücləndirmək üçün dövlət tənzimlənən 

qiymətlərin aşağı salınması siyasətini elmi əsaslarla həyata keçirməsi 

məqsədəuyğundur. Dövlətin qiymət siyasəti vasitəsi iləiqtisadiyyatın 

sahələrarası balansını optimallaşdırmaq imkanları var. Azərbaycan 

Respublikasının sahələrarası balansı əsasında apardığımız tədqiqatlar 

nəticəsində hesablanıb ki, dövlətin tənzimlədiyi qiymətlər - neft məhsulları, 

elektrik enerjisi, qaz, su və komunal tarifləri əhalinin aşağı və orta 

təbəqəsinin gəlirlərinə uyğun tənzimləməsi, ölkədəümumi inflyasiya 

səviyyəsini minimum səviyyəyə endirə bilər. 

Bu zaman fiskal nöqteyi-nəzərdən dövlət gəlirlərinin azalacağı barədə 

arqument əsaslandırılmış görünmür. Belə ki, milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyətinin artması sonda vergi bazasının genişlənməsinə gətirib çıxarır ki, 

bu da özlüyündə dövlətin gəlirlərinin gələcək perspektivdə artımını 

şərtləndirir. Laffer əyrisi məhz vergi dərəcələrinin azalması və vergi 

bazasının genişlənməsi hesabına dövlət gəlirlərinin artımını ehtiva edir. 

Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin aşağı salınması ərzaq 

məhsullarınında maya dəyərinin ucuzlaşmasına və rəqabətqabiliyyətinin 

güclənməsinə gətirib çıxara bilər. [8. s.163] 

Qida təhlükəsizliyi qaydalarının üç əsas təsiri var: ticarətə mane olan 

təsir, neytral təsir və katalizator təsiri. Ticarətə mane olan təsir qida 

məhsullarının ixracatçılarına qarşı ticarət təhrifinə gətirib çıxaran 

tənzimlənmələrin mənfi təsirindən qaynaqlanır. Neytral təsir əsasən inkişaf 

etmiş ixrac edən ölkələrdə baş verir, burada tədqiqat və inkişaf xərcləri və 

standartların yüksək olması səbəbindən proteksionist siyasətə uyğunluq daha 

da nəzərə çarpır. Katalizator effektləri, ixrac edən ölkələrin müəyyən bir 

bazarda daha çox sərmayə qoymalarına və dünya ticarətində paylarını 

artırmasına səbəb olur. Bu cür təsir həmçinin inkişaf etmiş ölkələrə dünya 

bazarlarında mənfi dərəcədə təsirlənən inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixracını 

əvəz edərkən baş verir. Katalizator effektləri tədqiqat və inkişafdan (R&D), 

miqyas effektindən, institusional təsirdən və harmonizasiya üçün 

təşəbbüslərdən ibarətdir. 

R&D-nin əksəriyyəti inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarında müşahidə 

olunur. Miqyas effektinin təsiri məhdudlaşdırıcı tənzimləmələrə riayət etmək 

məqsədilə firma ölçüsünün artırıldığı inkişaf etməkdə olan bazarlarda 

müşahidə edilə bilər. Korporativ təsir, bazar məlumatları və texniki yardım 

göstərən daxili ixracatçı firmalara yönəlmiş institusional idarəetmə və 

rəhbərlikdir. Uyğunlaşma təsirləri namizəd ölkənin iqtisadi birliyə daxil  
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olmağı və onun qaydalarını birliyin prinsiplərinə uyğunlaşdırdıqda meydana 

gəlir. [9, s 7.] 

Ölkənin qida təhlükəsizliyini idxalat vasitəsilə təmin edən zaman 

hökümət əsas diqqəti xarici bazarlarda maksimum səmərə ilə satılması 

mümkün olan məhsulların istehsalına istiqamətləndirir. Qeyd etmək lazımdır  

ki, idxalatın daxili bazara təsiri birmənalı sayılmır. O, bir tərəfdən, ölkəni 

çatışmayan qida məhsulları ilə təmin edir, sosial-iqtisadi vəzifələri yerinə 

yetirir. Digər tərəfdən isə bununla yerli istehsalçıları bazarda sıxışdırır, 

rəqabət yaradır. Lakin, Professor İslam İbrahimovun bu fikirlərinə əlavə 

olaraq, onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, idxal olunan qida məhsulları ilə 

yerli məhsullar eyni bazarda istehlakçıların seçiminə təqdim olunarkən 

onların rəqabət qabiliyyətlilik səviyyəsi də o nisbətdə dəyişir. Belə ki, milli 

istehsalçılar da idxal məhsulları qarşısında, öz məhsullarını daim 

təkmilləşdirməyə, innovasiyaarı istehsala tətbiq edərək məhsulun maya 

dəyərini aşağı salmağa, reklam siyasətində yeni innovativ metodlar tətbiq 

etməyə meyllənir. Bu müddət ərzində dövlətin yerli istehsalçılara maddi-

texniki və hüquqi məsələlərdə dəstəyi çox önəmlidir. Çünki, xarici investorlar 

və ixracatçılar üçün əlverişli investisiya mühiti yaratmaqla yanaşı, dövlət həm 

də öz yerli istehsalçılarının da iqtisadi mənafeyini düşünərək, bir sıra 

kompensasiya edici islahatlar qəbul etməli, tədbirlər həyata keçirməlidir. Bu 

hal mümkün olmazsa, istehsalla idxal arasındakı “qızıl balans” pozular.  

Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, qida təhlükəsizliyinin 

standartlarında dəyişmələr kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac edilməsinə 

mənfi təsir göstərir. Qida təhlükəsizliyi standartlarının bir faiz artması 

ixracatın təxminən bir faiz azalmasına gətirib çıxarır. Yəni qida 

standartlarında (bu günlərdə yayılmış olan) böyük dəyişikliklər qida 

ixracatına zərərli təsirlər göstərəcəkdir. 

Bu tədqiqat Anderson və Wincoopun əsərlərində əks etdirilən dünya 

bazarında sabitlik bərabərlik şəraitində idxalatçı və ixracatçı ölkələrin tələbat 

və təchizat funksiyalarından əldə edilən cazibə modelinin yanaşması ön plana 

çəkilir. İxracatçı ölkənin əmtəələrinə istehlakçıların tələbatını əks etdirən 

iqtisadi-riyazi formullar istehlakçının gəlir funksiyasını maksimum dərəcədə 

artıraraq əldə edilir.  İxrac edən ölkənin mənfəət funksiyasını əldə etmək 

üçün bazarın rəsmiləşdirilməsi şərti (ümumi idxal tələbi ümumi təklifə 

bərabərdir) istifadə olunur. [9, s. 11] 

Professor İsa Alıyev ölkəmizdə xarici iqtisadi əlaqələrin ixracyönümlü 

məhsullar aspektində təkmilləşdirilməsini aşağıdakı kimi vermişdir: 

- ixrac potensialının inkişaf etdirilməsi; 

- idxalı əvəz edə bilən məhsul istehsalının stimullaşdırılması; 

- məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 

istehsalın texniki və texnoloji səviyyəsinin yüksəldilməsi; 
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- əlaqələrin əmtəə strukturu və coğrafi quruluşunun 

təkmilləşdirilməsi; 

- xarici iqtisadi əlaqələrin, inteqrasiya və kooperasiya əlaqələrinin 

yaradılması; 

- qarşılıqlı şərtlərlə xarici investisiya qoyuluşunun 

stimullaşdırılması; 

- kadrların ixtisas səviyyəsinin artırılması.  [2. s.285] 

                 Bu iqtisadçı alimlərin fikirlərindən nəticə çıxararaq, ölkədə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və ixracının artırılması, xarici iqtisadi 

əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi 

məqsədəuyğun olardı: 

1. kənd təsərrüfatı sahəsində ixrac potensialları və onun inkişafı 

istiqamətlərinin düzgün qiymətləndirilməsi; 

2. idxala real təlabat həcminin müəyyən edilməsi; 

3. idxalı əvəzləyici sahələrin inkişaf istiqamətləri və perspektivlərinin 

müəyyən edilməsi; 

4. xarici maliyyə-kredit resurslarının kənd təsərrüfatı sahəsinin 

inkişafına cəlbi; 

5. fermer təsərrüfatlarına potensial xarici bazarlara çıxışına dövlət 

dəstəyinin artırılması; 

6. emal sənayesinə aid ixracların fəaliyyətinin stimullaşdırılması; 

7. ixracın kommersiya bankları, BOKT ilə dövlət tərəfindən birgə 

kreditləşdirilməsi layihələrinin qəbul edilməsi; 

8. ixrac məhsullarının sığortalanmasında dövlətin təkrar sığortaçı 

qismində iştirakı. 

Nəticə. Tədqiqatın nəticələri onu göstərmişdr ki, ixracatçı və idxalatçı 

ölkələrdə iqtisadi fəaliyyət (xüsusilə ÜDM-i) ərzaq ixracına əhəmiyyətli təsir 

göstərir. Bu dəyişənlər hər il yuxarıya doğru irəliləyir və bu amillər gələcəkdə 

inkişaf etməkdə olan ölkə ərzaq ixracına müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Qiymətlər və məsafə inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzaq ixracına 

əhəmiyyətli təsir göstərmir. İnkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələr 

arasında çatdırılma və paylaşdrıcı sistemlər qurularsa, qiymətlərin dəyişməsi 

beynəlxalq ticarətdə məhdudiyyət  kimi görünməz. Son illərdə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının artırılması aqrar siayəsin əsas 

prioritet məsələlərindən biri olmuşdur. Məhsul istehsalının və ixracının 

artırılması kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair “Strateji 

Yol Xəritəsi”də öz əksini tapmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixrac 

potensialının gücləndirilməsi və ixracın stimullaşdırılması baxımından 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilir: 
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a) Kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçı fermer təsərrüfatlarının  peşəkar 

ictimai birliyi daxilində (assosiasiyanın) təşkilatlanmaları; 

- assosiasiyanın yaradılması üçün əsas ixracatçılarla müzakirənin 

keçirilməsi; 

- assosiasiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi və institutlaşması üçün təşkilati 

dəstəyin göstərilməsi; 

- kənd təsərrüfatı məhsulları ixracatçılarının ehtiyacları və çətinlikləri ilə 

bağlı assosiasiyanın aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə müzakirə 

tədbirlərinin dəstəklənməsi; 

b) İxrac prosedurları üzrə sənədləşmə işlərinin daha da asanlaşdırılması; 

- mənşə və fitosanitar sertifikatlarının hər bir istehsalçının fəaliyyət 

göstərdiyi rayonlardan əldə edilməsi mexanizminin yaradılması; 

- bir neçə nəqliyyat vasitələrinə yüklənmiş bir yük partiyasına görə 

sahibkarlardan hər bir yük maşınına görə ayrıca bir yük gömrük 

bəyannaməsi tələb olunması praktikası ilə bağlı qeyri-müəyyənliyin 

aradan qaldırılması;  

- yük gömrük bəyannamələrinin, o cümlədən müşaiyətedici sənədlərin 

təqdim olunması və eyniləşdirilməsi üzrə fəaliyyətlərin 

elektronlaşdırılmasının başa çatdırılması; 

c) İxracatın maliyyələşdirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

- dövlət büdcəsindən ayrılan güzəştli kreditlər hesabına ixrac 

əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi mexanizminin yaradılması; 

- ixracatçı fermerlərin maliyyələşdirilməsi zamanı daha çox innovativ 

mexanizmlərdən (forfeytinq, françayzinq və s.) intensiv istifadə edilməsi 

beynəlxalq standartlarla uzlaşmanı daha da asanlaşdırar. 

- ümumilikdə isə “ixracata dayanan iqtisadi artım modelin”in bəyan olduğu 

bir dövrdə dünya təcrübəsinə uyğun olaraq ayrıca “Eximbank”ın 

yaradılması da məqsədəuyğundur; 

d) Keyfiyyətə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

- uzunmüddətli tədbir olaraq, ilk növbədə, ölkədə qida təhlükəsizliyi, kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin idarəedilməsi sisteminin 

köklü şəkildə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı aydın hədəflərə malik strateji 

fəaliyyət planının hazırlanması; 

- qısamüddətli tədbir olaraq kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

keyfiyyətinin idarəedilməsi sahəsində ixtisaslaşmış Avropa mənşəli, ən 

azından Türkiyə mənşəli bir sertifikatlaşdırma şirkəti ilə birgə 

müəssisənin yaradılmasının dəstəklənməsi, yaxud da Avropa mənşəli 

müvafiq sertifikatlaşdırma şirkətinin ölkədə fəaliyyət göstərməsi üçün 

müvafiq tədbirlərin görülməsi. 

Tədqiqatların ümumi yekunu olaraq vurğulamaq lazımdır ki, ixrac 

potensialının artırılması üçün hazırlanan tövsiyyələr kənd təsərrüfatı  
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məhsulları istehsalının və eləcə də ixrac potensialının artırılmasında xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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Müəssisələrdə iş-məişət tarazlığının təmin olunması çərçivəsində həyata 

keçirilən ailə dostu məşğulluq  siyasətləri 

 

Family Friendly Policies Into Work Life Balance in Enterprises 

 

Политика дружественных семей в балансе работы и жизни на 

предприятиях 

 

Xülasə: Tədqiqatın məqsədi – tədqiqatın məqsədi müəssisələrdə iş-

məişət tarazlığının təmin olunması çərçivəsində həyata keçirilən ailə dostu 

məşğulluq siyasətlərini ortaya qoymaqdır. 

Tədqiqatın metodologiyası – analitik təhlil və sistemli yanaşmadır. 

Tədqiqatın nəticələri – tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, iş 

və məişət insan həyatının iki mühüm ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla 

insanların məsuliyyət və öhdəliklərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

Bu məsuliyyət və öhdəliklərin həm iş, həm də məişətin tələbləri səviyyəsində 

yerinə yetirilməsi ya iş-məişət tarazlığının, ya da iş-məişət çəkişməsinin 

təzahürü kimi çıxış edir. İş-məişət tarazlığının təmin edilməsi həm fərdlərin 

rifahı, həm də rəqabət mühitində müəssisələrin fəaliyyətinin səmərəliliyi və 

məhsuldarlığı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Araşdırmada insan 

resurslarının strateji idarə edilməsi baxımından iş və məişət arasındakı 

tarazlığın təmin edilməsi və bunun üçün dünya təcrübəsində müəssisələr 

tərəfindən tətbiq edilən  ailə dostu siyasətləri tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda 

siyasətlərin həm işçilər üçün, həm də işəgötürənlər (müəssisələr) üçün 

faydaları müəyyənləşdirilməyə çalışılmışdır.  

Açar sözlər: iş-məişət çəkişməsi, ailə dostu siyasətləri, iş-məişət 

tarazlığı, çevik iş imkanları, müəssisə performansı.  

Abstract: Purpose of the research – The aim of the research is to 

indicate family-friendly employment policies in the context of work-life 

balance in enterprises. 

Methodology – analytical analysis and systematic approach. 

Findings – As a result of the study, it was revealed that work and life  
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are two important integral parts of human life and play an important role in 

formation people's responsibilities and commitments. The fulfillment of these 

responsibilities and commitments in both work and living standards is a 

manifestation of work-life balance or work-life conflict. Work-life balance is 

so important for the welfare of individuals and efficiency and productivity of 

businesses in the competitive environment.  The study focuses on the balance 

between work and life  in terms of strategic management of human resources 

and the family-friendly policies applied by enterprises in world practice. At 

the same time, the benefits of policies for both employees and employers 

(organizations) have been sought.  

  Keywords: work-life conflict, family-friendly policies, work-life 

balance, flexible working arrangements, organizational performance.

Резюме: Цель исследования – Целью исследования является 

создание политики, учитывающей интересы семьи в области занятости в 

контексте баланса между работой и личной жизнью на предприятиях.   

Методология исследования – аналитический анализ и 

системный подход. 

Результаты исследования – В результате исследования 

выяснилось, что работа и жизнь являются двумя жизненно важными 

неотъемлемыми частями человеческой жизни и играют важную роль в 

формировании обязанностей и обязательствa людей. Выполнение этих 

обязанностей и обязательств как в плане работы, так и в жизни является 

проявлением баланса между работой и жизнью или конфликтом между 

работой и жизнью. Баланс работы и жизни имеет решающее значение 

для благосостояния отдельных лиц, а также эффективности и 

производительности предприятий в конкурентной среде. В 

исследовании изучалась политика, ориентированная на семью, 

проводимая предприятиями в мировой практике для обеспечения 

баланса между работой и жизнью с точки зрения стратегического 

управления человеческими ресурсами. В то же время были запрошены 

преимущества политики как для сотрудников, так и для работодателей 

(предприятий). 

 Ключевые слова: конфликт между работой и жизнью, 

политики благоприятной для семьи (или ориентированная на семью), 

баланс между работой и жизнью, гибкого графика работы, 

эффективности деятельности организации. 

GİRİŞ

İnsanlar gün ərzində vaxtlarının əksər hissəsini işdə və məişətdə 

keçirirlər. Onlar daima istər aşkar, istərsə də gizli şəkildə həyatlarını necə 

nizama salmaq və tarazlı hala gətirməklə bağlı yollar axtarırlar. Xüsusilə,  
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sürətlə  irəliləyən zamanın özü ilə gətirdiyi iqtisadi, sosial, demoqrafiq və 

texnoloji şərtlərin də mütəmadi olaraq sürətlə dəyişməsi sosial bir varlıq olan 

insanın həyatında tarazlıq anlayışını daha əhəmiyyətli hala gətirmişdir. 

Dəyişən şərtlər həyatın iki mühüm sahəsində-iş və məişət həyatında keyfiyyət 

tələblərini də artırır. Bir tərəfdə işçilər üçün ailə (məişət) həyatının 

keyfiyyətinin artması və sosial rifah halının yüksəlməsi, digər tərəfdə isə 

rəqabət mühitində işəgötürənlər (müəssisələr) üçün səmərəlilik, işin 

keyfiyyətinin artmasının zəruriliyi hər iki sahəni qarşı-qarşıya gətirir. İşçi 

üçün ailə (məişət) həyatının keyfiyyətinin artması və sosial rifah halının 

yüksəlməsi iş keyfiyyətinin artması ilə əldə edəcəyi qazancdan çox asılıdır. 

İnsan isə sosial varlıq olduğu üçün yaşadığı cəmiyyətdə sahib olduğu 

mövqedən asılı olmayaraq gün ərzində bir çox məsuliyyət və öhdəlikləri 

yerinə yetirmək üçün müxtəlif rolları yerinə yetirməyə məcburdur. Bu 

baxımdan məişətdə yerinə yetirməli olduğu məsuliyyət və öhdəliklərin ona 

verdiyi emisonal təzyiq onun iş həyatına, iş tələblərindən gələn məsuliyyət və 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi isə  məişətdəki rifahına təsir göstərir. Ona 

görə də elmi ədəbiyyatlarda hər zaman rollararası çəkişmələr və onun 

nəticələri, iş-məişət tarazlığının əldə edilməsinə təsir göstərə bilən siyasətlər 

araşdırılmış və tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Bu araşdırma da iş-məişət 

tarazlığının təmin olunması məqsədilə ailə dostu siyasətlərinin tətbiq edilməsi 

məsələsi öz əksini tapmışdır.   

İŞ-MƏİŞƏT KONSEPTİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

1.1. İş-məişət tarazlığı anlayışı və onun əsas komponentləri   

“İnsanlar seçimlərlə üzləşirlər”. Onlar gündəlik həyatlarında hər gün 

fərqli rolları (işdə, ailədə və ya məişət (ailə) həyatının müxtəlif sahələrində 

icra edirlər. Rolların bizdən tələb etdiyini yerinə yetirə bilmək üçün sahib 

olduğumuz resursları iş və məişət (ailə) həyatımız arasında necə 

bölüşdürəcəyimizə dair qərarlar veririk. İnsan həyatı üçün mühüm olan və 

eyni zamanda məhdud olan bu resurslar vaxt, enerji və maliyyə resurslarıdır 

[18, s. 128, 133-134]:  

1. Məhdud olmaqla yanaşı, xüsusilə itirilmiş vaxtın bərpa edilməsinin və 

ya artırılmasının mümkün olmaması bizi daim vaxtdan səmərəli idarə 

etməyin yollarını axtarmağa sövq edir. Gün ərzində vaxtın düzgün idarə 

edilməsi və ondan işin və məişət (ailə) həyatının tələb etdiyi qədər istifadə 

edilməsi, iş və məişət (ailə) həyatının insanların üzərinə qoyduğu öhdəliklərin 

optimal yerinə yetirilməsini təmin edir.  Bu da öz növbəsində işdən və məişət 

(ailə) həyatından əldə olunan məmnuniyyətin artması ilə nəticələnir. İşin 

tələb etdiyi vaxt, məişət (ailə) həyatına sərf olunan vaxtdan az və ya bunun 

əksi olduğu təqdirdə rollar bir-birilə çəkişərək şəxs üçün mənfi nəticələrin 

meydana gəlməsinə səbəb olur.   
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2. Vaxtdan fərqli olaraq enerji resursu artırıla bilən və bərpa edilən bir 

resursdur. Enerji üç hissədən ibarətdir: fiziki, zehni və hissi enerji. İş və 

məişət (ailə) həyatı üçün sərf edilən həm fiziki, həm zehni, həm də hissi  

enerjinin kifayət qədər olması onlardan əldə edilən nəticənin də müsbət 

olmasına səbəb olur. Bu da növbəti fəaliyyətlər üçün enerjinin artması və ya 

yenidən bərpasına gətirib çıxarır. İş və ya məişət (ailə) həyatına sərf etməli 

olduğumuz enerjidən daha az enerjinin sərf edilməsinin yaratdığı rollararası 

çəkişmələrin  mənfi nəticələri isə vaxt keçdikcə enerjinin daha da azalmasına 

və ya tamamilə itirilməsinə gətirib çıxarır. 

3. Gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz sonuncu məhdud resurs olan 

maliyyə resursunun çatışmazlığı isə ilk növbədə insan üzərində ailə (məişət) 

və iş məmnuniyyəti ilə yanaşı həm də həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsi 

deməkdir. Maslounun “Ehtiyaclar iyeraxiyası” nəzəriyyəsindəki kimi 

maliyyə resursları az olduğuna görə fizioloji və təhlükəsizlik ehtiyaclarını 

ödəyə bilməyən hər bir fərdin status əldə etmə və ya özünü təsdiq etmə kimi 

ehtiyacları da ödənmir. Bu da eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

insanlar üçün maliyyə resurslarının yetərliyi ilə iş- məişət (ailə) tarazlığı 

arasındakı əlaqənin inkişaf etmiş ölkələrə nisbətdə daha çox olduğunu 

göstərir. 

Resursların düzgün bölgüşdürülməsi və onun nəzarət altında 

saxlanılması bacarığı eyni zamanda həm işdə və həm də ailədə (məişətdə) 

bizə qoyulan tələbləri, məsuliyyət və öhdəlikləri yerinə yetirmə səviyyəmizi 

müəyyən edir. İş və ailədə (məişətdə) məsuliyyət və öhdəliklərin yerinə 

yetirilmə səviyyəsi arasındakı nisbət elmi ədəbiyyatlarda “iş-məişət tarazlığı” 

kimi ifadə olunur. İş-məişət tarazlığı haqqında ədəbiyyatlarda istifadə edilən 

təriflər aşağıdakı kimidir: 

 İş-məişət tarazlığı məişətdə (ailədə) və işdə məsuliyyət və 

öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsi üçün vaxtın kifayət etməməsidir [32, s. 

140]. 

 İş-məişət tarazlığı insanların nə vaxt, harada və necə işlədikləri 

üzərində nəzarət dərəcəsidir [31, s. 324-325]. 

 İş-məişət tarazlığı bir insanın iş və məişətdəki (ailədəki) rolunu nə 

dərəcədə yerinə yetirdiyini və onların tələblərini hansı səviyyədə bərabər 

təmin etdiyini göstərir [52, s. 4]. 

Gündəlik həyatında hər bir kəs bu tarazlığı yaratmağa çalışır, lakin 

tarazlıq haqqında irəli sürülən təriflərə baxmayaraq bu anlayış hər bir fərdin 

baxış tərzindən, dünya görüşündən və  tarazlıq anlayışını dərketmə 

səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir  [40]. Başqa sözlə, əslində İş-məişət 

tarazlığının məzmununu, mahiyyətini, əsas xüsusiyyətlərini qısa şəkildə ifadə 

edən tərifin hamı tərəfindən qəbul edilməsi ilə nəticə əldə etmək, bütün  
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insanların həyatında İş-məişət tarazılığına nail olmaq mümkün deyil. 

Məsələn, əgər hər hansı bir fərd həyatının tarazlıq mərkəzi kimi işi qəbul 

etmiş və bütün fikrini ona cəmləmiş, məişət (ailə) həyatını isə arxa plana 

atmışdırsa, bu, həmin fərdin İş-məişət həyatı arasında tarazlığa nail ola  

bilmədiyi mənasına  gəlmir. Yaxud digər bir fərd fərqli yaşama mərhələsində 

həm məişət (ailə), həm də iş həyatına fokuslanmışdırsa, onların hər ikisinin 

tələblərini yerinə yetirməyi özünə vəzifə kimi qoyursa, bu da həmin fərdin İş-

məişət tarazlığına nail olduğunu əks etdirmir, yəni iş və məişət (ailə) həyatı 

arasında tarazlığa nail olmaq bizim tarazlıq dediyimiz zaman nəyi 

düşündüyümüzdən, necə yaşamaq istədiyimizdən də asılıdır.  

Tarazlığın tərkib hissəsi iş və məişət (ailə) həyatından ibarətdir. 

Aşağıda bu tərəflərin hər birinin ayrı-ayrılıqda izahını verək: 

1. İş hər hansı bir karyeranı, iddialılıq və ya həvəsi ifadə etməklə, 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək kimi 

izah edilir [8, s. 62-64]. 

2. Məişət anlayışı da yenə Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ümumi 

yaşayış tərzi, yaşama və həyatı göstərməklə özlüyündə 4 komponentdən 

ibarətdir [8, s. 62-64]: 

a) Sağlamlıq. İş-məişət tarazlığının təməlində sağlamlıq dayanır. Hər bir 

fərdin sağlamlıqla bağlı problemləri onun ailə, din, asudə vaxt və işlə bağlı 

problemlərinin yaranmasına səbəb olur. Sağlamlığın İş-məişət tarazlığının ən 

təməl komponenti olmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, sağlamlıq insanların 

İş-məişət tarazlığı anlayışına baxış tərzindən asılı deyildir. Yəni hər hansı bir 

insan İş-məişət tarazlığının mərkəzində ailə, din və ya asudə vaxtı tutmadan 

özündə tarazlığı formalaşdıra bilsə də, sağlamlıqla bağlı bunu edə bilməz. 

Başqa sözlə, sağlamlıq olmadan İş-məişət tarazlığının əldə edilməsi qeyri-

mümkündür. 

b) Ailə. İş-məişət tarazlığında ailənin rolunun əhəmiyyəti istər maliyyə 

resurslarının əldə edilməsindən, istərsə də qadınların karyera qurmaq və 

inkişaf etdirmək istəyindən asılı olsun, işləyən qadın sayının artması və 

uşaqlara qulluq ehtiyacının meydana gəlməsindən asılı olaraq artmışdır. Bu 

baxımdan ailədən gələn məsuliyyət və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün 

lazım olan vaxtı, enerjini işin ailə üçün təmin etməsi İş-məişət tarazlığının 

təmin olunmasında mühüm rola malikdir. 

c) Din. İş-məişət tarazlığında din, dinə önəm verən və onu həyatının bir 

hissəsi kimi görən insanlar üçün dini öhdəliklərin yerinə yetirilməsi olduqca 

vacibdir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi həmin kateqoriyadan olan insanların 

məişət həyatından olan məmnuniyyətinin atmasına səbəb olur və məişət (ailə) 

həyatının məsuliyyət və öhdəlikərinin yerinə yetirilməsinin tamamlanması 

kimi dərk edir, eyni zamanda iş məmnuniyyəti üçün də əsas təşkil edir. 
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d) Asudə vaxt. İşdə keçirilən vaxt nəticəsində meydana gələn yorğunluq 

və stress müəyyən bir asudə vaxtla kompensasiya edilməlidir. Bu cür vaxt 

idman və ya fərdin maraq dairəsindən və özünü hansı fəaliyyətdə rahat, dinc 

hiss etməsindən asılı olaraq işdən kənar məşğul olmaq istədiyi istənilən 

fəaliyyət ola bilər. 

Şəkil 1-ə əsasən İş-məişət tarazlığının əhatə dairəsi göstərilmişdir [15]: 

1. Şəklə əsasən a) işin tələbləri və ümumi (və ya işdən kənar tələblər) 

rollar həddindən artıq iş yükü ilə yüklənməyə və b) ailə  və ya məişət tələbləri 

və digər ümumi (və ya məişətdən kənar yerinə yetirməli olduğumuz) rollar 

isə həddindən ailə yükü ilə yüklənməyə səbəb olur;   

2. Həddindən artıq iş və ailə rolları ilə yüklənmə fərdin cəmi rol 

yüklənməsini artırır; 

3. Cəmi rol yüklənməsi (və ya rol yükü) aşağıdakı üç nəticələrə səbəb 

olur: 

a. İş-məişət çəkişməsinə yol açır; 

b. Təşkilati rifaha (iş yerinə bağlılıq, iş məmnuniyyəti, məhsuldarlıq və 

s.) təsir göstərir;  

c. İşçilərin rifahına (stress, depressiya, sağlamlıq və s.) təsir göstərir; 

4. Həddindən artıq işlə yüklənmə və cəmi rol yüklənməsi işçinin işlədiyi 

təşkilat mədəniyyəti, iş üzərində nəzarət, çevik (dəyişkən) iş imkanları və 

idarəçinin (işəgötürənin) dəstəyi ilə yüngülləşdirilə bilər; 

5. Həddindən artıq ailə yükü və cəmi rol yüklənməsi isə ailə nəzarəti və 

dəstəyi ilə yüngünləşdirilə bilər. 

İş-məişət tarazlığı çərçivəsində nəzəri baxımdan fərdin cəmi rol yükünün 

səbəb olduğu nəticələri izah etməzdən öncə iş-məişət tarazlığına təsir edən 

faktorlara yəni, cəmi rol yükünün formalaşmasına səbəb olan faktorlara nəzər 

yetirək. 
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Şəkil 1.1: İş-məişət tarazlığının nəzəri çərçivəsi. 

 

 
 

Mənbə: Duxbury L, Higgins C. The 2011/12 National Study on 

balancing work, life and caregiving in Canada: The situation for Alberta 

teachers. Canada: Alberta Teachers' Association, 2013, p. 6. 

1.2. İş-məişət tarazlığına təsir göstərən faktorlar 
Cəmi rol yükünü formalaşdıran və iş-məişət tarazlığına təsir göstərən 

faktorları iki qrupda qruplaşdırmaq olar (Şəkil 1.2):  

 Fərdi faktorlar; 

 Təşkilati faktorlar.  

1.2.1. Fərdi faktorlar 

Fərdi faktorlar hər bir fərdin malik olduğu xüsusiyyətlərdən, 

keyfiyyətlərdən asılı olaraq iş-məişət tarazlığına təsir göstərən faktorlardır. 

Başqa sözlə, hər bir fərdin şəxsiyyəti, cinsiyyəti, yaşı, həyat dövrü və 

kariyera mərhələsi, enerji səviyyəsi, özünə nəzarət dərəcəsi və təhsili onun 

üçün iş və məişət arasındakı əlaqənin formasına təsir göstərir.  

Şəxsiyyət amilinin təsiri altında hər bir fərdin timsalında meydana gələn 

fərqlilik insanların iş və məişət tələblərinə necə reaksiya verməsini müəyyən  
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edir. Belə ki, əgər hər hansı bir fərd təbiəti etibarilə daha optimist, sosial, 

ətraf-mühitə açıq olarsa, o zaman iş və məişət tələblərini, həmçinin bu sahədə 

yaranan problemləri daha asan qəbullənə bilər ki, bu da bu tip fərdlərin iş-

məişət çəkişməsinə daha az məruz qalmasına səbəb olar. Bunun tam əksi olan 

daha çox qayğı çəkməyə meyilli, narahat fərdlər isə daha çox iş-məişət 

çəkişməsinə meyilli olacaqdır [36, s. 730].  

Qadınların iş qüvvəsi içərisində sayı və rolu artsa da cinsiyyət 

faktorunun önəmi, xüsusilə də ənənəvi cinsiyyət rollarına inamın güclü 

olduğu cəmiyyətlərdə ailənin maddi cəhətdən təmin edilməsi kişilərin 

məsuliyyətində, ailə ilə bağlı digər öhdəliklər, uşaqlara qulluq isə qadınların 

məsuliyyətində olur. Bu isə uşaqlı qadın işçilərin iş-məişət çəkişməsi ilə tez-

tez üzləşməsinə gətirib çıxarır [2, s. 2067; 47, s. 212].  

Hər bir fərdin enerji səviyyəsi onun tələb və öhdəlikləri nə dərəcədə 

təmin etməsinə, stressli vəziyyətlərin öhdəsindən necə gəlməsinə, yorğunluq 

və təzyiqin öhdəsindən gəlməsinə təsir göstərməklə fərdin iş-məişət 

tarazlığının strukturunu formalaşdırır. Xüsusilə uzun iş saatlarında, gərgin iş 

rejimində işləyib vaxtının çox hissəsini iş yerində keçirən insanlar üçün 

stress, yorğunluq, tükənmişliklə üzləşməmək üçün  özünə nəzarət etmə 

mühüm rola malikdir [9, s. 1]. 

Yaşdan asılı olaraq iş-məişət tarazlığına nail olmaq üçün həyata 

keçirilən fəliyyətlər hər bir fərdin timsalında fərqli olur. Xüsusilə daha yaşlı 

insanlar daha çox təcrübəli olduqlarına və səbr etməyə meyilli olduqlarına 

görə iş və məişət tələblərini və yaranan problemləri cavan insanlara nisbətən 

daha rahat qəbul edirlər. Yaşın artması ilə kariyera mərhələsində baş verən 

yüksəlişlər də həmçinin iş-məişət tarazlığına müsbət nəticə göstərir [20, s. 

266]. 

İş-məişət tarazlığına təsir göstərən sonuncu amil təhsilin olmamasıdır. 

Bu,  

fərdlərin iş və məişət tələblərinin və yaranan problemlərin qarşısında həll 

yolu tapa bilməməklə, iş-məişət tarazlığı ilə əlaqədar məlumatlı olmaması ilə, 

həmçinin tarazlığın təmin edilməsinə müsbət təsir göstərən informasiya 

texnologiyalardan istifadənin aşağı səviyyəsi ilə bağlıdır [51, s. 197-198]. 

1.2.2. Təşkilati faktorlar 

İş-məişət tarazlığına təsir göstərən təşkilati faktorlar deyərkən iş 

tələbləri, korporativ mədəniyyət, məişət tələbləri, məişət mədəniyyəti, sosial 

dəstək, informasiya texnologiyaları nəzərdə tutulur.  

Təşkilati faktorlar içərisində iş tələbləri deyərkən işlə bağlı işçinin üzərinə 

düşən öhdəlik və vəzifələr nəzərdə tutulur ki, bu tələblər az və ya çox olması 

ilə iş-məişət tarazlığına təsir göstərir [38, s. 287]. Burada təşkilatın korporativ  
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mədəniyyəti də iş tələblərinə təsir göstərir. Belə ki, bura təşkilat daxilində 

mövcud olan çevik (dəyişən) iş imkanı kimi və ya əksinə, uzun iş saatları, 

gözlənilmədən yaranan ailə-məişət məsələləri üçün verilən icazələr və ya 

icazə verilməməsi və s. kimi siyasətlər və prosedurlar daxildir [20, s. 266].   

Məişət tələbləri fərdin işdən kənar öhdəlik və məsuliyyətləridir. Bunlar 

ailədən edilən tələblər (uşaqlı qadın işçilər üçün uşaqlara qulluq ehtiyacı, 

ailənin yaşlı və əlil üzvlərinə qulluq və s), fərdin içərisində olduğu sosial 

mühitdən gələn və s. kimi tələblər ola bilər. Məişət mədəniyyəti isə məişətdə 

vəzifələrin bölüşüdürülməsi ilə əlaqəlidir. Başqa sözlə, ailə daxilində kimin 

hansı vəzifələri yerinə yetirməsi ilə bağlıdır [20, s. 266]. Vəzifələrin bölgüsü 

ilə fərdin üzərindəki məsuliyyət və öhdəliyin bölüşdürülməsi, üzərinə 

qoyulan rol yükünün azalması fərd üçün iş-məişət tarazlığını qoruyur. 

İnsan sosial bir varlıq olduğu üçün yaşadığı cəmiyyətdə daim digər insanlarla 

ünsiyyət qurma ehtiyacını hiss edir. Bu ünsiyyət onun gün ərzində düşündüyü 

və yerinə yetirməli olduğu işlərin (rolların tələb etdiyi vəzifələrin) digərləri 

ilə bölüşdürülməsidir ki, insan üçün düşüncənin və vəzifələrin ümumi 

yükünün artdığı anda bu cür təzyiq cəmiyyətdən gələn sosial dəstəklə 

tənzimlir [51, s. 197-198]. 

İnformasiya texnologiyalarının varlığı və inkişafı və ondan istifadənin 

zaman və məkan baxımından çətinliyin aradan qaldırılmasına təsiri 

nəticəsində əlçatanlılığın təmin edilməsi də iş-məişət tarazlığında müsbət rola 

malikdir [51, s. 197-198]. 

 

Şəkil 1.2: İş-məişət tarazlığına təsir edən faktorlar 
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Mənbə: Guest D. Perspectives on the Study of Work-Life Balance // 

Social Sciences Information, 2002, v. 41, No 2, p. 265;  Vyas A., 

Shrivastava D. Factors Affecting Work Life Balance - A Review // Pacific 

Business Review International, 2017,  v. 9, No 7, p.197-198. 

1.3. Cəmi rol yükünün iş-məişət tarazlığına təsiri

Cəmi rol yükünü formalaşdıran təşkilati və fərdi amillərin iş-məişət 

tarazlığına təsiri aşağıdakı nəticələrə səbəb olur:  

 İş-məişət çəkişməsi; 

 İşlə əlaqəli nəticələr; 

 İşlə əlaqəli olmayan nəticələr. 

1.3.1. İş-məişət çəkişməsi 

 İş-məişət çəkişməsi fərdin işdə yerinə yetirdiyi rollarla məişətdə 

yerinə yetirdiyi rolların bir-birinə təzyiqi nəticəsində yaranan rollararası 

çəkişmədir. Çəkişmə, hər hansı fərdin iş məsuliyyət və öhdəliklərinin icrası 

üçün yerinə yetirməli olduğu rolların məişət məsuliyyət və öhdəliklərinin 

icrası üçün yerinə yetirməli olduğu rollara müdaxiləsi zamanı və ya əksinə, 

məişətdə yerinə yetirdiyi rolların işdə yerinə yerinə yetirməli olduğu rollara 

müdaxiləsi zamanı baş verir [7, s. 706; 17, s. 888].  

 Rollararası təzyiqin yaratdığı iş-məişət çəkişməsi isə üç formada 

təzahür edir [19, s. 77, 81-82; 42, s. 3]: 

1) Vaxta görə yaranan çəkişmə fərdin bir rola sərf etdiyi vaxtın digər 

rola sərf etməli olduğu vaxta təzyiq və ya müdaxiləsi zamanı meydana 

gəlir. 

2) Davranışa görə yaranan çəkişmə hər bir rol üçün tələb edilən 

davranış qəlibləri və gözləntilərlə bağlıdır. Bu cür çəkişmə fərdin iş yerində 

nümayiş etdirməli olduğu və ya rəhbərinin ondan gözlədiyi davranışla 

ailədə ondan gözlənilən davranışlar arasındakı müxtəliflikdən meydana 

gəlir.  

3) Gərginliyə görə yaranan çəkişmə fərdin bir roldan əldə etdiyi mənfi 

psixoloji nəticələrin (stress, depressiya və s. kimi)  digər rola təzahürü 

zamanı baş verir.  

1.3.2. İşlə əlaqəli və işlə əlaqəli olmayan nəticələr 

 Fərdin cəmi rol yükünün işlə bağlı meydana gətirdiyi nəticələrə 

işçinin iş yerindən duyduğu məmnuniyyət, təşkilata bağlılıq, işdənçıxma 

niyyəti, işə davamiyyətsizlik, iş performansındakı dəyişiklik, iş yerindəki 

digər insanlara təsir, kariyera məmnuniyyəti və kariyera müvəffəqiyyəti 

aiddir. İş-məişət tarazlığı nəticəsində meydana gələn işlə bağlı olmayan 

nəticələrinə isə məişət məmnuniyyəti, evlilik məmnuniyyəti, ailə 

performansı, asudə vaxt məmnuniyyəti, işdənkənar davranış/performans, 

işdənkənar digər insanlara təsir aiddir [20, s. 265; 3, s. 280].   
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 İş məmnuniyyəti işçinin işi ilə bağlı gözləntiləri ilə işin xüsusiyyəti və 

təşkilatın korporativ mədəniyyəti arasındakı əlaqədir [33, s. 405]. İşçidə işlə 

bağlı gözləntilərin formalaşmasının kökündə iş-məişət tarazlığına təsir 

göstərən təşkilati və fərdi faktorlar dayanır. İşçinin işi ilə məişət həyatı 

arasında tarazlılığı pozan iş-məişət çəkişməsi ilk növbədə onun iş 

məmnuniyyətinə mənfi təsir göstərəcəkdir [46, s. 9-10]. İş məmnuniyyətinin 

aşağı düşməsi iş performansının, əmək məhsuldarlığının aşağı düşməsi ilə 

düz mütənasibdir. Nəticədə, iş məmnuniyyəti və iş performansı aşağı olan 

işçi çıxış yolunu işə davamiyyətsizlik və işdən çıxma niyyətində görərək 

sonda işlədiyi təşkilata bağlı olmayacaqdır. Digər tərəfdən, aşağı iş 

məmnuniyyətinin yaratdığı  mənfi təsir stress, depressiya, sağlamlıqla bağlı 

problemlərə yol açmaqla yanaşı işçinin məişət həyatında da özünü biruzə 

verəcəkdir. İşlə məişət arasındakı çəkişmə iş məmnuniyyəti ilə yanaşı məişət 

məmnuniyyətinin də azalmasına səbəb olacaqdır [37, s. 95-96]. 

 İşçinin iş və məişət rolları arasındakı çəkişmə yuxusuzluq, yorğunluq 

və tükənmişlik kimi problemlər yaratmaqla fərdin rifahına mənfi təsir göstərir 

və əqli sağlamlığın zəifləməsinə, əhval-ruhiyyəyənin pozulmasına və stressin 

meydana gəlməsinə gətirib çıxarır [21, s. 40, 44, 140]. Ümumiyyətlə, iş 

stressi işçiyə verilən səlahiyyət və resurslar ona həvalə edilmiş öhdəliklərə 

uyğun olmadığı zaman meydana gəlir [41, s. 239]. Burada əsas faktorlar 

zaman və enerji resurslarının yetərsizliliyi ilə iş öhdəlikləridir. Bundan başqa, 

rolların qeyri-müəyyənliyinin, iş zəmanətinin olmamasının, təşkilati 

ünsiyyətin zəifliyinin, karyera gözləntilərinin aşağı olmasının, iş yükünün çox 

olmasının və iş-məişət tarazlığının təmin edilməsi zamanı yaranan çətinliyin 

də iş stressini meydana gətirən faktorlardan olduğu qeyd edilir [23, s. 5]. 

Stress həm iş-məişət tarazlığına təsir göstərən faktor kimi, həm də iş-məişət 

çəkişməsinin nəticəsi kimi qəbul edilməlidir [20; 4, s. 280]. 

Şəkil 1.3: İş-məişət tarazlığının nəticələri. 

 
Mənbə: Guest D. Perspectives on the Study of Work-Life Balance //  
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Social Sciences Information, 2002, v. 41, No 2, p. 265;  Allen T.,  Herst 

D., Bruck C. et al. Consequences associated with work to-family conflict: 

a review and agenda for future research // Journal of occupational health 

psychology, 2000, v. 5, No 2, p. 280. 

2. AİLƏ DOSTU MƏŞĞULLUQ SİYASƏTLƏRİ 

2.1. Ailə dostu məşğulluq siyasətləri anlayışı 
Ailə dostu siyasətləri həm ailə və iş məsuliyyət və öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsi baxımından işçi, həm də iş-məişət tarazlığının əldə olunmasından 

gələcəkdə istifadə edilməsi baxımından işəgötürən üçün ikitərəfli qazancın 

əldə edilməsinə yönəlmiş siyasətlərdir. Özündə iş saatları və iş yeri 

proqramlarından ibarət olan çevik (dəyişkən) iş imkanlarını, məzuniyyət 

imkanlarını, maddi yardımlar və digər xüsusi öhdəlikləri birləşdirməklə geniş 

tədbirləri əhatə edir. 

Ailə dostu siyasətləri həm işəgötürən, həm də işçilər üçün tarazlıq, 

barəbərlik və qarşılıqlı əlaqə (sinerji) deməkdir [14, s.3].  Burada “tarazlıq” 

ifadəsi siyasətlərin iş-məişət tarazlığının təmin edilməsində müsbət rola malik 

olduğunu göstərir. “Bərabərlik” gender bərabərliyini göstərir ki, bu 

siyasətlərin tətbiqi daha çox qadınların iş qüvvəsindəki rolunun artması ilə 

başlamasına baxmayaraq hazırda bütün işçiləri əhatə edir [39, s. 60; 29]. 

Sonuncu “qarşılıqlı əlaqə (sinerji)” isə siyasətlərin həm işçilər, həm də 

işəgötürənlər üçün qarşılıqlı faydalılığının göstəricisidir. Bu baxımdan ailə 

dostu siyasətləri həm biznes strategiyası, həm də korporativ sosial məsuliyyət 

olmaqla təşkilati səmərəliliyə və işçilərin rifah halının yüksəldilməsinə nail  

olmaq məqsədilə həyata keçirilir [48, s. 784-785].   

2.2. Ailə dostu məşğulluq siyasətlərinin işçilər üçün faydaları  

Ailə dostu siyasətlərinin işçilər üçün faydaları aşağıdakılardır [16]: 

 Stress səviyyəsinin azaldılması. Siyasətlərin iş və məişət 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə işçinin iş-məişət tarazlığına nail olmasına 

dəstək olması stress səviyyəsinin azalmasına, depressiya və tükənmişliklə 

mübarizə aparmağa imkan yaradır; 

 Dəstəkləyici iş mühiti. İşçilər arasında iş münsaibətlərinin və komanda 

işinin təşkilində səmərəliliyin təmin edilməsinə köməklik göstərir; 

 İş məmnuniyyətinin və işçinin əhval-ruhiyyəsinin artması. İş-məişət 

tarazlığının təmin edilməsi, dəstəkləyici iş mühiti və işçinin işi üzərindəki 

nəzarət səviyyəsinin artması onun yaradıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsinə 

imkan yaradacaq ki, bu da iş məmnuniyyətinə və işçi motivasiyasına müsbət 

təsir göstərəcəkdir. 
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 İşçi rifahının artması. İş-məişət tarazlığına nail olunması işçidə stress 

səviyyəsinin azalmasına, iş məmnuniyyəti ilə yanaşı məişət 

məmnuniyyətinin, məişət həyatının keyfiyyətcə yüksəlməsinə səbəb 

olacaqdır. 

2.3. Ailə dostu siyasətlərinin işəgötürənlər (müəssisələr) üçün faydaları 

 İşə bağlılıq və təşkilata sadiqlik. İş məmnuniyyətinin və işçinin əhval-

ruhiyyəsinin yüksəlməsi işçilərin təşkilata bağlılığını artıracaq, təşkilata 

bağlılığın artması da işçilərin təşkilata sadiq qalmasına səbəb olacaqdır. 

 İşçi dövriyyəsinin və iş qüvvəsinə çəkilən xərclərin azalması. İşçinin 

təşkilata bağlı olması işçi dövriyyəsinin azalmasına, o da öz növbəsində yeni 

işçilərin axtarılmasına, işə qəbuluna, təliminə və s. çəkilən xərclərin 

azalmasına gətirib çıxaracaqdır [6, s. 35, 42-46]. 

 İş performansının və səmərəliliyin artması. İş-məişət tarazlığının əldə 

edilməsi işçinin iş məmnuniyyətinin artmasına və iş-məişət çəkişməsi 

üzündən yaranan stress səviyyəsinin aşağı düşməsinə müsbət təsir 

göstərəcəkdir. Bu da öz növbəsində işçinin iş fəaliyyətində özünü biruzə 

verəcəkdir. İş prosesində səmərəlilik isə iş-məişət tarazlığının işçinin rifah 

halına müsbət təsir göstərməsi ilə əlaqədardır. İşçinin iş prosesində səmərəli 

olmasına təsir göstərən başqa bir amil isə iş-məişət tarazlığının əldə edilməsi 

nəticəsində işçinin işində daha yaradıcı ola bilməsidir, çünki uzun iş 

saatlarında işləyən işçilər yorğunluq, tükənmişliklə tez-tez üzləşdikləri üçün 

işlərində daha tez-tez xətalara yol verirlər. Həmin işçilərin geriyə baxmağa, 

işin görülməsi üçün ən uyğun metodu seçməyə vaxtları qalmır. Eyni zamanda 

iş üzərindəki nəzarətin və vaxtın idarə ediməsinin zəifliyi də iş keyfiyyətinin 

azalmasına təsir göstərir [11, s. 24-25]. 

 Müştəri məmnuniyyətinin artması- İşçinin işindən məmnunluğu 

müştəri məmnuniyyətinə də təsir göstərəcək. Bu cür məmnunluq həm işin  

keyfiyyəti, həm də müştərilərlə əlaqələrin gücləndirilməsinə köməklik edəcək 

ki, nəticədə satış artacaq. 

 İşə davamiyyətin yüksəlməsi. İşçinin işə davamiyyəti əsasən iki amil 

ilə -- iş-məişət çəkişməsi və onun səbəb olduğu stresslə əlaqədar olduğu üçün 

daha az stress və çəkişmə yorğun və tükənmişlik nəticəsində yaranan 

xəstəliklərə görə götürülən məzuniyyətlərin miqdarını azaldacaq. Bu da öz 

növbəsində iş qüvvəsinin işə davamiyyətinin artmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Eyni zamanda davamiyyətsizliyə görə meydana gələn xərclərin də azalmasına 

səbəb olacaqdır. 

 Bazardakı tələb dalğalanmalarına reaksiya verə bilmək. Resursların 

lazım olduğu vaxtda və yerdə istifadə edilməsinə imkan yaradan çevik 

(dəyişkən) iş imkanları vasitəsilə müəssisə tələbin az olduğu vaxtda istehsalı 

azalda, çox olduğu vaxtlarda isə artırmaq imkanına malik olacaqdır. 
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 Sektordan asılı olaraq müəssisənin sahib olduğu maşın və 

avadanlıqlardan tam həcmdə istifadə etmkə imkanı. Xüsusilə fasiləsiz 

istehsalın olduğu müəssisələrdə çevik (dəyişkən) iş imkanları müəssisənin 

sahib olduğu avadanlıqlardan daha uzun müddət istifadəyə imkan yaratmaqla 

onlara verilən fasilə, istehsal prosesinin dayanması və ya gecikməsinə görə 

meydana gələn xərclərin azalmasına, məhsuldarlığın isə artmasına səbəb 

olacaqdır [12 ]. 

 Müəssisənin reputasiyasının artması. Müəssisə daxilində ailə dostu 

siyasətlərinin tətbiqi nəticəsində yaranan dəstəkləyici iş mühitinin 

formalaşması iş şəraitinin yaxşılaşmasına, müəssisənin cəmiyyət tərəfindən 

dəstəkələnməsinə, əmək bazarında daha keyfiyyətli, bacarıqlı iş qüvvəsini 

özünə cəlb edə bilməsinə imkan yaradacaqdır [16; 48, s. 786 ]. 

Ümumiyyətlə, ailə dostu müəssisə demək,  işçilərinin işdən kənar 

məsuliyyətlərinin onların iş həyatına, işdəki fəaliyyətlərinə təsir etdiyi 

düşüncəsini qəbul etmək deməkdir.  

İş-məişət tarazlığının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən ailə dostu 

siyasətlərinin işçilər və işəgötürənlər (müəssisələr) üçün yaradacağı imkanları 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar   [22]: 

1. Sağlamlıq və rifah; 

2. İstedadların idarə edilməsi; 

3. Əmək münasibətləri; 

4. Təşkilati vətəndaşlıq və ya korporativ sosial məsuliyyət; 

5. Ümumi mükafatlar; 

6. Korporativ mədəniyyətin dəyişməsi; 

7. Müxtəliflilik. 

3. AİLƏ DOSTU SİYASƏTLƏRİNİN FORMALARI 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatına görə iş-məişət tarazlığının əldə edilməsinə 

dəstək məqsədilə həyata keçirilən ailə dostu məşğulluq siyasətlərinin üç əsas 

forması vardır: 

1. Çevik (dəyişkən) iş imkanları; 

2. Məzuniyyət imkanları; 

3. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailə üzvlərinə qulluq. 

3.1. Çevik iş imkanları 

Çeviklik dəyişən iqtisadi, sosial, texnoloji mühitə uyğunlaşa bilmə, 

ona cavab verə bilmə qabiliyyətidir [43, s. 112].  Elmi ədəbiyyatlarda 

alternativ iş imkanları kimi də adlandırılan və ənənəvi iş modellərindən fərqli 

təşkil edilən çevik (dəyişkən) iş imkanları iş saatlarının, işyerinin sərbəst 

müəyyən edilməsi, işçilərin iş saatlarını, iş yerini, iş şərtlərini tənzimləyə 

bilmək imkanına malik olmalarıdır. Çevik (dəyişkən) iş imkanlarının tətbiqi 

ya qanun və ya tövsiyyələrdən irəli gələrək, ya da işəgötürənin və işçinin  
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qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir [43, s. 117; 10, s. 3; 34, s.116]. Çevik 

(dəyişkən) iş imkanlarının iş saatları və iş yeri proqramları olmaqla iki 

forması vardır.  

3.1.1. İş saatları proqramları 
3.1.1.1. İş saatlarında sərbəstlik 

İş saatlarında sərbəstlik işçinin cəmi gündəlik, həftəlik və ya aylıq iş 

saatlarının müəyyən hissəsini öz istəyinə görə müəyyən etmək imkanına 

malik olmasıdır. Belə ki, işçi cəmi gündəlik, həftəlik və ya aylıq iş saatları 

ərzində nə vaxt işə başlayacağına və bitirəcəyinə qərar verə bilər [10, s. 4; 34, 

s. 116]. Bunun üçün iş saatlarında sərbəstliyin üç forması mövcuddur:  

1. Əsas və sərbəst (çevik) saatlar. İş saatlarında sərbəstliyin bu 

formasında iş saatları əsas və sərbəst (çevik) saatlar olmaqla iki hissəyə 

bölünür. Əsas saatlarda işçi mütləq iş başında olmalıdır. Lakin sərbəst vaxt 

kimi müəyyən edilən digər saatlardan isə hansında iş yerində olacağı barədə 

işçi müstəqil şəkildə sərbəst seçim edə bilər. Məsələn, əgər iş yerində əsas 

saatlar 1:00-16:00 saatları, 08:00-11:00 və 16:00-19:00saatları  isə sərbəst 

(çevik) saatlar kimi müəyyənləşdirilibsə, onda işçi 11:00-16:00 arasında 

mütləq iş yerində olmalı, amma  08:00-11:00, yaxud 16:00-19.00 saatları 

arasında sərbəst seçim edə bilər [35, s. 538; 13, s. 5]. 

2. Kredit saatı və borclanma.  İş saatlarında sərbəstliyin bu formasında 

əsasən işçi gün ərzində norma üzrə iş vaxtından artıq qalıb işləyərsə, kredit 

saatı toplamış olur. Topladığı əlavə iş saatlarını isə növbəti günlərdə norma 

üzrə iş saatından daha az işləməklə kompensasiya edə bilər. Ya da bunun əksi 

olan borclanma ilə daha az işləyib növbəti günlərdə norma üzrə saatdan çox 

işləməklə iş saatının tələbini ödəyə bilər  [10, s. 5; 34, s. 117]. 

3. Tam sərbəst saatlar. İş saatlarında sərbəstliyin bu formasında isə iş 

saatlarında heç bir məhdudiyyət qoyulmur, yəni işçi istədiyi vaxt işə başlaya 

və ya bitirə bilər. Sadecə burada əsas məsələ gündəlik, həftəlik və ya aylıq iş 

saatı normasının qabaqcadan müəyyən edilməsidir. Belə ki, işçi  işə nə vaxt  

başlayıb nə vaxt bitirməsindən asılı olmayaraq həmin normanı yerinə 

yetirməlidir [10, s. 6]. 

3.1.1.2. Qısaldılmış iş həftələri 

Qısaldılmış iş həftələri gün ərzində iş saatlarının miqdarının artırılması 

hesabına həftə ərzindəki iş günlərinin ümumi miqdarının azaldılmasıdır [10, 

s. 10-11].  Burada həftəlik iş saatı sabitdir, lakin həftəlik iş saatı normasını 

yerinə yetirmək üçün gündəlik iş saatında işə başlama vaxtı ya tez, ya da 

işdən çıxma vaxtı gec müəyyən edilir. Qısaldılmış iş saatlarının ən çox 

yayılmış forması gündəlik 10 saat işləməklə həftəlik iş gününün 4 günə 

endirilməsidir [44, s. 35; 50, s. 1]. Qısaldılmış iş həftələrinin tam sərbəst iş 

saatlarından fərqi ondan ibarətdir ki, qısaldılmış iş həftələri sabit iş sistemidir. 

Belə ki, qısaldılmış iş həftələrində həftəlik normanın tam sərbəst saatlarındakı  
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kimi əvvəlcədən müəyyən edilməsinə baxmayaraq həftəlik iş saatı öhdəliyini 

yerinə yetirmək üçün gündəlik iş saatının başlama və bitmə vaxtları həftə 

ərzində eyni olur. Başqa sözlə, əgər işçi günə 09:00-da başlayıb, 20:00-da 

bitirməklə 10 saatlıq normanı yerinə yetirirsə, bu period dəyişmir. 

3.1.1.3. Natamam iş vaxtı 

Natamam iş vaxtı çevik (dəyişkən) iş imkanlarının ən çox yayılmış 

formasıdır. Natamam iş vaxtı normal iş saatları müddətindən qısa olan iş 

rejimi olmaqla cəmi iş vaxtının iş ilinə və iş həftəsinə qeyri-bərabər 

paylanmasıdır [10, s. 7; 43, s. 120]. Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinin 94-cü maddəsinə əsasən natamam iş vaxtı əməyin ödənilməsi və 

ya əmək funksiyasının icrasına sərf olunan vaxta münasib olaraq və ya 

tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. Yenə həmin maddəyə görə natamam iş 

vaxtında çalışan işçilərin Əmək Məcəlləsi və ya əmək müqaviləsi ilə 

müəyyən edilmiş hüquqlarının məhdudlaşdırılması yol verilməzdir [1, maddə 

94]. 

3.1.1.4. İşin bölüşdürülməsi 

        İşin bölüşdürülməsi gün ərzindəki tam iş vaxtının iki və daha artıq işçi 

arasında bölüşdürülməsidir. Bu zaman hər bir işçiyə düşən məsuliyyət və 

öhdəlikdən asılı olaraq əmək haqqı və mükafatlar da işçilər arasında 

bölüşdürülür. Burada əsas məsələ işin bölüşdürülməsi zamanı işi görən 

tərəflərin hər birinin işin yerinə yetirilməsində eyni təcrübə və bacarığa malik 

olmalarıdır [10, s. 8; 49, s. 104; 44, s. 36].  Bəzən işin bölüşdürülməsi 

natamam iş vaxtının formalarından biri kimi də təqdim edilir [35, s. 541]. 

3.1.1.5. Çağrı üzrə çalışma və ya sıfır saat müqavilələri 

Çağrı üzrə çalışma işəgötürən tərəfindən ehtiyac olduğu zaman işçinin iş 

yerinə işə çağırılmasıdır [27, s. 1]. Burada işçinin işi görəcəyi saatların 

miqdarı hər iki halda, ya işçinin və işəgötürənin razılığı ilə, ya da sadəcə 

işəgötürənin qərarı ilə müəyyən edilir. İşin bölüşdürülməsi kimi çağrı üzrə 

çalışma da natamam iş vaxtının xüsusi forması kimi qəbul edilir[44, s. 12; 5, 

s. 42; 49, s. 104]. 

3.1.1.6. Növbəli çalışma 

          Növbəli çalışma əsasən 24 saat fasiləsiz istehsalın davam etdirilməsi 

məqsədilə işçi qruplarının bir-birini günün fərqli saatlarında əvəz etməsilə 

işlədikləri alternativ iş imkanıdır. Növbəli çalışma sabit və dəyişən olmaqla 

iki formada olur. Sabit növbəli iş rejiminə əsasən gündüz işləyən işçi 

qruplarını günorta başqa bir qrup axşam saatlarına qədər əvəz edir, daha 

sonra isə axşam saatlarından başlayaraq günorta işləyən işçi qrupunu gecə  

növbəsi əvəz edir. Bu baxımdan sabit növbəli iş rejimi iki və ya üç növbədən 

təşkil oluna bilər. Dəyişən növbəli iş rejimində isə işçilər iş saatı ərzində ayrı-

ayrı vaxtlarda ayrı-ayrı növbələrə təyin edilə bilərlər [28, s. 1].  
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3.1.2. İş yeri proqramları 

3.1.2.1. Tele çalışma və evdən çalışma 

Tele çalışma texnoloji inkişaf nəticəsində işçinin işi bilgisayar və digər 

informasiya texnologiyaları vasitəsilə müəssisədən kənarda yerinə 

yetirməsidir [44, s. 26]. Əksər hallarda tele işçilər və ya virtual işçilər işi 

evdən gördükləri üçün evdən çalışma tele çalışmanın forması kimi qəbul 

edilir [45, s. 2]. Bundan başqa tele çalışmanın qonşu iş mərkəzləri, peyk 

ofislər və mobil işçilər kimi formalarından da bəhs edilir. Qonşu iş mərkəzləri 

şəhər kənarı ərazidə yerləşən, bir neçə müəssisəyə aid olmaqla ortaq təşkil 

edilən  və kommunikasiya vasitələri ilə təchiz edilən iş mərkəzləridir. Peyk 

ofislər qonşu iş mərkəzlərindən fərqli olaraq müəssisəyə yaxın ərazidə 

yerləşməklə bir müəssisiyə aid olan və yenə kommunikasiya vasitələri ilə 

təchiz edilən ofislərdir. Mobil işçilər isə digər tele çalışma formalarından 

fərqli olaraq daha çox hərəkətli olub müştəridən asılı olaraq bir çox fərqli 

yerlərdə işləyən işçilərdir [44, s. 26; 35, s. 540; 49, s.109].   

3.2. Məzuniyyət imkanları 
Məzuniyyətlər iş və məişət həyatının uzlaşdırılması məqsədilə 

gözlənilmədən yaranan ailə problemləri ilə bağlı qısamüddətli, xüsusi qulluğa 

ehtiyacı olan ailə üzvləri ilə bağlı isə uzunmüddətli dövr üçün verilən 

icazələrdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatına görə ailə dostu məzuniyyət 

imkanları analıq məzuniyyəti, gözlənilmədən yaranan ailə (məişət) 

məsələlərinin həlli üçün verilən icazələr, xəstəlik icazələri, illik 

məzuniyyətlər, valideyn məzuniyyətləri və atalıq məzuniyyətlərindən 

ibarətdir [26, s. 1].    

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 117-ci maddəsinə görə 

uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyət hüququ, məcəlləsinin 125-ci maddəsinə 

görə isə hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin verilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Ataların ailə həyatında iştirakı və gender bərabərliyinin təmin 

edilməsi məqsədilə bir çox ölkələrin də milli qanunvericilikdə atalar üçün 

nəzərdə tutulan məzuniyyətləri Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinin 127-ci və 130–cu maddələrində öz əksini tapmışdır. Məcəllənin 

127-ci maddəsinə görə uşağa qulluq edən valideynlərdən biri və ya ailənin  

başqa üzvü uşağın 3 yaşı tamam olanadək qismən ödənişli sosial məzuniyyət 

almaq hüququna malikdir. Problem ondadır ki, bu məzuniyyətlərin qismən 

ödənişli və ödənişsiz formada verilməsi, xüsusilə də xərclərin artdığı dövrdə 

qismən ödənişin son dərəcə az olması, ödənişsiz məzuniyyətə çıxmağın isə 

iqtisadi baxımdan sərfəli olmaması bu tip məzuniyyətlərdən istifadənin 

azalmasına və istifadə edilməyə ehtiyac duyulmamasına gətirib çıxarmışdır. 

Qismən ödənişli sosial məzuniyyətin məbləğinin çox kiçik olması qadınları  
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da bu tip məzuniyyət hüququndan istifadəyə həvəsləndirmir [1, maddə 117, 

125, 130].  

3.3. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailə üzvlərinə qulluq 
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailə üzvlərinə qulluq əsasən uşaqlara qulluq və 

yaşlılara qulluq olmaqla iki hissəyə bölünür [26, s. 3]. 

Ailənin uşaqlara qayğı ilə bağlı məsuliyyət və öhdəliklərini qadın işçilərin 

kişi işçilərə görə daha çox daşıdığına görə övladları qarşısında məsuliyyət 

hissi qadın işçilərin daha çox iş yerini tərk etməsinə səbəb olur [24, s. 4]. Bu 

baxımdan müəssisələr tərəfindən uşaqlara qulluq ehtiyacının təmin 

edilməsinə dəstək iki formada həyata keçirilə bilər: 

1. Maliyyə yardımı; 

2. Müəssisə daxilində uşaq otaqları, körpə baxım mərkəzlərinin 

yaradılması. 

Adları qeyd olunan iki forma arasında maliyyə yardımının müəssisələr 

tərəfindən daha çox üstünlük verilən və təcrübədə daha çox tətbiq edilən 

forma olduğu müəyyən edilmişdir. Maliyyə yardımı vasitəsilə işçilər 

uşaqlarını nisbətən baha olan uşaq baxçalarına əmanət edə bilirlər [45, s. 14].  

Təcrübədə müəssisələr tərəfindən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailənin yaşlı 

üzvlərinə qulluğa və ailənin əlil olan üzvlərinə qulluğa görə verilən dəstəyin 

uşağa qulluğa görə verilən dəstəkdən daha az olduğu müəyyən edilmişdir. 

NƏTİCƏ 

              Araşdırmada iş-məişət tarazlığının təmin edilməsi məqsədilə həyata 

keçirilən ailə dostu məşğulluq siyasətləri tədqiq edilmişdir. Bu məqsədə nail 

olmaq üçün ilk növbədə iş-məişət konseptinin elmi-nəzəri aspektləri 

araşdırılmışdır.   

            Müasir dövrün dəyişən şərtləri iş və məişətin tələbləri, rolları və 

rolların bizdən tələb etdiyi məsuliyyət və öhdəlikləri artıraraq iş-məişət 

tarazlığını hər zaman problem kimi qarşımıza çıxarır. İş-məişət tarazlığı həm 

işdə, həm də məişətdə yerinə yetirməli olduğumuz rolların bizdən tələb etdiyi 

məsuliyyət və öhdəliklərin bir-birinə təzyiq göstərməməsi, onlar arasında 

tarazlığın gözlənilməsidir. Burada əsas düşüncə işdə yerinə yetirilən rolların 

yaratdığı müsbət və ya mənfi təsirlərin məişətdə yerinə yetirməli olduğumuz 

rollara mənfi və ya müsbət təsiri ilə yayılmasıdır. Yaxud əksinə, məişətdəki 

məsuliyyət və öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsinə görə meydana gələn 

təsirlərin işin yerinə yetirilməsi prosesinə təsir göstərməklə yarada biləcəyi  

nəticələrdir. Bu baxımdan problemin həll edilməsində əsas məqsəd həm iş, 

həm də məişət həyatında mənfi təsirlərin azaldılması yolu ilə işin  

keyfiyyətinin və məişət həyatının keyfiyyətinin eyni zamanda optimal şəkildə 

təmin edilməsidir. Çünki iş-məişət tarazlığının təmin edilməsi işlə əlaqəli 

olan müəssisənin rifah halına təsir göstərməklə işin keyfiyyətini, eyni  
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zamanda işlə əlaqəli olmayan işçilərin rifah halına təsir göstərməklə isə 

məişət həyatının keyfiyyətini (yəni sağlamlıq, ailə, din və asudə vaxt 

məmnuniyyəti) müəyyən edir. Müəssisələr üçün işin keyfiyyətinin müəyyən 

edilməsində işin vaxtla deyil, nəticələrlə ölçülməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Bu baxımdan araşdırmada ailə dostu siyasətlərinin tədqiqinin əsasında 

müəssisələrin rentabelliyi baxımından işin keyfiyyəti və işçilərin rifah halına 

təsir göstərməklə məişət həyatının keyfiyyətinin artırılması dayanır. Ailə 

dostu siyasətlərinin tətbiqi qadın işçilərin iş qüvvəsi içərisindəki rolunun 

artması ilə başlamış və daha da inkişaf edərək bütün işçilər üçün bərabər 

imkanların təmin edilməsinə səbəb olmuşdur. Ailə dostu siyasətlərinin iş-

məişət tarazlığının təmin edilməsindəki rolunun əhəmiyyətini dərk edən 

müəssisələr tərəfindən isə ailə dostu siyasətlərinin tətbiqi həm biznes 

strategiyası, həm də korporativ sosial məsuliyyətdir. Bir biznes strategiyası 

kimi ailə dostu siyasətlərini tətbiq edən müəssisələr üçün işçilərinin 

işdənkənar məişət həyatlarının onların iş performansına təsir edəcəyi 

düşüncəsi ön plandadır. İşçilərin işdənkənar məişət həyatlarına təsiri işçinin 

cəmi rol yükünü formalaşdıran fərdi və təşkilati faktorlardan asılıdır. Hər bir 

fərd üçün fərqli olan bu faktorlar cəmi rol yükünü müəyyən etməklə fərdlər 

üçün iş-məişət tarazlığının formalaşmasının fərqli olmasına səbəb olur. 

Üstəlik, iş-məişət tarazlığı anlayışının fərdlərin baxış tərzindən, dünya görüşü 

və tarazlığı necə dərk etmələrindən asılı olması da fərdi və təşkilati amillərin 

təsiri ilə formalaşır.  

               İş-məişət tarazlığının təmin edilməsində həm müəssisələr, həm də 

işçilər üçün qazanc əldə edilməsi məqsədini daşıyan ailə dostu siysətlərinin 

işçilər üçün faydaları dəstəkləyici iş mühiti ilə stress səviyyəsinin aşağı 

düşməsi, yüksək əhval-ruhiyyə, əqli sağlamlıq və işçilərin rifah halının əldə 

edilməsidir. İşçilərin rifah halını həm psixoloji olaraq işçilərdə stress 

səviyyəsinin aşağı düşməsi və iş-məişət tarazlığının əldə edilməsi nəticəsində 

işdə və məişətdə əldə edilən məmnuniyyət, həm də maddi olaraq işdən əldə 

edilən qazanc (pul) formalaşdırır. Müəssisələr də çevik (dəyişkən) iş 

imkanlarının tətbiqi, uzun iş saatlarının azaldılması, yorğunluq və 

tükənmişliyin aradan qaldırılması ilə yanaşı eyni zamanda işçiyə işdən kənar 

məsuliyyət və öhdəliklərini təmin etməyə, özünü inkişafa əlavə vaxt imkanı 

verməsi ilə rifaha müsbət təsir edəcəkdir. Çevik (dəyişkən) iş imkanları iş 

qüvvəsinin əmək bazarında iştirakını da asanlaşdırır. Bu baxımdan təcrübədə 

çevik (dəyişkən) iş imkanlarından ən çox qadınların, gənclərin və yaşlıların  

istifadə edildiyi müəyyən edilmişdir. Əsasən ailənin qayğı və uşaqlara qulluq 

məsuliyyəti qadın işçilərin üzərində olduğuna görə çevik (dəyişkən) iş 

imkanlarının və məzuniyyət imkanlarının yaratdığı əlavə vaxt həm işçi üçün 

ailə tələblərinin ödənilməsində rahatlıq təmin edəcək, həm də işçini yenidən 

işə qaytaracaqdır. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində ana və  
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ata olan işçilər üçün tam və qismən ödənişli sosial məzuniyyətlər nəzərdə 

tutulmuşdur. Lakin qadın işçilər üçün hamiləliyə və doğuşa görə 

məzuniyyətin ödənişli olmasına baxmayaraq həm qadın, həm də kişilər üçün 

uşaqlara bilavasitə qulluğa görə nəzərdə tutulan qismən ödənişli və ödənişsiz 

sosial məzuniyyət qismən ödənişin çox az olması və ödənişsiz məzuniyyətin 

isə tamamilə ödəniş edilmədən verilməsi bu tip məzuniyyət növlərindən 

istifadəni azaldır.      

            Məsələyə müəssisə prizmasından yanaşdıqda siyasətlərin tətbiqi ilə iş-

məişət tarazlığının əldə edilməsi  işçilərin rifah halının artması və məişət 

məmnuniyyəti onların iş həyatına da təsir göstərəcəkdir. Bu, işçiləri işində 

daha enerjili və diqqətli olmağa sövq edəcəkdir. Belə olan təqdirdə işin 

tələblərini yerinə yetirmək çətinlik törətməyəcəkədir. Bu isə öz növbəsində 

işçinin iş yerindəki performansının artmasına, daha yaradıcı və operativ 

olmasına, iş məmnuniyyətinin artması nəticəsində müştəri məmnuniyyətinin 

də yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Dəstəkləyici iş mühitinin yaratdığı iş yerinə 

bağlılıq və işə davamiyyət isə davamiyyətsizlik və işçi dövriyyəsinin 

artmasına görə meydana gələn xərclərin azalmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Müəssisənin reputasiyasının artması əmək bazarında müəssisənin istedadlı və 

bacarıqlı işçiləri özünə cəlb edə bilməsinə və özündə saxlaya bilməsinə 

imkan verəcəkdir. Ailə dostu siyasətlərinin tətbiqi ilə iş-məişət tarazlığına 

nail olan və onu saxlamağı bacaran işçinin stress səviyyəsinin azalması, 

əhval-ruhiyyəsinin və əqli sağlamlığının yerində olması onun iş yerindəki 

digər insanlara münasibətində də özünü biruzə verəcəkdir. Müəssisə 

daxilində işçilər arası iş münasibətlərindəki uyğunluq işçilərin performansına 

və müştərilərlərlə davranışına da müsbət təsir göstərəcəkdir. Lakin qeyd 

etmək lazımdır ki, müəssisənin korporativ mədəniyyətinin təsirini nəzərə 

almadan ailə dostu siyasətlərinin həyata keçirilməsi və istənilən nəticələrin 

əldə edilməsi mümkün olmayacaqdır. Başqa sözlə, siyasətlərin həyata 

keçirilməsi hər bir müəssisənin korporativ mədəniyyətindən və iş qüvvəsinin 

tərkibindən asılıdır.  
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Qlobal miqrasiya tarixində yeni tendensiyalar: proseslərin  

tənzimlənməsində siyasi və hüquqi problemlər 

 

New tendencies in the history of global migration: political and  

legal problems the regulation of processes 

 

Новые тенденции в истории глобальной миграции: политические и  

правовые проблемы в регулировании процессов 

 

Xülasə: Miqrasiya prosesləri müasir dünyada qlobal xarakter almışdır. 

Əmək miqrasiyası yeni təhdidlərlə üzləşmiş və məcburi miqrasiya kimi ciddi 

problemlər yaranmışdır. Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi sahəsində 

yaranan problemlər zaman keçdikcə genişlənir. Qlobal miqrasiya proseslərində 

yaranmış mürəkkəb vəziyyət, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə mənfi 

təsir göstərir. Həmçinin, miqrasiya böhranı multikulturl dəyərləri də dərindən 

yaralayır. Hazırda müasir beynəlxalq münasibətlərdə baş verən gərgin hadisələr 

miqrant hüquqlarının dünya birliyi tərəfindən yetərincə müdafiə olunmadığını 

göstərmiş olur. Bütün sadalanan məqamlar dövlətlərin və beynəlxalq 

təşkilatların qlobal miqrasiya proseslərinin aktual problemlərinin həllində 

iştirakının əhəmiyyətini göstərir. 

Məqalədə qlobal miqrasiya proseslərinin aktual məsələləri tədqiq 

olunmuşdur. Bu səbəbdən qeyd etmək lazımdır ki, miqrasiya sahəsində yaranan 

böhran, mövzunun aktuallığına diqqət çəkir. Məqalədə həmçinin, Azərbaycan 

Respublikasının miqrasiya siyasətinin tənzimlənməsi sahəsində müsbət 

təcrübəsi şərh olunmuşdur.       

Açar sözlər: miqrant, hüquq, siyasət, qanun, qlobal, beynəlxalq, qaçqın, 

emiqrant. 

Abstract: Migration processes are becoming global in the modern world. 

Labor migration faced new threats and serious problems appeared as forced 

migration. The emerging problems in the regulation of migration processes are 

expanding over time. The complicated situation in global migration processes 

has a negative impact on the protection of human rights and freedoms. And also 

the migration crisis deeply injures multicultural values. Currently, the ongoing 

tense event in contemporary international relations shows insufficient 

protection of the rights of migrants by the world community. All these points  
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show the importance of the participation of states and international 

organizations in addressing the decision of problems of global migration 

processes. 

The article was devoted to the actual problems of global migration 

processes. For this reason, it should be noted that the crisis in the sphere of 

migration draws attention to the urgency of the problem. The article also 

described positive experience in the field of regulating the migration policy of 

the Republic of Azerbaijan.  

Keywords: migrant, law, policy, global, international, refugee, emigrant 

Резюме: Миграционные процессы приобретают глобальный 

характер в современном мире. Трудовая миграция столкнулась новыми 

угрозами, и появились серьезные проблемы как принудительная 

миграция. Возникающие проблемы в регулировании миграционных 

процессов со временем расширяются. Сложившаяся сложная ситуация в 

глобальных миграционных процессах, негативно влияет на защиту прав и 

свобод человека. А также миграционный кризис глубоко ранит 

мультикультуральные ценности. В настоящее время, происходящие 

напряженные событие в современных международных отношениях, 

показывает недостаточной защиты прав мигрантов мировым 

сообществом. Все перечисленные моменты показывают важность участия 

государств и международных организаций в решении актуальных проблем 

глобальных миграционных процессов. 

В статье были исследованы актуальные вопросы глобальных 

миграционных процессов. По этой причине следует отметить, что кризис в 

области миграции привлекает внимание к актуальности проблемы. В 

статье также были изложены положительный опыт в области 

регулирования миграционной политики Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: мигрант, право, политика, закон, глобальная, 

международный, беженец, эмигрант. 

 

Son əsrdə dünya elə dəyişibdir ki, insanlar çox böyük miqrasiya edirlər. 

İnsan üçün harada xoşdursa, orada da yaşayır. Harada ailəsi üçün daha yaxşı 

şərait əldə edirsə, orada yaşayır. Bunların hamısı ilə gərək heç vaxt öz milli 

kökünü, torpağını, vətənini, öz dilini unutmasın.                          Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 

Tarixi proses olan miqrasiya yer üzərində müxtəlif mədəniyyətlərin 

yayılmasına, multikultural cəmiyyətlərin inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Bu isə öz növbəsində insanların sosiallaşmasına şərait yaratmış, xalqlar  
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arasında münasibətləri genişləndirmişdir. Müasir dövrdə isə əmək miqrasiyası 

dövlətlərin iqtisadi inkişafına dəstək ifadə etməkdədir. Belə olduğu təqdirdə, 

miqrasiyanı qlobal proses kimi təhlil etmək, uzun tarixi prosesin davamında 

müsbət və mənfi tendensiyalarını şərh edərək mövcud sahədə daha çox 

müzakirələrə səbəb olan aktual problemlərinin qabardılması siyasi və hüquqi 

baxımdan əhəmiyyət kəsb edir.  

Bu gün miqrasiya proseslərinin coğrafi məkanı daha da genişlənib. Belə 

ki, müasir dünyada baş verən münaqişələr, dünyanı dəhşətə gətirən təbii 

fəlakətlər, yaranan işsizlik və digər səbəblər əhali arasında miqrasiya 

proseslərinin aktivləşməsinə səbəb yaradıb. Ərəb ölkələrində - Suriyada, İraqda, 

Liviyada, Yəməndə, Əfqanıstanda və başqa ölkələrdə davam edən münaqişələr 

və onların yaratdığı fəsadlar, kütləvi şəkildə miqrasiya proseslərinin baş 

verməsinə səbəb olub. Bunların sayı o qədər çoxdur ki, Avropa ölkələrinin bu 

sayda insanı qəbul etmək belə imkanı yoxdur. Bu gün yeganə dövlət Türkiyədir 

ki, 3 milyondan çox miqrantı öz vətəndaşları kimi qəbul edib [10]. Qeyd etmək 

lazımdır ki, qlobal miqrasiya kifayət qədər geniş məfhumdur. İnsan yarandığı 

vaxtdan miqrasiyaya meyl etmiş, daha sadə dillə ifadə etsək yer dəyişməyə 

başlamışdır. Bir neçə səbəb üzündən miqrasiya edən insanın müasir dövrdə 

doğulub boya-başa çatdığı ölkəsini tərk etməyə vadar edən problemlər sırasında 

sosial-iqtisadi faktor ilk sırada gəlmiş, hazırda isə ilk sıralarda məcburi 

miqrasiya kimi mənfi tendensiya dayanır və insanları buna məcbur edən 

münaqişlər qaçqın-miqrant dalğasının güclənməsinə əlverişli şərait yaradır. Bu 

səbəbdən miqrasiya prosesləri illər keçdikcə müasir beynəlxalq münasibətlərdə 

aktuallıq kəsb edir.  

Son illər isə əmək miqrasiyasının genişlənməsi, əməkçi miqrantların 

hüquqlarının müdafiəsi, sosial təminatının zəifləməsi, qaçqın, multikultural 

dəyərlərin aşınması, insan hüquqlarının pozulması və s. problemləri bərabərində 

gətirir. Mövcud sahədə təzahür edən problemlər miqrasiya proseslərində siyasi 

dialoqun zəifləməsi ilə bağlı olan məsələdir. İnkişaf etmiş dövlətlər miqrasiy 

siyasətində radikal dəyişiklər etməklə əslində Avropaya olan kütləvi axının 

qarşısını almağı planlaşdırmış, lakin vəziyyət gözləniləndən daha ağır nəticə 

vermiş, insanlar qeyri-leqal yollarla Avropa sərhədlərini aşaraq arzu olunmaz 

kütlə kimi təqiblərə məruz qalmışlar. Bu səbəbdən bütün sadalanan məqamları 

ümumiləşdirərək “Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində siyasi və hüquqi 

problemlər”ə həsr olunmuş tədqiqat işində aşağıda göstərildiyi kimi iki əsas 

problemə diqqət yetirilmiş və mövcud sahədə Azərbaycan Respublikasının 

müsbət təcrübəsi şərh edilmişdir. 

Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində siyasi dialoq, əməkdaşlıq 

və beynəlxalq hüquq Müasir dövrdə mürəkkəb hal almış miqrasiya 

proseslərinin tənzimlənməsində diplomatik səylərin gücləndirilməsi, daha dəqiq  
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ifadə etsək siyasi tənzimlənməsində dialoq və əməkdaşlıq ciddi əhəmiyyət 

daşıyır. Dünya liderlərinin məsələyə münasibəti mövcud sahədə yaranmış 

problemlərin həllində səmərə verə bilər. Məsələ burasındadır ki, əksər dövlət 

başçıları miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində yaxından iştirak etməkdə 

maraqlı deyil və ya kütləvi miqrasiya və qaçqın probleminin yaranmasında 

sülhməramlı mövqeyini ortaya qoya bilmir. Dünyanın siyasi xəritəsində baş 

verən aşınmaların nəticəsi göz qabağındadır və son on ildə baş verən qlobal 

dəyişikliklər fonunda müasir beynəlxalq münasibətlərin arxitekturasında 

dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur.  

Burada miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi ilə bağlı diqqət yetirilməsi 

vacib olan problemlərdən biri beynəlxalq hüquq ilə bağlıdır. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvünün qlobal proseslərə təsir etmək 

imkanlarının yüksək olduğu dünyada beynəlxalq hüquqi tənzimlənməni 

birmənalı qəbul etmək asan məsələ deyil. Yaxud Avropanın aparıcı 

dövlətlərinin miqrasiya qanunvericiliyini sərtləşdirən qanunlar qəbul etməsi, 

ABŞ-da baş tutan son prezident seçkilərindən sonra yeni prezidentin 

miqrantlarla bağlı qəbul etdiyi qərar və ya Rusiyanın Suriya və İraq kimi həssas 

regionda yerləşən ölkələrdə mücərrəd qalan sülh axtarışları onu deməyə əsas 

verir ki, böyük dövlətlər özlərinin qurduğu beynəlxalq hüququn norma və  

prinsiplərinə heç də hər zaman, gərəkdiyi yerdə riayət etmək istəmirlər. Bu onu 

göstərir ki, beynəlxalq hüquq güclü dövlətlərin əlində bir təhdid ünsürü kimi 

istifadə olunur. Həmçinin mövzu ilə bağlı danışarkən insanların doğma yurd-

yuvalarını kütləvi şəkildə tərk etmələrinin səbəblərinə daha diqqətlə yanaşmalı 

və onları yaradan sünii maneələrin aşılmasında sülhməramlı addımların 

gücləndirilməsinin vacibliyini göstərmək mümkündür.          

Siyasi dialoq və əhali miqrasiyasının yer aldığı siyasi tənzimlənmə müasir 

qlobal miqrasiyanın idarə olunmasında aparıcı dövlətlərin xarici siyasətində sıx 

ifadə olunur. Bu prosesdə dünya ictimaiyyətinin: dövlətlərin, regional və 

beynəlxalq təşkilatların iştirakının vacibliyi onu göstərir ki, siyasi dialoq və 

əməkdaşlıq münasibətlərin inkişafı, sülh və əminamanlığın bərqərar 

olunmasında qaçılmaz vasitədir. Hazırda dünyanın siyasi xəritəsinə nəzər 

salarkən, orada cərəyan edən hadisələri siyasi baxımdan birmənalı qəbul etmək 

çətindir. Dünya liderlərinin bəyanatlarından aydın görmək olar ki, qlobal 

miqrasiyanın siyasi tənzimlənməsi dövlətlərin maraqları ilə fərqli istiqamətə 

doğru irəliləməkdədir. 

Qloballaşma dövründə ayrı-ayrı regionlarda xarici ölkələrdən gələnlərin 

miqrasiyası genişlənir ki, bu da proseslərdə maraqlı olan xarici ölkələrin siyasi 

və terrorçu dairələri tərəfindən izlənilir. Miqrasiya proseslərinin intensivliyi isə, 

məlum olduğu kimi, miqrantların yeni ictimai-siyasi mühitini həmişə  
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qabaqlayır. Nəzarət edilməsi mümkün olmayan miqrant təbəqəsi etnoslararası 

gərginlik məkanının genişlənməsinə səbəb olur. Dünya görüşünün və dəyər 

təsəvvürlərinin üst-üstə düşməməsi mədəniyyətlərarası və etnoslararası 

qarşıdurmanın, qarşılıqlı dözümsüzlüyün artmasına səbəb olur [1, s.109]. 

Etnoslararası münasibətlərin gərginləşməsində maraqlı olan qüvvələr olduğu 

kimi, təbii şəraitdə də belə hallar müşahidə olunur. Demokratik cəmiyyətlər 

bəzi hallarda multikultural zənginliklə barışa bilmir və monoetnik yaşama 

üstünlük verirlər. Bu isə həmin cəmiyyətlərdə emosional meyllərin güclənərək 

radikal hal almasına qədər uzana bilir. Belə vəziyyətdən isə daha çox təsirlənən 

əmək miqrasiyasına meyl edənlər olur. ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, 

Fransa və s.  inkişaf etmiş ölkələrdə heç də məmnuniyyətlə qarşılanmayan həm 

əməkçi, həmdə məcburi şəkildə miqrasiya edən insanlar belə mənfi 

münasibətlər qarşısında əks reaksiya verir, yaxud hansısa qruplar tərəfindən 

şirikləndirilərək çox tez idarəolunan kütləyə çevrilirlər. Nəticədə isə yuxarıda  

qeyd olunan terror hadisələri cərəyan edir.         

Beynəlxalq terrorizmin qlobal miqyasda təzahürü dünyanın geosiyasi 

birqütblüyünün dərk edilməsi üçün təkanverivci amil-katalizator oldu. Ayrı-ayrı 

dövlətlərin geosiyasi mövqeyi bir tərəfdən onların beynəlxalq antiterror 

koalisiyasında iştirak xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşir, digər tərəfdən dünya 

birliyinin gələcək münaqişəsiz siyasi quruluşuna münasibətdə özünü göstərir. 

“Dövlətlərarası və transmilli rəqabətin açıq şəkildə srtləşməsi meyili müşahidə 

edilir: dünya birliyinin aparıcı dövlətləri və onların ittifaqları inteqrasiya 

yaradaraq mərkəzdənqaçma meyillərindən uzaqlaşırlar. Halbuki müasir dünya 

regionalizmin və etnik separatizmin güclənməsi ilə qarşılaşmışdır. Geosiyasətdə 

ikili standartlar həmd də ikili mahiyyətə - “ümumbəşəri antiterrorizm – milli 

antiterrorizm dixotomiyasına malikdir” [2, s.108]. Belə mürəkkəb vəziyyətdə 

insanların rahat həyat axtarışları davam edir. Çətin şəraitdə olsalar da həssas 

bölgələrdə yaşayan əhali, ya vətənində qalıb reallıqla barışır, həyatına davam 

edir, ya da həyat şərtlərinin normal olduğu ölkələrə, xüsusilə də yüksək həyat 

standartlarının mövcud olduğu Avropaya qədər gedib çıxa bilirlər. Burada 

diqqət çəkən əsas məqamlardan biri kütləvi miqrasiyaya cəlb olunanlar arasında 

müsəlman xalqlarının çoxluq təşkil etməsidir. Belə bir məqam bir qrup radikal 

Avropa və ABŞ siysətçiləri üçün istifadə olunası əlverişli məqamdır, onlar hər 

vəchlə bundan bir silah kimi istifadə edərək islamın adına ləkə gətirməyə 

çalışırlar.    

Qərb və İslam arasında ərazi aspektindən daha çox, daha geniş problemlər 

dayanır: silahların yayılması, insan hüquqları və demokratiya, neft istismarına 

nəzarət, miqrasiya, terrorizm və Qərbin müdaxiləsi [3, s.22]. Mövcud sahədə 

siyasi dialoqun genişləndirilməsi və effektivliliyinin artırılmasında həyata 

keçirilən rəsmi görüşlər, beynəlxalq və regional səviyyədə baş tutan seminar,  
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konfrans və simpoziumlar məsələyə nəzəri və praktiki baxımdan həm siyasi, 

həm hüquqi, həm də elmi yanaşma tələb edir. Problem müzakirə edilmədən, 

dövlətlərin rəyləri nəzərə alınmadan miqrasiya kimi həssas bir mövzu ilə bağlı 

Avropa dövlətlərinin təkbaşına qəbul etdiyi qərarlar heç də hər zaman müsbət 

nəticə vermir. Burada miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində yaxından 

iştirak edən beynəlxalq təşkilatların bütün regionları əhatə edən dövlətlərlə sıx 

əməkdaşlıq əlaqələrinin davamlılığına diqqət yetirilməsi, yaranmış kütləvi 

miqrasiya və yaxud əməkçi miqrantlarla bağlı təzahür edən ümumi 

problemlərin, təbii və sünii əngəllərin aradan qalxmasına dəstək ifadə edə bilər.  

Bu səbəbdən beynəlxalq tədbirlərin, mütəmadi seminarların keçirilməsi 

xüsusilə həssas regionlarda yerləşən dövlətlərin miqrasiya sahəsində yaranmış 

problemlərinin həllində əhəmiyyət daşıyır.    

31 oktyabr – 1 noyabr 2013-cü ildə əsas təşkilatçılarından biri olan 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) dəstəyi ilə Almatıda “Şərqi Avropa 

və Mərkəzi Asiyada miqrasiya və inkişaf üzrə məlumatların yaxşılaşdırılması” 

mövzusunda keçirilən beynəlxalq seminarda miqrantlar haqqında tam və dolğun 

məlumat almaq, onların problemlərini öyrənmək, beynəlxalq səviyyədə 

miqrasiyanın daha mükəmməl idarə olunması, bu sahədə ölkələrarası əlaqələrin 

və əməkdaşlığın gücləndirilməsi, miqrantların sağlamlığının qorunması, 

hüquqlarının müdafiəsi, miqrantlara yönəldilən xərclərin azaldılması, 

miqrantların istismarı, böhran zamanı miqrantların qorunması, miqrantlar 

haqqında ictimai fikirlərin yaxşılaşdırılması, miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın 

inkişafı, təhsil hüququnun təmin olunması və miqrantlar arasında yoxsulluğun 

azaldılması və s. məsələlərin müzakirəsi keçirilmişdir [14]. Burada, qeyd 

olunduğu kimi iki mühüm regionun sosial-iqtisadi, demoqrafik və miqrasiya 

potensialının son illər artması ilə əməkçi miqrantların sayında da xeyli yüksəliş 

müşahidə olunur. Hər iki regionun iqtisadi potensialında enerji sektoru ilə 

yanaşı qeyri neft sektorunun inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması ilə xarici 

mütəxəssislərə olan marağı da gündəmdə saxlayır. Miqrantların hüquqlarının 

müdafiəsi kimi həssas problem hər zaman mövcud olmuş və əməkçi 

miqrantların müvəqqəti yaşadıqları ölkələrdə dövlət strukturlarına 

müraciətlərinin asanlaşdırılması bu baxımdan tənzimlənməsi gərəkən 

problemlərdəndir.  

Beynəlxalq əlaqələri genişlənən BMqT-nin Şərqi Avropa və Mərkəzi 

Asiya kimi regionlarda həyata keçirdiyi sülhməramlı missiyası, birgə 

əməkdaşlığı təşviq edir və problemlərin həllində siyasi dialoqun və həmrəyliyin 

əhəmiyyətini göstərir. Bu səbəbdən də BMqT təsis edilərkən Avropada baş 

verən miqrasiya proseslərinə nəzarət etməklə kifayətlənirdisə, hazırda BMqT 

beynəlxalq təşkilat olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Mövcud sahədə  
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sülhməramlı fəaliyyəti BMT kimi nüfuzlu qurumun humanitar sahədə həyata 

keçirdiyi siyasətə dəstək ifadə edir. Lakin kütləvi miqrasiya proseslərinin 

tənzimlənməsi kimi qlobal problem qarşısında BMqT-nin göstərdiyi siyasi-

hüquqi və humanitar iradə həlli mürəkkəb hal alan vəziyyətlə qarşılaşmışdır 

demək mümkündür. Beynəlxaq təşkilatın əməkçi miqrantların problemləri ilə 

paralel məcburi miqrasiya etməyə vadar edilən insanlarla bağlı göstərdiyi 

fəaliyyət gün keçdikcə genişlənir. Həmçinin 8-12 sentyabr 2014-cü ildə 

Kişinyovda keçirilən “Miqrasiya statistikasına dair” seminarın əsas məqsədi 

Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində miqrasiya statistikası ilə 

əlaqədar məlumat mənbələri, məlumatların əldə olunması, işlənməsi və 

yayılması üçün istifadə edilən metod və texnologiyalara dair təcrübə 

mübadiləsinin aparılmasından ibarət olmuşdur [16]. Miqrasiya sahəsində 

statistik məlumatların tədqiq olunması aktual məsələlərdən biridir. Bu 

baxımdan istifadə olunan metod və texnologiyalara diqqət yetirilir, göstərilən 

regionlarla bağlı son illər əməkçi miqrantların statistik məlumatları regionların 

miqrasiya proseslərinin izlənilməsi və öyrənilməsində səmərə təşkil edir. 

Məqalənin bu hissəsində əsasən müxtəlif regionların miqrasiya proseslərinə 

nəzər salınmış, siyasi dialoq və hüquqi islahatların vacibliyi önə çəkilmiş və 

miqrasiya proseslərinin müsbət tənzimlənməsi məqsədilə keçirilən seminarların 

gələcək perspektivləri şərh olunmuşdur. Burada həmçinin, aşağıda göstərildiyi 

kimi Cənubi Qafqaz regionunun inkişaf etməkdə olan dövləti Azərbaycan 

Respublikasının miqrasiya sahəsində qısa vaxt ərzində əldə etdiyi müsbət 

təcrübəsi də diqqətdən yayınmır. Bu haqda son 28 ildə BMqT baş katiblərinin 

və müxtəlif səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycana etdikləri səfərləri 

zamanı səsələndirdikləri fikirlərində, mətbuat üçün keçirdikləri konfranslarında 

aydın görmək mümkündür.   

Azərbaycanda dövlət miqrasiya siyasətinin perspektiv inkişafı 

Regionun sosial-iqtisadi tərəqqisində, həmçinin Avropanın enerji 

təhlükəsizliyində rolu artmaqda davam edən Azərbaycanın daxildə olduğu kimi, 

xarici siyasət sahəsində də uğurları artmışdır. Respublika həyatın müxtəlif 

sahələrində dinamik inkişafa nail olmuş – miqrasiya siyasəti, əməkçi 

miqrantların hüquqlarının qorunması kimi mühüm məsələlərdə milli 

qanunvericiliyinin inkişafına diqqət artmışdır. Bu baxımdan miqrasiya 

Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici siyasəti üçün aktual olaraq qalır. 

Burada Azərbaycanın miqrasiya sahəsində qoşulduğu beynəlxalq sənədlər, 

beynəlxalq qanunvericiliyin milli qanunvericiliyə müsbət təsir imkanları, 

mövcud sahədə dövlət siyasətinin yüksək səviyyədə tənzimləndiyindən xəbər 

verir.  

Hazırda bütün dünyada baş verən qloballaşma prosesləri Azərbaycan  
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əhalisinin həm daxildəki yerdəyişmə hərəkətinə (urbanizasiya prosesinə), həm 

də ölkə xaricinə miqrasiyasına təkan vermişdir. Müstəqillik dövründə kənd 

əhalisinin təxminən bir milyona yaxını kortəbii qaydada kəndləri tərk edərək 

Bakı şəhərinə və ətraf qəsəbələrə köçmüş, bir o qədər də ölkə əhalisi xarici 

ölkələrə miqrasiya etmişdir. Bunların daha çoxu mövsümi işlər üçün xaricə 

gedənlər, az bir qismi isə öz yaşayış yerini daimi dəyişənlərdir. Şəhərlərdə və 

rayon mərkəzlərində yaşayan əhali arasında bazar iqtisadiyyatına keçidlə və 

SSRİ dövründə tikilmiş iri sənaye müəssisələrinin dağılması ilə bağlı müəyyən 

işsizlik mövcud olsa da, bu boşluq miqrasiya və yeni istehsal-kommersiya 

müəssisələrinin yaranması hesabına doldurulur [13, s.143]. Dövlət 

müstəqilliyinin ilk illəri Azərbaycanda qısa dövr ərzində sosial-iqtisadi 

böhranla müşühidə olunmuş, xüsusilə də insanların qonşu dövlətlərə və Avropa, 

ABŞ-a üz tutmalarına şərait yaratmışdır. Həmçinin bölgələrdən paytaxta axın 

mövcud idi. Belə mənfi tendensiyalar tədricən yerini davamlı inkişafla əvəz 

etmiş və Azərbaycan çox qısa vaxt ərzində böhrandan çıxaraq tərəqqi yolunu 

tutmuşdur. Ermənistanın işğalçı siyasətinin respublikada daxili miqrasiyanın 

artmasına səbəb yaratmasına baxmayaraq, düşünülmüş və praqmatik siyasətin 

nəticəsi olaraq  ölkə ərazisindəki qaçqın düşərgələri ləğv olunaraq yerində 

müasir standartlara cavab verən yeni binalar, yaşayış yerləri inşa olunmuşdur. 

Azərbaycan müstəqil əsaslarda dövlət siyasətini inkişaf etdirir və bu siyasətin 

bir parçası olan miqrasiya hüquqi və siyasi baxımdan ölkənin tanınması və 

əməkçi miqrantların cəlb olunmasında səmərə təşkil edir.      

1990-cı ildən bu tərəfə hər il BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) 

İnsan İnkişafı Hesabatı dərc olunur. 2009-cu ildə “Maneələrin aradan 

qaldırılması: İnsan miqrasiyası və inkişafı” adlı hesabatda Azərbaycan 182 ölkə 

arasında 86-cı pillədə yer almışdır. Bununla da Azərbaycan bu göstəricilərlə 

orta inkişaf etmiş ölkələr sırasına düşmüşdtir. 2009-cu il hesabatında sərhədlər 

daxilində və xaricində miqrasiya mövzusu yer almışdır. Miqrasiya əsasən 

regionda münaqişə. İnsanların daha yaxşı yaşamaq və təhsil almaq istəyi ilə 

metropoliya və meqapolislərə axını nəticəsində baş verir. Son vaxtlar əhalinin 

qlobal səviyyədə mobilliyi artmış və miqrasiya axınları ayrı-ayrı dövlətlərdə və 

regionlarda sosial vəziyyətə təsir edən ciddi faktorlardan birinə çevrilmişdir 

[13, s.459]. Hazırda Azərbaycan Respublikası miqrasiya siyasəti sahəsində 

dövlət müstəqilliyinin ilk illərindən fərqli olaraq daha dinamik fəaliyyət  

göstərir. Son on il ərzində ölkədə miqrasiya qanunvericiliyinin formalaşması 

prosesi davam etmiş, beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, mövcud sahədə dövlət 

siyasəti inkişaf etmişdir. Regionda qlobal layihələrə rəhbərlik edən  
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Azərbaycana maraq gün keçdikcə artmaqda davam edir. Lakin Ermənistanın 

Cənubi Qafqaz regionunda yaratmış olduğu münaqişə ocağı, işğalçı siyasəti 

dövlət müstəqilliyinin ilk illərində, bu ölkədə daxili miqrasiyanı kəskin şəkildə 

artırmış və bölgədə aktivləşən erməni terror şəbəkəsi hazırda sülh və 

əminamanlığa təhdid olaraq qalır.    

Bu gün Azərbaycan miqrasiyanın təyinatı olan ölkəyə çevrilmişdir. 

Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən əsasən şərqdən miqrasiya güclənmişdir. Bu 

insanlar daha yaxşı yaşayış üçün Azərbaycana gəlirlər. Keçən 28 illik müddət 

ərzində insan inkişafına aparan müxtəlif yollar göstərir ki, davamlı tərəqqi üçün 

vahid mexanizm yoxdur və uzun müddətli uğurun qazanılmasında iqtisadi 

nailiyyətin rolu böyükdür. Yəni, insan inkişafını təmin etmək üçün düzgün 

qurulmuş siyasətə, demokratik dövlətçiliyə və güclü idarəçiliyə nail olmaq 

lazımdır. Hazırlanmış hesabatlarda keçmişlə müqayisədə Azərbaycanın xeyli 

irəliləməsi deyilənlərə nail olduğunun göstəricisidir [13, s.460]. Ötən vaxt 

ərzində Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrini, sosial-iqtisadi münasibətlərini 

genişləndirmiş BMqT, BƏT, QİƏT və s. iqtisadi qurumlarla səmərəli 

əməkdaşlığa nail olmuşdur. Ölkədə müşahidə olunan yüksək iqtisadi inkişaf 

tempi hər il əməkçi miqrantların Azərbaycana olan marağını artırır.  

2004-cü ildə Azərbaycanda hökumət qurumları qarşısında əsas 

məqsədləri müəyyən edən “Dövlət Miqrasiya Siyasəti Konsepsiyası” qəbul 

edilmiş və Konsepsiyanın gerçəkləşdirilməsi, həmçinin qarşıya qoyulmuş 

məqsədlərə nail olunması üçün 2006-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Miqrasiya Proqramının təsdiq edilməsi haqqında (2006-2008-ci illər)” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı imzalanmışdır [17]. Hər iki, 

siyasi və hüquqi əhəmiyyəti ilə seçilən sənədlər Azərbaycanın həyata keçirdiyi 

miqrasiya siyasətinin müsbət istiqamətdə inkişafına, insan hüquq və 

azadlıqlarının müdafiə olunması işində müxtəlif əhəmiyyətli sənədlərlə paralel 

hüquqi əsas yaratmışdır.  

Azərbaycanın geosiyasi cəhətdən əlverişli məkanda yerləşməsi, siyasi 

sabitlik, dinamik inkişaf, demokratiya, geniş beynəlxalq əməkdaşlıq kursu, neft 

və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönələn məqsədyönlü siyasət nəticəsində 

xarici və daxili investisiyalar üçün yaradılan əlverişli şərait sərmayələrin 

həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına imkan yaradıb. Ölkəmizi xarici 

investorlar və miqrantlar üçün cəlbedici edib. Miqrasiya proseslərinin 

intensivləşməsi və qeyd olunanların məntiqi sonluğu kimi dövlətimizin mənşə 

ölkəsindən tranzit və təyinat ölkəsinə çevrilməsi miqrasiya proseslərinə 

nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görülməsini şərtləndirib. 

Elə 2007-ci ildə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) yaradılmasının da əsas 

məqsədi bu idi [18]. DMX miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsində 

beynəlxalq konvensiyalara və onların tələblərindən irəli gələn məsələlərə də  
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xüsusi önəm verir. Miqrasiya sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 

bu sahədə ölkə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə DMX, BMT, 

adıçəkilən qurumun Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı, BMqT, Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatı (BƏT), Aİ, ATƏT, Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq 

Mərkəz, MDB və digər aidiyyatı beynəlxalq qurumlarla, həmçinin ikitərəfli 

münasibətlər əsasında Türkiyə, Almaniya, Niderland və bir çox digər ölkələrlə 

əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirir, eyni zamanda, bu ölkələrin miqrasiya 

sahəsində təcrübələrini öyrənir [17]. DMX kimi nüfuzlu qurumun 

yaradılmasında da Azərbaycan bölgədə ön sırada dayanır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bir çox ölkələrdə DMX müxtəlif dövlət qurumlarının tərkibində yer aldığı 

halda Azərbaycanda bu xidmət sahəsi müstəqil dövlət strukturudur və qısa vaxt 

ərzində miqrant hüquqlarının müdafiəsinə, ölkədə miqrasiya siyasətinin 

inkişafına öz töhfəsini vermişdir.  

2014-cü il fevralın 28-də Aİ ilə Azərbaycan arasında olkədə icazəsiz 

yaşayan şəxslərin readmissiyası sahəsində saziş imzalanmışdır. Readmissiya 

sazişləri tərəflərin ərazisində qeyri-qanuni yaşayan şəxslərin nə zaman və necə 

geri qaytarılmasını tənzimləyir. Bu tip sazişlər təkcə hər iki tərəfin 

vətəndaşlarının qeyri-qanuni yaşamasını deyil, eləcə də müraciət edilən tərəflə 

aydın bağlantısı olan üçüncü olkə vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin qeyri-qanuni vəziyyəti ilə bağlı məsələləri də əhatə edir [1, s.352]. 

Readmissiya sazişi digər bir tərəfdən miqrantın könüllü geri qayıdışı kimi də 

anlaşıla bilər. Bu baxımdan həyata keçirilən hüquqi prosedurlar çox tez effekt 

verir ki, Azərbaycanın belə ciddi əhəmiyyət daşıyan sənədlərə qoşulması ölkədə 

miqrasiya siyasətinin uğurla inkişaf etdiyini və yaranan problemlərin həllində 

miqrasiya qanunvericiliyinin prosesləri nəzarət altında saxlaya bildiyini əyani 

şəkildə göstərməkdədir.  

8 dekabr 2015-ci ildə Bakıda BMT-nin Əməkçi Miqrantlar üzrə 

Komitəsinin “Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının 

müdafiəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın 25 illiyinə həsr olunmuş büro 

iclası keçirilmişdir. BMT-nin Əməkçi Miqrantlar üzrə Komitəsinin sədri 

Fransisko Karron miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, əməkçi miqrantların 

bütün hüquqlarına, o cümlədən əmək və sosial müdafiə hüquqlarına hörmətlə 

yanaşılması, onların intellektual və əmək potensialından səmərəli istifadə 

edilməsi sahəsində ölkəmizin təcrübəsini yüksək dəyərləndirmişdir. F.Karron 

ölkəmizdə bu sahədə müsbət təcrübənin qarşıdakı dövrdə də uğurla davam 

etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. BMT-nin Azərbaycandakı rezident 

əlaqələndiricisi Antonius Bruk ölkəmizdə qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərən 

əməkçi miqrantlar üçün yaradılan şəraitin müvafiq beynəlxalq konvensiyalara 

cavab verdiyini qeyd edib [5]. Bütövlükdə beynəlxalq miqrasiyanın müsbət  
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inkişaf effekti haqqında eləcə də miqrantların mənşə və təyinat ölkələrinə dair 

akademik tədqiqatlarda o cümlədən BMT Baş Katibliyinin hesabatları, 

sənədlərində bu məsələlər tanınmışdır [4, s.1]. Göründüyü kimi müasir dövrdə 

qlobal xarakter alan miqrasiya prosesləri beynəlxalq münasibətlərin aparıcı 

qüvvələrindən biri kimi çıxış edir, onun sosial-iqtisadi tərəflərinin inkişaf 

etdirilməsinin əhəmiyyəti aktuallıq kəsb edir. Bu baxımdan dünyanın inkişaf 

etməkdə olan demokratik dövlətlərindən olan Azərbaycanda əməkçi miqrantlara 

göstərilən münasibət, ölkədə miqrasiya proseslərinin qanunlar vasitəsilə yüksək 

səviyyədə tənzimləndiyini təsdiq edir. Bu haqda beynəlxalq təşkilatların 

nümayəndələrinin Azərbaycanla bağlı yaydıqları hesabtlarından da görmək 

olar. Xüsusilə BMT və BMqT rəsmiləri Azərbaycanda miqrasiya siyasətinin 

uğurlu inkişafına diqqət çəkərək, belə müsbət təcrübədən yaralanmağın 

əhəmiyyətini qeyd edirlər.                

Bir qayda olaraq miqrasiya edən insanlar hüquqi dövlətin bərqərar olduğu 

ölkələrə üz tutur. Bu da əsassız yerə deyil. Hüquqi dövlətlərdə insanların 

milliyyətindən, dinindən, irqi və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq təbii 

hüquqları qorunur, onların yaşamasına, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasına, 

təhsilinə, tibb xidmətindən istifadə etməsinə qanun çərçivəsində icazə verilir. 

Buna görə də miqrasiya edənlərin mütləq əksəriyyəti hədəf ölkə kimi hüquqi 

dövlətlərin ərazisini seçirlər [5]. Bu səbəbdən əməkçi miqrantların daimi və ya 

müvəqqəti çalışmaq üçün seçdikləri ölkələr sırasında Azərbaycan ön sıralarda 

gəlir. Respublikada mövcud olan stabil siyasət, demokratik-hüquqi dövlət 

quruculuğu yolunda addımlayan ölkənin insan hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi işinə həssas yanaşaraq miqrant hüquqlarının qorunmasında 

əhəmiyyət daşıyır.   

Azərbaycanın təhlükəsizlik siyasəti daxili sabitlik və sərhəd 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, ölkədaxili miqrasiya, enerji, nəqliyyat 

təhlükəsizliyi, fövqəladə halların idarə edilməsi, ətraf mühitin və əhalinin 

sağlamlığının mühafizəsi, informasiya təhlükəsizliyi və s. məsələlərin də daim 

diqqətdə saxlanılmasını tələb edir [13, s.890]. Miqrasiya siyasətinin inkişafında 

təhlükəsizlik kimi mühüm məsələlər daim diqqət mərkəzindədir. Burada ilk 

növbədə qeyri-leqal yollarla ölkələrin sərhədlərini aşmağa cəhd edən 

miqrantların qarşısının alınması, bölgədə Ermənistanın yaratmış olduğu sünii 

münaqişənin mənfi nəticələri, fövqəladə hallar və s. problemlərin həlli qeyd 

olunur. Konfliktlər bir qayda olaraq münaqişə ocağında insan resurslannın 

azalmasına və miqrasiya proseslərinin güclənməsinə səbəb olur. ABŞ 

Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) bir neçə il öncə münaqişə 

subyektlərində insan resurslarının durumuna dair apardığı araşdırma Dağlıq 

Qarabağ probleminin Ermənistana daha pis təsir etdiyini təsdiqləyir [15, s.393]. 

Hazırda Ermənistanda demoqrafik vəziyyət gərgin olaraq qalır. Belə mənfi hal  
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miqrasiya proseslərinə birbaşa təsir göstərərk ölkədən kütləvi axını 

gerçəkləşdirmiş olur. Ermənistanın atəşkəsə əməl etmədiyi 25 ildən yuxarı vaxt 

ərzində zaman bu ölkənin əleyhinə işləmiş, yürüdülən müdrük siyasətin nəticəsi 

olaraq Azərbaycan Respublikası isə davamlı inkişaf nail olmuş, iri həcmli 

layihələr həyata keçirmiş və bu da əməkçi miqrantlar üçün müvəqqəti iş 

yerlərinin açılmasına səbəb yaratmışdır. Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin 

yüksək səviyyədə tənzimlənməsinə baxmayaraq ölkənin milli və beynəlxalq 

miqyasda təhülkəsizliyi məsələsi hər zaman öndədir. Ermənsitanla müharəbə 

şəraiti Azərbaycanın siyasi və hərbi iradəsini sarsıda bilməmişdir. 

Nəticə Sonda məqalə boyu sadalanan bütün aktual məqamlardan çıxış 

edərək qeyd etmək lazımdır ki, tarixi kökləri dərin olan miqrasiya prosesləri 

müasir beynəlxalq münasibətlərdə, dövlətlərarası münasibətlərdə, xüsusilə 

ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına dəstək ifadə edir. Belə bir məqamda həmin 

ölkələrin təhlükəsizliyi məsələsi də təzahür edir. Burada diqqət yetirilən iki 

məqam: miqrasiya siyasəti, siyasi dialoqun dəstəklənməsi və hüquqi 

problemlərin həll olunması xüsusilə aktual səslənir. İndiki şəraitdə dövlətlərin  

bir-biri ilə anlaşmasında siyasi etika, siyasi mədəniyyət, dialoq və əməkdaşlıq 

çox vacibdir. Problemə belə yanaşma, qarşısıalınmaz kimi görünən kütləvi 

miqrasiyanın tənzimlənməsi və mövcud sahədə yaranan hüquqi problemlərin 

həllində tək çıxış yolu olaraq qalır. Bunun üçün dünyanın aparıcı güclərinin və 

Avropanın həmrəylik nümayiş etdirməsi son dərəcə əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Lakin dövlətlərin birlik nümayiş etdirməyə tələsməməsi kütləvi və əmək 

miqrasiyasının böhranlı vəziyyətini davam etdirmiş olacaq.  

Məqalədə həmçinin, Cənubi Qafqaz regionunun demokratik-hüquqi 

inkişaf yolunu tutmuş dövləti Azərbaycan Respublikasının miqrasiya siyasəti 

sahəsində əldə etdiyi müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi kimi əhəmiyyətli 

məsələyə də diqqət yetirilmişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

bərpasından ötən qısa vaxt ərzində həyatın bütün sahələrində olduğu kimi 

miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi baxımından uğurlara imza atması 

beynəlxalq səviyyədə diqqət cəlb edir. Ölkədə mövcud sahədə müşahidə olunan 

dinamik inkişaf, müsbət təcrübənin region dövlətləri və Avropa üçün bir model 

kimi tətbiq olunmasını əhəmiyyətli edərdi.  

Ümumilikdə tədqiqat işində irəli sürülən elmi-siyasi tezisləri yığcam 

şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 İnsanın yaradılış tarixi qədər qədim köklərə malik olan miqrasiya 

prosesləri müasir dövrdə daha intensiv hal almışdır. Burada miqrasiyanın 

müsbət inkişafı əsas götürülür, onun dövlətlər arasında sosiallaşmaya təsirinin 

davamlılığı vacib hesab olunur; 
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 Miqrasiya müasir dövrün reallığı kimi qarşımıza çıxır. Burada demokratik 

dövlətlərin həmrəyliyi və beynəlxalq təşkilatların sülhməramlı fəaliyyəti əmək 

miqrasiyası sahəsində yaranan problemlərin, genişlənən kütləvi miqrasiyanın, 

qaçqın problemlərinin tənzimlənməsində və tədricən həllində böyük rola 

malikdir.          

 Siyasi dialoq və əməkdaşlıq olmadan qlobal miqrasiyanın tənzimlənməsi 

mümkün deyil. Bu isə öz növbəsində mədəniyyətlərarası münasibətlərin 

inkişafına, multikultural cəmiyyətlərdə sülh və əminamanlığın daimi olmasına 

müsbət təsir göstərir; 

 Həmçinin miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi zamanı yaranan hüquqi 

prosedurların yumşaldılması, əməkçi miqrantların hüquqlarının qorunması kimi 

mühüm məsələlər də birgə fəaliyyətin nəticəsində mümkün ola bilər; 

 XXI əsrin miqrasiya prosesləri fərqli istiqamət almışdır. Burada: 1) Əmək 

miqrasiyası və 2) Kütləvi miqrasiya kimi tendensiyalar yaranmış, hər iki halda 

dialoq və əməkdaşlığın səmərə verməsi mümkündür.  

 Tənzimlənməyən miqrasiyanın yaranmasına səbəb olan dünya gücləri, 

özlərinin yaratdıqları beynəlxalq hüquqa riayət etməməklə, mövcud sahədə 

problemləri dəstəkləmiş olurlar; 

 Qlobal miqrasiya prosesləri fonunda Azərbaycan Respublikasında 

mövcud olan stabil siyasi inkişaf, ölkədə miqrasiya proseslərinin idarə 

olunmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

 Azərbaycan qısa vaxt ərzində miqrasiya dövlət siyasətini beynəlxalq 

praktikaya uyğunlaşdırmış və miqrasiya qanunvericiliyini formalaşdırmışdır; 

 Azərbaycanda miqrasiya siyasətinin yüksək inkişaf tempinin təməlində 

görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müdrük siyasəti dayanır. Heydər 

Əliyevin ilk dəfə Bakıda BMqT baş katibi ilə görüşündən sonra respublikada 

miqrasiya sahəsində canlanma yaranmış və siyasi dialoqa, siyasi-hüquqi 

tənzimlənmnəyə diqqət artmışdır; 

 Hazırda Azərbaycan miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında dinamik 

mərhələyə keçid almışdır. Ölkədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin təsis edilməsi 

və yüksək səviyyədə fəaliyyətinin təmin olunmasında Prezident İlham Əliyevin 

siyasi iradəsi səmərə təşkil etmişdir. 
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policy relations 

 

Азербайджанская республика как участник экономико-

политических отношений в эпоху глобализации 

 

         Xülasə: Qloballaşma sənaye kapitalizminin inkişafı nəticəsində yaranmış 

planetar miqyaslı proses olmaq etibarı ilə bəşəriyyətin formasion inkişafının 

qanunauyğun nəticəsidir. Bu prosesi dayandırmaq, istiqamətini dəyişdirmək və 

ya geriyə istiqamətləndirmək qeyri-mümkündür. Qloballaşma hansısa dövlətin 

və ya dövlətlərin icad edib, ortaya atdıqları xarici siyasət forması və ya tarixi 

inkişaf senarisi deyildir. Bu cahanşümul proses olmaq etibarı ilə kapitalist 

istehsal münasibətlərinin birbaşa törəməsidir.  

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, qloballaşma, ictimai- iqtisadi, 

beynəlxalq münasibətlər, siyasi qloballaşma, iqtisadi qloballaşma, qlobal 

problemlər.  

              Abstract: Globalization is a legitimate result of human development, 

as a planetary scale process that has emerged as a result of the development of 

industrial capitalism. It is impossible to stop this process, change direction or 

turn it back. Globalization is not a foreign policy form or historical 

development scenario invented by any state or state. This is a direct derivative 

of capitalist production relations, as it is a ghostly process. 

Keywords: Azerbaijan Republic, globalization, socio-economic, 

International Relations,  political globalization,  economic globalization, global 

problems. 

         Резюме: Глобализация является законным результатом 

человеческого развития, как процесс планетарного масштаба, возникший  

в результате развития промышленного капитализма. Невозможно 

остановить этот процесс, изменить направление или вернуть его обратно. 

Глобализация - это не форма внешней политики или сценарий 

исторического развития, изобретенная каким-либо государством или 

государствами. Это прямая производная от капиталистических  
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производственных отношений, поскольку это призрачный процесс.  

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, глобализация, 

социально-экономические, международные отношения, политической 

глобализации, экономической глобализации, глобальные проблемы. 

 

             On səkkizinci yüzilliyin ortalarından başlayaraq bəşəriyyət özünün 

müasir dövrümüzədək görünməmiş inkişaf mərhələsinə, həm də əvvəlki 

dövrlərlə müqayisə edilməyəcək dərəcədə son dərəcə məsulliyyətli inkişaf 

pilləsinə daxil olmuşdur. İri sənaye epopeyasının başlanması özü ilə birlikdə 

elmi kəşflərin geniş intişar tapmasına da təkan verdi. Elmi kəşflərin istehsalata 

tətbiqi, daim yeni-yeni texnika və texnologiyaların işlənib hazırlanması bir 

tərəfdən cəmiyyətin istehsal vasitələrinin məhsuldarlığını artırıb, bəşəriyyətin 

tərəqqisinə xidmət edirdisə, digər tərəfdən də iqtisadiyyatın elmi inkişafı yeni 

tipli silahların və yeni tipli müharibə formalarının meydana gəlməsiylə 

nəticələnirdi.  

         Qloballaşma erasının ilk güclü sarsıntılarını bəşəriyyət 1914-1918-ci 

illərdə - I Dünya müharibəsində kifayət qədər ciddi şəkildə hiss etməyə başladı. 

Bu, bəşər tarixində ilk qlobal müharibə və ən iri miqyaslı hərbi əməliyyat idi. 

Hərbi əməliyyatlar bütün Avropa qitəsini əhatə etmiş, milyonlarla insanın 

ölümü və milyonlarla insanın şikəst olması ilə nəticələnmişdir. Məhz bu 

müharibədə ilk dəfə olaraq texnikanın imkanlarından geniş surətdə istifadə 

olunmağa başlanmış, ilk tank, ilk kimyəvi silah və ilk döyüş aviasiyaları  tətbiq 

edilmişdir. I Dünya müharibəsi bütün Avropanın xarabalıqlara çevrilməsi və 

Avropa mədəniyyətinin tənəzzülü ilə nəticələndi. Bu ilk qlobal müharibə bizə 

onu sübut etdi ki, qloballaşma şəraitində müharibələr sözün əsl mənasında 

humanitar fəlakətlə nəticələnir və əvvəlki müharibələrdən fərqli olaraq 

hərbiçilərdən çox sivil əhali tələf olur, şəhərlər tamamilə xarabalığa çevrilir. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, təkcə XX əsrdə baş vermiş 25 irimiqyaslı 

hərbi əməliyyatda 191 milyon adam həlak olmuşdur [2,s. 22]. Bu isə XVII, 

XVIII, XIX əsrlərdə baş vermiş bütün münaqişələrdə həlak olan ümumi insan 

tələfatından 9-10 dəfə daha çox deməkdir. Faktın özü bir daha ciddi şəkildə 

göstərir ki, qloballaşma prosesi dərinləşdikcə baş verən hərbi münaqişələr bütün 

bəşəriyyət üçün daha dəhşətli, daha viranedici və daha təhlükələi olur. 1939-

1945-ci illər ərzində baş vermiş II Dünya müharibəsi həm miqyasına, həm 

texnikanın tətbiqinə, həm də tələfatına görə bəşəriyyət tarixinin ən dəhşətli 

müharibəsi oldu. Bu, sözün əsl mənasında texnika əsrinin ilk texnika 

müharibəsi idi. Cahanşümul müharibənin başa çatması ərəfəsində, daha dəqiq 

1945-ci ilin 6-8 avqust tarixlərində bəşəriyyət qloballaşma erasının daha 

təhlükəli anlayışı olan «Nüvə» silahıi ilə tanış oldu. Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə endirdiyi nüvə  
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zərbələri ümumilikdə 100 minlərlə insanın, həm də əsasən sivil insanların 

tələfatıyla nəticələndi. 

        1949-cu ildə «Soyuq müharibə» zamanı kapitalist qərbin alternativsiz 

rəqibi Sovet İttifaqının da bu qorxunc silaha sahib olması, bəşəriyyəti nüvə 

müharibəsinin astanasına gətirib çıxardı. Dünya xalqları ilk belə sınağı 1962-ci 

ilin oktyabrında «karib böhranı» zamanı yaşadı. Bu hadisədən sonra dünya 

liderləri bir daha dərk etdilər ki, baş verə biləcək hər hansı nüvə müharibəsi 

bütövlükdə Yer planetində həyatın məhviylə nəticələnəcəkdir. Artıq yeni 

qloballaşma erasında bəşəriyyət daha ciddi şəkildə müharibə və ya sülh 

dilemması qarşısında qalmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, çox təəssüf ki, 

«soyuq müharibənin» başa çatmasından sonra da dünya dövlətləri cidd - cəhdlə 

silahlanma yarışını davam etdirir. ABŞ əsas rəqibi SSRİ-nin çökməsindən sonra 

nəinki hərbi xərcləri azaltdı, əksinə bu sahəyə ayırdığı maliyyə vəsaitinin 

miqdarını daha da artırdı. Belə ki, 1989-cu ildə Amerikanın illik hərbi büdcəsi 

305 milyard dollar idisə, 2004-cü ildə bu rəqəm 410 milyard dollara 

çatdırılmışdır [6,s.132-145]. 

       Əgər dünyadakı bütün şər və silahlanma yarışının səbəbkarı Sovet 

İttifaqı idisə, nə üçün SSRİ süqut etdikdən sonra da Amerika silahlanmanı 

dayandırmadı? Amerikada prezidentliyə keçmiş namizədlərdən və sonralar 

ABŞ-ın sabiq dövlət katibi işləmiş Con Kerri teledebatlar zamanı dəfələrlə 

vurğulamışdır ki, bu günün özündə belə ABŞ dövləti yeni-yeni nüvə silah 

növləri yaratmaq üçün hər il 10 milyardlarla dollar pul xərcləyir. Sabiq 

Amerika prezidenti Corc Buş fəxarətlə bildirir ki, onun ölkəsi dünyada tələb 

olunan hərbi xərcin yarısını tək başına qarşılayır. Bəs bu cür silahlanmanın  

səbəbi nədir? Amerika rəsmilərinin dəfələrlə verdiyi açıqlama bundan ibarətdir 

ki, indi qloballaşma çağında dünya soyuq müharibə dövründəkindən daha 

təhlükəlidir. Belə ki, əgər soyuq müharibə dönəmində Amerikanın timsalında 

qərbin konkret düşməni bəlli idisə indi zərbənin haradan yönələcəyi məlum 

deyil. Qlobal silahlanmaya bu cür cavab əlbəttə ki, bəhanədən başqa bir şey 

deyil.  

        V.Leninin imperializm təlimi müasir dövrümüzdə qlobal silahlanmanın 

gerçək səbəblərini hələ bir əsr əvvəldən çox dəqiqliklə göstərmişdir. Bu təlimə 

görə böyük dövlətlərin silahlanma yarışı onların dünya bazarı uğrunda 

apardıqları mübarizənin məntiqi nəticəsidir. Başqa sözlə, I Dünya 

müharibəsində gedən silahlanma ilə bu gün gedən silahlanma yarışı eyni 

qanunauyğunluğa tabedir. Hazırda Sovetlər Birliyi dünya xəritəsindən silinib, 

bununla belə Amerikanın dünya bazarında böyük rəqibləri peyda olmaqda 

davam edir. Bir tərəfdən Avropa İttifaqının timsalında avropa dövlətlərinin 

iqtisadi, siyasi, gələcəkdə isə hərbi qruplaşması, digər tərəfdən isə yuxudan  
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oyanan «Sarı əjdaha» (Çin) tək başına qlobal hegemonluq edən Amerika 

dövlətinin liderlərini narahat etməyə bilməz. Vəziyyətin məhz bu cür olduğu 

heç kimdə şübhə doğurmur. İndi qlobal iqtisadiyyatda tək başına 27 % paya 

sahib ABŞ özünün qlobal iqtisadiyyatdakı hegemon vəziyyətindən istifadə 

edərək yeritdiyi maliyyə siyasəti ilə (dolların kursunu bilərəkdən süni surətdə 

aşağı salmaqla) əvvəlcə ikinci böyük iqtisadi güc olan Yaponiyanı, sonra isə 

Avropa İttifaqı ölkələrini ağır iqtisadi böhranlara məruz qoymuşdur. Nəticədə 

Avropa və Yapon iqtisadiyyatları çox böyük itkilərlə üzləşmiş, iqtisadiyyatın 

böyümə sürəti sıfır faizə enmişdir. Bu tip iqtisadi mübarizə metodlarından 

istifadə edərək özünün dünya bazarındakı rəqiblərini oyundan kənar vəziyyətə 

salmış Amerikanın, «təkqütüblü» dünya modeli onun özündən başqa heç kəsə 

sərf etmir, əksinə digər böyük dünya dövlətlərinin siyasi suverenliyini və 

iqtisadi müstəqilliyini təhlükə altına alır. Amerikanın dünya üzərində 

hegemonluğu indi elə böyük miqyas almışdır ki, onunla heç bir dövlət təkbaşına 

iqtisadi, siyasi, hərbi rəqabət apara bilməz. Elə bu səbəbdən də Avropa 

dövlətlərinin vahid ittifaqda birləşməsi prosesi artıq qarşısıalınmaz görünür.  

       Bu gün dünyanın geosiyasi xəritəsinə nəzər salsaq planetin ayrı-ayrı 

güc mərkəzləri tərəfindən maraq dairəsinə bölünmüş ərazilərin mövcudluğunu 

müşahidə edə bilərik. Lenin bu barədə özünün «İmperializm kapitalizmin ən  

yüksək mərhələsidir» əsərində yazırdı: «İmperializm kapitalizmin elə bir inkişaf 

mərhələsidir ki, bu mərhələdə inhisarların və maliyyə kapitalının hökmranlığı 

əmələ gəlmiş, kapital ixracı çox böyük əhəmiyyət kəsb etmiş, beynəlxalq 

trestlər dünyanı bölüşdürməyə başlamış və bütün yer ərazisi ən böyük kapitalist 

ölkələri tərəfindən bölüşdürülüb qurtarmışdır» [4,s.400]. 

          Bu gün qloballaşma adlandırdığımız hadisə, əslində bu prosesin 

pərdələnmiş formasıdar. Biz indi bu planetar miqyaslı imperialist ekspansiya 

prosesinin həm iştirakçısı, həm də müşahidəçisiyik.  Bu, dünyanın hegemon 

dövlətlərin imperialist qruplaşmaları tərəfindən maraq dairəsinə bölündüyünün 

bariz sübutudur. Məhz bu səbəbdən də böyük dövlətlərin dünya bazarında daha 

böyük paya sahib olmaq uğrunda apardıqları mübarizə öz silahlı qüvvələrini 

yüksək hazırlıq səviyyəsində saxlanmağa məcbur edir. Güclü ordu qlobal 

münasibətlər sferasında hələ də siyasi təzyiqin bir forması kimi təsirli rol 

oynamaqdadır. Heç bir dünya hegemonluğu iddiasında olan dövlət özünü belə 

güclü təsir vasitəsindən məhrum edə bilməz. Bəşəriyyətin çoxqütüblü dünya 

modelinə doğru getdiyi hazırkı qloballaşma şəraitində qlobal güc mərkəzləri 

arasında baş verə biləcək hərbi qarşıdurmanın olub-olmayacağına isə bu gün 

heç kim zəmanət verə bilməz.  

           Bu gün siyasi ekspertlər qlobal təhlükəsizlik sisteminin yaradılması 

barədə daha çox danışmağa başlayıblar[7,s.164]. Onların fikrincə BMT-nin 

təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin sayını artırmaq mümkün olarsa və veto  
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üçün bir yox ən azı iki dövlətin səsi tələb olunarsa, fəaliyyətsiz qurumu qlobal 

təhlükəsizlik sisteminə çevirmək olar. Bu cür düşünənlər bir həqiqəti dərk 

etməkdən uzaqdırlar ki, dünya bazarında daha böyük pay əldə etmək uğrunda 

hegemon dövlətlərin mübarizəsi getdiyi müddətdə, başqa sözlə rəqabətə 

əsaslanan qlobal kapitalizm münasibətlərinin davam etdiyi şəraitdə “effektiv 

fəaliyyət göstərən qlobal təhlükəsizlik sistemi” həyata keçməsi mümkün 

olmayan arzu olaraq qalacaqdır. Düzdür, qlobal problemlərin həlli bütün dünya 

dövlətlərinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığını tələb edir, qlobollaşma prosesi 

dərinləşdikcə dövlətlərin, millətlərin qarşılıqlı asılılığı daha da güclənir, bu isə 

dünya dövlətlərini birgə əməkdaşlığa sövq edir, amma bunlarla yanaşı ayrı-ayrı 

qlobal güclərin iqtisadi-siyasi maraqları da daha çox toqquşmağa başlayır. Ən 

əsası isə qlobal əməkdaşlığı zəruri edən sadaladığımız amillər hələ iki əsr 

bundan əvvəl də mövcud idi və XX əsrin əvvəllərində də elə indiki kimi qlobal 

təhlükəsizlik sistemindən söhbət gedirdi, amma üzərindən 100 ilə qədər vaxt  

keçməsinə baxmayaraq böyük dövlətlərin dünya bazarında toqquşan maraqları 

bu ideyaları tarixin rəfində gözləməyə məcbur etmişdir. 

         Azərbaycan Respublikası məhz belə ziddiyyətli beynəlxalq münasibətlər 

şəraitində müstəqil dövlət kimi qlobollaşma prosesinə inteqrasiya etməkdədir. 

Ölkəmiz enerji resuslarını dünya bazarına çıxarmaqla külli miqdarda xarici 

kapitalı öz üzərinə çəkə bilmişdir. Qlobal məkana inteqrasiya hal-hazırda 

Azərbaycan üçün yeganə doğru yol olsa da biz bir şeyi başa düşməliyik ki, 

qlobollaşma prosesindən qazandığımız kimi itirəcəklərimiz də çox olacaqdır. 

Hər şeydən öncə bu artıq bir reallıqdır ki, qlobollaşma prosesi dərinləşdikcə 

klassik anlamda müstəqil dövlət, müstəqil daxili və xarici siyasət anlayışları öz 

əhəmiyyətini itirir və bu hal hegemon dövlətlərin hegemon maraqları fonunda 

özünü getdikcə aydın hiss etdirməyə başlayır. Heç təsadüfi deyildir ki, 

amerikalı siyasi missioner, birja fırıldaqçısı Corc Soros hər il dünya miqyasında 

yüz milyonlarla dollar pul sərf edərək bizlərini inandırmağa çalışır ki, 

dövlətlərin suverenliyi qloballaşma prosesinə maneçilik törədir, ona görə də 

qlobal maraqlar naminə hər kəs öz suverenliyindən «qismən» imtina etməlidir. 

Bəs Sorosun anlamında qlobal maraqlar dedikdə nə başa düşülür? Bu, heç 

şübhəsiz ki, hər şeydən öncə Amerika maraqlarına uyğunlaşmağı nəzərdə tutur. 

«Digər dövlətlər ABŞ siyasətinə uyğunlaşmağa məhkumdurlar» deməkdə də 

məhz Soros buna işarə edir [3,s.12]. İndi imperialist qloballaşma hər yerdə 

özünün maaliyyə, borc torunu toxuyaraq öz şikarlarının ovuna çıxıb. Dövlətləri 

borclandırmaq, onları daima borc və faiz ödəyən üzüyola müştəriyə çevirmək 

artıq Con Perkins kimi xarici müəlliflər tərəfindən etiraf olunmuş və aydın bir 

gerçəklikdir. Perkins yazır: « O ölkəyə Dünya Bankı və yaxud da əlaqədar 

qurumlardan kredit təşkil edirik. Ayrılan kredit “əsla” o ölkənin büdcəsinə daxil  
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olmur. Həmin ölkədə “layihə icraçısı” olan öz şirkətlrimizin xəzinəsinə daxil 

olur. Elektrik stansiyaları,  sənaye rayonları, limanlar, böyük hava limanları 

tikilir. Bunlar əslində xalqa lazım olmayan beton yığınından başqa bir şey 

deyillər. Qazanan bizim şirkətlər və bir də həmin ölkədən şirnikləndirilən bəzi 

şəxslər olur. Cəmiyyət bu işlərdən heç bir şey qazanmır, amma ölkə böyük bir 

borcun altına girir. Bu o qədər böyük borcdur ki, onun qaytarılması əslində heç 

vaxt mümkün deyil. Plan belə işləyir»[9]. Bunun nəticəsidir ki, 50 milyard 

dollara qədər valyuta ehtiyyatları olan və TANAP kimi enerji layihələrini öz 

gücünə reallaşdıran Azərbaycan Respublikası, maliyyə qurumları qarşısında  

borclu duruma düşür və dövlət büdcəsindən hər il orta hesabla iki milyard 

manat vəsaiti yalnız xarici borcların ödənilməsinə sərf edilir.  Bir müddət 

bundan öncə Azərbaycanın sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 

müsahibəsində bildirmişdir ki, bizim kifayət qədər valyuta ehtiyatımız var, ona 

görə də hökumət Beynəlxalq Valyuta Fondunun kreditlərinə ehtiyac duymur və 

biz daha çox Dünya Bankıyla əməkdaşlığa üstünlük veririk. Bu sözlərin 

deyildili vaxt Azərbaycan Respublikasının təqribən 800 milyon dollar valyuta 

ehtiyatı var idi və elə bir o qədər də neft fondunda maddi vəsait toplanmışdı. 

İndi valyuta ehtiyatlarımız on milyardlarla ölçülür, lakin valyuta ehtiyatlarımız 

artdıqca xarici borc yükümüz də artıb. Əgər 2014- cü ilin dövlət büdcəsindən 

xarici borcların ödənməsinə 700 milyon manat vəsait ayrılmışdısa, 2018- ci il 

üçün analoji xərc strukturu 2 milyard 300 milyon manat təşkil etmişdir [11]. 

Heç şübhəsiz ki, bu borc öhdəliklərinin artımında yaşanan devalvasiya 

məsələlərinin də rolu az deyil, amma görünən odur ki, xarici borc yükünün 

qaytarılması hər keçən il büdcə üçün daha ağır yükə çevrilir. Ola bilsin ki, 

xarici borcun ÜDM nisbəti o qədərdə faciəli həddə deyil, amma borclanmaya 

ciddi dövlət nəzarəti olmazsa, xarici borclanma illər keçdikcə suverenliyimizi 

zəiflədəcək həddə qədər arta bilər[1]. Məhz bu təhlükəni gördüyü üçün, dövlət 

başçısının xarici borclanmanın nəzarətə götürülməsi barədə çağırışları olduqca 

təqdirəlayiq haldır. 

         Əminliklə demək olar ki, respublikanın beynəlxalq maliyyə qrumlarının 

kreditlərinə, xüsusi ilə də müəyyən tələblərə söykənən kreditlərə ehtiyacı 

yoxdur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının təsisçilərindən olan 

bu qurumların fəaliyyətindən qazanan yeganə dövlətlərdən olan ABŞ-nın sabiq 

maliyyə nazirinin müavini Con Teylar bu üzdəniraq «qlobal xeyirxahlar» 

haqqında bu fikirdədir: «BVF və Dünya Bankı kimi qurumlara müasir dünya 

iqtisadiyyatında yer yoxdur, onlar ləğv olunub informasiya təşkilatlarına 

çevrilməlidirlər”[10]. Bəs görəsən hansı səbəbdir ki, və ya hansı gözəgörünməz 

qüvvədir ki, Azərbaycan dövlətini indiyə qədər təsisçi dövlətlərdən başqa heç 

bir dövlətin xeyir görmədiyi bu qurumlar qarşısında borclandırır? Ölkə 

rəsmiləri belə izah verirlər ki, kreditləri almaqda məqsəd beynəlxalq maliyyə  
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qurumları ilə münasibətlərimizin qaydasında olduğunu nümayiş etdirməkdir. 

Maraqlıdır, “münasibətlərin qaydasında olması” kimə nümayiş olununur? 

Ölkənin maliyyə imkanları kifayət qədər olduğu halda xarici maliyyə 

qrumlarına borclanma kimlərə sərf edir? Əlbəttə ki, Azərbaycanı geosiyasi  

maraqları xəritəsində Qafqaz regionunun kiçicik bir məntəqəsi hesab edən Qərb 

dövlətlərinə. Nə qədər acınacaqlı olsa da biz onların gözündə öz gözümüzdə 

göründüyümüz kimi nəhəng, məğrur, suveren dövlət kimi görünmürük. Bu 

səbəbdən bu gün qloballaşma prosesinə inteqrasiya bizim üçün yeganə inkişaf 

yolu olsa da, biz özümüzü qloballaşmanın neqativ cəhətlərindən sığortalamaq 

naminə müəyyən tədbirlər görməliyik. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə 

əməkdaşlığı hansısa böyük dövlətlərin «zövqünü oxşamaq» üçün yox, sırf milli 

maraqlarımızın qorunması üçün etməliyik. 

        Beləliklə məqalənin yazılışından hasil olunan elmi nəticəni bu prinsiplərlə 

ifadə etmək olar.: 

    Məqalə çərçivəsində mövzunun tədqiqi bir daha məsələyə sistem 

yanaşmanın vacibliyini ön plana çıxarmış oldu. Məsələ burasınddır ki, istər bir 

sıra xarici, istərsə də yerli müəlliflər qloballaşma prosesindən danışarkən onu 

vahid bir tam kimi yox, ictimai fəaliyyət sferasının müxtəlif və müstəqil 

istiqamətləri kimi nəzərdən keçirməyə üstünlük verir, bu zaman vahid tamın 

elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirlərin öyrənilməsinə diqqət 

yetirmirlər. Biz əgər Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi, mədəni 

münasibətlər çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərdə iştirakını tədqiq ediriksə, 

bunu mütləq şəkildə qloballaşma prosesinin bir-biri ilə subordinasiya və 

kordinasiya əlaqəsində olan tərkib hissələrinin qarşılıqlı təsir və asılılığı 

kontekstində nəzərdən keçirməliyik. Unutmayaq ki, iqdisadi, siyasi, mədəni 

münasibətlər bir-biri ilə daxili, səbəb-nəticə əlaqəsindədirlər və bu əlaqələr 

nəzərə alınmadan siyasi qloballaşmanın, iqtisadi, mədəni qloballaşmanın 

düzgün elmi nəzəri anlayışını vermək mümkün deyil.  

         Qloballaşmanın mənfi təzahürlərindən qorumaq üçün heç də qloballaşma 

prosesindən kənarda qalmaq lazım deyil. Əksinə, qlobal problemlərin həlli 

ancaq və ancaq dünya dövlətlərinin birgə əməkdaşlığı, qarşılıqlı fəaliyyəti 

nəticəsində həll oluna bilər. Bu baxımdan bir sıra neqativ hallara baxmayaraq, 

Azərbaycan Respublikasının qlobal strukturlara, beynəlxalq təşkilatlara 

inteqrasiya kursu götürməsi hələlik alternativsiz yeganə inkişaf yoludur. Eyni 

zamanda bu, heç də o mənanı vermir ki, biz kor zərurətin əlində oyuncaq 

olmalıyıq və fəaliyyət azadlığından, seçim imkanlarından məhrumuq. Əksinə, 

bəşəriyyət tədricən böyük dəyşikliklər erasına qədəm qoyur. «Yeni rəqiblər» və 

«kor düyünlər» sindromlarının alovlandırdığı antaqonist ziddiyətlər yumağı  
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böyüməkdə davam edir və ziddiyətlər ocağının alovlandırdığı qarşıdurmalar 

qlobal rəqabətə daha kəskin və amansız quruluş verir. Qlobal bazarda meydana 

gələn yeni rəqiblər tədricən, amma inadla və güzəştsiz bir surətdə qərbin dünya 

iqtisadiyyatındakı imtiyazlı statusunu sarsıdır və bizim üçün beynəlxalq 

münasibətlərdə yeni imkanlar üfüqü açır. Bu imkanlar palitrası hansısa xaotik, 

nizamsız və kortəbii proseslər yığını olmayıb, başlanğıc parametrlərini 

bildiyimiz halda gələcək tarixi dövr üçün yekun qiymətlərini əvvəlcədən 

hesablaya biləcəyimizə imkan yaradacaq dəqiq qanunauyğunluqdur. Bu hal 

«Qlobal güc mərkəzlərinin dəyişməsinin dinamik qanunauyğunluğunda» öz 

ifadəsini tapır. Bu qanunauyğunluğun müəyyənləşdirilməsi elmi tədqiqat 

işimizin ən böyük nəticəsi və yeniliklərindən biri olmaqla Azərbaycan 

Respublikasının qloballaşan beynəlxalq münasibətlərə inteqrasiyasını ciddi elmi 

zəminə oturtmuş olacaq.  
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M.Tetçerin xarici siyasətinin əsas prinsipləri 

The basic principles of foreign policy M.Tetcher 

Основные принципы внешней политики М.Тэтчер 

Xülasə:Xarici siyasət kursunda Tetçer ABŞ ilə münasibətlərə xüsusi 

önəm verirdi. Folklend böhranı bu iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da 

yaxınlaşdırmış oldu. London ABŞ-ın 1986-cı ildə Liviyaya qarşı hərbi 

aksiyasını müdafiə etdi, NATO-nun silahlanmanı genişlındirmə planını 

dəstəkləyərək, orta uzaq məsafəli 160 raketin Britaniya ərazisində 

yerləşdirilməsinə razılıq verdi. Qatı antisovet mövqedə durmasına baxmayaraq, 

hakimiyyətinin ilk illərində dəmir ledi SSRİ-dəki dəyişiklikləri müdafiə edən 

qərb liderləri sırasında oldu.  

Açar sözlər: M.Tetçerin siyasəti, Folklend böhranı, ingilis-amerikan 

münasibətləri, beynəlxalq münasibətlər, ingilis diplomatiyası. 

Abstract: Relations with the United States had crucial importance for 

Margaret Thatcher’s foreign policy. The Falklands conflict put these countries 

together.  London supported United States military intervention in Libya in 

1986. Backing NATO’s weapons’ proliferation plan London agreed to deploy 

160 medium-range ballistic missiles in the territory of the United Kingdom.  

Despite her deep anti-Soviet position “The Iron Lady” was among the Western 

leaders that supported transformations in the Soviet Union.  

Keywords: Thatcher’s policy, Falkland crisis, Anglo-American 

relations, international relationships, English diplomacy. 

Резюме: В области внешней политике Тэтчер придавала большое 

значение отношениям с Соединенными Штатами. Фолклендский кризис 

установил тесные связи между этими двумя странами. В 1986 году Лондон 

поддержал военную акцию США против Ливии, план НАТО в 

расширении вооружений, также дал согласия в развертывании 160 ракет 

большой дальности на британской территории. Несмотря на жесткую 

антисоветскую позицию, в первые годы правления железная леди  

 

 



138 

 

Rübabə ƏLİYEVA 
 
 

находилась среди западных политиков, поддерживающих изменения в 

СССР.  

Ключевые слова: политика М.Тэтчера, Фолклендский кризис, 

англо-американские отношения, международные отношения, английская 

дипломатия. 

           

        XX əsr bütün avropa sivilizasiyasının ümumi böhran əsri kimi 

qiymətləndirilə bilər. Əsrin əvvəlindəki yeddi  qüdrətli avropa ölkəsi  (Böyük 

Britaniya, Almaniya, ABŞ, Fransa, Rusiya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya) 

dünya müharibələri nəticəsində iqtisadi fəlakətlər yaşamış, sosial institutları 

iflasa uğramış, sivilizasiya bünövrələri sarsılmışdı. Üç dünya müharibəsindən 

bəhrələnmiş ABŞ  isə “iqtisadi yenidənqurma” böhranından yan keçərək 

gücünü artırmışdı. Bu imperiya dövlətləri arasında Böyük Britaniyanın taleyini 

daha faciəvi adlandıra bilərik. Britaniya əsrlərlə sahib olduğu hər şeyi geri 

qaytarmaq imkanı olmadan itirmişdi. İkinci dünya müharibəsi Britaniyanı ABŞ-

ın müdafiə qalasına çevirmiş, dünya siyasətinin liderini müstəmləkəsinin kiçik 

tərəfdaşı vəziyyətinə salmışdı. 

         XX əsrin ikinci yarısında Böyük Britaniya iqtisadiyyatı çox mürəkkəb 

dövrünü yaşayırdı: nisbətən müasir sənaye sahələrində  nəhəng inhisarlar 

sürətlə artır, hökümətin daxili və xarici siyasətinə güclü təsir göstərərək öz 

şərtlərini diktə edirdi, eyni zamanda dövlət sektoru da böyüyərək, əsasən 

ənənəvi istehsalat sahələrini əhatə edirdi. ABŞ və Yaponiya tərəfindən kəskin 

rəqabət İngiltərəni Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olmaq məcbiriyyətində qoysa 

da, bu addım yığılıb qalan bütün problemlərin həlli yolu kimi görünmürdü.               

          Ölkənin iqtisadi inkişafı 80-ci illərdə, hakimiyyətə M.Tetçer rəhbərlik 

etməyə başladığı zaman özünü göstərdi. Tetçer tərəfindən həyata keçirilən 

iqtisadi siyasət dövlətin iqtisadiyyata nüfuzunu məhdudlaşdıraraq, 

özününizamlama bazar mexanizmlərini gücləndirmiş oldu. Dövlətin iqtisadi 

kursunda dəyişiklik Britaniya iqtisadiyyatında qısa zamanda mühüm müsbət 

nəticələrə səbəb olaraq istehsalın tənəzzülünün qarşısını aldı, inflyasiyanı 

kəskin azaltdı, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltməyə başladı. Bütün bu müsbət 

dəyişikliklər də öz növbəsində Londonun dünyanın maliyyə mərkəzlərindən biri 

mövqeyini möhkəmləndimiş oldu [16,s.232-233].  

         Tetçer hakimiyyətinin ilk aylarında  hazırlıqsız olaraq mürəkkəb 

beynəlxalq problemlərlə qarşılaşdı. Xarici siyasət məsələlərində yeni biri olan 

ilk qadın baş nazir diplomatiya sahəsində püxtələşmiş, bacarıqlı xarici dövlət 

xadimləri ilə üz-üzə gəlməli oldu. İngiltərədə bir çoxları onun siyasi 

fəaliyyətinin uğurlu olacağına inanmırdı və bu şübhələrin əsası var idi. Birincisi 

Tetçer heç zaman diplomatiya ilə hakimiyyət səviyyəsində məşğul olmamışdı. 

N.Çembrlen dövründən o, hər-hansı xaricisiyasi quruma rəhbərliklə əlaqəsi  
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olmayan ilk  baş nazir idi. Tetçer diplomatiyanın qayda və ənənələri ilə az tanış 

idi. Bundan başqa onun şəxsi keyfiyyətləri də şübhə doğururdu: bəzi fikirlərə 

əsasən, onun şəxsi keyfiyyərləri incə diplomatiya üçün qoyulan tələblərə cavab 

vermirdi. Güzəşt edə bilməmək, həmsöhbətinin mövqeyini anlamağa 

çalışmaqdan daha çox öz fikrini qəbul etdirməyə can atmaq kimi xüsusiyyətləri 

xarici kolleqalarla normal münasibətlərin qurulmasına kömək edə bilməzdi. 

M.Tetçerin hakimiyyətə gəlişi gərgin beynəlxalq şəraitdə baş verirdi [12,s.13]. 

Bu mərhələdə hər iki blok Avropada yeni növ nüvə silahları yerləşdirir, sovet 

qüvvələri Əfqanıstana təcavüz edir, Polşada hərbi vəziyyət elan edilirdi. Səs-

küylü antisovet təbliğat müharibəsinə öz töhfəsini verən Böyük Britaniya da 

Moskvada keçirilən olimpiadanı boykot kompaniyasını müdafiə edir, SSRİ ilə 

iqtisadi və mədəni sahədə əməkdaşlığı xeyli dərəcədə məhdudlaşdırırdı.  

            1979-cu ildə  Avropa İqtisadi Birliyinin Lusakada keçirilən 

konfransında çoxillik cənubi rodeziya böhranının qəti həllinə cəhd göstərilir. 

M.Tetçerin təmsil etdiyi  Britaniya tərəfi burada Cənubi Rodeziyada 

konstitusiya islahatları,bu ölkədə ümumi seçkilər keçirilməsinin təşəbbüsçüsü 

kimi çıxış edir. Konfransda qəbul edilən qərar ların nəticəsi olaraq, artıq, 1980-

ci ildə bu ölkə Zimbabve Respublikası adı ilə Birliyin üzvlüyünə daxil olur. 

          Tetçer baş nazir kürsüsünə əyləşəndən dərhal sonra bir sıra təxirolunmaz 

xaricisiyasi problemlərlə qarşılaşdı. İlk növbədə baş nazir yeddi dövlət liderinin 

Tokioda keçirilən toplantısına yollanmalı oldu. Qeyd edək ki, Tokiodakı 

toplantı Tetçer üçün çox uğurlu keçdi. Əslində orada müzakirə olunan məsələlər 

ona çox tanış idi: energetika böhranı, neftin qiymətinin kəskin artması və s. İlk 

dəfə olaraq “yeddilər” toplantısında qadın iştirak edirdi və digər nümayəndələr 

də ona hörmətlə yanaşırdılar. Britaniyanın yeni baş nazirinin hər-hansı tələblər 

irəli sürməməsi də toplantı iştirakçıları tərəfindən müsbət qarşılandı.Təbiətcə 

çox mülayim olan yaponlar qadın-baş nazirə xüsusi diqqət göstərir və onun ilk 

xarici səfərinin məhz Yaponiya olduğuna sevinirdilər.  Mətbuat konfransında 

Tetçer bütün iştirakçılardan sonda danışa da, digər dövlət rəhbərlərindən fərqli 

olaraq kağızdan oxumadan, spontan çıxış etdi.  

M.Tetçer qeyd edirdi ki, müdafiənin məqsədləri bütövlükdə xarici 

siyasəti müəyyən etməlidir [11, s.158]. Onun xarici siyasət barədəki bu fikirləri 

əməli işində də bariz əksini tapırdı. Belə ki, 1983-cü ildə Delidə keçirilən 

konfransda ümumdünya iqtisadi qaydalar və sürətlə silahlanma ilə əlaqədar 

Namibiyadakı vəziyyət müzakirə olunurdu. “Times” qəzetinin qeyd etdiyi kimi 

ingilis nümayəndələri həmin konfransda müdafiə mövqeyini gözləməli oldular. 

1985-ci ilin oktyabrında  Nassauda keçirilən növbəti konfransda da Böyük 

Britaniya bir daha təcrid olunmuş vəziyyətdə göründü. Bu zaman ingilis 

hökuməti  Cənubi Afrika Respublikasına qarşı tətbiq olunan geniş iqtisadi  
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sanksiyalara etiraz edən yeganə tərəf idi [11, s.160]. 

       Xarici siyasət kursunda Tetçer ABŞ ilə münasibətlərə xüsusi önəm 

verirdi. İmkan yaranan bütün situsiyalarda, xüsusilə beynəlxalq vəziyyətin 

kəskinləşdiyi mərhələlərdə Böyük Britaniyanın ABŞ-la xüsusi münasibətlərini 

nümayiş etdirən Tetçer kursu, Vaşinqtonun digər tərəfdaşlarının mübahisəli 

hesab etdikləri məsələlərdə belə ABŞ-a tutarlı dəstək göstərirdi. Tetçer 

siyasətinin bu istiqaməti ABŞ xarici  siyasətinə müəyyən dərəcədə təsir edə 

bilmək məqsədinə xidmət edirdi. Hər iki ölkə başçısı xarici siyasəti ideoloji 

baxımdan qiymətləndirir, sosializmi, xüsusilə də Sovetlər birliyini ölkələrinə 

başlıca düşmən hesab edirdilər. Tetçer və Reyqanı nüvə silahına münasibət və 

bu sahədə əməkdaşləq da yaxınlaşdırırdı. Tetçer hər zaman nüvə silahının 

saxlanılması tərəfdarı kimi çıxış edərək, bu təhlükəli silahı sülhə, İngiltərənin 

təhlükəsizliyinə  zəmanət kimi görür, həmçinin onu Britaniyanın xaricisiyasi 

mövqelərinin bərpaedilmə aləti hesab edirdi. Baş nazir anlayırdı ki, İngiltərənin 

nüvə silahı xeyli dərəcədə ABŞ-dan asılıdır, onun  çatdırılma vasitələri isə 

təmamilə ABŞ-ın əlindədir. Amerika rəhbərliyi ilə münasibətdə Tetçerin tərəf-

müqabilinin yardımı ilə İngiltərənin Avropada mövqelərinin 

möhkəmləndirilməsinə can atma cəhdləri də az əhəmiyyət kəsb etmirdi. 

İngiltərənin  ABŞ və Qərbi Avropa arasında əlaqələndirici halqa olması üçün 

Tetçer bütün qüvvəsini səfərbər edirdi. Nəhayət, qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

bu iki ölkənin inkişafının iqtisadi nəzəriyyəsini - tetçerizm və reyqanizmi bir 

çox ümumi cəhətlər birləşdirirdi.       

Reyqan da öz növbəsində İngiltərə ilə münasibətlərində müəyyən 

məqsədlər güdürdü. Belə ki, ABŞ dünyadakı mövqelərinin zəiflədiyi şəraitdə 

qərbi avropa müttəfiqlərinin dəstəyinə ehtiyac duyurdu və İngiltərənin yardımı 

ilə Avropada Amerikanın mövqelərinin möhkəmlənməsinə nail olmağa 

çalışırdı. Tetçerin nitqlərində Reyqana münasibətdə tənqid və qınaq heç zaman 

səslənmir, London ABŞ-ın hər zaman güvənəcəyi müttəfiqi olduğunu nümayiş 

etdirirdi. Tetçer “sizin problemləriniz bizim problemlərimiz olacaq, dosta 

ehtiyacınız olduğu zaman biz sizin yanınızda olacağıq” deyirdi. Bütün bunlara 

baxmayaraq,Tetçerin hakimiyyəti dövründə Vaşinqtonla ciddi ziddiyyət 

yaradan məqamlar da yox deyildi. Onların arasında 1983-cü ildə Qrenada 

Birliyi üzvlərinə qarşı ABŞ-ın müdaxiləsini göstərə bilərik ki, bu da  Britaniya 

üçün gözlənilməz oldu  [8]. Tetçer əslində qəsdən ABŞ planlarından xəbərsiz 

tutulurdu. Bu illər  SSRİ-də çəkilən Sibir-Qərbi Avropa qaz kəməri üçün 

gətirilən avadanlıqlara ABŞ tərəfindən embarqo qoyulması da britaniya 

şirkətlərinin xeyrinə deyildi. Yaranan ziddiyyətləri özünəməxsus şəkildə izah 

etməyə çalışan Reyqan iki ölkə arasında məsafənin böyük olduğunu, istənilən 

zaman oturub danışmaq imkanına malik olmamamaları ilə əlaqələndirirdi. 

Vaşinqtonla əlaqələrin möhkəmləndirilməsində, şübhəsiz bu iki ölkə  



141 

 

M.Tetçerin xarici siyasətinin əsas prinsipləri 
 
 

liderlərinin qarşılıqlı rəğbəti də az əhəmiyyət kəsb etmirdi.Tetçer Atlantika 

sevgisini gizlətmir, Amerikaya vurğunluğunu inkar etmirdi. Onun Çerçilin 

üstünlüyündən bəhs edərkən qanında amerikalı qanı (məlum olduğu kimi 

Çerçilin anası amerikalı idi) olmasını vurğulaması da bunu təsdiq edir.  

            Tetçerin baş nazir olaraq fəaliyyət göstərdiyi dövrdə britaniya 

imperiyasının qalıqlarını xilas etməyə çalışan konservatorlar Folklend (Maldiv) 

adaları uğrunda Argentina ilə müharibə aparırlar (1982-ci il, aprel-iyun). Bəzi 

tədqiqatçılar “kiçik zəfər müharibəsi” adlandırdıqları Folklend münaqişəsini 

Marqaret Tetçer intriqalarından biri kimi qiymətləndirirlər [19, s.165-172;17]. 

Belə ki, hərbi əməliyyatlar və eyni zamanda parlamentə yeni seçkilər ərəfəsində 

dəmir ledi nin işləri o qədər də uğurlu getmirdi. Onun iqtisadi siyasəti bir 

çoxları tərəfindən dəstəklənmirdi, hətta öz partiyası daxilində belə əks 

mövqedən çıxış edənlər var idi. Baş nazirin kabinetindəki 22 nazirdən 9-nun 

dəmir ledinin iqtisadi tədbirlərinə etiraz etməsi onun xeyrinə deyildi. Artıq 

1980-ci ilin dekabr ayı üçün Tetçerə olan siyasi etibar 23% -ə qədər enmişdi, bu 

da baş nazirlər arasında ən aşağı göstərici hesab olunurdu.   Vəziyyətin xeyrinə 

olmamasına baxmayaraq, Tetçer iqtisadi islahatlar kursundan imtina etmək 

istəmirdi, və bunu açıq şəkildə söyləyirdi. Konservativ partiyanın nüfuzunun 

geri qaytarılması üçün ledinin kişik zəfər müharibəsinə ehtiyacı var idi. Qeyd 

edək ki, bu,  Böyük Britaniyanın qüdrətli dövlət statusunun geri qazanılmasına 

xidmət edən Tetçer xaricisiyasi doktrinasına təmamilə münasib idi.  

Atlantik okeanının cənub-qərb hissəsində yerləşən Folklend arxipelağı 

bir əsr yarım ərzində iki ölkə arasında (İngiltərə-Argentina) mübahisəli ərazi 

hesab olunurdu. 1833-cü ildən arxipelaq ingilislərin nəzarəti altında idi. XX 

əsrin  ortalarından isə Argentina adaların qaytarılması uğrunda mübarizəni daha 

da fəallaşdırmışdı. Mövcud münaqişədə qələbə yalnız Tetçeri malaqlandırmırdı, 

1981-ci ildə Argentinada  hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn 

Leopoldo Qalteri də bu qələbədə maraqlı idi. Argentinada nüfuzunu qaldırmaq 

üçün o da kiçik, təcili zəfər müharibəsinə ehtiyac duyurdu. Bu mənada Folklend 

adalarına nəzarəti geri qytarmaqdan əlverişli nə ola bilərdi?    

           Argentinanın milli bayram gününə, 1982-ci il 25 may tarixinə təyin 

olunan “Rosario” adlandırılan hərbi əməliyyatdan ingilis kəşfiyyatının xəbər 

tutması vəziyyəti dəyişir. Hücüm barədə məlumat əldə edən London, Cənubi 

Atlantikaya sualtı “Spartan” gəmisini göndərir, Qalteri də öz növbəsində təcili 

hərəkətə keçərək aprelin 2-də argentina desantlarını adalara çıxardır və kiçik 

ingilis qarnizonunu təslim olmağa məcbur edir  [19, s. 170-175]. İngiltərə üçün 

bu müharibə yalnız milli maraqları qorumaq demək deyildi, eyni zamanda 

britaniya rəhbərliyi “soyuq müharibə” şəraitində Qərb blokunu növbəti 

sınaqdan keçirirdi. Kuba və bir çox latınamerika ölkələri sözügedən hərbi  
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əməliyyatlarda  Argentinanı dəstəkləyir, britaniya imperializmi tərəfindən zəbt 

edilən torpaqların qaytarılması cəhdlərinə haqq qazandırırdı. BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurası düşmən tərəfləri münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll 

etməyə dəvət edirdi [23,24]. Buna baxmayaraq tərəflərin heç biri geri çəkilmək 

istəmirdi  [22,23]. Britaniya rəhbərliyi radiusdan 200 mil aralıqda və Folklend 

adaları yaxınlığında görünəcək bütün argentina gəmilərini batıracağı ilə 

hədələyirdi (adalar və Argentina sahilləri arasındakı məsafə isə cəmi 287 mil 

təşkil edirdi). 

            Aprelin 5-də Amerika Portsmutu tərəfindən Folklend adaları 

istiqamətinə 40 gəmidən ibarən ingilis eskadrası göndərilir, bunun ardınca 

“Cənubi Qeorqiya” Argentina adasına britaniya desantı çıxarılır, aprelin 

sonunda isə britaniya aviasiyası argentina mövqelərinə zərbələr endirməyə 

başlayır. Tetçer siyasi qərarlarında inadkarlıq nümayiş etdirərək adalardakı 

enmə-qalxma zolaqlarını bombardman etmək əmrini verdi və ingilislər 

Folklend adalarını ələ keçerməyə müvəffəq oldular. Əməlləri ilə qürur duyan 

dəmir ledinin konservativ partiyası 1983-cü ilin parlament seçkilərində yenidən 

qələbə çaldı.  

  Bu dövr beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzlu ölkə sayılan 

Sovetlər Birliyinin ingilis-argentina münaqişəsinə münasibəti necə idi? 

Britaniya kəşfiyyatının məlumatlarına əsasən, SSRİ Argentinaya kənd 

təsərrüfatı məhsulları müqabilində hərbi gəmilər, təyyarələr və SS tipli raketlər 

verməyə razı idi. lakin SSRİ-nin Əfqanıstanla bağlı problemi Argentina 

məsələsinə diqqət yetirməyə imkan vermirdi. Həmin səbəbdən də sovet 

rəhbərliyinin ingilis-sakson hökümətinə təzyiqləri yalnız BMT toplantıları 

çərçivəsində qalırdı. Hərbi əməliyyatların qarçısının alınması, yaxud da 

Argentinaya yardım sahəsində SSRİ heç bir aktiv hərəkət nümayiş 

etdirməmişdir.  

      Sözügedən münaqişədə Böyük Britaniyanın əsas müttəfiqi ABŞ-ın müdafiə 

naziri Kaspar Uaynberqer,  Reyqan və Pentaqonu  “Amerikanın ən sadiq 

tərəfdaşına böyük yardım” verməyə yönləndirmişdi.  Nazirin tabeliyində olanlar 

isə “Britaniyaya texniki təminat və kəşfiyyat sahəsində  hərtərəfli yardım” 

əmrini almışdılar. Aprelin 30-da Reyqan Argentinaya qarşı sanksiyaların tətbiq 

edilməsində Böyük Britaniyanı müdafiə etdiyini bildirir. Argentina və onun 

latınamerika qonşularına təsir etmək üçün ABŞ rəhbərliyi bütün vasitələrə əl 

atırdı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Folklend məsələsinə ABŞ və 

Böyük Britaniya veto qoymuşdular. SSRİ-nin münaqişənin həllinə daxil 

olmasının qarşısının alınması istiqamətində də xüsusi ingilis-amerikan planı 

hazırlanmışdı. Bu plana əsasən ABŞ və Böyük Britaniya bir neçə istiqamətdə 

SSRİ-yə təziyq etməli idi. Belə ki, ABŞ və Fransanın yardımı ilə İsrail SSRİ 

tərəfindən dəstəklənən Livan ərazisində hərbi əməliyyatlara başlayır, KXDR -ə  
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qarşı amerikapərəst cənubi koreya qüvvələri təxribati işlər görürdü. Sovetlərin 

Əfqanıstan siyasətini kəskin tənqid edən Rumıniyaya maddi kömək göstərən 

İsrail də ABŞ təsiri ilə hərəkət edirdi. Bütün bunlar Varşava müqaviləsi təşkilatı 

olan ölkələrin əlaqələrini daxildən sarsıtmaq məqsədi daşıyırdı. 

          Folklend böhranı güründüyü kimi, bu iki ölkə arasındakı münasibətləri 

daha da yaxınlaşdırmış oldu  [25, s.43]. ABŞ-ın müdafiəsindən məhrum 

qalmayan London da ABŞ-ın 1986-cı ildə Liviyaya qarşı hərbi aksiyasını 

müdafiə etdi, Tripoliyə uçuşlar edən Amerika hərbi hava qüvələrinin çıxış 

nöqtəsi məhz britaniya hava limanları idi. ABŞ-ın ardınca Britaniya da Fransa 

və İtaliya ilə birlikdə Livana sülhməramlı kontingent göndərdi. Vaşinqtonun 

kemp-devid strateji xəttinin inkişafı istiqamətinə britaniya diplomatiyası da 

qoşularaq  ərəb-israil münaqişəsinin nizamlanması prosesində iştirak edirdi [25, 

s.87].  

  Qlobal məsələlərə baxışda da ingilis-amerikan ittifaqı əhəmiyyətli 

dərəcədə möhkəmlənmişdi. Tetçer NATO-nun silahlanmanı genişlındirmə 

planını hərtərəfli müdafiə edərək, orta uzaq məsafəli 160 raketin Britaniya 

ərazisində yerləşdirilməsinə razılıq verdi, həmçinin amerikan “Traydent” 

raketlərinin vasitəsi ilə nüvə sualtı qayıqlarının modernləşdirilməsi proqramının 

həyata keçirilməsinə də etiraz etmədi. 

         Qatı antisovet mövqedə durmasına baxmayaraq, hakimiyyətinin ilk 

illərində Tetçer  SSRİ-dəki dəyişiklikləri müdafiə edən qərb liderləri sırasında 

oldu və bu dövrdəki beynəlxalq münasibətlərin fərqli xüsusiyyətlərini razılıqla 

qarşıladı. 1984-cü ilin sonunda M.Qorbaçov Londona rəsmi səfər etdi və 

Tetçerlə danışıqlar sovet rəhbərinin dünya səviyyəli diplomat kimi  ilk ciddi 

addımlarını nümayiş etdirdi. Sovet–britaniya münasibətlərində dönüş məqamı 

1987-ci ilin martında Tetçerin Moskvaya rəsmi səfəri zamanı oldu [16, s.264]. 

Bu səfər zamanı Tetçer Sovetlər Birliyindəki dəyişiklikləri bir çox siyasətçilərin 

əksinə olaraq müsbət qiymətləndirdi. İngilis baş nazir SSRİ –da həyata keçirilən 

islahatların daha faciəvi nəticələrə səbəb olacağını, ölkənin sonunun 

Yuqoslaviyanın taleyinə bənzəyəcəyini söyləyən siyasətçilərdən fərqli 

düşünürdü. O, qeyd etdi ki, Sovet İttifaqında fundamental dəyişikliklər baş verir 

və “hazırkı baş katib yeganə kommunist lideridir ki, onunla yaxşı mübahisə 

etmək olar” [16, s.264]. Dəmir ledi Moskvada olarkən onu televiziyaya dəvət 

edərək canlı yayımda müsahibə vermək imkanı yaratdılar [16, s.265]. 1986-

1987-ci illərdə E.Şevarnadzenin London və Tetçerin Moskva səfəri sovet-

britaniya münasibətlərinin bütün tərəflərini özündə cəm edən sazişlər paketinin 

imzalanması ilə nəticələndi. İstefadan öncə son iki il ərzində Tetçer üç dəfə 

M.Qorbaçovla görüşmüşdü: 1989-cu ilin aprelində M.Qorbaçov Londonda 

rəsmi səfərdə olmuş,1989-cu ilin sentyabr və iyun aylarında isə M.Tetçer özü  
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Moskvaya gəlmişdi  [16, s.266;15].  

       Tarix, günlərlə iri hərbi əməliyyatlara rəhbərlik edən  (Argentina ilə 

müharibə dövründə olduğu kimi) belə bir qadln baş nazir görməmişdi  [14, 

s.304]. Britaniyanın heç bir baş naziri son on illər ərzində öz adını hər-hansı 

siyasi, və yaxud iqtisadi istiqamətə verə bilmək sevincini yaşamamışdır. 

“Tetçerizm” beynəlxalq anlayışa çevrilərək ölkənin inkişafını bir çox illər öncə 

müəyyən edə bilmişdi. Bizim ona verəcəyimiz qiymətdən asılı olmayaraq inkar 

edə bilmərik ki, “tetçerizm” siyasəti müəyyən dövr kəsiyində Britaniyanın 

inkişaf və dirçəlişinə təkan vermişdir [19,  s.10;17]. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – İran münasibətləri Paris Sülh 

Konfransı kontekstində 

 

Azerbaijan Democratic Republic - Iran relations in the context of 

the Paris Peace Conference 

 

Отношения Азербайджанской Демократической Республики и 

Ирана в контексте Парижской мирной конференции 

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Demokratik Respublikası və İranın Paris 

Sülh Konfransındakı fəaliyyətlərindən bəhs edilir. Müstəqilliyinin ilk 

günlərindən başlayaraq fəal xarici siyasətlə məşğul olan Azərbaycan 

hökumətinin qarşısında duran ən vacib məsələ beynəlxalq səviyyədə tanınma və 

Qərb dövlətləri ilə diplomatik əlaqələrin qurulması idi. Buna görə də, Paris Sülh 

Konfransında iştirak edən Azərbaycan Demokratik Respublikası qonşu İran 

dövlətinin ərazi iddiaları ilə qarşılaşdı. Ancaq düzgün bir xarici siyasət 

nəticəsində bütün bu problemlər həll olundu və uzun müzakirələr Azərbaycan-

İran birgə komissiyasının yaradılması ilə nəticələndi. 

Açar sözlər: Azərbaycan Demokratik Respublikası, İran, Paris sülh 

konfransı, ərazi iddiaları, Azərbaycan-İran birgə komissiyası. 

Abstract: This article is devoted to the activities of the Azerbaijan 

Democratic Republic and Iran in Paris Peace Conference. It is known that the 

most important issue in front of Azerbaijani government, which had been active 

foreign policy since the first days of independence, was recognition in the 

international arena and the establishment of diplomatic relations with the 

western states. For this reason, Azerbaijan Democratic Republic, which took 

part in the Paris peace conference, also faced territorial claims of the 

neighboring Iranian state. However, as a result of the correct foreign policy, all 

these problems were solved and long-lasting discussions resulted in the creation 

of Azerbaijani-Iranian joint commission. 

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Iran, Paris Peace 

Conference, territorial claims, Azerbaijan-Iran joint commission. 

Резюме: В статье речь идет о деятельности Азербайджанской 

Демократической Республики и Ирана на Парижской мирной 

конференции. Известно, что самым важным вопросом, стоящим перед  
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правительством Азербайджана, которое активно занималось внешней 

политикой с первых дней независимости, было признание на 

международном уровне и установление дипломатических отношений с 

западными государствами. В этом вопросе Азербайджанская 

Демократическая Республика, принимающая участие на Парижской 

мирной конференции, столкнулась с территориальными претензиями 

соседнего иранского государства. Однако в результате правильной 

внешней политики все эти проблемы были решены, и длительные 

дискуссии привели к созданию совместной азербайджано-иранской 

комиссии. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, 

Иран, Парижская мирная конференция, территориальные претензии, 

совместная азербайджано-иранская комиссия 

 

Çar Rusiyasında mütləqiyyətin devrilməsi nəticəsində yaranmış 

Zaqafqaziya Federativ Respublikasının 1918-ci il mayın 26-da süqutu Cənubi 

Qafqazda müstəqil yerli dövlətlərin formalaşmasına zəmin yaratdı. Mayın 28-də 

keçirilən Milli Şuranın ilk iclasında Azəbaycanın müstəqilliyi qəbul edilən 6 

bənddən ibarət İstiqlaliyyət bəyannaməsi ilə təsdiqləndi. Şərqdə dünyəvi təməl 

üzərində qurulan ilk türk dövləti-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

müstəqilliyinin ilk günlərindən fəal xarici siyasət fəaliyyətinə başlayaraq, 

dövlətlərarası münasibətlərə daxil olmağa cəhd göstərdi. AXC-nin xarici siyasət 

kursunun əsas məqsədi suverenliyinin tanınması və qorunub saxlanılmasında 

güclü dövlətlərin himayəsini əldə etmək, qonşu dövlətlərlə dostluq 

münasibətlərin qurulması, beynəlxalq aləmdə tanınmaq, müstəqilliyinin dünya 

dövlətləri tərəfindən qəbul edilməsi və Qərb dövlətləri ilə diplomatik əlaqələrin 

qurulması idi. Məlumdur ki, müstəqilliyini elan etdiyi ilk vaxtlardan etibarən 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcudluğuna qarşı ən böyük təhlükə olan 

Rusiya Bakının əlindən çıxması ilə barışa bilmir, AXC nümayəndələrinin bütün  

cəhdlərinə baxmayaraq Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina edir, 

fürsət düşdükcə yenidən öz əsarəti altına almağa çalışırdı. Buna görə də, Paris 

sülh konfransında iştirak etmək və özünü suveren bir dövlət olaraq tanıtmaq 

gənc dövlətin xarici siyasət kursunun əsas xəttini təşkil edirdi. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasından bir neçə ay sonra I 

dünya mübaribəsi nəticəsində yaranan yeni siyasi prosesləri nizamlamaq, 

məğlub dövlətlərlə sülh danışıqlarına başlamaq və dünyanı yenidən 

bölüşdürmək məqsədilə qalib dövlətlər Parisdə böyük bir beynəlxalq konfrans 

təşkil etdilər. 1919-cu ilin yanvarın 18-də açılan konfransda 27 ölkə 1000-dən 

çox nümayəndə ilə təmsil olunurdu. Məğlub dövlətlər və Sovet Rusiyası  
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konfransa buraxılmasa da, bitərəf və yeni yaradılmış dövlətlər IV kateqoriyaya 

daxil edildilər və müzakirələrdə ancaq 5 əsas dövlətdən birinin razılığı və dəvəti 

ilə iştirak edə bilərdilər. Rusiya imperiyası ərazisində yaradılmış yeni 

dövlətlərin tanınması məsələsi də müzakirəyə çıxarılmış və bu məsələ 

“ümümrus məsələsi”nin həllinə qədər təxirə salınmışdı. Ancaq bu yeni yaranan 

dövlətləri ruhdan salmamış, onlar konfransın ideoloji əsasını təşkil edən Vilson 

prinsiplərini rəhbər tutaraq konfransa öz nümayəndə heyətlərini göndərməyə 

başladılar.  

Böyük güclər tərəfindən tanınmaq, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini 

təmin etmək istəyən dövlətlərdən biri gənc Azərbaycan cümhuriyyəti, digəri isə 

müharibədə bitərəf olmasına baxmayaraq ərazisindən döyüş meydanı olaraq 

istifadə edilən və müharibədə itkilər verən İran Qacarlar dövləti idi. Nəhayət, 

dekabrın 7-də Azərbaycan parlamenti Ə.M.Topçubaşovun rəhbərliyi altında 

xüsusi bir nümayəndə heyətinin yaradılaraq Parisə sülh konfransında iştirak 

üçün göndərilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Nümayəndə heyətinin əsas üzvləri 

siyahısına C.Hacıbəyli,M.Y.Mehdiyev,M.H.Hacınski, Ə.Ağayev, V.Marçevski, 

Ə.Hüseynzadə və Ə.Şeyxülislamzadə və M.Məhərrəmov daxil idi [1, v. 17]. Bu 

yolda çox böyük çətinliklərlə qarşılaşan nümayəndə heyəti uzun müddət 

İstanbulda vizanı gözlədikdən sonra, nəhayət, Parisə yola düşdü.  

Əslində keçmiş rus müstəmləkələrində baş verənlər konfrans üzvlərini 

maraqlandırırdı və bu məqsədlə də, konfrans Rusiyanın cənubunda sosial-

iqtisadi və siyasi məsələləri öyrənmək üçün ora 30 nəfər amerikalıdan ibarət 

heyət göndərir. 3 hissəyə bölünən heyətin Qafqaz üçün ayrılmış hissəsinə 

Bencamin Burçeq Moore rəhbərlik edirdi. Martın 3-də İstanbulda Azərbaycan  

nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşən Moore Ə.Topçubaşov və 

M.H.Hacınskiyə müxtəlif suallarla müraciət edir. Cavabında nümayəndə heyəti 

bildirir ki, Azərbaycan siyasi və iqtisadi cəhətdən müstəqil yaşamağa qadirdir 

və əgər Rus Federativ Respublikası yaransa bir daha onun tərkibinə daxil olmaq 

istəmir. Təklif olunan C.Qafqaz konfederasiyasının yaradılmasını ermənilər 

qəbul etmir. Başqa dövlətin nüfuzuna düşmək məsələsinə gəldikdə isə gənc 

hökumət Azərbaycanda elə də böyük iqtisadi marağı olmayan və Vilson 

prinsiplərinə əsaslanan Amerikanın daha uyğun olduğunu düşünür [3, v. 21], [7, 

s. 12]. 

Mayın ortalarında Parisə çatan nümayəndə heyəti konfransda 

Azərbaycanın təbliğatına daha çox üstünlük vermiş və bu sahədə səylərini 

“Paris sülh konfransına Qafqaz Azərbaycanı sülh nümayəndəliyinin tələbi” adlı 

kitabçada birləşdirərək onun ingilis və fransız dillərindəki çapını konfrans 

üzvləri arasında yaymışdı. Nəhayət, heyət öz diplomatik fəaliyyətlərində 

növbəti uğura imza ataraq mayın 28-də, öz istiqlaliyyətini elan etdiyi tarixdən 1 

il sonra ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşməyə nail oldu. Görüş zamanı  
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Azərbaycanın yaranma tarixi, bu yolda çəkdiyi əziyyətlərin əks olunduğu 

memorandumu ona təqdim edən heyət üzvləri Vilsondan Azərbaycan 

nümayəndələrinin sülh konfransına buraxılması, müstəqilliyinin tanınması və 

Millətlər Cəmiyyətinin üzvlüyünə qəbul edilməsi, Vilson prinsiplərinin 

Azərbaycana şamil edilməsi, ABŞ-la Azərbaycan arasında diplomatik 

münasibətlərinin yaranması və ABŞ hərbi departamentliyindən hərbi yardım 

alınması kimi məsələləri xahiş etdilər [5, s. 271]. Vilsonun cavabı isə çox da 

ümidverici olmadı. Cavab olaraq bildirildi ki, konfrans dünyanın kiçik hissələrə 

parçalanmasının tərəfdarı deyil, eyni zamanda bu məsələnin rus məsələsindən 

əvvəl həlli mümkünsüzdür. Buna görə də, ən uyğun variant konfederasiyanın 

yaranmasıdır [10, s. 39-40]. 

Eyni zamanda İran Qacar hökuməti də Paris sülh konfransında iştirak 

etmək qərarını vermişdi. Əgər Azərbaycan Cüümhuriyyətinin ən əsas məqsədi 

istiqlaliyyətinin tanınması idisə, İran müharibədə dəyən zərərlərin əvəzini əldə 

etmək və ingilis-rus sazişlərinin ləğv olunması vasitəsilə İranın əvvəlki 

haqlarını geri qaytarmağı arzulayırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, İran 

nümayəndələri ingilislərin köməyi ilə konfransda iştirak edə biləcəklərinə ümid 

edərək hələ konfransdan öncə onlara öz istəklərini bildirmişdilər. Bu istəklər 

nədən ibarət idi?  

1. İran nümayəndə heyətinin sülh konfransında qəbulu. Hərçənd ki, 

digər bitərəf ölkələrin nümayəndələri burda qəbul edilməmişdi. 

2. 1907-ci il rus-ingilis müqaviləsi və İranın istiqlalına və ərazi 

bütövlüyünə tərs olan digər müqavilələrin ləğvi.  

3. Müharibədə İrana dəyən maliyyə zərərlərinə kompensasiya  

4. Azad iqtisadiyyatdan faydalanmaq, əcnəbilərin müdaxiləsi olmadan 

iqtisadiyyatın taleyinin təyini  

5. Keçmiş müqavilələrin yenidən nəzərdən keçirilməsi və onlardan 

xaricilərə ərazi imtiyazları verilən hissələrin çıxarılması  

6. Öz ərazisindən xarici qüvvələrin təxliyə edilməsi üçün İrana yardım  

7. Cənub polis qüvvələrinin İran dövlətinə verilməsi, gömrük tariflərinə 

yenidən baxış  

Təbii ki, İngiltərə bu tələblərin hamısını qəbul etməkdən imtina etdi. O 

bildirdi ki, İranın ərazi bütövlüyü və istiqlaliyyətindən məsul olan öz 

qüvvələrinin İrandan təxliyəsinə imtina edir, Cənub polisinin isə nəzarət və 

idarəsinin İrana verilməsinə müxalifdir. O həmçinin qeyd etdi ki, İran hökuməti 

unutmamalıdır ki, Cənub polisi qüvvələrinin çoxunun milliyyəti və 

komandirləri Britaniya dövləti tərəfindən təyin olunur. İran İngiltərə ilə yanaşı 

ABŞ-ın da dəstəyini əldə etməyə çalışır və hər iki dövlətin himayə və köməyi 

altında konfransdan nələrisə əldə edəcəyinə ümid bəsləyirdi. Və bunda ABŞ-ın  
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Tehrandakı səlahiyyətli nümayəndəsinin öz XİN-nə hesabatında İran haqqında 

bildirdiyi fikirlərin də rolu olmuşdu. O, hesabatda qeyd edirdi: “İrana 

müharibədə dəyən zərər digər bitərəf dövlətlərdən çoxdur ki, o, müharibədə 

iştirak etməyib, amma ərazisi türk, ingilis və rus təcavüzünə məruz qalıb. Və 

indi İranın ümidi Amerikayadır” [12, s. 222-224]. Nəhayət, uzun 

müzakirələrdən sonra yola düşən heyət 1919-c ilin yanvarında Parisə çatdı. 

Üzvləri Zəakülmülk Foruği, Hüseyn Əli, Nəbiüldövlə Kaşi, Entezamolmülk, 

şahzadə İmanulla Mirzə Cahanbanidən olan bu heyətə nəzarət Vosuqoddövlə 

hökumətinin II kabinetinin Xarici İşlər naziri Müşaverolməmalikə tapşırılmışdı. 

Nümayəndə heyəti az bir zaman içində öz tələblərini hazırlayaraq Paris sülh 

konfransına təqdim etdi. İranın bu tələbnaməsi 3 hissədən ibarət idi.  

1. 1907-ci il ingilis-rus müqaviləsinin və məhkəmə kapitulyasiyalarının 

ləğvi  

2. Müharibə zamanı dəyən zərərlərin kompensasiyası, iqtisadi məsələdə  

azadlıq və iqtisadi əhdnamələrin şərtlərindən azad olma  

3. Rusiya və İngiltərə tərəfindən alınan ölkələrin geri qaytarılması və 

onların yenidən İrana ilhaqı [12, s. 230]. 

Əslində, I və II tələblərdə İran haqlı olsa da, III hissədə ifrata yol 

verərək hətta həmin zamanda müstəqil olan dövlətlərə də ərazi iddiaları sürməsi 

və digər dövlətlərin ərazisi hesabına İranı genişləndirmək istəyi sonralar İran 

nümayəndələrinin konfransda qəbul edilməməsinə və bu tələblərin də ləğvinə 

səbəb oldu. İranın Sülh konfransına təqdim etdiyi tələbnaməyə diqqətlə baxsaq, 

ərazi iddialarının nə qədər böyük olduğunun fərqinə varmaq olar. Həmin 

tələbnaməyə görə, kökləri XVI-XVIII əsrlərə gedib çıxan elə tələblər irəli 

sürülürdü ki, sanki bu ərazilərə sahibliyə İranın tarixi hüquqları çatır. Bu 

tələblərdən aydın olur ki, İran, demək olar ki, Qafqazın yarısına, Bakı, Qarabağ 

və Naxçıvan da daxil olmaqla Azərbaycana, həmçinin Dərbənd şəhəri ilə 

birlikdə Dağıstanın bir hissəsinə, eləcə də Xəzər dənizinin şərq tərəfində 

şimaldan Aral dənizi, şərqdə Mərv, Aşqabad, Krasnovodski (indiki Niyazabad), 

Xivə və digər yerlərə iddialar irəli sürürdü. Bundan əlavə, Türkiyənin 

şərqindəki torpaqlara da marağı olan İranın sahiblik hüququ istədiyi bu 

ərazilərin ümumi sahəsi 578 min kvadrat kilometr idi [9, s. 33]. Bu haqda elə 

heyət üzvü olan Foruği də narazılıqla yazırdı: “Üstünü pərdələməyə çalışmıram, 

bizim etdiyimiz böyük bir iddiadır, ... çox mübaliğəlidir” [12, s. 231]. Həmçinin 

Londonun “Tayms” qəzeti də 1919-cu il 24 aprel və 8 iyun tarixli 

məqalələrində İranın qəbul edilməməsinin ən böyük səbəblərini göstərməyə 

çalışmış, səbəblərdən birinin onun iddialarıyla, digər səbəbin isə İngiltərə XİN-

nin bununla bağlı hərəkətləriylə izah etməyə çalışmışdı. Ümumiyyətlə elə ilk 

günlərdən İngiltərənin İranın konfransda iştirakına münasibətinin mənfi olduğu 

hiss olunurdu. Belə ki, “Dördlər Şurasının” iclasında 3 dəfə İranın iştirak  
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məsələsi müzakirəyə çıxarılsa da, hər dəfə ingilislərin müxalif olması bunun 

bariz sübutudur. Həmçinin “Onlar şurasının” 1919-cu il 18 fevral tarixli 

iclasında İtaliya nümayəndəsi İranın iddialarına baxılmasını təklif etsə də, 

İngiltərənin Xarici İşlər naziri Balfur bu təklifə qarşı çıxdı və etirazını İranın 

döyüşlərdə iştirak etməməsi və rəsmən bitərəf olması ilə əlaqələndirdi. Ardınca 

“Dördlər Şurasının” 1919-cu il 22 aprel tarixli iclasında ABŞ nümayəndəsinin 

də bu məsələni müzakirəyə çıxartması ingilislər tərəfindən etirazla qarşılandı. 

İngiltərənin Baş naziri Lloyd Corc İranın konfansda iştirakını Balfurun 

istəmədiyini, səbəbin özünə məlum olmadığını qeyd etdi. 2 həftə sonra, 1919-cu  

ilin mayın 7-də sonuncu dəfə ABŞ prezidenti Vilson bu məsələni “Dördlər 

şurasında” qaldırdı, amma İngiltərənin Baş naziri Lloyd Corc yenidən etiraz 

edərək bildirdi ki, Türkiyə məsələsi hələ həll olunmayıb, bundan əlavə, 

Türkiyədən sonra Hindistanla bağlı məsələlərlə məşğul olunmalıdır. Hətta 

tanınmış ingilis diplomat Harold Nicolson İngiltərənin bu məsələyə etirazını 

bununla əsaslandırdı ki, əgər İranın tələbləri qəbul olunsa, sonra digər bitərəf 

dövlətlər-İsveç, İsveçrə, Hollandiya da bu cür siyasi tələblərlə çıxış edə bilər 

[11, s. 135-136]. 1919-cu il 19 mayda keçirilən iclasda isveç diplomatlardan 

biri soruşdu ki, İngiltərə İranın sülh konfransında iştirakını istəyir, ya yox? Və 

adətən, niyə İranın iştirakına müxalif mövqedədir. Cavabında İngiltərə 

nümayəndəsi bildirdi ki, belə bir istək onun dövlətinə edilməyib, ikincisi 

onların qəbul edilməsi konfransla bağlı məsələdir və ingilis nümayəndələri bu 

işlə məşğul olmur. Həmçinin ingilislər Londonda İranın səlahiyyətli 

nümayəndəsi Əlaolsəltənəyə bildirmişdilər ki, onlar əvvəlcədən İranın öz 

iddialarını Paris sülh konransına təqdim etməsinə meylli deyildilər. Amerikalı 

diplomatlar Ceyms Baron Skot və Deyvid Hanter Miller hələ konfransdan əvvəl 

1918-ci il 22 noyabrda öz şəxsi qeydlərində yazırdılar: “Luksemburq və İran 

hər ikisi düşmən qüvvələrin hücumuna məruz qalıb, onların himayəyə və 

diqqətə alınması vacibdir” [12, s. 235-236]. 

Eyni zaman kəsiyində İngiltərə İranda danışıqlar aparır və bir sıra 

imtiyazlar əldə etmək üçün müqavilə bağlamağa çalışırdı. Elə bu məqsədlə də 

Vosuqqodövlə Parisdəki nümayəndəliyinin rəhbəri Müşavirolməmaliki 

vəzifəsindən kənarlaşdırıb, İstanbula ezam etdi. Xarici işlər postuna 

Nüsrətoldövlə Firuz gətirildi. İranın yeni xarici işlər naziri olan Firuz Əhməd 

şahla birlikdə Avropaya-Parisə və Londona səfərə çıxdı. 1919-cu ilin 

noyabrında Firuz Londona gəldi, ayın 13-də Lord Kerzonla görüşündə İranın 

istəkləri olan kitabçanı ona təqdim etdi. İranın şimal, cənub, qərb və şərq 

sərhədlərini daha böyük bir ərazidə göstərən kitabçada şimal sərhəddində 

xüsusilə bu məntəqələri tələb edirdi: İrəvandan bir hissə, Naxçıvan və ona 

qonşu olan ərazilərdən birbaşa Kür-Araz çaylarının qovuşduğu yerədək, hətta  



152 

 

Şəbnəm YUSİFOVA 
 
 

Muğan da daxil olan geniş bir ərazi. Və məhz “İranın ərazi iddiaları ilə bağlı 

rəsmi bəyannaməsinin mətni” adlanan bu kitabçadakı iddialarına görə şimalda 

müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə toqquşurdu. Ərazi iddialarına 

kəskin reaksiya görən İran hökuməti iddiaları bu şəkildə əsaslandırmağa  

çalışırdı. 

1. Bütün bu ərazilər keçmişdə İrana məxsus olub və sonra digərlərinin 

vasitəsilə işğal olunub.  

2. Hərbi və coğrafi mülahizələr bu ərazilərin İrana ilhaqını vacib edir. 

3.Vilayətin vəziyyəti və sərhəddə yaşayan tayfalar nəzərə alınıb.  

4. Bu məntəqələrin əhalisi irqi və tarixi maraqlar səbəbiylə, eləcə də din, 

əxlaq, ruhsal səbəblərlə qəlbən arzu edirlər ki, yenidən İran torpaqlarına 

birləşsin [12, s. 241]. 

İranın Xarici İşlər naziri 1919-cu ilin 17 noyabrında öz müfəssəl 

məktubunda Lord Kerzona İranın ərazi iddiaları ilə bağlı yeni şərh verərək bu 

iddiaları “mülayim və adilanə” adlandırdı və Paris sülh konfransında ingilis 

dəstəyi alacağına ümidini bildirdi. Bu dəfə bu iddialarını daha güclü şəkildə 

əsaslandırmağa çalışan İran bildirirdi: 

1. Əvvəlki mülkiyyət - ölkənin əksəriyyəti axırlaradək İranın ərazi 

bölgələrinin hissəsi olmuşdu və qanlı müharibələr, bədbəxtcəsinə müəssər olan 

təhlükələr nəticəsində bizim ölkəmizin cəngindən uzaqlaşmışdı.  

2. Adət-ənənə, dil, məzhəb və irq birliyi – bu məntəqələrin böyük 

əksəriyyəti farsca danışır və məzhəbləri islam dinidir.  

3. Coğrafi və strateji mülahizələr – Hər dəfə ki, İran ərazi birliyinin 

yaranmasına nail olmağı və öz sərhədlərini onların sərhədlərinə çatdırmağı 

bacarıb, bu ölkələr İran torpağının daxilində olub və bizim ölkəmizin ərazisinin 

bir hissəsini təşkil edib.  

4. Sərhəd tayfalarının və onların ardıcıllarının vəziyyətinə lazımı diqqət 

– həmin sərhəd məntəqələrdə həqiqət çoxdur ki, tayfalar fitnə və yağmaçılıqla 

məşğul olurlar. Onlar... daimi yaşayış yerində özləri üçün yaradılan öhdəlikləri 

çiyinlərindən atırlar. Amma əgər bu məntəqələr birdəfəlik İranın nəzarətinə 

verilsə, bu arzuolunmaz vəziyyət sonlanacaq və şəhər əhalisinin aram 

yaşayışına zərər verən davamlı qarət aradan gedəcək.  

5. Müstəqil dövlətlərin təşkilindən tayfaların zəifliyi və gücsüzlüyünün 

müzakirə səbəbi – o vaxt ki, böyük dövlətlər bu məntəqələrin qəyyumluğunu 

qəbul etməyə və ya kifayət qədər hərbi qüvvələrin sakitliyi qorumaq üçün orada 

yerləşdirilməsinə hazır deyildilər, bu məntəqələrin şəhər sakinləri onlarla 

möhkəm bağları, etnik və məxsusən tarixi əlaqələrə malik ölkəyə müraciət 

edirlər.  

6. İrana birləşmək üçün bu məntəqələrin əhalisinin maraq və istəkləri –  
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Ana vətənin qucağına qayıtmaq istəyi müxtəlif şəraitlərdə təzahür etmişdi. O 

cümlədən Qafqazda Naxçıvanın sakinləri, Türküstan əhalisinin də istəkləri daxil 

olmaqla. Həmçinin Kürdüstanın adlı-sanlı şəxsləri, din rəhbərləri tərəfindən 

açıq dəstək [12, s. 251]. 

Bir sözlə, inglislərin köməyinə ümid edən Firuz Nüsrətoldövlə bu 

məsələdə israr edərək Kerzondan İranın sülh konfransına təqdim etdiyi 

bəyannamə haqda fikirləri ilə maraqlandı. Kerzon isə cavabında bildirdi: 

“Birincisi, Paris sülh konfransındakı nümayəndə Müşavirolməmalik konfransa 

təqdim etdiyi ifrat ərazi gözləntiləri səbəbiylə hər cür müvəffəqiyyət şansı ki, 

bu barədə İrana nəsib olacağı ehtimal olunurdu, aradan apardı. Əgər bu tələblər 

konfrans iclaslarının birində ciddi müzakirəyə qoyulsa şübhəm yoxdur ki, bütün 

nümayəndələr müddəalara gülər və başdan ayağa İranın ərzhalını məsxərəyə 

qoyar.” Kerzon söhbətinin axırında Firuza deyir. “Doğrudan elə imkan varmı 

ki, sülh konfransı üzvləri bir neçə gün, ya hətta bir neçə saat öz dəyərli 

vaxtlarını tarixin qədim məsələsinin bir hissəsi olan İranın ərazi iddialarının 

tədqiqinə vaxt ayırsın, yaxud bütün Mərkəzi Asiyanın xəritəsini İranın xətrinə 

dəyişsin”. Eyni zamanda 1919-cu ilin 16 dekabrında Vosuqqoddövlə İngiltərə 

XİN-nin daimi müavini Lord Hardinqlə görüşdü. Iranın iddialarınının xeyli 

geniş olduğunu bildirən Hardinq hətta bunu “sərhəd islahatı” adlandırmaq 

olacağını bildirdi. O, 1919-cu il 9 avqust müqaviləsinə işarə edərək İngiltərə 

dövlətinin İran ərazisini genişləndirmək üçün Türküstan və Xəzər ətrafına 

hücum əməliyyatları keçirmək kimi öhdəçiliyinin olmadığını vurğuladı. Firuz 

isə çalışırdı ki, bu tələblər yerinə yetirilməsə də, ən azından onların məsələsi 

ingilislərin dəstəyi ilə konfransa təqdim olunsun. İngiltərə hökuməti isə qəti 

şəkildə bunun əleyhinə idi və Lord Kerzon o zaman Tehranda olan Ser Persi 

Koksa yazırdı: “İran nümayəndələri məğlub və xəcalətli bünövrəli ərzhallarını 

sülh konfransına təqdim etməklə öz gələcəklərini hazırlayırlar. Ən azı ingilis 

hökuməti hazır deyil ki, bu cür xəcalətli dəliliyə dözməkdə onlarla şərik olsun. 

Lord Kerzon 1919-cu ilin 19 dekabrında İrana məktub göndərdi. O, məktubda 

qeyd edirdi: “Bizim ekspertlər bu nəticəyə gəlib ki, İranın iddia sahəsi o qədər 

geniş, onların təqdim olunan isbatı o qədər zəif və köhnədir ki, heç bir şəkildə 

prinsiplər çərçivəsində ölkələrin tərtib olunmuş sərhəd xətlərinin düzəlişi üçün 

qərar vermir [12, s. 256-259]. İddiaların genişliyindən heyrətlənən Lord Kerzon 

özü Firuza sual verirdi ki, “İran bu səmərəsiz çalışmadan nə fayda alır ki, rəddi  

qəti olan iddiaları Paris sülh konfransına təqdim edir.” Qeyd etmək lazımdır ki, 

ümumiyyətlə, B. Britaniya dövləti Paris sülh konfransının təşkilindən öncə 

özünün bu konfransda İranla bağlı siyasətini hazırlamışdı. Hələ Lord Kerzon 

Parisə nümayəndə təyin olunmazdan əvvəl “Bitaniya imperiyasının Paris sülh 

konfransında İran haqda siyasəti” adlı bir təlimat hazırlanmış, 1918-ci ilin 17  
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dekabrında İngiltərənin XİN-i tərəfindən təsdiq olunmuş və surəti konfransdakı 

Britaniya nümayəndəliyinə göndərilmişdi. Əslində, Britaniyanın imperialist 

istəklərinin gizləndiyi bu təlimat müqəddimədən və siyasi, iqdisadi və ümumi 

müddəalardan ibarət 3 hissədən ibarət idi. Müqəddimədə əsas siyasət, əslində, 

açıqlanmışdı. Burda qeyd edilirdi: “Britaniya dövlətinin Paris sülh konfransında 

siyasəti bu üsula əsaslanır ki, mümkün vaxta qədər, İranı müharibə etməyən bir 

ölkə kimi bütün konfrans danışıqlarından uzaq saxlasın. Hədəfimiz odur ki, 

konfransda iştirak edən digər ölkələrin qəyyumluğunu İran üzərində qəbul 

etmədən və rusların siyasətini nəzərdə tutmadan öz əllərimizi müharibədən 

sonra birbaşa İranda tətbiq etməli olduğumuz siyasət üçün açıq saxlayaq”. Bu 

təlimatda İngiltərə hökuməti Ser Persi Koksun nəzərinə çatdırır ki, İran 

nümayəndələrinin Paris sülh konfransında digər bitərəf ölkələr kimi iştirakı 

ancaq konfransın özünün araşdırma və qərar verməsilə olur. S. P. Koksa əmr 

verilmişdi ki, İranın istəklərilə bağlı hər cür müzakirələrdən imtina etsin, amma 

digər halda zahirən İran nümayəndələrinə xəbər verilsin ki, İngiltərə dövləti 

onların sülh konfransına təqdim edəcəyi istək və təkliflərini səmimi və ciddi 

şəkildə dəstəkləyəcək. Əgər bu prosesə mane ola bilməzsə və İran məsələsi 

müzakirəyə qoyularsa ona hansı tədbirləri görəcəyi bildirildi [12, s. 262-263]. 

İrandan fərqli olaraq AXC nümayəndələri Paris sülh konfransında uğur 

əldə etdilər. Konfransın fəaliyyətinin ilkin vaxtlarında Azərbaycan-İran 

münasibətlərinə ciddi təsir edəcək bir sıra hadisələr baş verdi. İlk olaraq 

Azərbaycan hökuməti Paris sülh konfransında İranın ərazi iddiaları ilə bağlı bir 

sıra çətinliklərlə qarşılaşdı. Hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları olan İran 

Türkmənçay sülhü ilə itirdiyi ərazilərin ona geri qaytarılmasını istəyir və 

Azərbaycan torpaqlarının tarixən İrana məxsus olduğunu və bu ərazidə 

məskunlaşan əhalinin də İrana birləşmək arzusunda olduğunu iddia edirdi [12, 

s. 227], [13, s. 176]. Bəs İranın bu tələbinə səbəb nə idi? Sovet Rusiyası 1917-ci 

ilin 26 oktyabrında Ümumrusiya Sovetlər konqresində əvvəllər bağlanılan 

bütün qeyri-bərabər müqavilələri ləğv etdiyini elan etmiş, 1907-ci ildə 

bağlanılan və İranı hissələrə bölən İngilis-Rus müqaviləsi öz əhəmiyyətini 

itirmişdi. Rusiya İrandakı əvvəlki mövqeyinə sahib deyildi. Konfransda 

Azərbaycan-İran yaxınlaşmasına səbəb olan bir sıra amillər vardı. Bunlar nələr 

idi? Konfederasiya ideyasının gerçəkləşməməsi, müttəfiq qoşunların 

Azərbaycandan çəkilməsi, eləcə də İtaliyanın müvəqqəti mandatlıq hüququndan 

imtinası, müstəqilliyin tanınması prosesindəki qeyri-müəyyənlik, digər tərəfdən 

Denikin təhlükəsi. Həmçinin Azərbaycanın İran vasitəsilə İngiltərədən kömək 

əldə etmək niyyətini əsas amillərdən biri hesab etmək olar. Sonralar bu istək 

Azərbaycan-İran birgə komissiyasının sazişində də öz əksini tapdı. Eyni 

zamanda, 1886-cı ildə yaradılan Mərkəzi Müsəlman Cəmiyyətinin rəhbəri, 

eləcə də Hindistan müsəlmanlarının başçısı Ağa xan Londandan Parisə gəldiyi  
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zaman sentyabrın 30-da Topçubaşovla görüşmüş və ona Azərbaycanın 

konfransdakı tələblərini İngiltərənin Baş naziri Lloyd Corca çatdıracağını söz 

vermişdi.  

Qeyd etdiyimiz bütün bu amillər konfransda Azərbaycan-İran 

yaxınlaşmasını zəruri edirdi. Hətta Topçubaşov özü də yazırdı: bizim 

vəziyyətdə faydalı ola biləcək hər cür imkandan istifadə etməliyik [10, s. 89].  

Azərbaycan–İran münasibətlərinin mülayimləşməsində Avropaya səfərə 

çıxan İran şahının 1919-cu ilin 17 avqustunda Azərbaycandan keçərkən Bakıda 

dövlət rəsmiləri tərəfindən gözəl qarşılanması və bir sıra məsələlər haqqında 

danışıqların aparılması böyük rol oynamışdı. Səfər zamanı Adil xan Ziyadxanlı 

şahı Batuma qədər müşayiət etmiş, Xarici İşlər Naziri olan Firuz Mirzə 

Nüsrətüddövlə ilə bir sıra məsələlər barəsində danışıqlar aparmışdı [4, v.1-2]. 

1919-cu ilin sentyabrında İranın yeni Xarici İşlər naziri Firuz Mirzənin 

nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris sülh konfransında iştirak etmək üçün 

Avropaya gəlişi münasibətlərin daha da sıxlaşması ilə nəticələndi və İranın 

Azərbaycanın müstəqilliyinə münasibətində dəyişiklik baş verdi. Belə ki, 1919-

cu ilin oktyabrın 25-də baş tutan Hind-Azərbaycan nümayəndələrinin 

görüşündə İranın Xarici İşlər naziri Firuz Mirzə də iştirak etdi. Müşavirədə 

Azərbaycanın müstəqilliyinin vacibliyini vurğulayan Firuz Mirzə İngiltərənin 

diqqətini bu məsələyə yönləndirə biləcəyini bildirdi və vahid komissiyanın 

yaradılmasını təklif etdi: “Bizim nümayəndələrə birgə hərəkət etmək lazımdır. 

İngiltərə rəhbərlərinin diqqətini sizin məsələyə yönəltməyə mənim imkanım 

var. Bizim birgə çıxışlarımız həm sizə, həm də bizə kömək edər. Belə birləşmə 

formasını yalnız müzakirə etmək lazımdır və bunun üçün həm sizdən, həm də 

bizdən bərabərhüquqlu komissiya yaratmaq lazımdır”[2, v. 21]. Paris sülh 

konfransında gedən danışıqlar uğurla davam etdirildi və Azərbaycan–İran birgə 

komissiyası yaradıldı. Komissiyanın əsas işi iki dövlət arasında gələcəkdə 

bağlanacaq müqavilələrin əsaslarını, maddələrini hazırlamaq idi. Tərkibi 

Azərbaycan tərəfdən C.Hacıbəyli və M.Y.Mehdiyev, İran tərəfindən Mustan 

Sarus-Səltənə və Zəkov Mülkdən ibarət olan komissiya oktyabrın 29-da ilk 

iclasını keçirdi. Noyabrın 1-dək davam edən müzakirələr 4 maddədən ibarət 

sazişin bağlanması ilə nəticələndi. Sazişin mətni belə idi:  

1. Rusiyada hansı dövlət forması və quruluşu yaranırsa yaransın, Qafqaz 

Azərbaycanı, Azərbaycan nümayəndələrinin Sülh konfransına təqdim etdiyi 

tələblərdə və xəritələrdə göstərilən sərhədlərdə qəti olaraq birdəfəlik Rusiyadan 

ayrılır.  

2. Qafqazın göstərilən dairəsində mövcud olan Azərbaycan Respublikası 

1918-ci ilin mayın 29-dan etibarən Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiq 

edilmiş qanun əsasında seçilən prezidenti və parlamenti ilə, paytaxtı Bakı şəhəri  
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olmaqla, müstəqil, asılı olmayan, demokratik respublika kimi tanınır.  

3. Xarici işlər sahəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası 

Azərbaycan və İran hökumətlərinin qarşılıqlı razılıq əsasında işləyib müəyyən 

etdiyi əlaqələr formasında qonşu İran dövləti ilə siyasi-iqtisadi münasibətlər 

yaradır.  

4. Yuxarıda bir və ikinci maddələrdə göstərilən məqsədə nail olmaq 

üçün Azərbaycan Respublikası özünün müstəqilliyinin tanınmasında, hər cür 

qəsddən qorunmasında, təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, siyasi, iqtisadi və 

mədəni inkişafında, hərbi gücündə İranın etdiyi kömək şəklində, İngiltərənin də 

həqiqi köməyinə ehtiyac duyur.  

Sazişə edilən əlavə qeyddə isə göstərilir ki, bütün bu dörd maddə bir-biri 

ilə bağlıdır və lazımdır ki, Azərbaycan nümayəndəliyinin tərəfindən səlahiyyətli 

orqanlara çatdırılsın [12, s. 248-249]. AXC-İran komissiyasının yaranması 

əslində AXC nümayəndə heyətinin Paris sülh konfransında nail olduğu növbəti 

uğuru idi, çünki sazişdə Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi öz əksini tapmışdı. 

Həmçinin burada mühüm bir məsələ xüsusilə diqqəti cəlb edir ki, bu da İrana 

göstərilən şəkildə İngiltərənin həqiqi köməyinə ehtiyacı olduğunun qeyd 

edilməsidir. “İrana göstərilən şəkildə” deyildikdə isə şübhəsiz ki, 1919-cu il 9 

avqust İngilis-İran müqaviləsi nəzərdə tutulurdu. Əslində, bu şərt hər iki dövlət 

üçün əlverişli idi və hər iki tərəf öz məqsədlərini güdürdü. Əgər Azərbaycan 

rəsmiləri müstəqilliyin qorunması üçün böyük güc dövlətlərindən birinin 

dəstəyinə nail olmağa çalışırdısa, İran hökuməti ingilislərin əliylə Bakıda 

müəyyən imtiyazlar əldə etmək istəyirdi. Bu məqsədlə də, 1919-cu ilin 17 

noyabrında Nüsrətüddövlə Britaniyanın Xarici İşlər naziri Lord Kerzona 

yazırdı: “İran və Britaniya arasında yaxşı münasibətləri və siyasi mənafe 

birliyini nəzərə almaqla, ciddi olaraq bu əqidədəyik ki, Britaniyanın Qafqazda, 

xüsusilə sərvətli Badkubə məntəqəsində mənim ölkəmin də mənafe və 

maraqlarını... nəzərə alması vacibdir” [6, s. 100]. Bu da əslində İranın özünün 

də qonşu Azərbaycanla münasibələr qurmasında özünəməxsus maraqlarının 

olmasını göstərən bir faktdır. Lakin 1919-cu il 9 avqust tarixli İngilis – İran 

müqaviləsinin bağlanmasından sonra İran nümayəndələri konfransdan 

uzaqlaşdırıldı. I Dünya müharibəsində heç bir xüsusi rolu olmayan İranın ərazi 

iddiaları haqlı olaraq rədd edildi. İran nümayəndə heyəti Parisdə keçirdikləri 

sərgərdan günlərdən sonra bir qismi Tehrana qayıtdı, digərləri Hüseyn Əla 

Amerikaya yola düşdü, Müşavirolməmalik isə İstanbula getdi.  

Bunun əksinə olaraq Azərbaycan nümayəndəliyi öz mövcudluğu 

tarixində ən böyük bir uğura Paris sülh konfransında imza atdı. Belə ki, Rus 

imperiyası hüdudlarında yaranmış yeni dövlətlərin taleyi məsələsi Britaniyanın 

Baş naziri Lloyd Corcun 1919-cu ilin noyabrında İngiltərə parlamentinin 

İcmalar Palatasındakı çıxışında müzakirə olundu. İngiltərənin təşəbbüsü ilə  
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1920-ci ilin yanvarın 10-da keçirilən Paris sülh konfransı Ali şurasının sessiyası 

keçirildi, sessiyada İngiltərənin Xarici İşlər naziri Lord Kerzonun təklifi ilə 

qərar qəbul edilərək yanvarın 11-də Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri 

müttəfiq ölkələr tərəfindən de-fakto tanındı. Bu xəbəri ilk olaraq yanvarın 12-də 

Azərbaycan hökumətinə İngiltərənin Qafqaz üzrə baş komissarı Oliver Uordrop 

çatdırdı. Bu münasibətlə Azərbaycan parlamenti təntənəli iclas keçirdi, hərbi 

parad təşkil olundu. Keçirilən şənliklərdə İranın Azərbaycandakı nümayəndəliyi 

də iştirak etdi. Bütün bunlar Azərbaycan-İran münasibətlərinin yeni mərhələyə 

keçməsinə və diplomatik münasibətlərin daha da sıxlaşmasına səbəb oldu.  
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The Placement  of Great Britain Armed Forses into Baku at the 

beginning of the 20th century 

 

Размещение вооруженных сил Великобритании в Баку в начале XX 

века 

                                  

Xülasə: Britaniya İmperiyasının xarici siyasət istiqamətində Cənubi 

Qafqaz əsas prioritetlərdən birini təşkil edirdi. Bunun da bir sıra istisadi və 

siyasi səbəbləri mövcud idi. Əlbəttə, Böyük Britaniyanın Cənubi Qafqazdakı 

maraqlarından danışan zaman, ilk növbədə Bakını və bu şəhərin neftlə zəngin 

yataqlarını qeyd etməliyik. XX əsrin əvvəllərində dünya neft hasilatının yarısını 

təmin edən bu ərazi, həmin dövrün ən qüdrətli imperiyasının diqqətindən 

kənarda qala bilməzdi. Rusiya, ABŞ, Almaniya kimi dövlətlərlə geoiqtisadi və 

geosiyasi rəqabətdə olan ingilislər, Bakıya böyük önəm verirdilər. 

Açar sözlər: Böyük Britaniya, Cənubi Qafqaz, Bakı XX əsrin 

əvvəllərində, Bakı nefti, ingilis hərbi qüvvələri 

Abstract: İn the foreign of British Empire, the South Caucasus was one 

of the main priorities.There where some economic and political reasons. When 

speaking about Britain's interests in the South Caucasus, we should first of all 

mention the oil-rich fields of Baku. In the early part of of the twentieth century, 

this region, which provided half of the world's oil production, could not be 

overlooked by the mightiest empire of that era. From this point of view, the 

Britsh, geo-economic and geopolitical rivalry with such countries as 

Russiya,USA and Germany gave great importance to Baku.  

Keywords: Great Britain, South Caucasus, Baku in the early 20th 

cerntury, Baku’soil, British military. 

            Резюме: Во внешней политики Британской империи Южный 

Кавказ занимал особое место. Здесь, англичане преследовали 

определенные экономические и политические интересы. Говоря об 

интересах Англии на Южном Кавказе, мы должны в первую очередь 

упомянуть нефтяные месторождения Баку. В начале ХХ века этот регион, 

обеспечивший половину мировой добычи нефти, не мог остаться вне  
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внимания самой могущественной   империи той эпохи. Англия, придавая 

особенное значение Баку, вступала в экономическое и политическое 

соперничество с такими странами, как Россия, США и Германия. 

 Ключевые слова: Великобритания, Южный Кавказ, Баку в 

начале XX века, бакинская нефть, английские вооруженные силы 

 

XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində dünyanın hegemon dövləti 

olmaq etibarilə, planetin demək olar bütün bölgələrində Böyük Britaniyanın 

maraqları qabarıq şəkildə üzə çıxırdı. Bu baxımdan Rusiya İmperiyasının 

əraziləri, eləcə də nüfuz dairəsi də Britaniya üçün mühüm maraq kəsb edən 

regionlarından sayılırdı. Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyada maraqları toqquşan bu 

böyük dövlətlər Cənubi Qafqaz uğrunda da gərgin rəqabət aparırdılar.  

Böyük Britaniyanın Cənubi Qafqazdakı marağında Bakı neftinin xüsusi 

çəkisi olsa da, imperialist dövlətin maraqlarını yalnız bununla məhdudlaşdırmaq 

doğru olmazdı. Xəzər bölgəsindən keçən mühüm ticarət yolları, qlobal 

marşrutlar da ingilislər üçün cəlbedici görünürdü. Belə bir vəziyyətdə Fevral 

inqilabından sonra Rusiyanın zəifləməsi, Cənubi Qafqaz üzərində nəzarəti 

itirməsi Britaniya strateqləri üçün göydəndüşmə oldu. Britaniyalılar Cənubi 

Qafqazı Rusiyadan ayırmaq planlarını işə saldılar. Artıq, 1918-ci ilin 

avqustunda general Denstervil azsaylı hərbi qüvə ilə Bakıya daxil oldu. Qafqaz 

İslam Ordusunun hücumundan sonra bu qüvvələr Bakını tərk etsələr də, həmin 

ilin noyabrında general Tomson Bakıya daxil olaraq, şəhərdən türk və 

azərbaycanlı əsgərləri çıxardı. 

 Hərbi qüvvələri Bakıda olan ingilislər milli hökumətlə də müəyyən 

razılaşmalara gedir, onların daxili məsələlərdə fəaliyyətlərinə mane olmurdular. 

Onlar Fətəli xan Xoyskinin rəhbərlik etdiyi hökuməti, faktiki olaraq tanıyırdılar 

ki, bu da dövlətlərarası münasibətlərin inkişafı üçün zəruri zəmin sayıla bilərdi. 

Cənubi Qafqazın geoiqtisadi və geopolitik əhəmiyyətini Böyük Britaniya 

rəhbərliyi çox gözəl dərk edirdi. Xəzər regionu vasitəsilə Hindistana birbaşa  

çıxış əldə etməyə çalışan ingilislər, həm də Bakı neftini ələ keçirməyə can 

atırdılar.  

Məlum olduğu kimi, artıq XX əsrin əvvəllərində dünyada yeni texnoloji 

inqilab baş verirdi. Daxili yanma mühərrikinin kəşfindən sonra, nəqliyyatın və 

sənayenin bir çox sahələri daha effektiv işləməyə başlamış, faydalı iş  əmsalı 

yüksəlmişdi. Lakin daxili yanma mühərrikləri yalnız neft yanacağından istifadə 

etdikləri üçün, neft hasilatı mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Ən inkişaf etmiş 

kapitalist ölkəsi, güclü sənaye potensialı yaratmış Britaniya üçün neft həyati 

əhəmiyyət daşıyırdı. Belə bir vəziyyətdə dünya neft hasilatının yarısını təmin 

edən Bakı, ingilislərin diqqətindən kənarda qala bilməzdi [1,s.214]   
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İngilislər uzun müddət ərzində Bakıya müxtəlif vasitələrlə daxil olmağa 

cəhd edirdilər. XX əsrin əvvəllərində ingilis kapitalı artıq Bakıya axmağa 

başlamışdı. Iqtisadi yollarla Bakı nefti üzərində nəzarəti ələ keçirməyə çalışan 

ingilislər, Bakıda hasil edilən neftin 11 faizini öz nəzarətlərinə keçirməyi 

bacardılar. Həmin dövrün məlumatlarına görə, Bakıda işləyən ingilis 

şirkətlərinin ümumi kapitalı 60 milyon rubldan artıq idi. Ümumiyyətlə isə, 

Bakıda 12 ingilis şirkəti işləyirdi, eləcə də Rotşild ailəsi və “Royal Datç Şell” 

kimi dünya nəhəngləri də Bakı nefti uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdular. 

Rusiya və Britaniya İmperiyaları arasında Əfqanıstan, İran, Yaxın Şərqlə bağlı 

rəqabətin daha gərgin epizodları Cənubi Qafqazda özünü göstərirdi. Ruslar 

ingilislərin Cənubi Qafqaza müdaxilə planlarını öz daxili işlərinə qarışmaq kimi 

qiymətləndirir, hər vəchlə bunun qarşısını almağa çalışırdılar. Lakin 1917-ci 

ildə Rusiyada baş verən Fevral inqilabı, bunun ardınca isə bolşeviklərin 

hakimiyyətə gəlməsi regionda tamamilə yeni siyasi situasiya yaratdı. Bu 

əlverişli fürsətdən istifadə edən Böyük Britaniya çoxdan nəzərdə tutduğu 

planlarını həyata keçirməyə başladı [3]. 

 1918-ci ildə Antantanın Londonda keçirilən konfransında keçmiş Rusiya 

İmperiyasının ərazilərinə müdaxilə ideyası rəsmi olaraq tanındı. Ingilislərlə 

fransızlar arasında imzalanmış gizli konvensiyaya əsasən, Rusiya  nüfuz 

dairələrinə bölünməli idi. Rusiya İmperiyasının cənub-şərq əraziləri 

Britaniyanın qəyyumluğuna verilirdi.  Cənubi Qafqaz  və Xəzərsahili ərazilər 

üzərində nəzarəti ələ keçirmək  imkanını Britaniyalılar əldən verə bilməzdilər. 

Britaniya siyasətçiləri, iqtisadçıları, sahibkarları və  kəşfiyyatçıları Bakını 

özlərinin bir nömrəli hədəfləri hesab edirdilər. Asiyanın daxili rayonlarına  

gedən əsas  marşrutların Cənubi Qafqazdan keçməsini də nəzərə aldıqda, 

ingilislər üçün bu regionun əhəmiyyətini daha yaxşı başa düşmək mümkündür 

[10,s.118-156]. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis silahlı qüvvələrinin Bakıya 

daxil olmasından xeyli əvvəl, ingilislər Cənubi Qafqazda, xüsusilə də Bakıda 

çox güclü kəşfiyyat şəbəkəsi qurmuşdular. Britaniya kəşfiyyatının fəalyyəti 

haqqında fikirlərə əsasən,  Bakıda pıçıltıyla deyilən sözləri də, ingilislər 

eşidirdilər.  

 Bakı uğrunda mübarizə aparan yeganə qüvvə ingilislər deyildilər. 

Rusiyada hakimiyyətə gəlmiş bolşeviklər üçün də Bakının əhəmiyyəti olduqca 

böyük idi. Artıq, 1918-ci ilin yaz aylarında Bakıda bolşeviklərin mövqeləri 

əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənmişdi. Bakı neftinin Rusiyaya aparılması, 

beləliklə də vətəndaş müharibəsində bolşeviklərin üstünlük qazanması ingilislər 

üçün arzuedilməz hal sayılırdı.  Bununla yanaşı türk silahlı qüvvələri də Cənubi 

Qafqazda irəliləyirdi. Almanlar Osmanlı İmperiyasının Cənubi Qafqazı ələ 

keçirməsi ilə, Bakı neftini nəzarətə götürmək planları qururdular. Bütün bunları 

nəzərə aldıqda, ingilislərin Bakıya daxil olması artıq zərurətə çevrilmişdi.  
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1918-ci ildə Bakıda daxili vəziyyət son dərəcə gərgin şəkil almağa 

başladı. İranın şimalında yerləşdirilmiş Böyük Britaniya qoşunları Bakıya 

müdaxilə etməyə hazırlaşırdılar. Eyni zamanda ingilis kəşfiyyatı və 

diplomatiyası da gərgin fəaliyyət göstərir, Bakıda bolşeviklərə qarşı 

müxalifətdə dayanan qüvvələrlə, daşnaklar və sağ eserlərlə razılığa gəlməyə 

çalışırdılar. Vəziyyətin günbəgün gərginləşdiyi belə məqamda, ingilislər şəhərə 

daxil olmağa tələsirdilər. 1918-ci il avqustun 1-də Bakı hakimiyyəti eserlərin, 

menşeviklərin və daşnakarın əlinə keçdi, “Sentrokaspi Diktaturası” adlanan  

qurum yaradıldı. Onlar isə, dərhal kömək barədə general Denstervilə müraciət 

göndərdilər.  Artıq avqustun 4-də  40 nəfərlik dəstə Bakıya daxil oldu, 

Denstervilin “Bakı əhalisinin xahişi ilə” şəhərə gəlməsi barədə bəyanat dərc 

edildi [4,s.164]. 

 Avqust ayının 17-də general Denstervili gətirən gəmi Bakı limanına yan 

aldı, hökumət üzvləri onu şadlıqla qarşıladılar. İngilis qüvvələrinin sayca az 

olması yerli hökumət üzvlərində məyusluq yaratmışdı, onlar Böyük 

Britaniyanın daha böyük hərbi qüvvə göndərərək regionu nəzarətə götürəcəyini 

gözləyirdilər.  Şəhərdə hərc-mərclik hökm sürürdü, rus və erməni əsgərləri 

döyüşmək istəmirdilər, Qafqaz İslam Ordusu isə şəhərin yaxınlığında 

dayanmışdı. Türklərin Bakıya hücum edəcəyini anlayan general Denstervil gecə  

ilə qoşunlarını gəmilərə yerləşdirrək Bakını tərk etmək qərarı verdi. 

 Beləliklə, ingilislərin Bakını ələ keçirməklə bağlı ilk cəhdi uğursuzluqla 

başa çatdı. 40 gün ərzində Bakıda qalan ingilislər bir sıra hərbi, siyasi və 

iqtisadi səbəblərdən Bakıda mökəmlənə bilmədilər. Böyük Britaniya 

imperiyasının Cənubi Qafqaz və Bakını ələ keçirmək planları, qısa müddətə də 

olsa təxirə salınmalı oldu. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin dövrdə Cənubi 

Qafqazda əsas mübüarizə Bakı nefti uğrunda gedirdi, türk-alman və ingilis 

qarşıdurmasında, ingilislər geriyə addım atmalı oldular. Lakin Böyük Britaniya 

yaranmış fürsətdən istifadə etmək əzmindəydi və Cənubi Qafqazı öz rəqiblərinə 

güzəştə getmək niyyətində deyildi. 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru  beynəlxalq vəziyyət sürətlə 

dəyişirdi. Məlum olduğu kimi, ingilis və farnsız orduları Osmanlı qoşunlarını 

Makedoniya və Fələstin kimi mühüm cəbhələrdə ağır məğlubiyyətə uğratdı. 

Osmanlı İmperiyası ərazilərini sürətlə itirir, hətta Türkiyənin əraziləri belə 

müttəfiqlərin əlinə keçirdi. Təbii ki, belə bir vəziyyətdə Osmanlı ordusunun 

Bakını əldə saxlaması mümkün deyildi [8,s.123-125]. 

Cənubi Qafqazda yeni yaranmış milli dövlətlərlə işləmək ingilis 

diplomatiyasının qarşısında duran mühüm vəzifələrdən birinə çevrilirdi. Artıq 

Osmanlı ordusunun Cənubi Qafqazı tərk etmək məcburiyyətində qaldığını 

görən Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəhbərliyi də xarici siyasət  
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prioritetlərini dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmalı idi.  Cənubi Qafqazın 

müstəqilliyini tanıya biləcək, onu beynılxalq miqyasda müdafiə edə biləcək 

dövlətlərə arxalanmaq zərurət idi. Eləcə də Böyük Britaniyanın Cənubi 

Qafqazda möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait yaranmışdı. Dövrün obyektiv 

zərurətlərini nəzərə aldıqda, Britaniya ilə ADR arasındakı əlaqələrin, o 

cümlədən ingilis qoşunlarının Bakıda yerləşdirilməsinin, müəyyən mənada hər 

iki tərəf üçün əlverişli olduğunu iddia etmək mümkündür. Rusiyada vətəndaş 

müharibəsi aparan, hərbi cəhətdənn kifayət qədər güclü olan bir neçə qüvvənin 

şimal sərhədlərinin yaxınlığında olduğu, xüsusilə də bolşeviklər və Denikinə 

tabe olan hərbi qüvvələr üçün Cənubi Qafqazın işğalının hərbi baxımdan 

çətinlik törətmədiyi faktı bütün tərəflərə məlum idi. Bütün bu amillər ingilis 

diplomatiyasının daha çevik şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaratmışdı 

[6,s.82] 

Beynəlxalq şərait Cənubi Qafqazın ingilislər tərəfindən tutulması üçün 

bütün hərbi və  siyasi şərtləri hazırlamışdı. Mudros müqaviləsinin şərtlərinə 

görə, Türkiyə Bakının müttəfiqlər tərəfindən tutulmasına etiraz etməyəcəyini 

bildirirdi. Hətta bu müqavilə olmasaydı belə, ingilislərin Bakını ələ keçirmələri 

üçün heç bir maneədən söhbət gedə bilməzdi. Mudros sülh müqaviləsinin 

imzalanmasından cəmi bir gün sonra Böyük Britaniyanın müdafiə nazirliyi 

Mesopotomiyadakı ingilis silahlı qüvvələrinə Bakını tutmaq barədə əmr 

göndərdi və bu vəzifə general V. İ. Tomsona həvalə edildi. Tomson həmin 

dövrdə Şimali İrandakı hərbi qüvvələrə komandanlıq edirdi. Beləliklə, general 

Tomson türklərin Bakını tərk etməsi və ingilis qoşunlarının Bakıya yedirilməsi 

ilə bağlı bütün prosedurları öz üzərinə götürdü [12]. 

İngilislər hələ Bakıya daxil olmazdan əvvəl Ənzəlidə Azərbaycan 

hökuməti ilə ingilis qoşunlarının komandanlığı arasında danışıqlar başlanıldı. 

Danışıqlar zamanı Tomson bildirdi ki, noyabr ayının 17-ə qədər Bakı 

Azərbaycan və türk silahlı qüvvələrindən təmizlənməlidir. Bakı və onun neft 

hasilatı ilə məşğul olan əraziləri ingilislərin ixtiyarına keçir, ölkənin qalan 

əraziləri isə Azərbaycan hökumətinin ixtiyarına verilirdi. Azərbaycan faktiki 

olaraq tanınmasa da, İngiltərə, Fransa və ABŞ yerli hökumətlə əlaqələr 

qururdular. Danışıqların şərtlərinə görə, general Tomson Bakının general-

qubernatoru olacaq, şəhər polisinə ingilis hərbçisi başçılıq edəcəkdi. Maraqlı 

faktlardan biri də budur ki, general-mayor Tomson rusları inandırmağa çalıırdı 

ki, İngiltərə hökuməti Rusiyanın bərpa edilməsinin  tərəfdarıdır və Cənubi 

Qafqazda yeni yaradılmış dövlətləri tanımır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis silahlı qüvvələrinin Bakıya milli 

hökumətin dəvəti ilə gəlməsi barədə formal qaydalara əməl edildi. General 

Tomson ilə Xan Xoyski arasındakı məktublaşmalar dövrü mətbuatda dərc edilir 

və bununla da, tərəflər arasında razılaşmaya nail olunması görüntüsü  
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yaradılırdı. Hələ gənc və zəif olan Azərbaycan Demokratik Respublikası 

qüdrətli dövlətin şərtləri ilə razılaşmalı  və öz müstəqilliyini qorumalıydı. 

Beləliklə, Böyük Britaniya silahlı qüvvələrinin Bakıya  daxil olması tərəflər 

arasında razılaşdırıldı. Maraqlıdır ki, ingilislərlə yanaşı, Fransa və ABŞ 

nümayəndələri də Bakıya daxil olaraq, müttəfiqlərin birlikdə Bakıya gəlməsi 

təəssüratını yaratdılar [10,s.118-156]. 

1918-ci il noyabr 17-də general Tomsonun rəhbərliyi altında müttəfiq 

qoşunları Bakıya daxil oldular. Onları milli hökumətin nümayəndələri və şəhər 

rəhbərliyi qarşıladılar. 

Maraqlıdır ki, Tomson Bakıya gələn zaman özü ilə Biçeraxovun kazak 

dəstəsini də gətirmişdi. Bu dəstənin nümayiş etdirdiyi şüarlar Rusiya 

İmperiyasına aid idi və sanki, ingilislər bununla Rusiya İmperiyasını 1914-cü il 

sərhədləri daxilində tanıdıqlarını bəyan edirdilər. Belə ki, general Tomson da öz 

çıxışında Azərbaycan sözünü işlətməkdən yayınır və ümumiyyətlə, Qafqaz 

barədə danışmağa üstünlük verirdi. Bütün bu faktlar Cənubi Qafqaz və Bakı 

uğrunda gərgin diplomatik oyunların davam etməsinin göstəricisi hesab edilə 

bilər. Əhaliyə müraciətlərində də general Tomson Qafqazın Rusiyaya aid 

olduğunu vurğulamağa çalışır, beləliklə də, Cənubi Qafqaz respublikalarının 

müstəqilliklərinin tanınması məsələsini təxirə salırdılar. 1918-ci ilin 2 dekabr 

tarixində dərc olunan bəyanatında general Tomson bildirirdi ki, onlar Rusiya 

ərazisində yaradılmış yeni dövlətləri tanımırlar. İngilislər Rusiya İmperiyasının 

adından istifadə etməklə Qafqazda möhkəmlənməyə çalışır, bu məqsədlə də 

artıq mövcud olmayan Rusiya İmperiyasının qoruyucuları kimi özlərini qələmə 

verməkdən çəkinmirdilər. Bununla belə, ingilislər real hakimiyyəti əldən 

vermək niyyətində deyildilər. 

Bakıya daxil olan ingilis qoşunları şəhərdə hərbi vəziyyət elan etdilər. 

General Tomson özünü şəhərin hərbi qubernatoru elan etdi, polkovnik Kokkerel 

isə müttəfiqlərin polis komissarı təyin edildi. Bununla yanaşı, Bakının mülki 

idarəetmə idarələri əvvəlki qaydada fəaliyyətlərini davam etdirirdilər [7]. 

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə ingilislərin regiondakı hərbi qüvvələri 

çox deyildi. Cənubi Qafqazdakı ingilis hərbi qüvvələrinin ümumi sayı 20 min 

nəfər təşkil edirdi ki, bunun da 5 min nəfəri Bakıda yerləşdirilmişdi [3]. 

Bakıdakı ingilis silahlı qüvvələrinin qarşısında bir sıra məqsədlər dururdu. 

İlk növbədə vacib strateji əhəmiyyət daşıyan Bakının nəzarətə götürülməsi 

lazım idi. şəhərin neftlə zəngin yataqlarının istismarı, neftin nəqli də ingilislər 

üçün prioritet istiqamətlərdən idi. Eyni zamanda bolşeviklərin Bakı neftindən 

istifadəsinin qarşısının alınmasına çalışırdılar. General Tomsonun qarşısına 

qoyulan əsas vəzifələrdən biri də, Xəzər dənizində tam  hərbi nəzarəti ələ 

keçirmək olmuşdu.  Həştərxandakı bolşevik hərbi dəniz qüvvələrinə qarşı  
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Böyük Britaniya Xəzər dənizində özünün hərbi donanmasını yaratmağa 

başlamışdı. Bu hərbi donanma həm də Denikinə Rusiyada hakimiyyəti ələ 

keçirməkdə kömək etməyə çalışırdı.  

1918-ci ilin sonlarına doğru Qara dənizlə Xəzər dənizi arasındakı böyük  

bir region ingilislərin əlinə keçdi. Azərbaycan Respublikası üzərində böyük 

təsir imkanları olan Böyük Britaniya silahlı qüvvələri öz siyasətlərini həyata 

keçirməyə başladılar. Artıq Batumiyə qədər bütün Zaqafqaziya dəmir yolları da 

ingilislərin əlinə keçmişdi. Bunun sayəsində ingilis hərbi qüvvələri daha çevik 

şəkildə manevr edə bilir, qısa müddət ərzində Cənubi Qafqazın istənilən 

nöqtəsinə daxil olmağı bacarırdılar.  Həmin dövrün dünyada mövcud olan ən 

böyük strateji xətlərindən biri artıq Britaniya silahlı qüvvələrinin nəzarətində 

idi. Britaniyanın uzun müddətdən bəri marağında olduğu neft yataqları indi 

onların ixtiyarına keçmişdi. Londondakı iqtisadi dairələr Bakı, Qroznı və Xəzər 

sahili ərazilərdəki digər neft yataqlarının nəzarətə götürülmə faktını böyük 

sevinclə qarşıladılar [11]. 

Qeyd edilməlidir ki, Böyük Britaniya qoşunları Cənubi Qafqazda uzun 

müddət qala bilməzdilər. Bir çox faktorlar ingilisləri Bakıdan çəkilməyə sövq 

edirdi, o cümlədən, tezliklə Denikinin Moskvanı ələ keçirəcəyinə ümid edən 

Britaniya diplomatları, Moskvada qurulacaq yeni hökumətlə münasibətləri 

korlamaq istəmirdilər. Bütün bu səbəbləri təhlil etdikdən sonra, ingilis 

qoşunlarının Bakıdan çıxarılması qərarı verildi. Azərbaycan hökuməti isə bu 

qərara son dərəcə kəskin reaksiya verdi, belə ki, respublikanın təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsində ingilislərə arxalanan ADR rəhbərliyi, çətin beynəlxalq 

situasiyada bu köməyi itirmək istəmirdi. Azərbaycan hökumətinin ingilis 

qoşunlarının ölkədə qalması üçün İngiltərə  kralına müraciətləri də cavabsız 

qaldı. İngilislər Bakını tərk edərkən, İtaliya silahlı qüvvələrinin şəhərə 

yerləşdiriləcəyi vədini verdilər, lakin İtaliyadakı hökumət böhranı bu planların 

həyata keçirilməsinə imkan vermədi. 1919-cu ilin 24 avqust tarixində ingilislər 

əvvəlcə Bakını, daha sonra isə bütün Cənubi Qafqaz regionunu tərk etdilər. 

 Müstəqilliyini yeni əldə etmiş Azərbaycan Demokratik Respublikası  

çox mürəkkəb bir beynəlxalq situasiyada yaranmışdı. Daxili qarışılıqlır, erməni 

işğalçıları ilə aparılan döyüşlər, iqtisadiyyatın dağınıq vəziyyətdə olması 

müstəqil dövlətin vəziyyətini daha da çətinləşdirirdi. Britaniyanın Cənubi 

Qafqazda yerləşməsinin müstəqil Azərbaycan üçün müəyyən faydaları olduğu 

kimi, obyektiv və subyektiv səbəblərdən qaynaqlanan problemlər də yaranırdı. 

Mövcud çətinliklərə Böyük Britaniya silahlı qüvvələrinin Cənubi Qafqazda və 

Bakıda mövcudluğunu da əlavə etsək, əlavə diplomatik, siyasi və iqtisadi 

problemlərin yarandığını görmək mümkündür. 

 Məlum olduğu kimi, siyasi baxımdan Britaniya silahlı qüvvələrinin  
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Bakıya ADR rəhbərliyinin xahişi ilə gəldiyi elan edilmiş, beləliklə də, yeni 

qurulmuş müstəqil dövlətin imicinin qorunması istiqamətində addım atılmışdı. 

Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya qoşunları şimaldan 

gözlənilən Denikin və Bolşevik Rusiyasının işğal təhlükəsini də 

neytrallaşdırırdı. Lakin dağınıq vəziyyətə düşmüş Azərbaycan iqtisadiyyatı 

üçün general Tomsonun qoşunlarını saxlamaq ağır yükə çevrilmişdi. 

 ADR-lə Britaniya silahlı qüvvələrinin münasibətlərində prioritet 

istiqamətlərdən birini iqtisadi münasibətlər təşkil edirdi. Təkcə bir faktı 

xatırlatmaq kifayətdir ki, ingilis qoşunlarının Bakıda olması müstəqil dövlətin 

büdcəsinin  70 faizi həcmində vəsait xərclənməsini tələb edirdi. Bu isə 

inflyasiyaya səbəb olurdu. Respublika rəhbərliyinin müəyyən monetar siyasət 

instrumentlərindən itifadə etməsi isə ingilislərin xoşuna gəlmir, cavab olaraq, 

kerosin boru kəmərini bağlayırdılar. Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət daşıyan 

neft və neft məhsullarının satışının dayandırılması, ölkə iqtisadiyyatına ağır 

zərbə vururdu [1,s.214]. 

 Ümumiyyətlə, Britaniya silahlı qüvvələrinin Bakıda  mövcudluğu ölkə 

iqtisadiyyatını tarazlıqdan çıxarır, müxtəlif sosial və iqtisadi proqramların 

həyata keçirilməsinə mane olurdu. Neft satışının mümkün olmaması Bakıda 

fəlakətli vəziyyət yaratmışdı. Azərbaycanla heç bir siyasi və hərbi problemləri 

olmayan Sovet Rusiyasına Həştərxan vasitəsilə neft satışına qadağa qoyulması, 

bu vacib bazarın əldən çıxmasına səbəb olurdu. Bu isə Azərbaycan hökuməti ilə 

Britaniya silahlı qüvvələri arasında münasibətlərin kəskinəşməsinə gətirib 

çıxarırdı. Neft sənayesinin ağır ziyana uğraması digər sahələrə, ilk növbədə isə 

dəmiryolu və dəniz nəqliyyatına da ziyan vururdu. Bakı ilə Ənzəli və Həştərxan 

arasındakı ticarət əlaqələrinin dayanması, Bakı limanının faktiki olaraq 

fəaliyyətini dayandırması demək idi [11]. 

 Böyük Britaniya silahlı qüvvələri, Londonda işlənib-hazırlanmış siyasi 

kursu həyata keçirir, Cənubi Qafqazın bütün sərvətinin İngiltərə üçün istifadə 

edilməsini təmin etməyə çalışırdı. Bu zaman yeni yaranmış milli dövlətlərin 

istəkləri çox da nəzərə alınmırdı. Məhz bu siyasi kursun nəticəsində ADR 

Fransa, İtaliya, Rusiya kimi dövlətlərlə ticari münasibətlərini qura bilmədi [8, 

s.123-125]. Eyni zamanda  britaniyalıların ölkənin maliyyə sisteminin əsas 

sahələrini ələ keçirmələri davam edirdi. Azərbaycanın maliyyə sistemi 

bilavasitə neft sənayesi ilə əlaqədar olduğundan, neft satışının azalması maliyyə  

sektorunda da mənfi təsirlərini büruzə verirdi. Böyük Britaniya silahlı 

qüvvələrinin Bakıda olduğu müddəti xarakterizə edərkən,  bir sıra obyektiv və 

subyektiv səbəbləri nəzərə almaq, general Tomsonun rəhbərlik etdiyi qoşunların 

Bakıda yerlədirilməsinin iqtisadi və sosial həyatda həm müsbət, həm də mənfi 

təsirlərinin olduğunu qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Britaniya silahlı qüvvələri  
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Bakıda sabitliyi təmin etmiş, qanunların icrasına, müxtəlif sahələrdə qayda-

qanun yaradılmasına nail olmuşdu.     

 Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən biri ADR-in yaranması 

və fəaliyyəti hesab edilir. Bu dövrdə Böyük Britaniyanın Azərbaycana marağı 

xüsusilə böyük olmuş, birinci dünya müharibəsinin qalibi olmaq etibarilə, Bakı 

və Cənubi Qafqaz onun maraq dairəsinə düşmüşdür. İngilis qoşunlarının Bakıda 

yerləşdirilməsinin bir sıra siyasi, hərbi və iqtisadi səbəbləri mövcud idi. Mühüm 

geosiyasi və geoiqtisadi  mərkəz hesab edilən Bakı üzərindəki hakimiyyət 

ingilislərə Hindistana və Asiyanın dərinliklərinə gedən vacib marşrutları 

nəzarətdə saxlamağa imkan verirdi. Həmçinin XX əsrin əvvəllərində dünya neft 

hasilatının yarısını təmin edən Bakı, sürətli texnoloji inkişaf dövrü yaşayan 

Britaniya sənayesi üçün son dərəcə vacib enerji mənbəyi hesab edilirdi. Bütün 

bu amillər general Tomsonun rəhbərliyi altında Bakıya qoşun yeridilməsinə 

səbəb olmuşdu. 

Beynəlxalq situasiyanın dəyişməsi, Britaniya silahlı qüvvələrinin Bakını 

tərk etməsinə səbəb oldu, bu isə, ADR rəhbərliyinin etirazlarına gətirib çıxardı. 

Bu fakt göstərir ki, Britaniyanın Cənubi Qafqazda hərbi mövcudluğu 

Azərbaycanın suveren maraqlarına cavab verirdi. Bakının ingilis hakimiyyəti 

altında olduğu dövrün iqtisadi və sosial mənzərəsi əsasən neft və maliyyə 

sektorunun zəifləməsi, Bakı limanının fəaliyyətinin dayanmaq həddinə çatması, 

nəqliyyat sektorunun sıradan çıxması ilə xarakterizə edilir. Bununla yanaşı 

Böyük Britaniya qoşunlarının Bakıda olmasının sosial-iqtisadi həyata təsirləri 

birmənalı olmamış, müəyyən müsbət meyllər də müşahidə edilmişdir. 
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Qədim İpək yolunun bərpası layihəsinin reallaşması prosesində 

Heydər Əliyevin rolu 

 

The role of Heydar Aliyev in the restoration of ancient 

silk road   project 

 

Роль Гейдара Алиева в реализации проекта по восстановлению 

древнего шелкового пути 

 

Xülasə:  Tarixi araşdırmalar “Qədim İpək Yolu”nun e.ə. II əsrdə Çinin 

Sian şəhərindən başlayıb Lançou vasitəsi ilə Dunxuan şəhərinə qədər uzandığını 

göstərir. Belə bir əhəmiyyətli karvan yolunun tarixi statusunu yenidən özünə 

qaytarmaq çox ciddi iqtisadi və siyasi zərurətə çevrilmişdi. Bu baxımdan 

Avropa Komissiyasının hazırladığı “İpək Yolu”nun bərpası layihəsi geniş 

müzakirə olunmaqla başladı. Bu müzakirələr 90-cı illərin əvvəlindən başlasa da 

onun gerçəkləşməsində əsas işlər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 

1993-cü ildən etibarən görülməyə başladı.  

Açar sözlər:  Heydər Əliyev, ipək yolu, Avropa komissiyası, 

TRASEKA proqramı , nəqliyyat-komunikasiya şəbəkəsi, iqtisadi əlaqələr. 

            Abstract:  Historical studies prove that the Ancient Silk Road was laid 

in the II century BC from the city of Xi'an and extended through Lanzhou to 

Dunhuang. The return of the historical status of this important caravan route has 

become a very serious and political necessity. From this point of view, the 

project of the European Commission for the restoration of the Silk Road began 

to be widely discussed. Despite the fact that this debate began in the early 90s, 

concrete work on this issue began to emerge in 1993 on the initiative of Heydar 

Aliyev. 

          Keywords: Heydar Aliyev, Silk Road, European Commission, 

TRACECA program, transport and communication network, economic ties. 

Резюме: Исторические исследования доказывают, что  Древний 

Шелковый путь был проложен во II веке до нашей эры с города Сианя и  

тянулся через Ланьчжоу до Дуньхуана. Возвращение исторического 

статуса этого караванного пути стало очень серьезной  и политической 

необходимостью. С этой точки зрения, проект Европейской комиссии  по 

восстановлению Шелкового пути стал рассматриваться  глубже. Несмотря  
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на то, что дебаты имели место в начале 90-х, конкретные суждения в этом 

вопросе стали появляться с 1993 года по инициативе Гейдара Алиева. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Шелковый путь, Европейская 

Комиссия, программа ТРАСЕКА, траспортно-коммуникационная сеть, 

экономические связи. 

            

Cəmiyyətin iqtisadi həyatında bütün təsərrüfat kompleksinin hər bir 

komponentinin bu və ya digər şəkildə əhəmiyyəti vardır, amma bunların 

içərisində ən əhəmiyyətlisi nəqliyyat sahəsidir. Texnoloji keyfiyyətindən və 

dinamikasından asılı olmayaraq nəqliyyatsız normal iqtisadi həyat ritmini 

yaratmaq mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, nəqliyyat istehsal infrastrukturunun 

ən vacib halqasıdır. 

Azərbaycan xalqının ikinci dəfə dövlət müstəqilliyinə qovuşması bu 

müstəqilliyi qoruyub saxlamağı həyatı zərurətə çevirdi. Bunun üçün ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin yüksəldilməsini regional və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsini, dünya birliyinə daha əsaslı surətdə qovuşmağı ardıcıl olaraq təmin 

etmək lazım idi. Çünki Azərbaycanın da daxil olduğu SSRİ-nin dağılması 

nəticəsində pozulmuş iqtisadi, xüsusilə də nəqliyyat əlaqələrinin bərpa və 

inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu işdə Avropa 

Komissiyasının hazırladığı “Tarixi İpək Yolu”nun bərpası “Avropa-Qafqaz-

Asiya” (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizi layihəsinin müzakirəyə təqdim edilməsi 

xüsusi rol oynadı. İlk əvvəl bu layihənin ciddi qəbul etmir, onun reallaşmasının 

bir xəyal işi olduğunu söyləyirdilər. Buna baxmayaraq, Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev öz dəmir iradəsinin ortaya qoymaqla bu ideyanı xəyal 

labirintindən çıxara bildi. Bu nəhəng layihənin gerçəkləşdirilməsi nəticəsində 

ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyəti daha da artdı, Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında 

əlverişli strateji tranzit körpüsünə çevrildi.  

Avropa Komissiyası “İpək Yolu”nun bərpa layihəsini təqdim edəndə 

respublikamızda vəziyyət çox mürəkkəb idi. Belə ki, 1991-1993-cü illəri 

səriştəsi az olan adamların iqtidarda olduğu, elan edilməmiş Qarabağ 

müharibəsinin davam etdiyi, daxili sabitliyin olmadığı, hər an vətəndaş 

müharibəsi təhlükəsinin təhdid etdiyi, siyasi və iqtisadi böhranın baş verdiyi, 

hər cür blokadanın hökm sürdüyü bir qarışıq dövr kimi xarakterizə etmək olar. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkə daxilində tədricən siyasi sabitlik 

yarandı, aparılan iqtisadi və siyasi islahatların ardıcıllığı təmin olundu. Uğurlu 

xarici siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu artmağa başladı. 

Beləliklə bir çox layihələrin, o cümlədən neft və “İpək Yolu” layihələrinin 

reallaşması üçün imkan yarandı. Dərin tarixi zəkaya malik olan Heydər Əliyev 

“İpək Yolu”nun gerçəkləşməsinin çox böyük iqtisadi-siyasi əhəmiyyət kəsb  
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etdiyini bilərək bu yolun bərpasına xüsusi olaraq səy göstərməyə başladı. 

“İpək Yolu”nun bərpasının böyük iqtisadi əhəmiyyətini nəzərə alaraq 

onun tarixinə qısaca bir nəzər salmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Qədim 

dövlətçilik tarixi olan Azərbaycan ərazisi çox qədim dövrlərdən Şərqlə Qərbi, 

Şimalla Cənubu əlaqələndirən tarixi körpü rolunu oynamışdır. “İpək Yolu”nun 

daha çox fəaliyyət göstərən qollarından biri Çin və Hindistandan Mərkəzi 

Asiyaya, Uzboy çayı ilə Xəzər dənizinə, sonra isə Kür çayı vasitəsi ilə 

Albaniyadan İberiyaya və Kolxidaya, oradan isə Yunan polis dövlətlərinin 

yerləşdiyi Qara dəniz sahillərinə və Kiçik Asiyaya qədər gedib çatırdı. 

Azərbaycanda “İpək Yolu” iki qola ayrılırdı. Bu qollardan biri Kür çayı 

boyunca İberiyaya, digər qol isə Xəzər dənizinin qərb sahilləri ilə Dərbəndə, 

Şimalı Qafqaz çölləri ilə Yunan sahillərinə gedib çıxırdı [10]. Göründüyü kimi 

Qədim Çini, Mərkəzi Asiya və Hindistanı Aralıq və Qara dəniz sahillərindəki 

başlıca ticarət mərkəzlərini birləşdirən beynəlxalq karvan yollarının iki əsas 

qolu Azərbaycandan keçirdi və bu yolların üzərində bir çox qədim şəhərlərimiz 

yaranmışdır. İlk orta əsirlərdə Azərbaycanın paytaxt şəhəri olan Bərdə “İpək 

Yolu”nun üzərində dünyanın ən böyük ticarət mərkəzlərindən birinə 

çevrilmişdir [10]. 

Ticarət əlaqələrinin inkişafı yeni körpü və karvansaraların tikilməsinə 

səbəb olmuşdu. Belə karvansaralar Şamaxıda, Bərdədə, Şəkidə, Bakıda, 

Gəncədə və Naxçıvanda inşa edilmiş, onlardan bəziləri hətta indiyə qədər 

qorunub saxlanmışdır. Bunlardan Gəncədəki XV-XVII əsrlərə aid olan Şah, 

Daş, Qızılca, Uğurlu bəy və Köhnə karvansaranı [3, s.78], Naxçıvandakı Çal, 

Tivi, Sədərəki [8, s.8] göstərmək olar. Rusiya və Şərqi Avropa ölkələrin də 

Hindistan və Yaxın Şərq ölkələri ilə Dərbənd keçidi və Volqa-Xəzər yolu 

vasitəsi ilə Azərbaycan üzərindən keçməklə əlaqə saxlayırdı. 

Ticarət yolunun “İpək Yolu” adlandırılmasının əsas səbəbi e.ə. IX 

əsrdən etibarən Çindən ipək və barama qurdu daşınması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Artıq ilk orta əsrlərdə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda Çindən gətirilən 

barama becərilirdi. Amma Çinin öz ipəkçilik texnologiyasını uzun müddət 

gizlətməsi ipəkçilik sahəsində onun müstəsna nüfuza sahib olmasına səbəb 

olmuşdu. Başqa ölkələrdə, o cümlədən, Azərbaycanda ipəkçilik sənayesinin 

gecikməsinin əsas səbəbi də budur [7, s.64-70]. 

Çini Orta Asiya vasitəsi ilə Xəzər dənizi, Qara dəniz, Yaxın Şərq və 

Aralıq dənizi ilə birləşdirən karvan yolu qədim ipək yolu idi [1, s.70]. Bu yolu 

müxtəlif cür adlandırıblar, amma “Böyük İpək yolu” anlayışını tarixşünaslığa 

ilk dəfə alman tarixçisi Karl Fon Rixlqofen. 1877-ci ildə yazdığı “Çin” adlı 

əsəri ilə gətirmişdir [7, s.17]. 

Dəqiq tarixi araşdırmalar “Qədim İpək Yolu”nun e.ə. II əsrdə Çinin Sian 

şəhərindən başlayıb Lançou vasitəsi ilə Dunxuan şəhərinə qədər uzandığını  
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göstərir. Burada yol şimal və cənub istiqamətləri olmaqla iki yerə ayrılırdı. 

Şimal yolu Turfandon keçib Pamir dağları vasitəsi ilə Fərqanəyə, oradan 

Qazaxıstan çöllərinə, Həştərxana, Dərbəndə, Şamaxıya, Gəncəyə, Batuma, 

İstanbula, Balkan yarımadasına, Avropanın mərkəzinə gedib çatırdı. Onun bir 

qolu isə Şimali Qafqazdan, Krım yarımadasından keçib yenə Balkan 

yarımadasına doğru uzanırdı [7]. Cənub yolu Lobior gölünün yanından Təklə-

Məkan səhrasının cənub qurtaracağından keçib Yerkəndə, Qaşqara, Fərqaniya, 

Səmərqəndə, Buxaraya, Xarəzmə uzanırdı. Bu yolun bir qolu İrana, oradan 

Hindistana, digər qolu isə Kapet dağın şimal ətəyi ilə Xəzər dənizinin 

cənubundan Azərbaycana daxil olmuşdur.  

Aralı dənizinə gələn çoban “İpək Yolu” orada Hind Okeanı və Qırmızı 

dənizdən keçən su yolu ilə qovuşurdu. “İpək Yolu”nun Azərbaycandan keçən 

hissəsi Təbriz, Ərdəbil, Gəncə, Bərdə, Beyləgan, Şamaxı, Naxçıvan, Şəki, 

Qəbələ şəhərlərindən keçirdi. Bu yolun Gəncədən keçən hissəsi Göyçə-

Naxçıvan-Təbriz və Naxçıvan-İstanbul istiqamətlərində iki qola ayrılırdı [7]. 

Beləliklə, sözün həqiqi mənasında iqtisadi-ticari rabitənin qan damarına 

çevrilən “Böyük İpək yolu” bir -birini tamamlayan hissələrə ayrılırdı: Cin-

Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Cənub-Qərbi Asiya-Avropa-Hind okeanı və 

Qırmızı dənizdən keçən su yolu. 

Tarixi iqtisadi əhəmiyyətinə görə “İpək Yolu”nun fəaliyyətini iki dövrə  

ayırmaq olar. Birinci dövr e.ə II əsrdən b.e. V əsrinə qədər, ikinci dövr isə V 

əsrdən XV əsrin sonuna qədər davam etmişdir. O zaman bu yol, demək olar ki, 

məlum dünyanın əksər məskun hissəsini birləşdirirdi. 1492-ci ildə Xristofor 

Kolumbun Amerika qitəsini, 1498-ci ildə Vasko De Qammanın Hindistana 

gedən dəniz yolunu kəşf etməsindən sonra “İpək Yolu” tədricən öz əvvəlki 

əhəmiyyətini itirmişdir [9, s. 10]. 

Belə bir əhəmiyyətli karvan yolunun tarixi statusunu yenidən özünə 

qaytarmaq çox ciddi iqtisadi və siyasi zərurətə çevrilmişdi. Bu baxımdan 

haqqında yuxarıda qısa olaraq bəhs etdiyimiz Avropa Komissiyasının 

hazırladığı “İpək Yolu”nun bərpası layihəsi ciddi müzakirə olunmaqla başladı. 

Bu müzakirələr 90-cı illərin əvvəlindən başlasa da onun gerçəkləşməsində əsas 

işlər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 1993-cü ildən etibarən 

görülməyə başladı. Nəqliyyat dəhlizinin təsbit olunduğu beynəlxalq Bakı 

konfransına qədər TRASEKA işçi qrupunun 5 görüşü keçirildi. Birinci görüş 

1995-ci ilin may ayının 19-20-də Alma-Atada, ikinci görüş 1995-ci ilin oktyabr 

ayının 27-28-də Vyana şəhərində, üçüncü görüş 1996-cı ilin mart ayının 27-28 

də Venesiyada, dördüncü görüş həmin ilin oktyabr ayının 17-18 də Afinada,  

beşinci görüş 1998-ci ilin may ayının 5-də Tbilisi şəhərində keçirilmişdi [6, 

s.87]. Geniş coğrafiyanı əhatə edən bu görüşlərdə işçi qrupuna aid ən müxtəlif  
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məsələlər, xüsusilə, maliyyə məsələləri ətraflı müzakirə edilmişdir. 

 TRASEKA proqramının həyata keçirilməsində Qafqaz və Mərkəzi 

Asiya ölkələrinin liderləri də müəyyən rol oynamışlar. Amma bu işdə Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin müstəsna rolu olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə 1996-cı 

ilin may ayında Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət 

başçıları Seraxs şəhərində görüş keçirilmiş və burada tranzit yükdaşımanın 

tənzimlənməsi, dəniz yolu nəqliyyatının əlaqələndirilməsi haqqında saziş 

imzalanmışdır. Sazişdə yükdaşımada hüquqi və tarif əsasları, tranzit 

daşımalarına maksimum kömək göstərilməsi, tariflərin 50% azaldılması, 

yüklərin maneəsiz keçməsi, qorunması kimi məsələlər nəzərdə tutulmuşdur [4]. 

“Tarixi İpək Yolu”nun bərpası istiqamətlərində Heydər Əliyev 

təşəbbüsü ilə region ölkələrinin həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də 1996-ci ilin 

dekabr ayında Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna liderlərinin Odessada Avrasiya 

nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında sazişin imzalanması olmuşdur [7, 

s.47]. 1997-ci il sentyabr ayının 2-3 də Bolqarıstanın Burqas şəhərində 

ərazisindən İpək yolunun keçdiyi ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin görüşündə də  

İpək Yolunu bərpası istiqamətində memorandum imzalandı [8, s.67-68]. 

1997-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və 

Gürcüstan Prezidenti Eduvard Şevarnadzenin görüşündə isə hər iki lider 1998-

ci ildə Qafqazda prezidentlər səviyyəsində konfrans çağırılması təşəbbüsü ilə 

çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 1998-ci il 

sərəncamı ilə Bakıda “Tarixi İpək Yolu”nun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın 

çağırılması qərara alındı [2, s.177]. 

TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində ən mühüm 

addım 1998-ci il sentyabr ayının 7-8-də Bakıda “Tarixi İpək Yolu”nun 

bərpasına dair beynəlxalq konfransın keçirilməsi oldu. Konfransda 9 ölkə - 

Azərbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə, 

Özbəkistan, Ukrayna dövlət başçıları, 13 beynəlxalq təşkilat və 32 dövlət 

nümayəndəliklər vasitəsi ilə təmsil olunmuşdu. Bu konfransda Avropa 

İttifaqının TRASEKA proqramı əsasında beynəlxalq nəqliyyat haqqında 

“Çoxtərəfli” əsas saziş və onun beynəlxalq ticarət gəmiçiliyi, gömrük prosedura 

və sənədlərin işlənməsi üzrə ticarət gəmiçiliyi, gömrük proseduru və sənədlərin 

izlənməsi üzrə texniki əlavələr haqqında sənəd imzalandı və “Bakı 

bəyyannaması”  qəbul edildi [10, s.177]. Saziş 12 dövlət tərəfindən imzalandı. 

Çoxtərəfli sazişin əsas hədəfi Xəzər hövzəsinin, Mərkəzi Asiyanın, Qara dəniz 

hövzəsi ölkələrinin Avropa ilə iqtisadi, ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə 

kömək göstərməkdən, beynəlxalq avtomobil, dəniz yolu nəqliyyatı və ticarət 

gəmiçiliyi bazarına çıxışın əldə edilməsindən, hərəkətin təhlükəsizliyinin, 

yüklərin qorunmasının və ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsindən, 

nəqliyyatın bütün növləri üzrə bərabər rəqabət şəraitinin yaradılmasından və s.  
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ibarət idi [5, s.71].  

Çoxtərəfli əsas sazişə uyğun olaraq 2000-ci il mart ayının 10-11 də 

Tiflisdə keçirilən konfransda TRASEKA Hökumətlərarası Komitəsinin Daimi 

Katibliyinin Bakıda yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. 2001-ci ilin fevral 

ayının 21-də Bakıda Daimi Katibliyin rəsmi açılışı oldu. Açılışda Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev, İsveçin Xarici İşlər Naziri, Avropa 

İttifaqında sədrlik edən xanım Anna Lind, Avropa İttifaqının Baş katibi Havyer 

Solano və Avropa şurasının xarici əlaqələr üzrə komissarı Kristofer Patten 

iştirak edirdilər [9, s.35]. 2001-ci ilin iyun ayından etibarən TRASEKA 

komissiyası artıq kifayət qədər mükəmməl təşkilatı strukturlar əsasında  

fəaliyyət göstərməyə başladı. Onun Odessa və Daşkənd şəhərlərində müvafiq 

büroları yaradıldı. 

Heydər Əliyevin ən böyük tarixi xidmətlərindən biri də ümumtürk 

birliyinin yaradılması və möhkəmləndirilməsində Azərbaycan dövləti və 

xalqının rolunun konkret olaraq müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, Sovet İttifaqının dağılması ilə inzibati idarəçiliklə təmin 

olunan iqtisadi əlaqələr də tənəzzülə uğradı. Bunun müqabilində müstəqilliyin i 

qazanmış hər bir respublikanın digər ölkələrlə əlaqələrində köklü kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişiklikləri üçün əlverişli zəmin yarandı. Belə bir şəraitdə 

Azərbaycanın postsovet məkanına daxil olan türkdilli dövlətlərlə, xüsusilə də, 

Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi, müxtəlif regional və 

beynəlxalq iqtisadi layihələrdə birgə iştirakı bir zərurət olaraq meydana çıxdı. 

Digər tərəfdən də Türkiyə Azərbaycan və başqa türkdilli dövlətlərlə siyasi, 

iqtisadi və mədəni əlaqələr qurmağa çalışırdı. Hətta Türkiyə hökumətinin 

tərkibində yaradılan xüsusi dəstə çevik surətdə türkdilli dövlətlərlə siyasi, 

iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlığın müvafiq aspektləri ilə məşğul olurdu. 

Bu dəstənin tərkibində aparıcı nazirliklərin nümayəndələrinin daxil olduğu 

Əlaqələndirmə Şurası da fəaliyyət göstərirdi. İqtisadi əməkdaşlığın optimal 

variantlarını işləyib hazırlamaq sonrakı fəaliyyətin, prioritet istiqamətini təşkil 

edirdi. 

Aparılan işlərin məqsədəuyğunluğu nəticəsində Türkiyə ilə türkdilli 

dövlətlər arasında iqtisadi həyatın bütün sahələrində əlaqələr genişlənməyə 

başladı Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına qoyulan sərmayələrin 40 faizdən 

çoxu təkcə Türkiyənin payına düşürdü [1, s.199]. 

Bu proses sonrakı illərdə daha da güclənmişdir. 1994-cü il fevral ayının 

10-da Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən türk iş adamları qarşısında geniş və 

məzmunlu çıxışında Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatına türk 

sərmayəsinin yatırılması məsələsinə münasibətdə demişdir: «… Çox istərdik ki, 

Türkiyənin iş adamları, …. Böyük şirkətləri, firmaları Azərbaycan şirkətləri, iş  
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adamları ilə, o cümlədən bizim böyük müəssisələrimizlə əməkdaşlıq etsinlər… 

Biz belə hesab edirik ki, iqtisadi əlaqələri əvvəl Türkiyənin böyük təcrübəsi, 

böyük iqtisadi potensialı, texniki potensialı olan şirkəti ilə qurmaq lazımdır [2]. 

Azərbaycan Respublikasının türkdilli dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrinin 

genişləndirilməsində nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın rolunun 

artırılmasına Heydər Əliyev çox böyük əhəmiyyət verirdi. O, hesab edirdi ki,  

nəhəng nəqliyyat-kommunikasiya siyasəti olan «Böyük İpək Yolu»nun bərpası 

prosesi türkdilli dövlətlər üçün daimi olaraq iqtisadi sabitlik, zəngin kapital, iş 

yerləri və gəlir mənbəyi ola bilər. Eyni zamanda onların bir-birinə daha sıx 

yaxınlaşması öz tarixi köklərini dərk etdirə və qarşılıqlı dəstəyi artıra bilər. 

«Böyük İpək Yolu»nın türkdilli dövlətlər üçün nə qədər zəruri olduğunu 

sübut etmək üçün bir reallığı nəzərə çatdırmaq lazımdır. Sovet imperiyası 

doğulduqdan sonra qeyd etdiyimiz kimi, postsovet respublikalar arasındakı 

iqtisadi-ticari rabitə pozuldu. Bu zaman mərkəzi Asiyanın və Cənubi Qafqazın 

artıq müstəqil olan dövlətlərinə humanitar yardım göstərmək istəyən Qərb 

dövlətləri Rusiyanın istismarı təhlükəli olan yollarından istifadə etməli 

olurdular. Qərbdə yalnız Gürcüstan birbaşa sərhəddə malik idi. Lakin bu yol da 

etibarlı deyildi Rusiya tərəfindən yaradılmış Abxaziya və Çeçenistan problemi 

nəqliyyat yollarını Qafqazın həm qərbində, həm də şərqində bağlamışdı. 

Ermənistanın düşmən mövqeyi və İranın ermənipərəst siyasəti nəticəsində 

Naxçıvan vasitəsi ilə Azərbaycanın materik hissəsi Türkiyə ilə yerüstü 

nəqliyyat əlaqəsindən məhrum edilmişdi. Bütün bunlar Şərqi Qərblə birləşdirən 

beynəlxalq yolun bərpası ideyasını, xüsusilə, aktuallaşdırmışdı. Bu ideyanın 

reallaşdırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər görüldü. Tezliklə Şərq-qərb 

nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üçün Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

nəzərdə tutulan texniki yardım proqramının həyata keçirilməsi barədə razılaşma 

əldə edildi. 

Avropa Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması bu dəhliz üzərində 

yerləşən bütün türkdilli dövlətlərin nəqliyyat infrastrukturlarının və yük daşıma 

sistemlərinin dünya standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsini, yenilərinin 

yaradılması və onların Transavropa kommunikasiya şəbəkələri ilə 

birləşdirilməsi məqsədini güdürdü. 

1996-cı ilin may ayında Odessa (Ukrayna) şəhərində, iyun ayında 

Türkmənistanın Sərras şəhərində tranzit daşımalarının təmizlənməsi sahəsində 

bağlanmış sazişlər əməli işə keçmək üçün mərhələ rolunu oynadılar. Proqramın 

perspektivliyi şübhə doğurmadığından başqa dövlətlər də razılaşdırılmış 

sazişlərə qoşulmağa başladılar. Bu dövlətlər üçün yükdaşımanın parametrləri 

sadələşdirilmiş, tariflər aşağı salınmışdı. Bununla yanaşı layihə türkdilli 

dövlətlərin iqtisadi əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamaqla yanaşı bu 

dövlətlərin nəqliyyat şəbəkəsinin dünya standartlarına uyğun yenidən  
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qurulmasına əlverişli şərait yaradırdı. Bunun sübutu kimi 24 aprel 1999-cu ildə 

senator Sem Baumbekin təşəbbüsü ilə ABŞ Prezidenti Bill Klintonun Güney 

Qafqaz və Orta Asiya respublikaları rəhbərləri ilə keçirdiyi görüş zamanı «İpək 

Yolu haqqında» qəbul edilmiş birgə bəyannaməni göstərmək olar [2]. 

Bəyannaməyə imza etmiş dövlətlər «Transqafqaz» nəqliyyat dəhlizinin keçdiyi 

regionlarda səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün razılığa gəldiklərini bildirirdilər. 

Razılaşma üzrə sənədlərdə təsbit edilmiş müddəaların həyata keçirilməsi 

gələcəkdə türkdilli ölkələr arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və 

inkişafı üçün münbit şərait yaratdı. Belə ki, Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi 

vasitəsi ilə daşınan yüklərin əsas kütləsini türkdilli respublikalarda istehsal 

olunan məhsullar təşkil edirdi. Əgər 1996-cı ildə bu yolla daşınan yüklərin 

həcmi 140 min ton təşkil edirdisə, 1997-ci ildə bu rəqəm 300 min tona, 1998-ci 

ildə isə 500 min tona çatmışdı [8, s.45]. 

«Böyük İpək Yolu» türkdilli dövlətlərin daxili əlaqələri və beynəlxalq 

inteqrasiyası üçün çox optimal şərait yaratdı. Əlverişli işçi qüvvəsini hərəkətə 

gətirməkdə yardımçı olan nəhəng nəqliyyat-kommunikasiya sistemi 

formalaşmağa başladı, tarixi zəmində türksaylı xalqların daha da 

yaxınlaşmasına stimul oldu. Bu işlərin həyata keçməsində ən böyük təşkilatı və 

cari işləri Heydər Əliyev görmüş oldu. Enerji ötürücülərinin reallaşması 

sahəsində görülən işlər də onun təşəbbüsü ilə baş tutmuşdur. Qeyd edək ki, 

Qazaxıstan neftinin, Türkmənistan qazının və Özbəkistanda hasil ediləcək qazın 

Xəzər dənizinin dibindən çəkilən boru kəməri vasitəsi ilə Azərbaycana, oradan 

da Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə əsas istehlakçılar olan Qərbə çıxarılması 

ideyasının da əsas müəllifi Heydər Əliyev olmuşdur. Bu ideyanın həyata 

keçirilməsində 1998-ci ilin oktyabr ayının 27-də Aşqabadda çağırılmış 

konfransın əhəmiyyətini ayrıca qeyd etməliyik [4]. 

Konfransda Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev, Gürcüstan Prezidenti 

E.Şevardnadze, Qazaxıstan Prezidenti N.Nazarbayev, Özbəkistan Prezidenti, 

İ.Kərimov, Türkiyə Prezidenti S.Dəmirəl enerji ötürücüləri məsələsi ilə bağlı 

birgə bəyanat imzaladılar. Bəyanatda həm də vurğulanırdı ki, ideyanın 

reallaşması ölkələrin siyasi həyatında ada mühüm rol oynayacaqdı. 

Heydər Əliyevin əməyi və şəxsi iradi keyfiyyətləri əsasında baş tutan 

Bakı konfransının tarixi əhəmiyyətini qiymətləndirərək deməliyik ki, 1993-cü 

ildən 1997-ci ilin sonunadək həyata keçirilən layihələr başlıca olaraq Qara 

dəniz və Xəzər dənizi hövzəsi ölkələri ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə 

yönəlmişdisə, bu konfransdan sonra TRASEKA proqramı artıq beynəlxalq 

əməkdaşlıq vasitəsinə çevrildi. Bu proqram sayəsində “Nəqliyyatın idarə 

edilməsinin treninqi “Nəqliyyatın hüquqi tənzimlənməsi çərçivəsi”, 

“TRASEKA nəqliyyat dəhlizində vahid tarif siyasətinin tətbiqi”, “Sərhəd keçid  
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proseduralarının asanlaşdırılması”, “Qafqaz dəmir yolunun bərpası” və çox 

sayla texniki yardım və investisiya layihələri həyata keçirilmişdi. 

Beləliklə “Qədim İpək Yolu”nun bərpası ideyasını hələ keçən əsrin 80-

ci illərindən meydana gəlsə də, o zaman iki antaqonist ictimai sistemin 

mövcudluğu onun həyata keçməsinə imkan vermirdi. Tarixi şans XX əsrin 90-cı 

illərinin əvvəlində meydana gəlsə də onun gerçəkləşməsi Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində mümkün oldu.  

Keçən dövr ərzində Respublikamızda bu proqram çərçivəsində “Əsas 

Çoxtərəfli sazişin” şərtlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə nəqliyyat 

infrastrukturunun inkişafı, yenidən qurulması istiqamətində mühüm işlər 

görünmüşdür. Belə ki, “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizi üzrə yük 

axınının artırılması üçün bütün nəqliyyat sisteminin texniki təchizatının 

yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra tədbirlər görülmüş, avtomagistralların, 

dəmir yolu xətlərinin və körpülərin bərpası, yenilənmiş tikintisi, dəmir yolu 

nəqliyyatı hərəkət vasitələrinin, gəmilərin, liman qurğularının təmiri həyata 

keçirilmişdir. Bakı Dəniz limanında 10 mln ton neft məhsulların boşaldılıb 

yüklənməsinə imkan verən neft terminalı istifadəyə verilmiş, bərə terminalı 

yenidən qurulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının yol-nəqliyyat kompleksi 

üçün beynəlxalq maliyyə qurumları ilkin mərhələdə 255 mln dollar həcmində 

məqsədli kreditlər ayırmışdırlar [7, s.59].  

Son nəticə olaraq söyləyə bilərik ki, “İpək Yolu” layihəsi XX və XXI 

əsrin nəhəng proqramlarından biridir. Bu proqramın tam başa çatdırılması 

Asiya-Cənubi Qafqaz ölkələri ilə Avropanın daha sıx inteqrasiya etməsinə 

gətirib çıxaracaqdır. Ona görə ki, bu layihə daha çox Heydər Əliyevin iqtisadi 

strategiyası ilə bağlıdır və həmin strateji xətt bu gün də uğurla davam etdirilir. 
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Современная Азербайджанская историография о южнокавказской 

политике России в XVIII – начале XIX вв. 

 

XVIII əsr –XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqaz siyasəti müasir 

Azərbaycan tarixşünaslığında 

 

The modern Azerbaijan historiography about the Russia’s policy in the 

South Caucasus in XVIII - early XIX centuries 

 

Резюме: В статье предпринята попытка историографического 

анализа ряда аспектов захватнической политики России в Южном Кавказе 

в XVIII – нач. XIX вв. в некоторых современных трудах азербайджанских 

исследователей. Прослеживаемые в этих работах глубокий подход и 

принципы объективизма при освещении изучаемой темы явились итогом 

переосмысления методологических основ периода «застоя» и тем самым 

эти работы знаменовали собой новый этап в исторической науке после 

распада СССР. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, Азербайджан, Гюлистанский 

договор, переселенческая политика, религиозный фактор.                                               

Xülasə: XVIII əsr –XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Cənubi Qafqazda 

işğalçılıq siyasətinin bir sıra məqamları müasir azərbaycan tədqiqatçılarının 

əsərlərində öz əksini tapmışdır.  Məqalədə bu tədqiqat işlərinin tarişünaslıqda 

təhlilinə cəhd göstərilir. Sözügedən tədqiqat işləri SSRİ-nin parçalanmasından 

sonrakı dövrdə problemə baxışda yeni mərhələ kimi fərqlənir. Məsələnin 

araşdırılmasında ciddi yanaşma və obyektivlik prinsiplərinin izlənməsi 

durğunluq dövrünün metodoloj əsaslarının sarsılmasında mühüm nəticə kimi 

ortaya qoyulur. 

Açar sözlər:  Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, Gülüstan müqaviləsi, 

köçürmə siyasəti, dini faktor. 

Abstract: In the article the author attempts to do historiographical  

analysis of some aspects of Russia's aggressive policy in the South Caucasus in 

XVIII - early XIX centuries in some modern works Azerbaijani scholars. A 

deep approach and the principles of objectivism traced in these works during 

illumination of the subject were the result of the reconsideration of the 

methodological foundations of “stagnation” period, and thus these works  
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Исключительная важность для России южнокавказского региона, 

расположенного на стыке Европы и Азии определяется его 

геополитической, геостратегической и геоэкономической значимостью. 

Южный Кавказ играл первостепенную роль во внешнеполитических 

планах как России, так и других сопредельных государств – Ирана, 

Османской империи, а также европейских держав, и стал узлом острых 

противоречий этих стран. XVIII – начало XIX вв. – период накала борьбы 

вышеуказанных держав за Южный Кавказ, одним из главнейших итогов 

которого явилась реализация здесь замыслов России. В связи с этим, 

безусловно, кавказская политика царизма вызывает интерес не только 

российских историков, но и азербайджанских, и является объектом их 

научного поиска и исследования. Актуальность исследования указанного 

вопроса возрастает при рассмотрении его в контексте произошедших 

перемен, связанных с распадом СССР и изменением геополитической 

обстановки на Кавказе. В этом отношении современные азербайджанские 

учёные (90-х гг. ХХ – I четверть XXI века) не составили исключения.  

Идеологизированный подход периода «застоя» к истории 

южнокавказских народов, в частности к вопросу о захватнической 

политике России в данном регионе в XVIII – начале XIX вв., раз и 

навсегда выстроенные и оттенённые печатью незыблемости научные 

догмы советского периода уступили место действительно объективному 

освещению событий. Сама постановка проблемы является первым опытом 

историографического исследования на основе комплексного 

использования части трудов современных азербайджанских 

исследователей некоторых аспектов политики России в Южном Кавказе, в  

том числе в Азербайджане в XVIII – начале XIX вв. – одном из 

определяющих этапов всей восточной политики России. 

Усилия азербайджанских авторов направлены на раскрытие 

средств и методов, применяемых царизмом для достижения поставленных 

задач, при этом выпячивая их разнообразие и умелое использование 

любых доступных и недоступных приёмов, начиная от распространения 

ложных слухов до политики «кнута и пряника» [5, сс. 34,38,45-46, и др.].  

В современной азербайджанской историографии широко освещена 

деятельность ярых проводников колониальной политики царизма в крае, в  
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частности – алчного и жесткого ненавистника мусульман Цицианова [5, с. 

132; 6, с. 32].  

Процесс завоевания Азербайджана Россией стал предметом 

тщательного освещения в ряде работ азербайджанских историков, 

обстоятельно рассмотревших его  в различных ракурсах. Интересным 

является отношение к Манифесту о присоединении Восточной Грузии 

азербайджанских исследователей, дающих ему оценку через призму 

азербайджано-российских отношений. Так, азербайджанский историк 

В.Умудлу в упоминаемой ранее работе характеризует Манифест как 

завершение подготовки и начало завоевания Азербайджана [6, с. 27-28].  

Другой азербайджанский исследователь Г.Садыгов расценил это как 

начало «предначертанного крупного мероприятия» [4, с. 46-47] и высказал 

мнение о том, что Манифест фактически является тайным сговором 

между Россией и Грузией относительно завоевания азербайджанских 

земель [5, с. 131].    

Что касается сути политики царизма на Кавказе в указанный 

период в целом, то В.Умудлу охарактеризовал её как военно-

стратегическую и нацеленную на превращение Каспийского моря «в 

русское озеро» [6, с.  34].   

В.Умудлу с целью детального показа колониальной цели политики 

царизма при освещении процесса завоевания Азербайджана Россией 

выпячивает значение той или иной территории для России, выясняет 

причины и последствия тех или иных действий, предпринимаемых 

царизмом [6, сс. 45-46, 65-67, 77]. Так, для более отчётливого понимания 

значимости для России Гарабага был проведён дифференцированный 

анализ, содержащий справедливое положение о том, что «если город 

Шуша для иранцев являлся ключом Южного Кавказа, то для русских он 

считается воротами Ирана» [6, с. 52]. А в Кюрекчайских договорах, 

являвшихся проявлением одного из методов изощрённой политики 

царизма, автор объективно усматривает толчок к ускоренной  сдаче 

остальных азербайджанских ханств [6, с. 57].   

Более того, зафиксировав процесс ликвидации ханств в 20-х годах  

XIX в., показавший временный характер Кюрекчайских договоров для  

                                                   
 Известно, в состав Восточной Грузии находились исконно 

азербайджанские земли –  Газах, Шамшадиль, Борчалы, Памбек 

(султанства). 
 Согласно условиям Кюрекчайского договора Гарабагское (14 мая 1805 

г.) и Шекинское (21 мая 1805 г.) принимались под покровительство 

России. 
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России, автор обращает внимание на очередное подтверждение 

превалирования насильственных методов царизма[6, с. 174].   

Вместе с тем, прослеживая политику потакания Петра I в 

отношении к армянским лидерам, показывая преемственность политики 

российских правящих кругов в отношении армян при Екатерине II, они 

убеждены, что армянский вопрос являлся «разменной монетой» в 

восточной политике России [2, сс. 21-22, 33-36, 51-53; 3, с. 55-63].    

Следует отдать должное азербайджанским историкам:  в их работах 

при освещении захватнических планов российского правительства 

делается акцент на использование религиозного фактора для достижения 

поставленных целей, в то время как армянские авторы отрицают или 

игнорируют этот момент и говорят лишь о совпадении интересов России и 

армян [2, с. 44-45; 3, с. 95-96], опровержением чему служит 

переселенческая политика царизма, также явившаяся предметом 

тщательного рассмотрения в трудах азербайджанских исследователей 

Керимовой С., Наджафли Г. В этих работах вполне обоснованно звучит  

утверждение о том, что армяне – переселенцы на территории 

Азербайджана являлись  не только христианской опорой царизма, но и 

использовались как  орудие в борьбе против Османской империи [2, с. 60- 

61; 3, с. 105].   

Именно через призму соперничества России с Турцией 

азербайджанский историк Г.Садыгов рассматривает начало завоевания 

Южного Кавказа Россией. По поводу  похода В.Зубова и причин его 

безуспешности  историки стоят на идентичной позиции [5, с. 44; 2, с. 73-

74; 3, сс. 200-207, 209].   При этом Садыгов Г. подчёркивает, что «в этот 

период более мощная и пограничная с моря и с суши Россия была 

наиболее близка к утверждению здесь своего положения. Однако, смерть 

Екатерины II свела «на нет» попытки русской армии» [5, с. 44].   

При всей значимости религиозного фактора и христианского 

тандема азербайджанские авторы справедливо считают конфессиональные  

предпочтения Россией производными от её собственных интересов и 

захватнических целей в восточной политике. На это указывает и 

выжидательная, равнодушная позиция России в отношении  Грузии в 

период нашествия Ага Мухаммеда.  

Наджафли Г. уверена в том, что «забота России о христианском 

населении Южного Кавказа была вызвана не столько стремлением помочь 

своим единоверцам, сколько желанием при необходимости 

воспользоваться предлогом «оказания им помощи»» [3, сс. 103, 199].   

Историк остаётся последовательным, когда убеждает в колониальной  
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политике Российского государства, даже несмотря на его двойственную 

политику по отношению к азербайджанским ханствам [3, сс. 103, 199]. 

Раскрывается давний излюбленный принцип царизма, как и многих 

империй, «разделяй и властвуй» в отношении к азербайджанским ханам. 

В рассматриваемых работах раскрывается не только безуспешность 

попыток армян создать государство на азербайджанских землях, но и 

связь, прежде всего, с крахом завоевательных планов России на 

определённых этапах развития её внешней политики. Обращает внимание 

разбираемый в работе С.Керимовой вопрос о безуспешности надежды 

армянских политиканов на предоставление Иревану автономии. Тем не 

менее, армяне требовали от России плату за получаемую от них 

поддержку при проведении в этом регионе колониальной политики, и 

такой платой стал, как указывает автор, указ Николая I о создании на 

территории Иреванского и Нахчыванского ханств «Армянской области»  

 [2, с. 119.] Так появился миф о «Восточной Армении» искусственно 

созданной царской Россией.  

Азербайджанские историки твёрдо стоят на позиции 

последовательности методов царизма и преемственности его политики в 

южнокавказском регионе, в том числе в отношении к армянам. Не 

составившая исключение переселенческая политика царизма получила в 

работах азербайджанских исследователей свою достойную разработку, 

итогом которой явилось не только заключение об изменении 

демографической картины в Азербайджане, что видно из обстоятельного 

описания массового  переселения армян из Ирана и Турции и расселения 

их, в основном, в Иреване, Нахчыване и Гарабаге. С.Керимова 

подчёркивает: «Эта политика царизма преследовала цель реализовать 

колонизацию Южного Кавказа, в том числе Азербайджана, укрепить на 

завоеванной территории колонизаторский режим и систему управления» 

[2, с. 119].   

В свете вышесказанного особую важность имеет тот факт, что 

исследователь Г.Садыгов впервые среди азербайджанских учёных 80-х – 

нач. 90-х годов ХХ века выводит на передний план значимость и 

Адрианополького договора в переселении армян в основном из Турции в 

Россию, на завоеванные территории Южного Кавказа [5, с. 172-173].   На 

сегодня данный факт уже является общепринятым. 

В целом, при разбирательстве вопроса о переселенческой политике 

царизма сталкиваешься с интересными рассуждениями автора. Так,  

                                                   
 Адрианопольский договор был подписан в 1829 г. в результате русско-

турецкой войны 1828-1829 гг. 
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рассматривая в расселении армян особую форму проявления 

колонизаторской политики царизма, автор раскрывает её нацеленность на 

перспективу с использованием её результатов во внешней политике 

России [5, с. 312-315].   

Садыгов Г. приходит к чёткому выводу о не односторонности 

переселенческой политики царизма и выводит её главную цель: 

насильственное выселение мусульман и христианизация Кавказа, в 

первую очередь, Азербайджана.   

Уместно будет дать и мнение исследователя Гаруновой Н.Н. по  

этому вопросу. Она пишет, что российские власти, стремясь упрочить 

свои позиции в кавказском регионе и укрепить свою конфессиональную 

опору путём привлечения армянских, грузинских и других переселенцев 

«предоставляли многочисленные льготы для переселенцев, главным 

образом закавказцев – христиан» [1, с. 262].   

Реализация колонизаторского режима, как отмечает Садыгов Г., 

задушила начавшийся во II половине XVIII в. объединительный процесс в 

Азербайджане, ликвидировала азербайджанскую государственность, была 

чужда историческому прошлому народа, его традициям и обычаям [5, с. 

174].  Автор совершенно обоснованно утверждает, что захватническая 

политика России привела к ликвидации таких суверенных структур как 

азербайджанские ханства [5, с. 55].   

Вместе с тем, показав доминирующее положение России в системе 

взаимоотношений треугольника Россия-Иран-Турция автор рассматривает 

феодально-раздробленный Азербайджан, стоявший перед угрозой захвата 

извне, как объект, отвечавший захватническим планам России [5, с. 29-

30].    

Разбирая методы и средства реализации захватнической политики 

царизма раскрываются истинные мотивы той завуалированной оболочки, 

под которой Россия стремилась претворить свои экспансионистские цели 

на Кавказе, в том числе в Азербайджане [5, сс. 33, 41, 45, 50]. Так, в 

действиях России, направленных на сближение азербайджанских ханств с 

Грузией, автор справедливо видит отражение политики распространения 

влияния России в Азербайджане через Грузию [5, с. 50].  При этом, даётся 

умелая и глубокая оценка той дипломатической игре, которая 

наблюдается при реализации политики утверждения России в 

Азербайджане. Ярким отражением первоочередности собственных 

интересов России является политика России в отношении 

объединительной деятельности Фатали хана Губинского. Автор наглядно 

показывает тот факт, что объединительная политика губинского  
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правителя противоречила захватнической политике России, хотя в работе 

подробно рассмотрены тесные политические и экономические отношения 

между ними [5, с. 63-64].    

Вместе с тем, автор справедливо подчеркивает, что при  

обсуждении вопроса о территории Азербайджана в ходе русско-иранских 

переговоров представители азербайджанских ханств отсутствовали.  

Отсюда, вполне правомерен вывод автора о цели русско-иранских войн в 

начале XIX в., заключавшейся «не в защите северных ханств 

Азербайджана от завоевания, а в их разделе» [5, с. 118, 126]. 

Следует согласиться и с убеждённостью автора в том, что, 

несмотря на многочисленные прокламации со стороны России, 

отличавшиеся терминологическим разнообразием, проводившая ею 

политика полностью отвечала завоевательным принципам [5, с. 130].   

Говоря об отсутствии опоры  России среди азербайджанцев после 

подписания Бухарестского (1812 г.) и Гюлистанского (1813 г.) договоров 

Садыгов Г.  основной причиной считает проявление грубого насилия и 

жестокости в ходе завоевания Россией раздробленных азербайджанских 

ханств [5, с. 108].   

Автор чётко выражает своё отношение и к вопросу о 

«добровольности» вхождения некоторых ханств в состав Российской 

империи. Он, верно подчёркивает, что врядли можно считать 

добровольным вхождение в состав Россией Гарабагского, Шекинкого, 

Шемахинского или Ленкоранского ханств лишь на том основании, что эти 

ханства подписали договоры об этом с Россией, если учесть, что эти 

договоры были подписаны в принудительном порядке в условиях 

нахождения русской армии «на пороге» этих ханств. Вхождение этих 

ханств в состав России Садыгов Г. интерпретирует его не иначе как 

насильственное вооружённое завоевание [5, с. 109].   

Кроме того, Гюлистанскому договору как исключительно 

несправедливому, Садыхов Г. ставит под сомнение оценку Гюлистанского 

договора как мирного договора и считает его не иначе как 

дипломатическим актом. Вызывает интерес мысль автора о том, что эта 

война между Россией и Ираном носила несправедливый характер с обеих 

сторон, так ка она велась не для защиты их территорий, а целью раздела  

 

                                                   
 Бухарестский договор был подписан в 1812 г. между Россией и Турцией 

в результате окончания русско-турецкой войны (1806-1812 гг.). 
 Гюлистанский договор был подписан в 1813 г. между Россией и Ираном 

в результате окончания первой русско-иранской войны (1804-1813 гг.). 
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именно азербайджанских земель [5, сс. 204, 234-235].   

Вместе с тем, следует отметить, что чрезвычайно важная 

значимость Гюлистанского договора для России не ограничивается 

констатацией приобретения господствующей позиции России в Южном 

Кавказе и на Каспийском море. Автор подчеркивает, что с заключением 

этого договора Россия получила стратегическую базу в борьбе с Турцией 

– основным конкурентом царизма на Кавказе [5, с. 111-112].   В таком же 

ракурсе рассмотрена значимость Туркменчайского договора, 

расширившего южные границы Российской империи и открывшего 

возможности для очередной борьбы с Турцией за господство на Кавказе и 

Чёрном море [5, с. 151-152].   

Исходя из вышеизложенного можно придти к заключению, что 

принципы объективизма и историзма, явившиеся итогом пересмотра 

этими учёными методологических основ, связанного с новым этапом в 

исторической науке после распада СССР, позволили выявить общие 

тенденции, при изучении политики царской России в указанный период. 

Вместе с тем, эти работы ярко свидетельствуют о прочном включении 

Южного Кавказа в целом, в том числе Азербайджана в круг научных 

интересов, характеризуются повышенным вниманием к вопросам 

захватнической политики царизма. Переосмысление авторами 

сложившихся в советский период концепций позволило проследить в 

рассматриваемых исследованиях общие закономерности этого сложного 

процесса, в частности – влияние религиозного фактора, разнообразие 

методов и средств реализации захватнической политики царизма, 

руководство России, прежде всего, собственными интересами, и т.д. 

Вместе с тем, выявление отличительных особенностей и специфики 

развития политики царизма на определённых этапах, в конечном счете, 

отражалось на взглядах азербайджанских историков на русско-азербайд-

жанские отношения в целом, на отрицательные последствия 

присоединения данного региона к России. Тем самым труды ниже 

рассматриваемых исследователей позволили дать разностороннюю оценку 

деятельности российского правительства в регионе, сделать выводы о 

разнообразии и гибкости приёмов и способов южнокавказской политики 

России. 

В большинстве своем исследователи оставались едиными как в 

понимании геополитического значения Южного Кавказа, и прежде всего 

Азербайджана, для России и вытекавших отсюда причин её активизации в 

этом регионе, так и в констатации объективных факторов, 

обусловливающих политику царизма в Южном Кавказе. 
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При этом следует подчеркнуть важность разбираемых работ, как в 

плане научном, так и с точки зрения стимулирования интереса местного 

населения, в том числе Южного Кавказа к познанию собственной истории. 
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UNESCO mədəni irsinə daxil edilmiş Qobustan qoruğunun marketinqinin 

təhlili 

 

Marketing analysis of Gobustan Reserve that included in the UNESCO 

cultural heritage 

 

Маркетинговый анализ Гобустанского заповедника, включенного в 

культурное наследие ЮНЕСКО 

 

Xülasə: Məqalənin əsas məqsədi UNESCO mədəni irsinə daxil edilmiş 

Qobustan qoruğunu dünyaya tanıtmaq və onun marketinqinin təhlilini 

aparmaqdır. Elmi işdə abidənin marketinqinin hazırki vəziyyəti əks olunub. 

İndiyə kimi Qobustan qoruğunu dünyaya tanıtmaq üçün istifadə olunan 

marketinq kommunikasiya vasitələri dərindən təhlil edilmişdir. Bundan başqa, 

məqalə özündə əvvəllər tətbiq olunmamış yeni ideyaları birləşdirir.  

Açar sözlər: UNESCO abidələri, Qobustan qoruğu, marketinq, sosial 

şəbəkə. 

Abstract: The main purpose of this article is to promote Gobustan 

reserve, which is included to the heritage of UNESCO monuments and analyze 

the marketing of Gobustan reserve. The paper shows the current marketing 

situation of monument. All marketing communication tools that have been used 

in order to promote Gobustan were deeply analyzed. Furthermore, this article 

has many innovative ideas that have never applied before. 

Keywords: UNESCO monuments, Gobustan Reserve, Marketing, 

Social Media. 

Резюме: Основная цель данной статьи - популяризация 

Гобустанского заповедника, который входит в наследие памятников 

ЮНЕСКО и анализ маркетинга Гобустанского заповедника. В статье 

показана текущая маркетинговая ситуация памятника. Все инструменты 

маркетинговых коммуникаций, которые использовались для продвижения  

Гобустана, были тщательно проанализированы. Кроме того, в этой статье 

есть много инновационных идей, которые никогда не применялись 

раньше. 

Ключевые слова: памятники ЮНЕСКО, Гобустанский 

заповедник, маркетинг, социальные сети. 
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Mədəniyyət və turizm bir-birilə qarşılıqlı, ikitərəfli əlaqələrə malikdir və 

ölkənin mədəni irsi, əsasən, turizm vasitəsilə inkişaf etdirilir, eyni zamanda, 

dünyaya təbliğ olunur.  Mədəni turizmin inkişafı iqtisadi, sosial və mədəni 

baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. Mədəni irsin turizmdə istifadəsi ölkə 

daxili və xaricində  onu təbliğ etməklə başlayır. Bu məqsədlə  nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar üzv olunur və onların imkanlarından, dəstəklərindən 

istifadə edilir. Belə nüfuzlu təşkilatlardan UNESCO-nu misal göstərmək olar. 

Azərbaycanın da üç abidəsi, Qobustan Dövlət Bədii Qoruğu, Qız Qalası və 

Şirvanşahlar sarayı UNESCO ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil 

edilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi Qobustan Dövlət Bədii Qoruğunu dünyaya 

tanıtmaq üçün onun marketinqinin təhlilidir. Araşdırma nəticəsində ortaya belə 

bir sual çıxır ki, dünya turizmi nə dərəcədə bu abidələr barədə xəbərdardır? 

Bunun üçün UNESCO abidələrinin marketinqinin təhlili vacibdir ki, bu 

zamana kimi abidələrin tanıdılmasında hansı addımların  və hansı marketinq 

kommunikasiya vasitələrindən istifadə edilməsi araşdırılsın. 

Qobustan Dövlət Bədii Qoruğunun marketinqinin hazırkı vəziyyəti. 
Qobustan qoruğunun dünyada təbliği ilə bağlı istifadə olunmuş marketinq 

vasitələrinin təhlilini gözdən keçirək. Qoruq üçün indiyə qədər istifadə olunan 

marketinq vasitələrini nəzərdən keçirən zaman aydın olur ki, beynəlxalq turizm 

sərgilərində Qobustan Dövlət Bədii Qoruğu turizm destinasiyası kimi təqdim 

olunmuşdur[1]. 

Qobustan qoruğunun veb səhifəsi dizayn baxımından uyğun olsa da, 

lakin daha dinamik konsept tələb edir. Veb səhifənin effektivliyini artırmaq 

üçün kiçik dəyişikliklərə ehtiyac vardır. Məlumatların ingilis dilinə 

yerləşdirilməsi dünyaya tanıtmaq baxımından çox əlverişlidir. 

Şəkil 1. Qobustan Dövlət Bədii Qoruğunun veb səhifəsi. 

     
İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyalarının bir növü olan 

birbaşa marketinqin bir forması da internet marketinqidir. Son dövrlərin yeni  
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reklam növlərindən biri də sosial şəbəkələrdən istifadədir. İnternetin 

təbliğatdakı rolu danılmazdır. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin sayının milyonlarla 

olduğunu nəzərə alsaq, o zaman sosial şəbəkələri aktual reklam növlərindən 

saymaq olar.Sosial şəbəkələrdə reklam yerləşdirmək son zamanlar trendə 

çevrilib. 

2017-ci il 13-14 iyun tarixlərində Qobustan Dövlət Bədii qoruğunun 

yaradılmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “Qobustan–Mədəniyyətlərin 

Qovşağında Qayaüstü İncəsənət“ adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Xarici 

qonaqlara daha ətraflı məlumatlar verilmişdir. Son zamanlar tez-tez beynəlxalq 

konfransların keçirilməsi ictimaiyyətlə əlaqələr işinin aktuallığını artırıb. 

Tədbirlərin mətbuatda işıqlandırılması isə təbliğat prosesini daha da effektiv 

edir[ 2]. 

Qobustan Dövlət Bədii qoruğunun tanıdılmasında istifadə olunan 

marketinq kommunikasiya vasitələrinin bir növü də məlumatların məşhur veb 

səhifələrdə yerləşdirilməsidir. Buna misal olaraq, 3 mart 2006-cı il tarixində 

dünyaca məşhur “National Geographic”jurnalında Qobustan Dövlət Bədii 

Qoruğu haqqında məqalənin yerləşdirilməsini göstərmək olar. Oxucu sayı çox  

olan jurnallarda və veb səhifələrdə məqalələrin yerləşdirilməsi abidələrin 

dünyaya tanıdılması  baxımından böyük  əhəmiyyətə malikdir [3]. 

Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunun sosial şəbəkələrdəki 

fəaliyyəti.  

Facebook sosial şəbəkəsi. Hal-hazırda Qobustan qoruğunun rəsmi 

Facebook səhifəsi fəaliyyət göstərir. Lakin diqqətlə nəzər yetirdikdə, görə 

bilərik ki, səhifədə paylaşımlar çox gec-gec baş verir. Sonuncu paylaşım 2018-

ci ilin iyun ayının 26-sı Azərbaycan Respublikasının Silahlı gününə həsr 

olunmuş təbriklə tamamlanıb[7].  

Şəkil 2. Qobustanın Facebook səhifəsindəki sonuncu paylaşımı. Tarix: 

26.06.2018 
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Tarixi məlumatların paylaşımı, Qobustan Dövlət Bədii Qoruğunun şəkil 

və videolarının paylaşımı, qoruğun gündəmdə duran məsələləri, tədbirlər 

haqqında məlumatların paylaşımı azlıq təşkil edir. Paylaşılan məlumatların 

yalnız Azərbaycan dilində olması və ingilis dilindən istifadənin olmaması 

qoruğun dünyaya tanıdılmasını çətinləşdirir.  

Instagram sosial şəbəkəsi. Son zamanlar izləyici sayının çoxluğuna  

görə Instagram sosial şəbəkəsi öz aktuallığını açıq şəkildə biruzə verir. Lakin 

araşdırma zamanı məlum oldu ki, Qobustan qoruğunun heç bir rəsmi Instagram 

səhifəsi yoxdur.  

 Şəkil və videoların paylaşımı 

 Instagramda reklamın yerləşdirilməsi 

 Müsabiqələrin keçirilməsi -gələn turistlərin çəkdiyi şəkillər 

əsasında. 

YouTube kanalı. Hər zaman öz aktuallığını qoruyub saxlayan YouTube 

kanalı hədəf kütləyə çatmaq üçün ideal kommunikasiya vasitəsi kimi tanınır. 

Çünki video vasitəsi ilə çatdırılan mesaj hədəf kütləyə daha aydın şəkildə başa 

düşülür. İnsanlar daha dolğun məlumat almış olur, çünki bu zaman həm audio, 

həm də vizual olaraq mesaj hədəf kütləyə çatdırılır. Vaxt baxımından da bu 

vasitə daha əlverişlidir, vaxt məhdudiyyəti problemi yaranmır. Araşdırma 

nəticəsində müəyyən oldu  ki, Qobustan Dövlət Bədii Qoruğunun adına 

YouTube kanalında, Gobustan Rock Art Cultural Landscapes adlı bir səhifə 

fəaliyyət göstərir[5]. 

Qobustan qoruğu üçün təklif olunan marketinq qeydləri. Elmi işin 

tədqiqi zamanı ortaya yeni təkliflər çıxır. Tədqiqatın aparılması Qobustanın 

dünyaya tanıdılmasında müsbət təsirini göstərəcək. Araşdırma nəticəsində 

Qobustan qoruğunun tanıdılmasında yaranmış boşluqlar aradan qalmış 

olacaqdır. Qobustan Dövlət Bədii Qoruğunun marketinqinin təhlili zamanı bir 

sıra təkliflər təqdim olunur [4. 111 s ]. 

Facebook sosial şəbəkəsində Qobustan qoruğunun səhifəsinin 

təkminləşdirilməsi. Araşdırmanın nəticəsi olaraq Facebook səhifəsinin 

kontentinin dəyişdirilməsi irəli sürülən təkliflər içərisindədir. Qobustan üçün 

Facebook səhifəsində yer olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarını, Avropa 

ölkələrini seçmək və s. daha məqsədə uyğundur. Rəsmi səhifə yaradan zaman 

səhifənin hansı ölkələrin izləməsi- seçimə bağlıdır. Nə qədər çox ölkə seçilərsə, 

bir o qədər Qobustan qoruğunu dünyaya tanıtmaq şansları çoxalır.Bundan başqa 

Facebook səhifəsində reklamdan istifadə çox müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Facebookda reklam az xərc tələb edir, lakin hədəfə çatmaq üçün ideal 

vasitələrdən hesab olunur.  

1) Qobustanın Facebook səhifənin reklamı üçün ödəniş 

2) Qobustanın şəkil və videolarının reklamı üçün ödəniş 
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3) Tarixi məlumatların paylaşımı (əfsanələr, rəvayətlər,dastanlar,maraqlı 

faktlar və s.) 

Müntəzəm olaraq Qobustanın yeni şəkillərinin çəkilməsi və səhifədə 

paylaşımı (professional səviyyədə) dünyaya tanıdılmasında mühüm rol 

oynayır.Bunun üçün professional fotoqrafların dəvəti və ya daimi işçinin işə 

alınması daha məqsədə uyğundur. Digər təkliflərdən biri də Facebook 

səhifəsində müsabiqələrin keçirilməsidir ki,bu insanların marağını cəlb 

edəcək[7]. 

Müsabiqələrin İngilis,Rus və Azərbaycan dillərində olması yerli və 

xarici turistlərin  iştirakına təkan verəcəkdir. Əcnəbi qalibə hədiyyənin DHL və 

ya digər daşıma şirkətlərin köməyi ilə hədiyyə göndərmək mümkündür. Rəsm 

müabiqəsinin təşkili “Qobustan turistlərin gözü ilə” adı altında mümkündür. 

Xarici turistlər üçün hədiyyə isə Qobustanı təmsil edən suvenirlər,milli 

atributları əks etdirən kəlağayılar, Qobustan haqqında kitab və s. hədiyyələr olar 

bilər. Mütəmadi olaraq müxtəlif  növ ictimaiyyətlə əlaqələr işi aksiyaların 

keçirilməsi də öz təsirini göstərəcək. Marketinq və İctimaiyyətlə əlaqələr 

menecerlərinin təşkil etdiyi Facebook səhifəində “Check-in” aksiyasınn 

keçirilməsi hədəfə çatmağa kömək edəcəkdir. 

Daha detallı olaraq təklif olunan aksiya ondan ibarətdir ki, Qobustana gələn hər 

kəs öz Facebook səhifəsində Azərbaycan dilində “Qobustanı tanıdaq” və 

İngilis dilində isə “Open Gobustan”hashtag ilə check-in kompanıyasını həyata 

keçirsinlər. Bütün paylaşımların azərbaycan, rus və ingilis dilində olması 

təbliğat prosesini daha da səmərəli edir. Misal olaraq, aşağıdakı şəkildə rəsmi 

facebook səhifəsindən bir nümunə paylaşılıb, göründüyü kimi paylaşım yalnız 

Azərbaycan dilindədir[10]. 

 
 

Jurnal və Veb səhifələrdə məlumatların yerləşdirilməsi. Qobustan 

qoruğunun beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün təklif olunan vasitələrdən biri 

də məşhur jurnal və veb səhifələrdə məlumatların yerləşdirilməsidir. Buna  
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misal olaraq, Qobustan qoruğunu dünyaca məşhur National Geographic və 

National Geographic Travel jurnalarında məqalə yerləşdirmək olar. Digər 

turizm jurnalı və milyonlarla oxucusu olan  Condé Nast Traveler jurnalında 

məqalənin yerləşdirilməsi daha məqsədə uyğundur. Bundan əlavə Business 

Insider adlı jurnalda da məqalə yerləşdirmək uğurlu addımlardan sayıla 

bilər.Bütün bu jurnalların sosial şəbəkələrdə rəsmi səhifələri fəaliyyət göstərir 

və onların sosial şəbəkədəki izləyiciləri milyonlarladır. Bunun üçün 

paylaşımları tək jurnallarda deyil, onların sosial şəbəkələrdə də paylaşmaq öz 

müsbət təsirini göstərəcəkdir [9]. 

Hazırki vəziyyətdə Qobustan Dövlət Bədii qoruğunun təbliği ilə bağlı 

tam yeni və hələ indiyə qədər istifadə olunmayan marketinq kommunikasiya 

vasitələrindən istifadə etməklə uğurlu nəticə almaq mümkündür. İnteqrasiya 

olunmuş marketinq kommunikasiyalarından istifadə vasitələri hər zaman tələbə 

uyğun olaraq yenilənməlidir və daim nəzarət tələb edir. 

Uğurlu seçilmiş inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyaları 

qarşıya qoyulan hədəfə çatmağa imkan yaradacaqdır. 
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Azərbaycan televiziyasında əsas üslub modelləri 

Basic style models in Azerbaijani TV 

Основные модели стиля в азербайджанском телевидении 

 

Xülasə: Uzun illərdir ki, üslub televiziyada da böyük bir inkişaf yolu 

kecir. Qəzet, jurnal üslublarından fərqli olaraq teleüslubların özünəməxsus 

xüsusiyyətləri var. Bu özünəməxsusluq televiziyanın vizuallığıdır və bu gün 

televiziya ən böyük təbliğat vasitəsi rolunu oynayır. Ona görə də burada peşə 

əxlaqı normalarına daha ciddi əməl olmalıdır. Jurnalistin peşə etikası hər an 

diqqət mərkəzindədir. Telejurnalistikada isə bu hər an göz qabağındanır. Odur 

ki, telejurnalist həmişə şəxsi əxlaqı və davranışları ilə nümunə olmalıdır. 

Teleməkanda hazırlanan verilişlər milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını, 

yaşanmasını təbliğ etməlidir. 

Açar sözlər: jurnalist etikası, etika, estetika, publisistika, üslub. 

Abstract: As we know? The profession of journalist is difficult, risky 

and requires a lot of responsibility. The formantion of professional ethics of 

journalism in Azerbaijan gose far back to the XX century. Later, our writers 

followed this principle as well. Using the illustrative facts, the author of the 

article reveals the application Western profession ethics standards in the media 

location of Azerbaijan. The attention is attached also to the problem on the 

necessity of the new qualities in the sphere of the profession sthics and in the 

relations between the journalist and society in the mass media system of 

Azerbaijan Republic got inderendence from the Soviet Censor System. 

 Keywords: professional ethics, publicize, journalistic ethics, style. 

    Резюме: Как мы знаем, профессия журналиста сложная, опасная и 

к тому же ответственная. Формирование профессиональной этики в 

азербайджанской журналистики приходится на XX век. Наши писатели 

также следовали этому принципу. Сегодня тоже очень важна 

профессиональная этика журналиста. Автор, используя иллюстративные  

факты, раскрывает тему о применении западных профессиональных 

этических стандартов журналистики в медиа-пространстве Азербайджана, 

пренебрежение и беспокойство по отношению к ним общественного 

мнения. 
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профессиональная этика, стиль. 

 

Ədəbi dilimizin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində müxtəlif üslublar 

olmuşdur. Zaman keçdikcə bu üslublar daha da artmış, zənginləşmiş və 

təkmilləşmişdir. Azərbaycan ədəbi dili funksional üslublar sisteminə malikdir. 

Funksional  üslublar  milli  ictimai  təfəkkürün  müxtəlif  sahələrini əks  etdirir, 

dil  vahidləri  dəhəmin  sahələrin  tələbi  ilə seçilib, sistemləşir.  Məsələn,  bədii 

təfəkkürün tələbi  ilə bədii üslub, elmi təfəkkürün tələbi  ilə elmi üslub, 

publisistik üslubun  tələbi  ilə publisistik  üslub  və s. müəyyənləşir. Bu  

üslubların  hər  birinin cəmiyyətdə özünəməxsus funksiyaları var, həmin 

funksiyalarına görə də bir-birindən  fərqlənirlər.  Ancaq  bədii, elmi,  publisistik  

və digər  təfəkkür  sahələri,  yaxud formaları arasında əlaqə olduğu kimi, bədii, 

elmi, publisistik və s. üslublar da biri digəri ilə bağlıdır.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, publisistika müasir dövrdə televiziya və 

radioda da inkişaf edir. Xəbər, müsahibə, reportaj, oçerk, sənədli radiopyes, 

telefilm və s. jurnalistkanın ənənəvi növlərinin davamıdır. Məsələn, “Bahar 

balalarını, yaz çiçəklərini, şirin-şirin meyvələr verən ağacları bəsləyib 

böyütmək, bilirsinizmi  nə  qədər yaxşı,  müqəddəs,  fəxri,  sevimli vəzifədir? 

Ruqiyyə Abasovanın əmək tarixi tarlalarda, aləmə saf və ətirli yazhavası 

dağıdan yaşıllıqlarda və bağlarda başlanmışdır. O, ana qoynundan yenicə 

çıxmış balaca əllərini bağbanlıqda böyütmüşdür. O zaman 14-15 yaşı vardı. 

Sağlam və turp  kimi qırmızı yanaqlarının  günəş qarşısında  qabıq qoyması  və 

inci  kimi  tər tökən sinəsinin qaralıb,  təndir  qapağına  dönməsi  onun üçün heç 

bir təəssüf,  hüzn və ruhsuzluq gətirə bilmədi...” (Mir Cəlal “Seçilmiş əsərləri 

”). [3, s.74] 

 Radiotamaşalar dinləyicilərin çox sevdiyi, böyük maraqla dinlədiyi 

bədii proqramlar sırasında olmuşdur. “Azərbaycan radiosunda zaman-zaman 

Əşrəf Abbasov və Cahangir Məmmədovun “Həyətim mənim, həyatım mənim”, 

V.Adıgözəlov və Ə.Kürçaylının “Boşanaq, evlənərik”, M.F.Axundovun “Molla 

Xəlil İbrahim Kimyagər”, Əzizə Cəfərzadənin “Bəla”, “Cəlaliyyə”, 

“Gülüstandan öncə” povestləri əsasında radiotamaşalar, S.Ələsgərovun 

“Hardasan, ay subaylıq?”, S.Ələsgərov və Ş.Qurbanovun “Özümüz bilərik”, 

M.Hüseynin “Alov”, Ş.Qurbanov və S.Ələsgərovun “Olmadı elə, oldu belə”, 

A.Məşədibəyovun “Toy kimindir?”, Şekspirin “Qış nağılı”, İ.Şıxlının “Dəli 

Kür”, Bəxtiyar Vahabzadənin “Təyyarə kimi” və s. əsərləri radiotamaşa 

şəklində hazırlayıb efirə veriblər.” [57] Qeyd edilənə görə, Azərbaycanın və 

Şərqin tarixində ilk dəfə radiotamaşa 1931-ci ilin dekabrında səsləndirilib. 

Məlumatlara görə, ilk radiopyes görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin “Şeyx 

Sənan” pyesi olub. 
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Tanınmış jurnalist və teletənqidçi Q.Məhərrəmli telenitqi publisistika və digər 

janrlara görə bölgüsünü aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir: 

-Publisistik üslub informativ və ictimai-publisistk verilişlərlə əlaqəlidir; 

-Elm-kütləv üslub məlumat verən, tədris və s. öyrədici verilşlərlə 

əlaqəlidir; 

-Bədii danışıq üslubu bədii-publisistik verilişlərdə özünü daha çox 

göstərir. 

 Radio-televiziya verilişləri də bu üslubda aparılır. Verilişi müəlliflər, 

redaktor və rejissorlar yazılı şəkildə hazırlayır, aparıcılar həmin materialı 

oxuyub tanış olduqdan sonra şifahi şəkildə dinləyici və tamaşaçılara çatdırırlar. 

Publisistika üslubiyyatın ən aktual, ən canlı janrıdır. Zamanın, əsrin, xalq 

həyatının bugünkü, bu saatkı vəziyyətini əks etdirmək və irəli sürdüyü vacib 

suallara  cavab  vermək  publisistikanın əsas vəzifəsidir. Bu üslubda siyasi, 

sosial, iqtisadi məsələlər, həyatda baş verən müxtəlif hadisələr, faktlar müəllif 

dili ilə sadə şəkildə öz ifadəsini tapır. 

 Elmi üslub elmi əsərlərin, dərsliklərin, monoqrafiyaların dilidir. 

Azərbaycan ədəbi dilində elmi üslub bədii üslubdan sonar formalaşmağa 

başlamışdır. Bu üslub tarix boyu geniş təkmilləşmə və inkişaf yolu keçirmişdir. 

Hazırda elmin bütün sahələrinə dair bu üslubda mükəmməl elmi əsərlər 

yaradılır. 

 Elmi üslub məntiqilik, ardıcıllıq, terminlərin olmasıdır. Elmi üslub 

şərhin məntiqi ardıcıllığı, məzmunun informasiya zənginliyi ilə yanaşı 

birmənalılığı, dəqiqliyi və yığcamlığı, mühakimənin konkretliyi, bitərəfliyi, 

obyektivliyi, mətnin bütün leksikasının 15-20 %-ni təşkil edən terminlərin 

bolluğu və s. xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi-tənqidi əsərlər də eyni üslubda yazılır.  

Bu növ əsərlər elmi üslubu ictimai-publisistik üsluba yaxınlaşdırır. 

  Rəsmi-işgüzar üslub rəsmi və işgüzar sənədlərin dilidir. Əsas əlaməti 

standart formalardan istifadədir. Rəsmi-işgüzar üslubun inkişafı digər 

funksional üslublardan bir qədər zəifdir. Bu da həmin üslubun dövlətçilik 

ənənələrindən asılı olması ilə bağlıdır. 

  Məişət üslubu gündəlik ünsiyyət dilidir. Əsas əlaməti nitqin sərbəstliyi 

və təbiiliyidir. 

 Danışıq (məişət) üslubununu xarakterik xüsusiyyətlərinə təsirlilik, 

mülahizənin əvvəlcədən düşünülməmiş olması,  emosional, sadə, 

ümumiləşdirilmiş olması, gündəlik-məişət leksika və frazeologiyasından geniş 

istifadə, qeyri-leksik  vasitələrdən  (intonasiya,  vurğu,  fasilə,  nitqin sürəti və 

s.) istifadə, mülahizənin dialoq, az hallarda monoloq forması, nitqə ədatların, 

nidaların, ara sözlərin, xitabların daxil edilməsi, sadə cümlələrin mürəkkəblərə  
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nisbətən çoxluq təşkil etməsi, əlavə, qoşma və bağlayıcı vasitələrdən istifadə 

edilməsi, leksik təkrirlər, inversiyalar (söz sırasının pozulması) aid edilir.   

 “Hər bir üslubun dil normalarına aid öz tələbləri var: bu tələblər ciddi 

elmi terminologiyadan yüksək  emosionallığın  sadə  leksikasına  qədər  

müəyyən  hüdudları  əhatə  edir.  Leksika bir üslubdan digərinə keçir, daha çox 

isə bu və ya digər üslubların söz və ifadələri danışıq (məişət) üslubuna keçib 

möhkəmlənir.” [4, s.63]  

Üslublar ayrı-ayrı elm sahələrinə dair təfəkkürü ifadə edir. Bu təfəkkür 

isə özünü nitq etiketində büruzə verir.  

Azərbaycan dilinin qrammatik normalarını yaşadan televiziyа 

prоqrаmlаrı, ilк növbədə, gerçəкliyi əкs etdirmə üsulunа, növünə, jаnrınа, 

mövzusunа, аuditоriyаnın bir hissəsini nəzərdə tutmаsınа görə və s. bölünür.  

“Televiziya dili özünün ifadə vasitələri sisteminə, audiovizual 

siqnallarına malikdir və bu siqnal, sistem kameralar tərəfindən yazılır, ekrana 

ötürülür, emosional informasiya şəklində, vəhdətdə təqdim olunur. Televiziya, 

ekranlı audiovizual obrazlar sənəti kimi mahiyyətində həm vizual sənətlərin, 

həm də audio sənətlərin ifadə dilini qoruyur, onları yeni biçimdə inkişaf etdirir, 

fərqli çalarlar verir.” [4, s.109] 

Milli mədəniyyətin, o cümlədən də nitq mədəniyyətinin qoruyucusu, 

daşıyıcısı bütövlükdə xalqdır. Bu mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə, yaymaqda 

Azərbaycan teleməkanı da böyük rol oynayır.  

Radio və televiziya, eləcə də digər informasiya vasitələrində səslənən  

nitq (şübhəsiz, burada daha çox diktor, aparıcı, ziyalıların nitqi nəzərdə tutulur) 

məzmunca dolğun, tələffüzcə düzgün olmalı, oradakı fikir uyğun səs tərtibatı -

intonasiya çalarları, aydın diksiya ilə verilməli, cümlələr düzgün qurulmalı, 

fikirlər arasında məntiqi rabitə gözlənilməlidir. 

         “Şifahi nitq tribunası kimi ədəbi dil normalarını, düzgün danışıq 

qaydalarını təbliğ edən teleekran, cəmiyyətin bütün sahələrində, o cümlədən 

dildə gedən proseslərin güzgüsüdür. Ona görə də dil prosesləri bu güzgüdə daha 

şəffaf görünür. TV kütləvi informasiyanın elə bir kanalıdır ki, onun vasitəsilə 

müxtəlif sosial tərkibli auditoryaya, seyrçilərin şüuruna, davranışına, o 

cümlədən danışıq tərzinə daha effektli təsir etmək mümkündür.” [3, s.50] 

 Qeyd etmək lazımdır ki, teleməkanda jurnalistika Azərbaycan dilnin 

üslublarını özündə əks etdirən  

a) siyasi jurnalistika;  

b) sosial jurnalistika;  

c) kriminal jurnalistika;  

d) mədəniyyət jurnalistikası;  

e) iqtisadiyyat jurnalistikası;  

f) idman jurnalistikası;  
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g) analitik jurnalistika kimi sahələrdə öz ifadəsini tapır.  

 Televiziya və radio verilişlərinin dilində ədəbi danışıq üslubu, heç 

şübhəsiz, ilk növbədə mövzunun məqsəd və vəzifələri ilə sıx bağlı olub, danışıq 

şəraitini və işlənmə mühitini əhatə edir. İnsanlar arasında ünsiyyət çox müxtəlif 

şəraitdə və müxtəlif tərzdə olur. Teleməkanda da danışıq da, nitq də müxtəlif 

çalarlarda təzahür edir. 

  Televiziya verilişlərnn dilini, müəyyən mənada, bütünlükdə publisistik 

üslub əsasında formalaşan dil hesab etmək olar. Çünki bu verilişlərin 

auditoriyası, mövzuları, məqsəd və vəzifələri, bir qayda olaraq kütləvilik 

prinsipinə əsaslanır. Hətta ən elmi mövzu, konkret ixtsas belə məhz publisistik 

üslubun tələbi ilə sadələşərək, kütləvi dil biçimi olaraq, kütlələrə çatdırılır.  

 Ədəbi dilin publisistik funksional üslubu unversal xarakterdə olub, kütləvi 

kommunikasiya üçün geniş istifadə edilir. Hər bir kütləvi informasiya qəzet, 

jurnal, radio, televiziya vasitəsilə publisistik üslubda geniş xalq kütlələrinə 

çatdırılır.  

 “Publisistik üslub telejurnalistkada dilin müxtəlif sahələr ilə qarşılıqlı 

əlaqədə fəaliyyət göstərir. О, fonetika, leksika, sntaksis, morfologiya və 

orfoepiyada jurnalistin qarşısında konkret fərqləndirici şərtlər qoyur. Bunlar 

təsadüf şərtlər deyil. Publisistik ədəbiyyat öz məzmununda iqtisadi, siysi, 

mədənii, fəlsəfi, dini və s. problemləri əhatə etdiyinə görə həmin sahələrlə 

əlaqədar anlayışlarla bağlı burada dil vahidlərindən istifadə olunur. Bununla da 

publisistik üslubun xüsusi dil əlamətləri özünü göstərir.” [2, s.235] 

Teleməkanda publisistik üsulla yanaşı, bədii və elmi üslubdan da 

istifadə olunur. Bədii üslub televiziya verilişlərnin dili üçün olduqca təbii və 

qanunauyğun bir hadisədir.  Mətnin mənimsədilməsində, onun qavranılmasının 

asanlaşmasında və nəhayət, məqsədəmüvafq dərk edilib yaddaşa 

köçürülməsndə bu üslub jurnalistə xüsusi üstünlüklər verir.  

Çatdırılacaq informasiyanın növündən və ünvanlandığı auditoriyadan 

asılı olaraq tam və natamam olmaqla iki tələffüz üslubu fərqləndirilir. Bu fərq 

fonetik səviyyədə daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir: tam üslub bütün 

səslərin dolğun tələffüzü və nitqin sürətinin nisbətən asta olması ilə 

səciyyələnir.  

Tam üslub kütləvi çıxışlar, eləcə də televiziya və radio aparıcılarının 

nitqi üçün səciyyəvidir. Natamam üslubda isə nitqin daha sürətli olması bəzi 

danışıq səslərinin qısa tələffüzü və ya reduksiya olunması ilə nəticələnir. Tam 

və natamam üslubdan istifadə baxımından televiziya verilişlərini qruplaşdırmaq 

mümkündür: xəbər və xəbərdən törəmə verilişlərdə tam üslubdan istifadəzəruri 

olduğu halda, qeyri-xəbər verilişlərində natamam üslubdan da istifadəoluna   

bilər. 
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Teleməkanda publisistik üslubda təşkil edilən proqramlar xəbər 

proqramlarıdır. Televiziya xəbər bülleteni struktur etibarilə studiyadan 

aparıcının səsləndirdiyi şifahi xəbər və videolardan ibarətdir.  

 Proqrama daxil bütün xəbərləri iki yöndən – efirə hazırlanma biçimi və 

mövzu yönündən çeşidləmək olar. Efirə hazırlanma biçiminə görə xəbərləri 

şifahi xəbərə, yalnız interküylü - təbii küy fonlu lal xəbərə, videoxəbərə, birbaşa 

xəbərə, müsahibə-xəbərə ayırmaq mümkündür. Tematik baxımdan isə siyasi, 

iqtisadi, sosial, kriminal, xarici, idman, mədəniyyət xəbərləri, meteoroloji və s. 

məlumatı fərqləndirmək olar. 

Televiziya verilişlərinin aparıcı mövzularından biri də elmi fəaliyyət 

sahəsidir. Televiziyanın cəmiyyətdə rolunun artması onun mədəni, ictimai 

həyatda fəal iştirakı təhsil prosesinə cəlb olunmasını gerçəkliyini ortaya qoydu. 

Tez əldə olunması və gün ərzində tamaşaçı ilə ünsiyyəti televiziyanın mədəni  

tərbiyəçi vəzifəsini öz üzərinə götürməklə mədəni-maariflənmə, sosial-pedaqoji 

və tədris fəaliyyətini icra etmək kimi mühüm prosesi yerinə yetirməli oldu. 

Elmi biliklərin yayılması, texniki nailiyyətlərin təbliği, ictimai həyat hadisələr i 

barədə məlumatların verilməsi bilavasitə bu proqramların nəzarətindədir və 

onların vasitəsilə icra olunur.  

Elmi-tədris üslubu dedikdə, biz hər şeydən əvvəl, televiziya 

proqramlarında yeni bilik verən verilişlərin dilini nəzərdə tuturuq.  

Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində yalnız təhsil sahəsinin təbliği 

və problemləri ilə məşğul olan televiziya kanalları fəaliyyət göstərir.  Hətta 

daha yaxından tanıdığımız Türkiyənin "TRT Okul"    və    Rusiyanın    "Şkolnik 

TV" kanallarının fəaliyyəti də həmin ölkələrin bu sahədə bizdən daha irəlidə 

olduğunu göstərir. Son bir neçə ildə ölkəmizdə "Təhsil TV" və "Oxu TV" kimi 

internet kanalları fəaliyyət göstərir. 

Belə bir məsələ dəqiq məlumdur ki, maarifçi proqramlar, adətən reytinq 

qazanmır və reytinq qazanmırsa, deməli, reklam bazarında uduzur.   

Bir faktı misal gətirmək olar ki, ABŞ-da kommersiya kanalları 

fəaliyyətə başlayanda onlara müvafiq dövlət orqanlarından belə bir təklif 

gəlmişdi ki, təsisçilər lisenziya rüsumundan azad edilsinlər, bu şərtlə ki, onlaröz 

proqram setkalarına təhsillə bağlı ayrıca proqram format əlavə etsinlər. 

Kommersiya kanalları bu şərtlə həvəslə razı oldular. Lakin sonradan təhsillə 

bağlı teleproqramların reytinqinin çox aşağı olduğunu görüb ilk baxışda onlara 

sərf edən bu şərtlərdən imtina etdilər... Deməli, dünyanın hər yerində televiziya 

təhsil proqramları reytinq yığmır. Belə də mütləq   dövlət   işə   qarışmalı   və   

dövlət   hesabına   fəaliyyət   göstərən   ayrıca   təhsil televiziyaları 

yaradılmalıdır. 

Azərbaycanın teleməkanında bir sıra maraqlı teleproqramlar var ki, 

onlar məktəblilərin təhsil problemləri ilə bilavasitə bağlıdır. Xüsusilə İTV-nin,  
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Az.TV-nin bu tip proqramları çoxdan formalaşıb və xeyli dərəcədə səmərə 

verməkdədir. Hazırda idman və mədəniyyət kanallarının xüsusi istiqamət üzrə 

fəaliyyət göstərməsi öz faydalılığı ilə seçilir. 

Məlumdur ki, burada ayrı-ayrı fənlərin, ixtisas sahələrinini teletədrisi 

müntəzəm olaraq həyata keçirilir. 

 “Tədris prosesi istər orta təhsilalan məktəblilər, istər məktəbəqədərki 

təhsil, istərsə də bütünlüklə şəxsiyyətin formalaşdırılmasında mühüm yer tutan 

ümumi və yasahələr üzrə yeni bilgilərin verilməsi yolu ilə təcəssüm olunmaqla,  

universal tədris vasitəsi kimi televiziyada icra olunmağa başladı. Televiziyanın 

tədris funksiyası özündə həm təhsil alan insanlara tədris etmə, didaktik 

materiallar yetirmə, həm də elmi dünyagörüşün inkişafı məqsədi ilə təbiət, 

dəqiq və humanitar elmlərin yenilikləri ilə silahlandırmanı ehtiva edir.” [1, s. 

233] 

 Demokratik cəmiyyətdə teleməkan ictimaiyyəti yalnız 

məlumatlandırmır, həmçinin ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin, insanlarda bədii və 

mədəni keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. İstər jurnalist 

efirdə material oxuyan zamancümlə quruluşları, oxu tərzi və danışıq etikası ilə, 

istər aparıcı informasiyanı təqdim edən zaman geyimi, jest və mimikası, canlı 

yayımda özünü aparma qabiliyyətinə görə, istərsə də teleoperator çəkdiyi 

kadrların gözəlliyi ilə insanların könlünü oxşayır, onlara gözəl və baxımlı 

nümunələr təqdim edir. Bir sözlə, ictimaiyyət televiziya kanallarına baxarkən 

necə yaşamağın, geyinməyin, jest və mimikalardan istifadə etməyin ümumi 

prinsip və metodlarını özü üçün müəyyən edir. Bütün bunlar isə cəmiyyətin 

maariflənməsi və daha mədəni sferanın yaranmasına gətirib çıxarır. 
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Значение исследования историко-религиозных памятников 

Гянджи как хранителей толерантных ценностей и 

мультикультурализма  

 

Gəncənin tarixi-dini abidələrinin tolerant dəyərlərin və 

multikulturalizm mühafizəçisi kimi tədqiqinin əhəmiyyəti  

 

Significance of research of historıcal-religious monuments of Ganja as the 

protector of tolerant values and multiculturalism  

 

Резюме: В данной научной работе основные историко-религиозные 

памятники древнего города Гянджи были исследованы как важные 

источники изучения традиционных толерантных ценностей. Также были 

выявлены важные аргументы и факты о характерных особенностях 

сохранения мультикультурализма среди населения этого города в течение 

веков на основе разных исторических источников, архивных материалов и 

научных литератур. В статье также были изучены некоторые характерные 

особенности многовековых ремесленных и архитектурных стилей города, 

исследован вопрос о внедрении данных стилей в основных религиозно-

архитектурных памятниках, сохранившихся до наших дней.  

Ключевые слова: Азербайджан, Гянджа, религия, исторические 

памятники, архитектура, толерантность.  

Xülasə:Elmi əsərdə qədim Gəncə şəhərinin mühüm tarixi və dini 

abidələri ənənəvi tolerant dəyərlərin tədqiqində vacib mənbə kimi 

araşdırılmışdır. Həmçinin, müxtəlif tarixi mənbələr, arxiv materialları və elmi 

əsərlər əsasında bu şəhərin sakinləri arasında əsrlər boyu multikulturalizmin 

mühafizəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə dair mühüm faktlar və dəlillər üzə 

çıxarılmışdır. Tədqiqat işində şəhərin çoxəsrlik sənətkarlıq və ənənəvi memarlıq 

üslublarının bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri öyrənilmiş, müasir dövrümüzə  

qədər qorunub saxlanılmış mühüm dini-tarixi abidələr, maddi-mədəniyyət 

nümunələrində bu inşaat üslublarının tətbiqi məsələsi araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: Azərbaycan, Gəncə, din, tarixi abidələr, memarlıq, 

tolerantlıq.  

Abstract: In this scientific work, the main historical and religious  
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monuments of the ancient city Ganja were explored as important sources of 

studying traditional tolerant values. It also revealed important arguments and 

facts about the typical characteristics of the preservation of multiculturalism 

among the population of this city for centuries based on various historical 

sources, archival materials and scientific literatures. In article have been also 

explored some of the characteristic features of the centuries-old craftsmanship 

and architectural styles of the city, were investigated the problems of 

application of these styles in the main religious and architectural monuments, 

that have survived to the present day. 

Keywords: Azerbaijan, Ganja, religion, historical monuments, 

architecture, tolerance. 

 

Введение 

Гянджа, один из древнейших городов Востока с многовековой 

историей, соединяющий северо-восточные склоны гор Малого Кавказа 

(древних Гянджинских гор) с просторами Кура-Аракской низменности, 

расположен в живописном уголке Азербайджана с умеренным климатом, 

плодородными землями, богатыми водными ресурсами.  

Исторически Гянджа всегда имела выгодное геополитическое 

расположение и играла важную роль в культурной и экономической 

жизни Азербайджана. Этот город был построен на Великом Шелковом 

Пути, который соединяет Азию с Европой. Таким образом, Гянджа 

являлся духовным мостом между разными цивилизациями.  

 Античный философ Страбон (I век до нашей эры) отмечал о 

древней Гяндже: 

«Здесь один раз посаженная почва дает урожай два или даже три 

раза в год. Орошение почвы лучше, чем в Вавилоне и Египте. Кроме 

этого, здесь воздух особенно чист и целебен» [1, с. 10-12]. 

Говоря о Гяндже автор ХIV века, историк Хамдуллах Газвини 

писал: 
  

Есть всего несколько избранных городов, 

Настоящий клад в Арране - Гянджа. 

Полна изобилия, вода чиста, 

Климат мягок и просторны долины [2, с. 4]. 

По вопросу этимологии названия города ученые предлагали разные 

варианты, но пришли к единому мнению, что свое название Гянджа берет  

от древних тюркских племен «Генджек»ов.  

Важно иметь ввиду факт о том, что название Гянджи упоминалось 

в таких древних источниках как «Шахристане Иран» и др.  
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На основе неоспоримых археологических и этнографических 

материалов было доказано существование поселений на территориях 

древней Гянджи еще в эпоху Неолита, то есть VII-VI тысячелетий до 

нашей эры. 

Первые археологические раскопки в долине реки Гянджачай 

проводились в конце XIXвека со стороны Дюбуа де Манпере, Ф. Баерна, 

Э. Реслера, Я. Гуммеля и других зарубежных ученых-археологов. Позднее 

историко-археологические поисковые работы были проведены 

Азербайджанскими археологами и впервые месторасположение города 

Гянджи было полно и всесторонне изображено И. Джафарзаде [1-3].  

Прикладное значение исследования мультикультурализма 

Благодаря многовековым национально-моральным ценностям этот 

город считался своеобразным «индикатором» социально-культурного и 

политико-общественного строя в течение многих веков. Так как, именно 

Гянджа был основным центром основных исторических реформ, важных 

национальных восстаний против вражеских войск, наступавших на нашу 

родину. 

Еще в первом тысячелетии до нашей эры отважная женщина-вождь 

Томрис хатун разгромила вражеские ахаменидские (персидские) войска и 

отрубила голову царю Киросу второму, который за год до этой битву с 

хитростью обманул и убил сына Томрис хатун, молодого полководца. До 

сих пор в Гяндже самых отважных, красивых дочерей в семях называют 

именем – Томрис или Тумруз. В городе Дрезден (в Германии) был 

возведен памятник Томрис хатун. 

В 1231 году именно в Гяндже – на родине великого мыслителя и  

поэта Ренессанского периода Востока Низами Гянджеви (1141-1209), 

первой женщины философа, шахматистки и композитора Мехсети 

Гянджеви (1096-1160) ремесленник-гончар Бендер возглавил 

национально-освободительное движение против монголов и 

Харезмшахов. В 1804 году великий полководец, последний правитель 

Гянджинского Хантсва Джавад хан  вместе с сыновьями срожался до 

последнего за родину, сдержав свое обещание, что захватнические 

царские войска смогут войти в Гянджу только после его смерти [4, с. 118; 

5, с. 34-37; 6, с. 11-13].  

Один из самых древних православных церкоей в Западном регионе 

страны находится в Гяндже и до сих пор здесь верующие выполняют свои 

религиозные обряды, отмечают важные исторические даты, праздники. А 

этот древний храм охраняется как важный историко-архитектурный 

памятник и жители города с уважением относятся к православным  
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верующим.  

Один из самых крупных и в тоже время древних немецких 

лютеранских храмов тоже сохранился в нашем древнем городе и объявлен 

историко-архитектурным памятником. Несмотря на то, что основная часть 

верующего населения города мусульмани, но в городе жители в течение 

веков с особым уважением охраняли древние албанские христианские 

храмы, а также грузинскую церковь и другие памятники.  

Значение толерантных ценностей 

 Гянджа один из немногих городов, где существовали такие жилые 

кварталы как «Улица евреев», «Лезгинский квартал», «Квартал лагич 

(лахыдж)» и др., где представители других наций жыли в мире и покое.  

Гянджа столица первой демократической республики 

мусульманского Востока и в XX веке сохранила свой статус центра 

национально-государственных ценностей. В Гяндже 1918 году были 

приняты более 200 государственных документов, постанавлений и 

решений о провозглашении родного языка, о создании национальной 

армии, о подтверждении флага государства и др.  

Гянджинцы гордые, но гуманные, простые люди. Против зла они 

боролись до конца, но всегда защищали слабых, нуждающихся в помоще 

людей. Сегодня эти духовные ценности сохраняются и соблюдаются, как 

и много тысячелетий назад.  

Гянджинцы за сохранение государственности, укрепление 

стратегии всестороннего развития страны, за целостность родины, 

освобождение оккупированных территорий и соблюдение стабильности в 

стране. Наш город всегда являлся и сегодня сохраняет статус важного 

культурно-научного и промышленного центра, городом с многовековыми 

толерантными ценностями. 

Комплекс Имамзаде, расположенный на территории 

Государственного историко-культурного заповедника одного из древних 

центров науки и культуры – города Гянджи, был воздвигнут в 739 году 

над могилой Мовлана Ибрагима – сына пятого имама Мухаммед Багира, 

правнука Гусейна ибн Али – внука пророка Мухаммеда. Этот памятник 

является одним из основных символов города.  

Слово «Имамзаде» происходит от понятия «дитя имама» и означает 

«потомок рода имамов». В народе название Имамзаде считается 

священным местом поклонения и паломничества. Многие члены «Ахли-

бейта», бежавшие от преследований и гонений в период правления 

династии Омейядов (661-750), нашли пристанище на окраинах халифата. 

Хазрат Ибрагим (а) переселился в один из центров исламской культуры – 

город Гянджу. Хазрат Ибрагим (а) до конца жизни прожил на этой земле,  
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где и был похоронен. Над могилой Мовлана Ибрагима был возведен 

мавзолей (тюрбе), а сама гробница стала священным местом 

паломничества [7-9].  

Территория мавзолея, построенного в VIII веке, была расширена в 

ХIV-ХVI веках, а постройки вокруг него были воздвигнуты в основном в 

ХVII-ХVIII веках. Мавзолей – это самый ценный исторический памятник 

комплекса Имамзаде. Высота его составляет 12 м, высота купола – 2.7 м, 

диаметр равен 4.4 м. Снаружи купол покрыт голубой облицовкой [2, с. 19-

21].  

В XX веке на внутренних стенах гробницы был обнаружен 

значимый историкоэпиграфический образец – древнее писание, которое 

было исследовано видными историкамиисследователями – археологом, 

профессором Исагом Джафарзаде, а также видным ученым в области 

эпиграфики, членом Национальной академии наук Азербайджана 

Мешадиханум Нейматовой, и читалось следующим образом: «Он, Аллах,  

вечен. Это сыну имама Мухаммеда Багира Мовлана Ибрагима 

(благословение ему) славный (райский) сад. Он скончался спустя 120 лет 

после своего деда, – да благословит его Аллах!» В результате научного 

исследования этого исторического писания стало известно, что мавзолей 

сыну Имама был воздвигнут в 739 г.  

Территория места паломничества Имамзаде входила во владения 

представителей рода великого азербайджанского поэта и мыслителя 

Низами Гяджеви – Шейхзамановых. На протяжении веков гробница 

Мовлана Ибрагима свято оберегалась и была местом поклонения. По 

указанию легендарного полководца, последнего хана Гянджи Джавадхана 

Зиядоглу (1748-1804 гг.), вписавшего свое имя в героическую историю 

Азербайджана, в Имамзаде были проведены широкомасштабные 

реставрационные работы. В 1878-1879 годах по инициативе 

генералмайора Исрафил бека Ядигярзаде, а в начале XX века – 

гянджинской интеллигенции в комплексе Имамзаде был проведен 

капитальный ремонт [1, с. 12-14; 2, с. 44, 49-55].  

В этом святом месте похоронены представители известных родов 

Шейхзамановых, Пишнамаззаде, Мирзы Мехди Наджи, представитель 

рода сеидов Мир Аббас Ага, генерал-майор Исрафил бек Ядигярзаде и 

другие видные личности. На протяжении веков Гянджинский комплекс 

Имамзаде был очагом благотворительности, оказывающим бескорыстную 

помощь нуждающимся и беззащитным.  

В период с 1930 по 1944 год постройки комплекса были 

приспособлены под детский дом. Этот священный уголок приютил  
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пострадавших во время войны малолетних детей разных национальностей. 

И сегодня приверженцы разных религиозных верований с чувством 

благодарности приезжают сюда, чтобы отдать дань почтения этому 

святому месту [9, с. 17]. 

Заключение 

В Азербайджанской Республике толерантность и 

мультикультурализм имеют глубокие исторические корни и являются 

образом жизни народа. Сохранение различных религиозных, культурных 

и исторических памятников – один из основных приоритетов 

государственной политики, заложенной общенациональным лидером 

азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.  

Многочисленные указы и распоряжения Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, преемника мудрой 

политики великого лидера Гейдара Алиева, по восстановлению и 

реставрации религиозных и историко-архитектурных памятников, а также 

проекты, претворяемые в жизнь под руководством президента Фонда 

Гейдара Алиева, посла доброй воли UNESCO и ISESCO Мехрибан 

Алиевой, являются ярким примером заботы нашего государства о богатом 

национальнокультурном наследии Азербайджана.  

На основе семи указов, подписанных главой государства Ильхамом 

Алиевым в 2010-2015 гг., комплекс Имамзаде в городе Гяндже был заново 

реконструирован, на высоком уровне проведены строительные работы в 

традиционном гянджинском архитектурном стиле. В главном святилище 

воздвигнуты 2 минарета высотой 40 метров, построены отдельные 

молельные залы для мужчин и женщин. В комплексе построены 

помещения для гостей на 90 мест и комнаты для намаза.  

Обновленный величественный комплекс Имамзаде – одно из 

священных мест исламского мира, жемчужина святынь Востока, и сегодня 

является местом паломничества не только местного населения, но и 

многочисленных паломников из зарубежных стран. 
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