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MALĠYYƏ ĠNFRASTRUKTURUNUN ĠNSTĠTUSĠONAL 

TƏNZĠMLƏNMƏSĠ PROBLEMLƏRĠNĠN  

NƏZƏRĠ-METODOLOJĠ ƏSASLARI 

THEORETĠCAL AND METHODOLOGĠCAL BASES OF THE 

PROBLEMS OF ĠNSTĠTUTĠONAL REGULATĠON OF FĠNANCĠAL 

ĠNFRASTRUCTURE 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Xülasə: Müasir Ģəraitdə maliyyə bazarları mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq həm makroiqtisadi səviyyədə, həm də dövlət səviyəsində onların 

maliyyə resursları ilə təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bu o deməkdir 

ki, maliyyə bazarı olmadan bazar iqtisadiyyatının inkiĢafına nail olmaq 

mümkün deyil. O, pul vəsaitlərinin hərəkətinin təĢkil edilməsinin xüsusi for-

ma və sferası olub maliyyə münasibətləri sistemində alqısatqı münasibətləri-

nin məcmusunu ifadə edir. 

Açar sözlər: maliyyə infrastrukturu, institusional tənzimləmə, maliy-

yə bazarları, maliyyə institutları, milli institusional sistem və s. 

Abstract: In modern conditions, financial markets, regardless of the 

form of ownership, play an important role in providing them with financial 

resources, both at the macroeconomic level and at the state level. This 

means that it is impossible to achieve the development of a market economy 

without a financial market. It is a special form and sphere of organization of 

cash flows and represents the sum of sales relations in the system of 

financial relations. 
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Keywords: financial infrastructure, institutional regulation, financial 

markets, financial institutions, national institutional system, etc. 

Резюме: В современных условиях финансовые рынки независимо 

от формы собственности играют важную роль в обеспечении их 

финансовыми ресурсами как на макроэкономическом, так и на госу-

дарственном уровне. Это означает, что без финансового рынка невоз-

можно добиться развития рыночной экономики. Это особая форма и 

сфера организации денежных потоков и представляет собой сумму 

торговых отношений в системе финансовых отношений. 

Ключевые слова: финансовая инфраструктура, институциональ-

ное регулирование, финансовые рынки, финансовые институты, нацио-

нальная институциональная система и др. 

GiriĢ. Maliyyə infrastrukturu bütün maliyyə sisteminin fəaliyyəti üçün 

əlveriĢli Ģərait yaradan institutların və elementlərin məcmusudur. Bura aĢa-

ğıdakılar aiddir: 

 maliyyənin idarə olunması orqanları sistemləri;

 normativ qanunvericilik bazaları;

 mütəxəssislərin hazırlanması;

 maliyyə bazarının infrastrukturu;

 ixtisaslaĢdırılmıĢ istehsalat (qiymətli kağızlar, pul əskinasları, maliy-

yə sənədləĢməsi). 

Mövzunun aktuallığı. Maliyyə infrastrukturu obyektiv mövcud olan 

iqtisadi kateqoriya və iqtisadi dinamikanın əsas amillərindən biridir. Maliy-

yə kapitalının kritik ölçüsü, sosial sistemin kapitalının yığılma dərəcəsi ilə 

ümumi istehlak miqyası arasındakı ziddiyyətlərin aradan qaldırmasına im-

kan yaratmaqdadır. 

Maliyyə infrastrukturunun inkiĢafı problemləri fəal Ģəkildə müzakirə 

olunmaqdadır. Lakin tədqiqatların əksəriyyəti nəzəri əsasları kifayət qədər 

olmayan tətbiq edilmiĢ konsepsiyaların inkiĢafına yönəldilmiĢdir. ĠnkiĢaf et-

miĢ maliyyə infrastrukturunun olması bir ölkəyə (bölgəyə) investisiyaların 

cəlb edilməsində, onların rasional yerləĢdirilməsində və müvafiq olaraq əra-

zinin davamlı iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsində ən vacib amillərdən bi-

ridir. Davamlı inkiĢaf üçün maliyyə infrastrukturunun əhəmiyyəti bu məsə-

ləyə olan elmi marağı izah edir. Xüsusilə, gələcək inkiĢaf istiqamətlərini 

müəyyənləĢdirmək lazımdır, bunun üçün maliyyə infrastrukturunun tərkib 

hissələri, ölkə və bölgə iqtisadiyyatındakı yeri müəyyənləĢdirilməlidir [1]. 

Metodologiya sahəsində: maliyyə bazarı, onun infrastrukturu və onla-

rın tənzimlənməsi mexanizmi anlayıĢlarını formalaĢdırmaq və məzmununu 

üzə çıxarmaq; 



Maliyyə infrastrukturunun institusional tənzimlənməsi problemlərinin nəzəri-metodoloji əsasları 

11 

- maliyyə bazarının tənzimlənməsi üzrə təĢkilati-iqtisadi mexanizmi-

nin fəaliyyəti prosesində investorlar, maliyyə alətləri və maliyyə institutları 

arasında qarĢılıqlı əlaqənin təĢkilinin metodoloji əsaslarını müəyyən etmək; 

- Azərbaycan maliyyə bazarının tənzimlənməsi problemlərini və onla-

rın maliyyə bazarı infrastrukturu elementləri ilə münasibətdə təzahürlərini 

aĢkar etmək; 

-maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi üzrə xarici nəzəriyyəni və təcrü-

bəni analiz etmək, inkiĢaf etmiĢ maliyyə bazarlarının tənzimlənmə mexa-

nizmlərinin inkiĢaf tendensiyalarını və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə onların 

tənizmlənməsi üzrə təĢkilati-iqtisadi əsasların formalaĢdırılması xüsusiyyət-

lərini aĢkar etmək; 

- Azərbaycan maliyyə bazarları infrastrukturunun tənzimlənməsi üsul-

larının məzmununu təĢkilati-iqtisadi tənzimləmə mexanizminin təkmilləĢdi-

rilməsi üzrə tədbirlərin əsaslandırılması nöqteyi-nəzərindən analiz etmək; 

- maliyyə bazarında özünü tənzimləmə ilə dövlət tənzimləməsi arasında

rasional nisbətlərin müəyyən edilməsi üçün metodoloji əsaslar hazırlamaq; 

- maliyyə bazarı meqatənzimləyicisinin qurulması metodologiyasını

hazırlamaq ki, bu metodologiyanın istifadə edilməsi investisiyaların cəlb 

edilməsi və maliyyə resurslarının yenidən bölüĢdürülməsi sahəsində idarəet-

mə qərarlarının səmərəliliyini artırmaq imkanını verəcək. 

Maliyyə infrastrukturunun fəaliyyəti geniĢləndikcə maliyyə bazarının 

formalaĢmasında və inkiĢafında nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliləyiĢ baĢ verir. 

Belə ki, müxtəlif mülkiyyət formalı istehsal müəssisələri arasında vasitəçilik 

edən bazar subyektləri iqtisadi resursların dövriyyəsinin baĢa çatdırılmasında 

aparıcı rol oynayır, kommersiya uğurlarının əldə edilməsinə kömək edir. 

Müasir iqtisadi ədəbiyyatın təhlili XX əsrin 50-70-ci illərindən sonra 

maliyyə infrastrukturuna dair nəĢrlərin və nəzəri tədqiqatların sayının xeyli 

azaldığına dair nəticəyə gətirib çıxarır. Maliyyə infrastrukturunun təfsirində-

ki qeyri-müəyyənlik, qeyri-maliyyə sektorunun və bütövlükdə milli iqtisa-

diyyatın uzunmüddətli inkiĢaf strategiyası ilə əlaqəli ayrılmaz bir konsepsi-

yasının olmamasını müəyyənləĢdirir. 

Maliyyə infrastrukturunun inkiĢaf səviyyəsinin və iqtisadi böyümənin 

qarĢılıqlı təsiri səbəbindən "ikitərəfli səbəblilik" fərziyyəsini həyata keçir-

mək üçün effektiv vasitələrin inkiĢaf etdirilməsinə ehtiyac, maliyyə kapitalı-

nın artımının real sektorun artım sürətindən artıqlığının əldə edilməsi iqtisa-

di böhranların səbəbi tezisin mövzusunun seçilməsini, nəzəri və praktik əhə-

miyyətini əvvəlcədən müəyyənləĢdirmiĢdir. Müəssisələrin fəaliyyətində 

özünümaliyyələĢdirmə prinsipi isə maliyyə metodlarının tərkib elementi ki-

mi daha çox onların istehsal etdikləri məhsula xərclənən maliyyə vəsaitləri-

nin tam olaraq və doğru bir zamanda geri qaytarmağa həmçinin öz daxili 
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mənbələr hesabına maliyyə qoyuluĢlarını stabil Ģəkildə artıraraq istehsalı in-

kiĢaf etdirməyə əsaslanır. 

Kollegiallıq prinsipi, müəssisədə maliyyə fəaliyyətinin idarə olunması 

zamanı rəhbərlərin və müəyyən strukturlar üzrə cavabdeh Ģəxslərin kollektiv 

qərarlar hazırlanmasını nəzərdə tutur. Belə olduqda isə hər hansı bir meyda-

na çıxan problem zamanı kollektiv Ģəkildə qərar qəbul edilir və nəticədə bu 

müəssisənin fəaliyyətinin səmərəli təĢkilinə də təsir göstərir. 

Bu gün "maliyyə infrastrukturu" tərifi bəzi hallarda elmi ədəbiyyatda is-

tifadə olunsa da, iqtisadiyyat və maliyyə ilə bağlı heç bir ensiklopedik nəĢrdə 

verilmədiyindən hələ geniĢ tətbiq tapmamıĢdır. Ġndiyə qədər bu terminin ayrı-

ayrı müəlliflər tərəfindən istifadəsi təsadüfi bir xarakter daĢıyırdı və müvafiq 

izahat və əsaslandırmalarla müĢayiət olunmurdu. Bu, əsasən maliyyə sistemi 

nəzərdən keçirildikdə təfsirinin müxtəlif aspektlərində baĢ vermiĢdir. 

Ġqtisadi nəzəriyyənin əsaslarına dair dərsliyin müəllifləri maliyyə 

infrastrukturunu dövlətin maliyyə sisteminin bir hissəsi olaraq müəyyənləĢ-

dirərək, qanunvericilik, tənzimləmə, elmi, metodoloji və kadr təminatına, 

həmçinin maliyyə institutları sisteminə istinad etmiĢdir. Bu yanaĢma ilə ra-

zılaĢmaq kifayət qədər çətindir, çünki seçilmiĢ elementlərin öz məzmunu və 

məqsədləri baxımından bir bütöv halında birləĢdirilə bilməsi üçün çox fərqli 

olması vacibdir. Eyni zamanda, ayrı-ayrı komponentlərin (məsələn, iĢçi he-

yəti) məzmunu qeyri-maliyyə xarakterlidir. Digər alimlər maliyyə infra-

strukturunu əsas maliyyə sahələrindən biri - maliyyə bazarı və maliyyə ida-

rəetmə orqanlarının sistemi kimi baĢa düĢürlər. 

Yeni iqtisadiyyat çərçivəsində yüksək texnologiyalı innovativ texnolo-

giyalara əsaslanan kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət sektoru formalaĢır. 

Belə ki, sənaye iqtisadiyyatında informasiya inqilabının mahiyyəti ondan 

qaynaqlanır ki, informasiya texnologiyaları fəaliyyət növlərini deyil, sim-

volları iĢləmək və anlamaq qabiliyyətini dəyiĢdirərək yeni biliklər yaradır. 

[2, s. 18]. Bütün elm adamları, post-sənaye cəmiyyətində yeniliyin xüsusi 

rolunu tanıyırlar. Ġnstitusionalist D. Bell nəzəri biliklərin burada yeniliklərin 

və intellektual texnologiyaların əsasını təĢkil etdiyinə diqqət çəkmiĢdir.  

D.Bell bu cəmiyyəti əvvəlkilərdən fərqləndirən üç əsas xüsusiyyətlə

səciyyələndirmiĢdir: 

sənayedən xidmət cəmiyyətinə keçid; 

texnoloji yeniliyin tətbiqi üçün biliklərin həlledici əhəmiyyəti; 

yeni bir intellektual texnologiyanın təhlil və qərar vermə nəzəriyyəsi 

üçün əsas vasitə halına gətirilməsi. 

P. Druckerə görə, postindustrial cəmiyyət üç inqilab nəticəsində for-

malaĢır və bunun arxasında biliyin rolunun artmasının üç mərhələsi var: 
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I mərhələ - 18-ci əsrin sonu - 19-cu əsrin əvvəllərindəki istehsal, sə-

nətkarlıq istehsalından maĢına, fabrik istehsalına keçiddən ibarət olan səna-

ye inqilabı; 

II mərhələ - əmək məhsuldarlığında inqilab (19-cu əsrin ikinci yarısı) - 

bilik əmək alətlərini, texnologiyalarını və yeni məhsul növlərini inkiĢaf et-

dirmək üçün istifadə olunmağa baĢlamıĢdır; 

III mərhələ - idarəetmədə inqilab (XX əsrin ortaları) - yeni biliklərin 

istehsalı üçün bilik lazımdır. 

Beləliklə, əməyin biliklə əvəzlənməsi, yəni sırf texniki bacarıqlardan 

intellektual vəziyyətə keçməsi baĢ vermiĢdir. Deyə bilərik ki, postindustrial 

cəmiyyətin formalaĢmasının əsas, əvvəlcədən təyin olunmuĢ əlamətidir. Bu 

səbəbdən ―informasiya cəmiyyəti‖, ―bilik cəmiyyəti‖, ―informasiya iqtisa-

diyyatı‖, ―intellektual iqtisadiyyat‖ ifadələrinin istifadəsi təsadüfi deyil. Bi-

liyin əməyi əvəzləməsi ilə əlaqəli köklü dəyiĢikliklərin dərinliyi ondadır ki, 

―sistematik formada bilik mənbələrin praktik iĢlənməsində iĢtirak etdikdə 

(ixtira və ya təĢkilati inkiĢaf Ģəklində), demək mümkündür ki dəyər mənbəyi 

rolunu oynayan əmək deyil, bilik dir‖. Bu halda dəyərin əmək nəzəriyyəsi 

―bilik tərəfindən yaradılan dəyər‖ nəzəriyyəsi ilə əvəz olunur. Bu nəzəriyyə-

nin banisi T.Sakayanın vurğuladığı kimi ―... biliyin yaratdığı dəyərlərin hə-

rəkətverici qüvvə olduğu yeni bir mədəniyyət mərhələsinə qədəm qoyuruq‖. 

Ġnnovativ inkiĢaf növü yeniliklər və dəyiĢikliklər impulslarının sistemin 

özü tərəfindən yaradıldığı və onun içində yerləĢməsi ilə xarakterizə olunur. 

Bununla birlikdə, texnologiyaların bir-birinə bağlanmasının əyləc me-

xanizmi rolunu oynaya biləcəyi və bunlardan birindəki yeniliklərin əlaqəli 

texnologiya və texnikaların bahalı inkiĢafına məcbur etdiyi bir vəziyyət 

mümkündür. Yenilikçi bir növün sistem yaradan prinsipi, elmi idrak meto-

dunun cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə və formalarına yayılmasına əsas-

lanan yeniliklərin axtarıĢı, hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı da-

vamlı və məqsədyönlü bir prosesdir. Ġctimai istehsalın səmərəliliyinin artı-

rılması sosial sistemin fəaliyyət göstərməsində və özünü inkiĢaf etdirməsin-

də daxili amil kimi çıxıĢ edir. 

Yenilikçi bir inkiĢaf növü ilə iqtisadi böyümənin Ģərtləri istehsalın intel-

lektuallaĢmasıdır; iqtisadi böyümənin məqsədi əvvəllər qeyri-iqtisadi amillər 

olaraq adlandırılan milli sərvətdəki komponentlərin payının mütləq və nisbi 

artmasıdır. Bundan əlavə, iqtisadi böyümənin və maliyyə infrastrukturunun 

inkiĢafının səmərəliliyinin meyarlarından biri də sahibkarların və ev təsərrü-

fatlarının insan kapitalının yığılmasına xərclərinin artırılmasıdır [3, s. 14] 

Nəticədə iqtisadiyyat bilik mübadiləsi və qarĢılıqlı qiymətləndirmə 

əsasında fəaliyyət göstərən bir sistemə çevrilir. Əməyin biliklə əvəz edilmə-

si, alimlərə əmək fəaliyyətinin mümkün yaradıcılıq elementləri ilə xarakteri-
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zə olunan yeni bir fəaliyyət növü ilə əvəz edilməsi, intellektual kapitalın 

toplanması, məlumat və təcrübənin müəyyənləĢdirilməsi, toplanması və ya-

yılması, ilkin Ģərtlərin yaradılması barədə danıĢmağa əsas verir. məlumat və 

təcrübənin yayılması və ötürülməsi müəssisə və təĢkilatların fəaliyyətində 

ön plana çıxır (bilik [4, s. 5]. 

Elm adamları tərəfindən aparılan araĢdırmalar, maliyyə infrastrukturu-

nun inkiĢafında intellektual dəyərlərinin maddi ehtiyatları və maliyyə kapi-

talı ilə müqayisədə kəskin bir artım olduğunu göstərir. Tədqiqat və inkiĢafa 

xərclənən bir dolların texnologiyaya yatırılan dollardan səkkiz dəfə çox qa-

zanc gətirdiyi müəyyən edilir. Bütün bunlar maliyyə infrastrukturunun yeni-

likçi sosial-iqtisadi inkiĢaf yoluna keçməsindən xəbər verir. 

Bu günlərdə maliyyə infrastrukturu terminini tez-tez media, elmi və 

analitik nəĢrlərdən eĢitmək mümkündür. Ümumilikdə infrastrukturun və 

onun ayrı-ayrı komponentlərinin (bazar, nəqliyyat, sosial və s.) mövcudluğu 

və inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilir. Bu və ya digər Ģəkildə bu məsələyə to-

xunan konsepsiyalar, inkiĢaf proqramları qəbul edilir ki, bu da hər hansı bir 

bölgə və bütövlükdə infrastrukturun formalaĢması və inkiĢafı probleminin 

strateji əhəmiyyətini göstərir. 

Maliyyə bazarı mexanizmlərinin təsərrüfat prosessinin iĢtirakçılarının 

davranıĢına intizam təsiri göstərə bilməsi üçün, yalnız makroiqtisadi deyil, 

həmçinin müvafiq mikroiqtisadi Ģərtlər də tələb olunur: "müqavilə mədəniy-

yəti"; mülkiyyət hüquqlarının və müqavilə hüquqlarının inforsmenti; uzun-

müddətli məqsədlər güdən maliyyə institutlarının formalaĢması; mülkiyyət 

münasibətlərinin və təsərrüfat sövdələĢmələrinin Ģəffaflığının təmin olun-

ması. Qeyd olunan tələblərə riayət edilmədən, iqtisadi artıma əlveriĢli Ģərait 

yaradan Ģərtlər (qısamüddətli planda) maliyyə vasitəçilərinin mövqelərinin 

gücləndirilməsi hesabına deyil, misal üçün, onların tədricən məhv edilməsi 

yolu ilə, maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsi deyil, sahibkarların bir 

hissəsinin faktiki olaraq banklara olan borclardan azad edilməsi yolu ilə ya-

radıla bilər. 

Müasir maliyyə bazarlarının tənzimləmə və monitorinq infrastrukturu-

nun ən əhəmiyyətli tərkib elementlərinə aĢağıdakılar aid edilir: 

mülkiyyət hüquqlarının, müqavilə hüquqlarının və öhdəliklərinin in-

forsmentini təmin edən məhkəmə- hüquq instansiyaları, 

bank nəzarəti orqanları və qiymətli kağızlar bazarı üzrə komissiyalar, 

müstəqil və effektiv auditor nəzarəti sistemi, 

özəl analitik firmalar, məsələn, müxtəlif korporasiyaların və maliyyə 

vasitəçilərinin reytinqlərini təĢkil edən Ģirkətlər, 

müvafiq fəaliyyət sahəsində davranıĢ standartlarını və normalarını 

müəyyən edən müstəqil peĢəkar təĢkilatlar. 
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ĠnkiĢaf etmiĢ maliyyə infrastrukturunun olması bir ölkəyə (bölgəyə) 

investisiyaların cəlb edilməsində, onların rasional yerləĢdirilməsində və mü-

vafiq olaraq ərazinin davamlı iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsində ən vacib 

amillərdən biridir. Davamlı inkiĢaf üçün maliyyə infrastrukturunun əhəmiy-

yəti bu məsələyə olan elmi marağı izah edir. Xüsusilə, gələcək inkiĢaf isti-

qamətlərini müəyyənləĢdirmək lazımdır, bunun üçün maliyyə infrastruktu-

runun tərkib hissələri, ölkə və bölgə iqtisadiyyatındakı yeri müəyyənləĢdiril-

məlidir [5]. 

Bir tərəfdən, maliyyə infrastrukturu dedikdə, maliyyə sisteminin xüsu-

si bir hissəsi, ayrılmaz bir qurum kimi maliyyə sisteminin fəaliyyətini təĢviq 

edən və təmin edən maliyyə qurumları, maliyyə alətləri və texnologiyaları 

məcmusu nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, ―maliyyə bazarının infrastrukturu, 

onun fəaliyyət göstərməsinə Ģərait yaradan və fəaliyyət göstərən bir təĢkilat 

kompleksi olaraq banklar, maliyyə qurumları, məlumat və reytinq agentlik-

ləri, ticarət təĢkilatları və qiymətli kağızlar bazarının peĢəkar iĢtirakçıları 

tərəfindən dəstəklənir. Bütün infrastrukturları ilə maliyyə infrastrukturu həm 

vaxt, həm də məkan daxilində maliyyə mənbələrinin dövriyyəsinin davamlı-

lığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 

Bu institusional baxımdan maliyyə infrastrukturunda aĢağıdakı əsas 

blokları ayırmaq olar: maliyyə vasitəçilərinin infrastrukturu, qiymətli kağız-

lar bazarının infrastrukturu, maliyyə bazarlarının informasiya infrastrukturu 

və özünütənzimləmə infrastrukturu [6]. 

Maliyyə infrastrukturunun bir sıra təĢkilati formaları mövcuddur. Ha-

zırda transmilli Ģirkətlər ən böyük inkiĢafı əldə edərək, yalnız müxtəlif ölkə-

lərin iqtisadiyyatlarına deyil, həm də bütövlükdə dünya maliyyə sisteminə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərirlər. 

Beləliklə,hazırlanmıĢ nəzəri və metodoloji müddəaların reallaĢdırılma-

sı aĢağıdakı imkanları təqdim edəcək: maliyyə bazarının tənzimlənməsi üzrə 

təĢkilati-iqtisadi mexanizmi, ona maliyyə bazarı meqatənzimləyicisinin for-

malaĢdırılmasında və onun iĢinə bazar iĢtirakçılarının özü tənzimlənən təĢki-

latlarının fəaliyyətinin birləĢdirilməsində ifadə olunan, lazım olan sistemlik 

və sesentralizasiya səviyyəsinin verilməsi əsasında, optimallaĢdırmaq; ma-

liyyə bazarı infrastrukturunun inkiĢafını, təĢkil edilmiĢ bazarda maliyyə alət-

ləri ilə sövdələĢmələrin icra edilməsini təmin edən hesablama qovĢağı ola-

raq mərkəzi depozitarinin yaradılması, krilinq fəaliyyətinin, mərkəzi krilinq 

təĢkilatı institutunun formalaĢdırılmasına qədər, inkiĢaf etməsi, qeydiyyatçı-

ların fəaliyyətinin təminat mənbələrinin və məqsədlərinin yenidən mənalan-

dırılması nəticəsində onu təĢkil edən sistemlərin etibarlılığının artırılması 

istiqamətində, maliyyə alətləri üzrə mülkiyyət hüququ uçotunun təĢkilinin 
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əsas risklərinin onların emitentlərinin üzərinə yüklənməli olduğundan çıxıĢ 

edərək, nizama salmaq. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ГОСТИНИЧНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

OTEL SƏNAYESĠNDƏ RĠSKLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

PROBLEMLƏRĠ 

RISK MANAGEMENT PROBLEMS IN THE HOTEL INDUSTRY 

Абстракт: В статье рассматриваются вопросы совершенствова-

ния управления риском в гостиничной индустрии. 

Автором определяется актуальность проблемы управления риска-

ми на предприятиях, раскрыты сущность и принципы управления рис-

ками, исследованы проблемы управления риском в гостиницах и пред-

приятиях гостиничного типа, представлен экономико-статистический 

метод оценки риска и предложены методологические подходы, направ-

ленные на эффективное управления риском в гостиничной индустрии. 

Ключевые слова: гостиничная индустрия, риск, управление рис-

ком, риск невостребованности произведенных услуг, показатель риска. 

Xülasə: Müəllif müəssisələrdə risk menecmenti probleminin aktuallı-

ğını müəyyənləĢdirir, risk menecmentinin mahiyyətini və prinsiplərini açıq-

layır, otellərdə və otel tipli müəssisələrdə risklərin idarə olunması problem-

lərini araĢdırır, risklərin qiymətləndirilməsinin iqtisadi və statistik metodunu 

təqdim edir və metodoloji yanaĢmalar təklif edir. otel sənayesində təsirli risk 

idarəçiliyi məqsədi daĢıyır. 

Açar sözlər: otel sənayesi, risk, risk idarəetməsi, göstərilən xidmətlə-

rə tələb çatıĢmazlığı riskı, risk göstəricisi. 
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Abstract: The article discusses issues of improving risk management 

in the hotel industry. The author determines the relevance of the problem of 

risk management in enterprises, discloses the essence and principles of risk 

management, researches the problems of risk management in hotels and 

hotel-type enterprises, presents an economic and statistical method of risk 

assessment and proposes methodological approaches aimed at effective risk 

management in the hotel industry. 

Keywords: the hotel industry, risk, management of risk, risk of not 

demand of the made services, risk indicator. 

На современном этапе развития экономики Азербайджана одним 

из приоритетных направлений является создание необходимых усло-

вий для эффективного функционирования частного сектора, опреде-

ление стратегии развития компаний и фирм, организация управление 

рисками, анализа и оценки рисков, определение путей предотвращения 

рисков и снижение возможных потерь. 

Это, безусловно, обусловило интерес к проблемам изучения рис-

ка в хозяйственной деятельности предприятий, а сама теория управле-

ния риском на протяжении формирования рыночных отношений не 

только получило свое последующее развитие, но, практически, стала 

востребованной. 

Предприятия, функционирующие в различных отраслях экономи-

ки, исходя из характера их экономической деятельности, неодинаково 

оценивают актуальность изучения рисков, источников их происхожде-

ния и методов управления ими [6]. 

В сознании предпринимателей, в настоящее время, сложились 

два противоположных мнения на сущность риска. В одном случае, 

риск представляется ими в виде возможного проигрыша, угрозы по-

терь, которые могут последовать в процессе реализации принятого ре-

шения, в другом, предполагается выгодный исход. Следовательно, 

риск расценивается как совокупность некоторых негативных и пози-

тивных последствий, наступивших в последствие реализации прин-

ятых решений. В связи с этим становиться очевидным, что для получе-

ния ожидаемых результатов предпринимательским риском нужно уп-

равлять. 

Одним, среди подходов к исследованию и системному управле-

нию предпринимательскими рисками, является разработка комплекс-

ного анализа влияния факторов на основе разработки системы показа-

телей, при которой возможно провести планирование и, тем самым, 

предупредить предпринимателей от неверных шагов. Каждому предп-
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риятию необходимо разработать все возможные пути развития, спо-

собствующих существенному снижению неопределенности. 

В практической деятельности существует множество различного 

рода проявлений риска и довольно часто оказывается очень сложным 

отчетливо дифференцировать риски по их видам с позиции реализации 

стратегии предприятия. 

При воплощении своей стратегии предприятию необходимо выб-

рать вариант решений, позволяющий ему свести к минимуму возникаю-

щие риски и, вместе с тем, повысить эффективность его деятельности [7]. 

Все вышеизложенное обосновывает тезис о необходимости раз-

работки механизмов управления рисками, переведения фундаменталь-

ных исследований данного научного течения в практическую плос-

кость, приложении имеющихся теоретических разработок в аспекте 

риска к практической деятельности предприятий на фоне быстроиз-

меняющейся экономической, политической и социальной действитель-

ности. Управление рисками – это деятельность управляющих пред-

приятием, направленная на экономически эффективную защиту данно-

го предприятия от нежеланных, умышленных и случайных обстоятель-

ств, приносящих ему материальный ущерб. 

Основные принципы управления рисками в деятельности пред-

приятия: 

- не допускается рисковать больше, чем позволяет собственный

капитал; 

- нельзя рисковать большим ради меньшего;

- необходимо сосредоточиться на последствиях риска.

Как и любая другая управленческая деятельность, управление

рисками, имеет свой логический аспект и свою последовательность в 

действиях. Следовательно, его можно определить как процесс разра-

ботки и реализации решений, минимизирующий обширный спектр воз-

действия злонамеренных или случайных событий, в итоге, приносящих 

значительный материальный урон предприятию. 

Нарастание неопределенностей на современном рынке обуслов-

ливает управляющих сознательно относиться к рискам и систематичес-

ки ими управлять. 

Для того чтобы функционировать и выживать в рыночных усло-

виях каждое предприятие должно управлять рисками. Тем не менее, 

выжить, это не единственная цель, которую преследует предпринима-

тель, осуществляя управление рисками. 

Управляя рисками, предприниматель: 
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- чувствует себя в безопасности, верит в устойчивость достигну-

того благополучия; 

- устраняет сбои и остановки в процессе функционирования пред-

приятия; 

- обеспечивает стабильный темп роста предприятия;

-устраняет возможность появления аварий и катастроф, обеспечи-

вает защиту своих работников, в частности, и населения в целом; 

- усиливает свои позиции на переговорах;

- обеспечивает престиж своему предприятию.

Управление риском невозможно осуществить без проведения ана-

лиза ситуации, расчетов риска, сопоставления факторов риска с мерами 

по их нейтрализации, принятия решения, контроля над показателями 

риска и корректировки принимаемых мер, устранения последствий риска. 

Необходимость в управлении риском в деятельности предпри-

ятий объективно существует. Ее реализация непосредственно зависит 

от правильного применения совокупности методов, способствующих 

проведению грамотного анализа ситуации и разработке нужного реше-

ния, от типа организационных структур управления и вида деятельнос-

ти предприятия. 

Так, рассматривая проблемы управления рисками в гостиничной 

индустрии, хотим сразу отметить, что тенденции развития современ-

ной сферы услуг, в общем, в Азербайджане характеризуются замет-

ными темпами роста и качественными изменениями в последних деся-

тилетиях. 

Однако, позитивные тенденции в развитии гостиничного бизнеса 

сопряжены с воздействием факторов риска, влияние которых в разные 

периоды различные и выявляются как на микро-, так и на макро- уровне. 

Сегодня, гостиничная индустрия, как и другие отрасли экономи-

ки, переживает серьезное негативное влияние кризиса, связанного со 

спадом мировых цен на нефть и пандемии COVID-19, повлекшей зак-

рытие на неопределенное время ряда гостиниц, относящихся к различ-

ным ценовым категориям. Снижение объемов туристских и деловых 

поездок критически отразилось на загруженности гостиниц и на ин-

дустрию туризма
 
в целом. 

С весны 2020-го года наполняемость гостиниц и предприятий 

гостиничного типа, даже в столице, находится на катастрофически низ-

ком уровне, что является одной из важнейших причин риска невостре-

бованности произведенных услуг. 
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Наряду с глобальными проблемами, к факторам риска невостре-

бованности произведенной продукции/ услуг в гостиничной индустрии 

также можно отнести: 

- изменения в потребительских предпочтениях; 

- перемены в демографической ситуации и в рыночной конъюнк-

туре; 

- усиление конкуренции; 

- циклические, случайные и сезонные колебания спроса; 

- рост уровня безработицы, сокращение доходов населения; 

- уменьшение покупательской способности; 

- повышение стоимости кредитов; 

- неблагоприятная погода в сезон "высокой" загрузки, изменения 

климатических условий; 

- военные конфликты в прилегающих территориях, угроза терро-

ризма, нестабильная политическая ситуация; 

- низкий уровень квалификации обслуживающего персонала и 

организации технологического процесса производства услуг; 

- неэффективное обеспечения гостиницы материальными ресур-

сами; 

низкоэффективная организация сбытовой сети и системы 

- продвижения услуг к потребителям, рекламы, неправильный 

выбор каналов распределения и т.д.[1]. 

Существуют различные современные подходы к группировке 

рисков, в основе которых лежат такие признаки классификации, как: 

- природа происхождения; 

- стадия решения проблемы; 

- масштабность; 

- область проявления; 

- возможности страхования; 

- вид бизнес-деятельности и пр; 

Более полные и детализированные классификационные характе-

ристики хозяйственных рисков представлены в таблице 1. 

Однако, указанные подходы к систематизации и представленная 

стандартная типология слабо соизмеряются с параметрами рисков в 

условиях деятельности предприятий гостиничной индустрии и не 

являются оптимально структурированными с точки зрения исследуе-

мой проблемы. Риски в гостиничной индустрии носят особенные 

черты, в известной мере связанные с тем, что гостиничный сектор 

является структурной частью непроизводственной сферы экономики с 

высоким уровнем интеграции в мировую туристическую отрасль. 
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Таблица 1. Виды хозяйственных рисков 

Классифицирующий 

признак 
Виды риска 

Характеристика 

особенностей риска 

Природа происхождения; Субъективный 
Неразвитость способностей 

к риску 

Объективный Неполнота информации 

Стадия решения проблемы 

На этапе принятия 

решения 

Ошибки в использовании 

методов определения степени 

риска из-за недостаточности 

информации или его низкого 

качества и дезинформации. 

На этапе 

реализации 

решения 

Ошибки в процессе 

реализации правильного 

решения, непредвиденные 

изменения условий. 

Масштабность 

Локальный 
Особенности отдельного 

предприяти 

Отраслевой Специфика отрасли 

Региональный 

Особенности территориаль-

ных субъектов, экономи-

ческих регионов страны 

Национальный 

Непредвиденные изменения в 

политике, законодательстве, 

налогообложении, 

кредитовании на уровне 

макроэкономики 

Международный 

Изменения в конъектуре 

мирового рынка, взаимных 

отношениях между 

государствами 

Область проявления 

Внешний 

Непредвиденные изменения в 

экономической политике, 

условиях производства: форс 

мажорные ситуации на 

больших территориях, 

валютные изменения и пр. 

Внутренний 

Особенности специализации 

и областей деятельности 

предприятия 

Возможности страхования 

Страхуемый 
Возможность  

количественного определения 

Не страхуемый 

Невозможность 

количественного 

определения или 

масштабность риска 
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Таблица составлена автором на основе источника [8]. 

Наряду с рисками имеется и ряд проблем в исследуемом нами 

секторе: 

- быстро устаревавший номерной фонд;

- недостаток в средствах размещения категории «три звезды»,

предоставляющих возможность развития не только бизнес-туризма, но 

и продвижение познавательного, экскурсионного туризма и пр.; 

-высокая стоимость гостиничных услуг;

-недостаточно высокий уровень квалификации специалистов, за-

действенных в гостиничной сфере и пр.; 

Широкий перечень факторов и источников риска свидетель-

ствует, что воздействию разного рода рисков подвержены гостиницы 

различных классов, функционирующих в различных регионах. 

Исходя из этого, на сегодняшний день является целесообразным 

разработка методов управления рисками в гостиничной индустрии, в 

том числе и определение важнейших направлений снижения неблагоп-

риятного воздействия рисков на финансово-хозяйственную деятель-

ность предприятий в исследуемой сфере хозяйствования. 

Процесс рискового менеджмента в гостиничной индустрии, явл-

яется сложной многоуровневой процедурой, берущий свое начало с за-

дачи выявления возможных экономических рисков. 

В ходе решения данной задачи устанавливается то, с чем может 

столкнутся менеджер по рискам, какие действия он сможет предприн-

ять и в какой мере они будут действенны [4]. 

Идентификация и исследование рисков предусматривают проведе-

ние качественного, а после и количественного анализа рисков, с кото-

рыми может столкнутся гостиница или предприятие гостиничного типа. 

Наиболее распространенным методом количественного анализа 

риска гостиничных предприятий является экономико-статистический 

метод, основанный на исследование статистических показателей, ха-

рактеризующих степень воздействия риска, а также уровни прибыли и 

потерь, в целях установления вероятности события и определения ве-

личины риска. Чтобы анализировать колеблемость значений показате-

лей, при таком методе, принято использовать коэффициент вариации: 

γ=σ/Xm × 100% (1) 

Далее, для определения влияния риска с применением коэффи-

циента вариации используется эмпирическая шкала его значений, при-

мер которой представлен в таблице 1. [5, с.105]. 
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Таблица 2.  

Характеристика риска по значениям коэффициента вариации 

Показатели риска (коэффициент 

вариации) 

Характеристика риска 

0,1 слабый 

от 0,1 до 0,25 умеренный 

выше 0,25 высокий 

до 0,25 приемлемый 

от 0,25 до 0,5 допустимый 

от 0,5 до 0,75 критический 

выше 0,75 катастрофический 

Источник:[3] 

Вопреки многообразию показателей, с помощью которых прово-

дится количественная оценка риска, и соответственных шкал риска, 

являющихся, в некоторой степени, рекомендациями приемлемости ка-

кого-либо уровня риска, коэффициент вариации, фактически является 

основным показателем, применяемый для исследования воздействия 

риска [2, С.105]. 

Данный метод исследования риска в отношении средних значе-

ний не учитывает всей динамики экономических показателей предпри-

ятий гостиничной индустрии, носящих сезонный характер. 

Показатели, характеризующие деятельности гостиничной индус-

трии формируются под воздействием различных взаимовлияющих 

факторов, одни из них предопределяют тенденцию развития, другие – 

колеблемость. 

Исходя из этого, считаем целесообразным, использовать в ме-

неджменте гостиничной индустрии следующие методы управления 

рисками: 

- предотвращение ущерба посредством воздержания от рисковых

операций; 

- сокращение частоты ущерба или предотвращение убытка пос-

редством диверсификации оказываемых услуг и производимой продук-

ции; 

- снижение масштабов убытков посредством покрытия потерь из

текущего дохода и резервов; 

- страхование некоторых видов рисков [3, с.106].

Решение проблем анализа и снижения рисков гостиниц в процес-

се управления рисками является важнейшим фактором роста эффек-
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тивности их функционирования. Управление предприятиями гостинич-

ной индустрии посредством анализа и прогнозирования рисков спо-

собствует привлечению в гостиничный сектор требуемых инвести-

ционных ресурсов. 

Гостиницы и предприятия гостиничного типа, несмотря на 

продолжительный срок окупаемости их первоначальных вложений (от 

5 до 10 лет), – будущие источники стабильной прибыли, в особеннос-

ти, если с первых дней своего функционирования они будут ориенти-

роваться не только на традиционные гостиничные услуги, а также ин-

новационные [2]. 

Основой для бизнес-концепции управления деятельностью гос-

тиниц должна стать диверсификация услуг и управление воздействием 

факторов риска с целью снижения их неблагоприятных последствий. 
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AZƏRBAYCANDA DĠVERSĠFĠKASĠYA SĠYASƏTĠ: 
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Abstract: The slump in the oil prices in mid-2014 has led to an eco-

nomic recession in Azerbaijan affecting the local currency, budget revenues, 

foreign exchange rate, and balance of payments. Following the outcomes of 

the global oil shocks, the country had to build a recovery path in order to 

ensure sustainable economic growth. Since that time, the government has 

stressed a need for economic diversification and focused on the develop-

ment of the non-oil sector. Tourism is considered one of the main sectors 

with large potential. Therefore, an analysis of this sector will provide an op-

portunity to access its potential in terms of contribution. 

Keywords: Azerbaijan, diversification, tourism, economic growth. 

Xülasə: 2014-cü ilin ortalarında neft qiymətlərinin düĢməsi Azərbay-

canda yerli valyuta, büdcə gəlirləri, xarici valyuta məzənnəsi və tədiyyə ba-

lansına təsir edən xarici iqtisadi faktora çevrildi. Ölkə qlobal neft Ģokunun 

tərislərini minimumlaĢdırandan sonra davamlı iqtisadi böyüməni təmin et-

mək üçün iqtisadi inkiĢafın yenidən bərpasına nail oldu. Ġqtisadi Ģaxələndi-

rilmə priortitet olaraq müəyyənləĢdirildi və qeyri-neft sektorunun inkiĢafına 

diqqət daha da artırıldı. Turizm böyük potensiala sahib olan əsas sahələrdən 

biri hesab olunur. Bu səbəblə bu sektorun təhlili, töhfə baxımından poten-

sialına çatma imkanını təmin edəcəkdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Ģaxələndirilmə, turizm, iqtisadi artim. 

Резюме: Падение цен на нефть в середине 2014 года привело к 

экономической рецессии в Азербайджане, что сказалось на местной 

валюте, доходах бюджета, обменном курсе и платежном балансе. По 

итогам кризиса стране пришлось проложить путь восстановления, 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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чтобы обеспечить устойчивый экономический рост. С тех пор прави-

тельство подчеркнуло необходимость экономической диверсификации 

и сосредоточило внимание на развитии не-нефтяного сектора. Туризм 

считается одним из основных секторов с большим потенциалом. Таким 

образом, анализ этого сектора даст возможность оценить его потен-

циал с точки зрения вклада в экономику. 

Ключевые слова: Азербайджан, диверсификация, туризм, эконо-

мический рост 

 

Introduction 

The development of Azerbaijan's hydrocarbon resources has driven 

economic growth as oil exports fuelled Azerbaijan's transition to an upper-

middle-income country. Although the process of transition reflected signi-

ficant economic growth, the country became vulnerable to external shocks. 

The vulnerability of the Azerbaijani economy was revealed during the acute 

fall of crude oil prices in world markets in mid-2014. 

Taking into account the aforementioned, the government has focused on 

the implementation of a diversification policy in order to lessen the degree of 

dependency on resources. That is, the government has implemented some 

measures to boost its investments through targeted policies to maintain sectors 

with high potentials, such as agriculture, tourism, communications, and 

renewable energy [6, p. 4-7]. In a meantime, the attraction of foreign 

investments to these fields may support the sustainable development of sectors 

assisting the effective implementation of a diversification policy. The 

consequences of the oil shock and the necessity for transition to a more 

diversified economy were studied by Bayramov and Abbas [4, p. 149-153].. The 

study revealed that the failure in the achievement of a diversified economy may 

be related to poor diversification of infrastructure investment. A more detailed 

analysis of factors hampering economic diversification in Azerbaijan illustrates 

that strategic approach along with poor involvement of social actors in the 

process and labor intensity of many priority areas appear to be major obstacles 

affecting the development of the non-oil sector [8, p. 123-128]. 

One of the major policy directives aimed at the future socio-economic 

development applied by the government of Azerbaijan is the Strategic 

Roadmap on National Economy accepted in 2016. In this regard, special 

task force groups were appointed in 11 directions of economic diversifica-

tion. The main priority reflected the development of the non-oil sector 

through reforms in agriculture, tourism and hospitality, logistics, and tele-

communication and information technologies [10, p. 14-23]. 
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Being one of the sectors with a considerable potential for develop-

ment, the tourism sector has to be properly developed in order to attract a 

sufficient number of visitors to make a significant contribution to economic 

growth. At the same time, it has to be mentioned that the spread of COVID-

19 has seriously harmed the country's tourism industry. As a part of the 

recovery path, the government has to provide sufficient financing to recover 

and maintain the development of industry, specifically expanding and 

improving tourism infrastructure [1, p. 3-8]. 

Azerbaijan has a favorable geographic location and is rich in ancient 

history, cultural sites, and fascinating nature. That is, in the framework of 

the implementation of efficient policies and initiatives, the sector might be 

considered as one of the major contributors to the GDP. The existence of 

high skilled personnel and further simplification of the traveling opportuni-

ties for foreign and domestic tourists may assist in the foregoing issue. 

The development of the tourism sector remains one of the major and 

budding opportunities for economic development and further sustainability 

of the Azerbaijani economy [5, p. 6-9]. Improved legislation covering 

tourism and its management systems, developed legislative framework, and 

incentives for the creation of tourism facilities and recreation zones will 

ensure the sustainable development of the sector [3, p. 12-15]. 

Assessment of a diversification 

The diversification of the economy became one of the main priorities 

for the government of Azerbaijan since the economic recession took place on 

the background of the mid-2014 oil shock. The drop in oil gas prices has led 

to financial difficulties in many resource-rich countries and triggered a 

renewed push for diversification [11, p. 17-22]. A recent outbreak of COVID-

19, in its turn, has identified an urgent need for a diversified economy. 

Diversification of the economy tends to be more actual for resource-

rich countries due to their vulnerability to external shocks has indicated that 

without economic and export diversification resource-dependent countries 

will be considered vulnerable to various external shocks [2, p. 142-151]. In 

resource-rich countries, the process of diversification implies moving the 

production base away from the extractive sector via maintenance of manu-

facturing and other non-oil sectors. 

Resource dependence (the share of resources in exports or GDP) is 

usually negatively associated with competitive capabilities (e.g., stock of 

infrastructure per person), while resource abundance (resource rents per per-

son) has positive associations with some competitive capabilities [3, p. 4-9]. 

There are several approaches towards the measurement of diversifica-

tion, however, some scholars indicate that the Herfindahl-Hirschman Index 
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(HHI) reflects the most effective indicator of measurement of diversifica-

tion. The index is calculated in accordance with the following formula: 

 

HHI=  
 

While measuring the level of diversification, it has to be noted that the 
country is in a better position to diversify its production base if it has a well-
developed physical infrastructure and viable institutions. 

Development of tourism sector in Azerbaijan 

It goes without a doubt that the tourism industry is sensitive to macro-
economic conditions, which is why it is vulnerable to economic recessions. 
In the case of Azerbaijan, tourism growth has been – affected by swings in 
the manat as well [8, p. 11-16]. 

Despite a considerable boost in tourism since 2008, the sector has to 
be improved in order to attract more visitors and increase the contribution to 
economic growth. A new State Program devoted to the development of 
tourism covered the period between 2010-2014. The newly implemented 
program aimed to establish a modern tourism industry that meets the highest 
economic, social, and environmental requirements. At the same time, it 
could ensure the tourism becomes one of the major sectors contributing to 
economic growth. Moreover, it is worth mentioning that one of the major 
changes that occurred over the considered period was the amendment ap-
plied in visa procedures. In accordance with the changes, tourism companies 
could apply online to obtain a visa for tourists, alleviating the procedure by 
making it more convenient for visitors [15, p. 1-3]. 

The resolution on the approval of administrative regulations on elect-
ronic services was approved in 2013. According to the aforementioned 
resolution, the implementation of e-services was approved. The devaluation 
of the Azerbaijani manat occurred in 2014 after the sharp drop in oil prices 
in the world market [12, p. 5-9]. Due to this, the government had to find 
alternative ways of recovery and focus on the development of the non-oil 
sector. Therefore, the development of the tourism sector was one of the ef-
fective ways to strengthen the macroeconomic environment of Azerbaijan 
[14, p. 8-12].. From this perspective, it could be stated that the oil price 
shock has affected the tourism strategy of Azerbaijan and led to the estab-
lishment of modern tourism infrastructure and policies. 

It has to be mentioned that the volume of investment in the tourism 
industry has significantly increased in 2014 (38%). However, after the 
recession in 2014, an opposite tendency could have been observed, as the 
investment has declined double, from 2.2040 mln manat to 1.0639 mln 
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manat between 2014-2015. The process continued as the volume of invest-
ment in 2019 was composed of 133.7 mln manat1. 

From Figure 1 a share of the tourism industry in GDP might be obser-

ved. It becomes clear that after a slump in oil prices in 2014 the indicator re-

mains relatively the same over the following three years. However, a slight 

decrease in 2018 followed by. 

Figure 1. Share of tourism industry in GDP, in % 
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Source: State Statistical Committee, 2020 

Up to 2020, prior to the rapid spread of coronavirus infection in Azer-

baijan, the tourism sector was growing steadily. That is, tourism is among 

Azerbaijan's key sectors severely affected by the outbreak of a disease. 

Taking into account that the borders were closed, all incoming and outgoing 

passenger flights have been suspended, which led to the stagnation in the 

tourism industry, respectively. The overall number of visitors to Azerbaijan 

decreased by 92% since the COVID-19 outbreak emerged [17, p. 11-20]. In 

order to lessen the damage arisen on the background of the pandemic, the 

government has allocated 3.5 bln manat to maintain the sector. At the same 

time, the Azerbaijan Tourism Board (ATB) has developed a four-phase plan 

in order to put tourism back on track after the pandemic subsides. At the 

current stage, the sector is on its recreational path since the number of pas-

senger flights to and from Azerbaijan increases steadily. 

Structure of the sector by type of tourism 
In accordance with the definition of the United Nations World Tourism 

Organization (UNWTO), tourism entails the movement of people to countries 

1
 State Statistical Committee, 2020- https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_ yearbooks/ 

source/tourism_2020_1.zip 

https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_%20yearbooks/
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or places located outside their usual environment for personal or busi-

ness/professional purposes. Tourists are usually classified following their le-

vel and type of interaction with the destination. Different types of tourism inc-

lude heritage, cultural, urban, rural, eco, and nature-based tourism. 

The figures provided by the State Border Service of Azerbaijan for the 

year 2019, indicate the success of the tourism industry: 3,170,400 foreigners 

from 193 countries visited Azerbaijan. It is worth mentioning that the indi-

cator is 11.3% more in comparison with 2018. The major part of visitors 

was registered from bordering countries of the Commonwealth of Indepen-

dent States (CIS) and the Gulf countries. Furhermore, an increase in the 

number of visitors from Israel, India, China, Egypt, Malaysia, Hungary, 

Poland, the United Kingdom, Philippines, Spain, South Korea, and 

Germany was noticed as well [20, p. 5-7]. 

The main activities that summon these visits are leisure, business, and 

visiting friends and relatives, while a lesser extent is devoted to medical and 

religious tourism. Azerbaijan became an attractive destination for foreigners due 

to its policy of becoming a premium MICE (Meetings, Incentives, Conferences, 

and Exhibitions). An initial point was the Eurovision Song Contest in 2012, 

followed by the first European Games in 2015 and the investment that allowed 

the construction of modern facilities and sports complexes. The European Grand 

Prix, a Formula 1 race held annually on the Baku City Circuit from 2017 made 

its contribution to the prosperity of tourism as well [19, p. 11-13]. 

Figure 2 illustrates the number of arrived/dispatched tourists. It might 

be observed that after an economic downturn in 2014, there was a sharp 

decline in the number of visitors. 

Figure 2. Number of arrived/dispatched tourists, person 
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It goes without a doubt that Azerbaijan is seen as an attractive spot for 

tourists visiting the country for leisure to its historical and cultural heritage 

as part of the Great Silk Road. The country is famous for its cave paintings, 

ancient temples and has more than 7.500 natural, archaeological, architectu-

ral, and historical monuments. 

Table 1 demonstrates indicators of the purpose of travel of foreign ci-

tizens visiting Azerbaijan between 2006 and 2019. In a meantime, an inc-

rease in the number of visitors yearly might be clearly observed as well. 

Table 1. Breakdown of foreign citizens arriving in Azerbaijan by the purpose 

of the trip (per thsd. person) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

leisure, recreation 

purpose 
709,9 668,8 697,1 839,3 1042,4 1164,0 

business purpose 670,5 632,3 691,7 834,4 787,4 850,5 

treatment purpose 46,3 36,5 41,5 49,1 63,1 63,9 

religious visit 13,7 11,5 12,6 14,7 15,3 16,6 

visiting friends 

and relatives 
677,1 542,0 562,0 674,9 651,6 719,9 

Other tourism 

purpose 
42,2 30,8 39,8 41,6 45,5 48,6 

Source: State Statistical Committee, 2020 

While Azerbaijan represents an exciting and comfortable destination 

with a variety of activities and natural richnesses for those, traveling for 

leisure, the establishment of tourist infrastructure in the recreation zones 

may positively affect the dynamics of tourists visiting the country for 

treatment purposes. At the same time, it is worth mentioning that some 

experts predict a gradual increase in the tourism indicators as newly 

liberated territories in Nagorno-Karabakh will attract more foreigners and 

investment into this region [14, p. 7-9]. 

Challenges and opportunities 

Since tourism has been prioritized by the government and many 

programs have been implemented in order to develop the sector in 

Azerbaijan, the flow of both foreign and local investment has been attracted 

to the country. By being a multinational and multi-confessional state, the 

Republic of Azerbaijan is conducting a policy of full integration into the 

international community attaching great importance to the development of 

mutual relations and the relations of bilateral and multilateral cooperation in 

the international area. Taking into account the geographical importance of 
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Azerbaijan, location on the Silk Way has a considerable impact on east-

west, north-south economic relations. It plays an essential role in tourism 

relations with other countries. 

The Strategic Roadmap for the national economy and key sectors of 

the economy was developed to ensure economic development and the 

prosperity of a national economy focusing on the prioritization of the key 

sectors [8, p. 4-12]. Therefore, it encompasses actions such as the support of 

tourism sector development, supply of high quality and competitive tourism 

services, attracting new investment projects focusing on state-of-the-art 

ideas and innovations along with efficient interaction among respective 

bodies involved in the tourism sector development. It is assumed that 

Azerbaijan will become one of the top growing tourism destinations in the 

region and around the world by 2025. That is, the country aims to be one of 

the most preferred and attractive 20 touristic locations by 2025. 

The existing environment offers uniquely authentic local experiences 

such as hiking between remote mountain villages through the Greater and 

Lesser Caucasus Mountains, exploring the craft heritage of former Silk 

Road settlements, visiting lemon and tea plantations in the south and etc. 

Development of the existing infrastructure and establishment of modern one 

may boost the interest level and tourist flow, respectively. To that end, more 

international airports are expected to be built in the liberated territories of 

the Nagorno Karabakh region so interregional connectivity is constantly 

being developed. In a meantime, it is worth mentioning that the number of 

tourism activities is growing as well [14, p. 3-6]. 

However, focusing on the current challenges that emerged on the 

background of a pandemic, it becomes clear that contact-intensive services 

crucial to tourism and travel sectors were severely affected by the pandemic 

[9, p. 4-5]. At the same time, the pandemic fueled an increasing demand for 

nature-related, eco-friendly, and outdoor activities. Due to the closed bor-

ders, growing demand for domestic travel among the citizens and residents 

of Azerbaijan was noticed. Azerbaijan Tourism Board has launched a do-

mestic tourism campaign named ―Macəra Yaxındadır‖ (―Adventure is 

Near‖) to maintain the industry and encourage local people to discover the 

beauties country has to offer. 

Undoubtedly, the post-pandemic era will require greater attention to 

health, hygiene, and safety in order to ensure sustainable tourism performan-

ce. Development of nature and environmental tourism, e.g. marking hiking 

routes and creating infrastructure for birdwatching along with genuine, 

authentic experiences and activities such as rural guesthouse infrastructure 
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improvement are on the top of priorities in the recreational path of the 

tourism sector. 

Conclusion 
Tourism and tourism-related sectors, such as airlines reside difficult 

period since an outbreak of COVID-19 occurred. In Azerbaijan, the deve-

lopment of the tourism sector prior to 2020 succeeded and everyone 

acknowledged that the tourism industry is an important part of the non-oil 

sector due to its significant contribution to the GDP. 

On the other hand, a need to tackle a number of issues in Azerbaijan's 

tourism sphere remains. To that end, raising the quality of services seems to 

be one of the major policies to be implemented, although it seems compli-

cated during the crisis. Supporting small accommodation units in the re-

gions, e.g. guest-houses, family houses, village houses, etc. seems to be 

reasonable as it will upgrade part of their infrastructure and appear as direct 

support to local entrepreneurs. 

As was mentioned above, the attraction of foreign investment plays a 

crucial role in the sector's development. The attraction of foreign investment 

might be possible by introducing regions' tourism potential, strengthening 

institutional support, and structural changes in the management of tourism 

capital. 

Contribution to skill and capacity-building activities seem crucial in 

terms of preventing one of the main problems the industry is facing- a dec-

rease of the high skilled labor force. Education and skills development 

trainings have to be provided to tourism industry members, state officials, 

and community members to keep companies engaged in the sector afloat, 

project jobs, and trained qualified professionals. 

A comparative analysis has indicated that in comparison with tourism 

industries in other countries, Azerbaijan has weaknesses related to the visa 

obtaining process and accessibility. In this regard, it has to be mentioned 

that the introduction of the e-visa was the first step and many countries have 

benefited from it. However, there is a need to enlarge the list of countries 

with visa-free entry to tourists. Following the connectivity issue, it is hard 

not to notice that even though there were some improvements over the last 

two years, there is a need to ensure a qualified air/train connection. 

In order to further develop the sector and ensure its prosperity, there is 

a need to focus on major challenges and weaknesses of the tourism industry 

to prepare an efficient strategy of development. Currently, the establishment 

of modern infrastructure in the regions and increasing the quality of the 
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tourism products and services seem as major steps on the sector's develop-

mental path. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATININ ĠNKĠġAFININ ĠNNOVATĠV ƏSASLARI 

INNOVATIVE FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURE 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Xülasə: Məqalədə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 

zəruriliyi, texniki və texnoloji modernləĢmə olmadan mümkün olmayan iqti-

sadiyyatın aqrar sektorunun sürətli inkiĢafı, keyfiyyətcə yeni inkiĢaf növün-

dən keçid, ölkənin aqrar-sənaye kompleksinin innovativ inkiĢafını məhdud-

laĢdıran amillərdən bəhs olunur. Ġqtisadiyyatın aqrar sektorunun investisiya 

potensialı təhlil edilir və dövlət innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri mü-

zakirə olunur. 

Açar sözlər: modernləĢmə, innovativ inkiĢaf, əsas kapitala investisi-

ya, iqtisadiyyatın aqrar sektoru. 

Abstract: The article considers the need to ensure food security in the 

country, the factors hindering the rapid development of the agricultural 

sector of the economy, the transition to a qualitatively new type of 

development, the innovative development of the agro-industrial comp-

lex,which is impossible without technical and technological modernization. 

The investment potential of the agricultural sector of the economy is analy-

zed and the main directions of the state’s innovative policy are discussed. 

Keywords: modernization, innovative development, fixed capital in-

vestment, agrarian sector of the economy. 

Абстракт: В статье рассматривается необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности в стране, быстрого развития аграр-

ного сектора экономики, что невозможно без технической и технологи-

ческой модернизации, перехода от качественно нового типа развития, 

факторов, сдерживающих инновационное развитие агропромышлен-

ного комплекса. Проанализирован инвестиционный потенциал аграр-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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ного сектора экономики и обсуждены основные направления иннова-

ционной политики государства. 

Ключевые слова: модернизация, инновационное развитие, 

инвестиции в основной капитал, аграрный сектор экономики. 

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı - Hal-hazırda respublikamızın inki-

Ģafının prioritet istiqaməti əsas amili innovasiya olan iqtisadi inkiĢafın yeni 

növünə keçiddən ibarət olan iqtisadiyyatın modernləĢdirilməsidir. Müasir 

dövr kənd təsərrüfatı məhsulları idxalından güclü asılılığı, rəqabət qabiliy-

yətinin artırılmasını və innovativ inkiĢaf növünə keçidi tələb edir. 

ModernləĢdirmə iqtisadiyyatda, siyasətdə, mədəniyyətdə və beynəl-

xalq rəqabətdə ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə keçidlə bağlı dəyi-

Ģikliklər prosesini öz daxilinə alır. Daha dəqiq desək, modernləĢdirmə inki-

Ģafın, transformasiyanın və sivilizasiyanın rəqabətinin birləĢməsindən iba-

rətdir. ModernləĢdirmə ayrı-ayrı insanların Ģəxsi seçimi və inkiĢafının xa-

rakterik xüsusiyyətidir. 

ModernləĢdirilmə tarixi məsələlərinin həllinin və innovasiya iqtisadiyya-

tının təĢkilinin yeganə mənbəyi olan insanın – öz intellekti və vərdiĢləri hesa-

bına yeni ideyalar, innovasiya sistemləri yaratmaq, öz gələcəyini kreativ əsasda 

qurmaq və modelləĢdirmək qabiliyyətinə malik insanın xeyirinə dəyiĢir. 

Müasir inkiĢaf dövründə iqtisadiyyatın çevrilməsinin innovasiyaya 

istiqamətlənmiĢ proseslərinin reallaĢdırılması ölkənin xalq təsərrüfatının rə-

qabət qabiliyyətinin artımı perspektivində təyin olunan kənd təsərrüfatı sek-

torunun regional innovativ sistemlərinin formalaĢmasını tələb edir. Kənd 

təsərrüfatı sektorunun innovativ sisteminin optimal fəaliyyət göstərməsi mil-

li innovasiya sisteminin mühüm halqası kimi onun innovasiya potensialının 

vəziyyətinin və inkiĢaf səviyyəsinin mövcudluğundan asılıdır, bu da öz növ-

bəsində yalnız ayrıca götürülmüĢ regionun deyil, bütünlükdə ölkənin iqtisa-

di artımını təyin edir. 

Kənd təsərrüfatı sektorunun ölkə iqtisadiyyatı üçün xüsusi əhəmiyyəti, 

iqtisadi fəaliyyətin bütün növlərinə birbaĢa təsir göstərməsi ilə müəyyən edi-

lir. Beləliklə, müxtəlif növ kənd təsərrüfatı texnikasına ehtiyac maĢınqayır-

manın inkiĢafını stimullaĢdırır, mineral gübrələrdən istifadə ehtiyacı kimya 

sənayesini aktivləĢdirir. 

Bununla yanaĢı, iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı sektorunun innovativ 

inkiĢafına mane olan bir sıra amillər var: 

- yerli kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının yeni iqtisadi və

istehsal tələblərinə uyğun olmaması. Bir çox təsisatlarında investisiya pro-

seslərinin həyata keçirilməsi üçün Ģərait yoxdur. Mənfi iqlim hadisələri sə-
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bəbindən istehsalın azalması, dövlət tərəfindən dəstəklənməməsi və innova-

siyanın baha olması, innovativ fəaliyyətin aktiv inkiĢafına imkan vermir; 

- əksər kənd təsərrüfatı istehsalçılarının kənd təsərrüfatı texnikası, 

avadanlıqları, bitki mühafizə məhsulları və s. idxalı yüksək səviyyədə olan 

yerli və xarici elmi və texnoloji nailiyyətlərə toxunulmazlığı;  

- innovasiya prosesləri davamlı yüksək siyasi Ģəraitdə davam edir.[1] 

Nəticədə bir çox kənd təsərrüfatı müəssisələri (xüsusilə çayçılıqda) ənənəvi 

maliyyələĢdirmə mənbələrindən (bank krediti, kapital bazarlarında borc 

almaq və s.) istifadə edə bilmirlər. Bundan əlavə, məhdud büdcə maliyyəsi 

Ģəraitində kənd təsərrüfatı istehsalçılarının innovasiya prosesinin iĢtirak-

çıları arasında risklərin bölüĢdürülməsini, habelə bu risklərdən qorunma me-

xanizmlərinin istifadəsini təmin edən maliyyələĢdirmə sxemlərinin həyata 

keçirilməsi məqsədəuyğun olur; 

- innovasiya prosesinin struktur disorqanizasiyası. Hal-hazırda innova-

siya-ların istehsalata ötürülməsi üçün təsirli bir sistem yoxdur, çünki yeni-

likçilər, dövlət orqanları və investorların qarĢılıqlı əlaqəsi çox çətindir; 

- yenilik məhduddur və bir qayda olaraq böyük və iqtisadi cəhətdən 

güclü təsərrüfatların yalnız kiçik bir hissəsi mövcuddur. Ġndiki Ģəraitdə kənd 

təsərrü-fatında dövlətin innovativ siyasətinin tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

ilə daha da asanlaĢdırılacaq kənd təsərrüfatına innovasiya və investisiyaların 

artırılması lazımdır. Aqrar-sənaye kompleksində dövlət innovasiya siyasəti-

nin ən vacib məqsədi bütün səviyyələrdə effektiv innovasiya üçün Ģərait ya-

ratmaqdır. Aqrar-sənaye kompleksində dövlət innovasiya siyasətinin həyata 

keçirilməsi üzrə tədbirlər məcmusu kənd təsərrüfatı istehsalının xüsusiyyət-

ləri nəzərə alınmaqla innovativ fəaliyyətin yeni mütərəqqi formalarının inki-

Ģafını təmin edən transformasiyalarla müəyyən edilir. 

Əvvəla, kənd təsərrüfatı sektorunda yeniliklərin axıĢmasına kömək 

edəcək qanunvericilik və tənzimləmə mexanizmlərinin formalaĢmasına xü-

susi diqqət yetirilməlidir. Dövlətin kənd təsərrüfatı sektorundakı innovativ 

proseslərin inkiĢafına münasibətini, dövlət dəstəyi istiqamətlərini və tədbir-

lərini müəyyənləĢdirən qanunları və digər normativ sənədləri hazırlamaq, 

habelə innovativ fəaliyyətə investisiya qoymaq üçün əlveriĢli Ģərait yarat-

maq lazımdır. 

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək təhdidlərə çevrilməsinin 

qarĢısını almaq üçün çağırıĢlara cavabdır. Hal-hazırda bəĢəriyyət iqlim dəyi-

Ģikliyi, əhalinin qocalması, qlobal qida təhlükəsizliyi kimi tədqiqatlar və 

texnoloji inkiĢafın müəyyən sahələrinin (―təmiz‖ enerji, genom dərmanı, 

kənd təsərrüfatında yeni texnologiyalar) sürətli inkiĢafının zəruriliyini diktə 

edən problemlərlə üzləĢir və s.). Bu çətinliklərə cavab vermək üçün Azər-

baycanın qlobal innovasiya sisteminə daha dərindən inteqrasiyası lazımdır. 
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Aqrar-sənaye kompleksinin iki inkiĢaf variantı - inertial və innovativ 

təqdim etmək olar [3]. 

Ġnertial seçim mövcud iqtisadi mexanizmlərin qorunmasını, dövlət 

dəstəyinin həcmini, həmçinin investisiya imkanlarını və müvafiq olaraq 

ümumi kənd təsərrüfatı məhsulunun artım tempini təmin edir. 

Ġnnovativ seçimlə, mövcud istehsal üçün modernləĢdirmə imkanların-

dan istifadə etməklə sürətləndirilmiĢ sosial-iqtisadi inkiĢaf böyük dərəcədə 

həyata keçiriləcək və innovativ inkiĢafların həyata keçirilməsinə keçid sürət-

ləndirilə-cəkdir. 

Ġki ssenari arasındakı fərqlər bunlardır: 

• kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi səviyyəsində investisiyaların həcmi

və istiqaməti; 

• resurs qənaət edən texnologiyalardan və ya innovativ texnologiyalar-

dan istifadə edilən məhsulların payında; 

• iqtisadiyyat və məhsulların daxili bazarda rəqabət qabiliyyəti baxı-

mından; 

• ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulları və ərzaqların payında;

• kənd əhalisinin sosial vəziyyəti və kənd təsərrüfatının inkiĢafı baxı-

mından. 

Kənd təsərrüfatını maliyyələĢdirmə mənbələri strukturunun dəyiĢmə-

sinin əsas səbəbi, iqtisadiyyatda köklü dəyiĢikliklərlə əvvəlcədən müəyyən 

edilmiĢ bütün sahələrdə dövlət maliyyələĢdirmə siyasətində kəskin dəyiĢik-

lik olmasıdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında cüzi bir hissəsini is-

tehsal yeniliyə əsaslanan və sonuncu texnoloji quruluĢa aid olan təsərrüfatlar 

tutur. Bunlar əsasən çayçılığı, stirus meyvələrin yetiĢdirilməsi, qapalı yerdə-

ki bitkiçilik müəssisələridir. Digər həddə əsasən əl əməyi, ibtidai geridə qal-

mıĢ texnologiyalardan istifadə edən və ikinci sıradan çıxmayan fərdi yar-

dımçı təsərrüfatlar və kiçik təsərrüfatlar var. Onların arasında müxtəlif kənd 

təsərrüfatı təĢkilatları və əsasən üçüncü və dördüncü quruluĢlarla əlaqəli, 

modernləĢdirilməsini tələb edən böyük kəndli (fermer) təsərrüfatları var. 

Hal-hazırda, müasir kənd təsərrüfatı maĢın və texnologiyalarından, o 

cümlədən toxumdan istifadə edən böyük kənd təsərrüfatı təĢkilatlarının təx-

minən 1,5%-ində (kəndli) təsərrüfatlarının 0,5%-dən azında qabaqcıl texni-

ka və texnologiyalar mövcuddur. Üstəlik, ölkədəki bütün kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 10%-dən çoxunu səmərəli Ģəkildə istehsal edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı istehsalının modernləĢdiril-

məsi və innovativ inkiĢafa, enerji və resurslara qənaət texnologiyalarına ke-

çid kütləvi iĢ azadlığı ilə müĢayiət edilə bilər. Bu baxımdan Ģaxələndirməyə, 
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yeni iĢ yerlərinin açılmasına, kadrların yenidən hazırlanmasına və kənd yer-

lərində alternativ fəaliyyətin təĢkilinə çox diqqət yetirilməlidir. 

Ġstehsal və sosial infrastrukturun bərpası üçün büdcə vəsaiti ilə yanaĢı 

həm Azərbaycan, həm də xarici sərmayə cəlb etmək lazımdır. Ölkə daxilində 

əlveriĢli investisiya mühiti yaratmaq, kənd təsərrüfatına birbaĢa büdcə dəstəyi, 

kənd təsər-rüfatına investisiya qoyan Ģirkətlər üçün əlveriĢli kredit və vergi 

Ģərtləri yaratmaqla, kənd inkiĢafına böyük sərmayə qoyulması Ģərtilə gəlir 

vergisindən müvəqqəti azad olunmaqla investisiya cəlb etmək lazımdır. 

Müasir Ģəraitdə yerli kənd təsərrüfatı istehsalçılarının rəqabətqabiliy-

yətliliyini və kənd təsərrüfatı sektorunun inkiĢafına dair strateji göstəriĢlərə 

nail olmağı təmin edə biləcək yeganə mümkün ssenari yenidir. Dövlət aqrar 

siyasəti onun həyata keçirilməsinə yönəldilməlidir. 

Ġqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı sektorunun innovasiya inkiĢafı strategi-

yasının icrası çərçivəsində sənayenin texniki və texnoloji modernləĢdirilmə-

si həyata keçirilir, bunlar olmadan ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin et-

mək mümkün deyil. 

Kənd təsərrüfatının texniki və texnoloji modernləĢdirilməsi kənd təsər-

rüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən bitkiçilik və yem istehsalı üçün yük-

sək tex-noloji maĢınların alınmasını stimullaĢdırmaq məqsədi daĢıyır və kənd 

təsərrü-fatının inkiĢafı və kənd təsərrüfatı məhsulları, xammal və ərzaq ba-

zarlarının tənzimlənməsi Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilməlidir. 

Texniki və texnoloji modernləĢdirmə tədbirlərinin icrası dövlət dəstəyi 

fondlarının cəlb edilməsi ilə həyata keçirilir. Ġnvestisiya kreditləri üzrə faiz 

ödəməsi dəyərinin bir hissəsinin geri qaytarılması üçün subsidiyalar Ģəklin-

də həyata keçirilməlidir. Bununla birlikdə, quraqlığın təsiri altında kənd tə-

sərrüfatı istehsalçılarının gəlirliliyinin azalması səbəbindən maĢın və traktor 

parkının yenilənmə sürəti xeyli dərəcədə artırılmalıdır. 

Hal-hazırda kənd təsərrüfatının inkiĢafı və kənd təsərrüfatı məhsulları, 

xammal və ərzaq bazarlarının tənzimlənməsi üçün dövlət proqramı hazırlan-

malıdır ki, bunun da tərkibinə aĢağıdakı tədbirləri daxil edən ―Texniki və tex-

noloji modernləĢdirmə, innovativ inkiĢaf‖ alt proqramı müəyyən edilməlidir: 

• kənd təsərrüfatı texnikası parkının yenilənməsi; 

• kənd təsərrüfatında enerjiyə qənaət və enerji səmərəliliyinin artırılması; 

• maĢın sınaq stansiyalarının modernləĢdirilməsi; 

• bələdiyyələrdə kənd təsərrüfatı konsultasiya sisteminin inkiĢafı; 

• innovasiya mərkəzlərinin yaradılması və fəaliyyətinin inkiĢafı. 

Bu proqramın həyata keçirilməsinin əsas göstəriciləri aĢağıdakılar ol-

malıdır: 

- kənd təsərrüfatı təĢkilatları tərəfindən əsas avadanlıq növlərinin alın-

ması həcmi; 
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- maĢın sınaq stansiyaları tərəfindən kənd təsərrüfatı maĢın və avadan-

lıqlarının sınaq həcmi; 

- bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən kənd təsərrüfatı təĢ-

kilatlarının istehsal etdiyi enerji ehtiyatlarının payı; 

- regional kənd təsərrüfatı məsləhət təĢkilatlarının və innovasiya mər-

kəzlərinin sayı; 

- kənd təsərrüfatında və qida istehsalında texnoloji yenilikləri həyata

keçirən təĢkilatların nisbəti. 

Fikrimizcə, aqrar-sənaye kompleksindəki innovasiya siyasəti aĢağıda-

kı problemlərin həllinə yönəldilməlidir. 

1. Kənd təsərrüfatına birbaĢa xarici investisiya üçün cəlbedici maliyyə

və investisiya mühitinin yaradılması. Buna kənd təsərrüfatında milli prioritet 

olaraq güzəĢtlərin dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilməsi, elmə kredit veril-

məsi, elmi və texnoloji tərəqqinin əsas istiqamətləri kömək edə bilər. Bun-

dan əlavə, əqli mülkiyyətin qorunması haqqında qanunun icrası lazımdır. 

Patent qanunlarında islahat, əqli mülkiyyətin dövlət qurumlarından özəllərə 

ötürülməsi mexanizmini daha Ģəffaf edərdi. Texniki qaydaların, vergi reji-

minin təkmilləĢdirilməsi, sadələĢdirilmiĢ lisenziyalaĢdırma proseduru, serti-

fikatlaĢdırma və əmək qanunvericiliyinin liberallaĢdırılması yenilik üçün da-

ha cəlbedici Ģərait yaradacaqdır. 

2. Ġnnovativ potensialdan istifadə. Bu problemi həll etmək üçün dövlət

və özəl sektorların elmə, yüksək texnoloji sahələrə, bazar əsaslı innovativ 

mexanizmlərin rəqabət qabiliyyətini yaradan və yayan sahələrdə optimal 

birləĢməsini yaratmaq lazımdır. 

3. Aqrosənaye kompleksinin prioritet inkiĢafı üçün Ģərait yaradılması.

Ġnnovativ infrastruktur müəssisələrinə münasibətdə dövlət proteksionizmini 

həyata keçirmək, kənd təsərrüfatının hüquqi tənzimlənməsini və stimullaĢdı-

rılmasını təmin etmək, dövlətin innovativ siyasətinin həyata keçirilməsində 

hökumətin bütün səviyyələrinin rolunu və məsuliyyətini artırmaq lazımdır. 

4. Aqrosənaye kompleksinin kadr potensialının inkiĢafı. PeĢə təhsili

almaq üçün Ģərait və proseslərin yaxĢılaĢdırılması, təhsil müəssisələri mə-

zunlarının müəyyən edilmiĢ peĢə qabiliyyətlərinin innovativ istehsalın ixti-

sas tələblərinə uyğunlaĢdırılması, əmək bazarında tarazlı tələbə nail olunma-

sı, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gənc mütəxəssislərlə təminatının yaxĢı-

laĢdırılması problemlərini həll etmək lazımdır. Aqrar sahənin spesifikliyi 

onunla Ģərtlənir ki, burada bəzən səmərəsi özünü uzun illər göstərən təcrübi 

tədqiqatları da maliyyələĢdirmək zərurəti yaranır. Yəni elmi tədqiqatlara ay-

rılan vəsaitlər bəzən uzun müddət sonrakı iqtisadi inkiĢaf üçün zəruri olan 

elmi-innovativ yenilikləri stimullaĢdırır. 



Kənd təsərrüfatının inkişafının innovativ əsasları 

 

43 

Azərbaycana gəlincə, aqrar sahədə elmi-tədqiqat iĢlərinin maliyyələĢ-

dirilməsi mexanizmlərinin dövrün tələblərinə cavab verməməsi hazırda hö-

kumət səviyyəsində də etiraf olunur. Lakin hazırda bu sahədə mövcud olan 

problemləri ―maliyyə çatıĢmazlığı‖ kimi ümumi sözlərlə pərdələmək də 

doğru yanaĢma deyildir. Əslində, mövcud imkanlar daxilində də çox iĢ gör-

mək olar, sadəcə ətalətdən, əyalət ab-havasından çıxıb yeni tədqiqatçılıq 

metodlarını əxz etmək mümkündür. 

 Təcrübə göstərir ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı sa-

həsində müasir tələblərə cavab verən kadr potensialının olması həlledici 

əhəmiyyət kəsb edir. Ali və orta ixtisaslı kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin 

müasir tələblər baxımından professional hazırlıq səviyyəsi isə hələ aĢağıdır. 

Bu ixtisasların kənd yerlərində cəlbedici olması üçün müvafiq tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə, mütəxəssislərin sosial-məiĢət problemlərinin həllinə 

ehtiyac duyulur. Hazırda Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində 30, 

orta ixtisas məktəblərində 6, texniki peĢə məktəblərində 23 ixtisas üzrə kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması və iqtisadiy-

yatı sahəsində mütəxəssis hazırlanır[2]. 

5. Sosial sahənin dövlət tənzimlənməsi. Dövlətin ən vacib vəzifəsi 

kənd sakinlərinin yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək və sosial gərginliyi 

azaltmaqdır. Maliyyə, sənaye və sosial sahələrdə balanslaĢdırılmıĢ dövlət si-

yasəti sayəsində əhalinin gəlir səviyyəsi artırılmalıdır. 

 Son on il ərzində Azərbaycan dünyada ən sürətli templərlə inkiĢaf 

edən dövlət kimi tanınır. Bunun baĢlıca səbəbi elmi əsaslara söykənən iqti-

sadi islahatların siyasi islahatlarla tamamlanması və uzlaĢdırılmasıdır. Azər-

baycanın bu təcrubəsi dunyada maraqla qarĢılanır və öyrənilir. 

Dövlətimizin baĢçısının qarĢıya qoyduğu ən mühüm vəzifələr sırasında 

social-iqtisadi inkiĢafın innovativ və kreativ vasitələrlə sürətləndirilməsi mü-

hüm yer tutur. Ġnnovasiya proseslərinin intensivliyinin artması hazırda qlobal 

iqtisadi sistemdə baĢ verən dəyiĢikliklərin mühüm istiqamətlərindəndir. 

―Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi və institusional islahat-

ların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan Respublika-

sı Prezi-dentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli fərmanının 6.3-cü 

bəndinin icrasına uyğun olaraq aqrar sahədə ―Elektron kənd təsərrüfatı‖ 

Ġnformasiya Sisteminin təĢkili, fəaliyyəti və bu sistemin digər dövlət infor-

masiya sistemləri və ehtiyatları ilə inteqrasiyası məsələlərinin tənzimlənmə-

si məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2014-cü il tarixli 408 nömrəli 

qərarı ilə ―Elektron kənd təsərrüfatı‖ Ġnformasiya Sistemindən istifadə Qay-

daları‖ təsdiq edilmiĢdir [4]. 
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Nəticə 

Məqaləmizdən belə bir nəticə çıxır. Bu gün aqrar sahədə həyata keçiri-

lən modernləĢmə tədbirləri - Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın prioritet 

sahələrindən biri olan kənd təsərrüfatında həyata keçirilən keyfiyyət yönüm-

lü islahatların dönməzliyinin təmin olunmasında, müasir kəndin sosial-iqti-

sadi inkiĢafının yüksəldilməsində, eyni zamanda istehsal və sosial infra-

strukturun müasir tələblərə uyğunlaĢdırılmasında əhəmiyyətli amil hesab 

olunur. Belə inkiĢaf kənd təsərrüfatı və onunla qarĢılıqlı əlaqədə olan sahə-

lərdə fasiləsiz iqtisadi artımın təmin edilməsinə yönəldilmiĢ tədbirlərin məc-

musunu özündə əks etdirir. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyini artırmaq və ərzaq 

təhlükəsizliyini yalnız yüksək inkiĢaf etmiĢ maddi-texniki bazanın fəaliyyət 

göstərməsi və onun yenilənməsi, yəni təsərrüfatların yeni mühəndislik məh-

sulları ilə modernləĢdirilməsi və texnikanın yenidən təchiz edilməsi, mexa-

nikləĢdirmə və avtomatlaĢdırma maĢınları kompleksinin yaradılması əsasın-

da təmin etmək mümkündür. ModernləĢmə innovativ inkiĢaf modelinə keç-

məyə imkan verir, qlobal iqtisadi böhranın mənfi nəticələrini kompensasiya 

edir və kənd təsərrüfatı mühəndisliyi, bitkiçilik və heyvandarlıq istehsalı və 

emal sənayesində qabaqcıl texnologiyaların geniĢ tətbiqi ilə yerli kənd təsər-

rüfatının rəqabət qabiliyyətini artırır. 

Ġnnovasiyaya dövlət dəstəyi, investisiya ehtiyatlarını kənd təsərrüfatı-

nın prioritet sahələri üzərində cəmləĢdirə biləcək effektiv mexanizmin təĢki-

li, kənd təsərrüfatı sektorunda yeniliklərin tətbiqi üçün Ģərait yaradılması və 

innovasiya üçün kadr hazırlığı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
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QACARLAR DÖVRÜNDƏ DĠN, SUFĠZM VƏ FƏLSƏFƏYƏ BAXIġ 

A LOOK AT RELĠGĠON, SUFISM AND PHILOSOPHY DURĠNG 

THE QAJAR PERĠOD 

ОБЗОР РЕЛИГИИ, СУФИЗМА И ФИЛОСОФИИ 

В КАДЖАРСКИЙ ПЕРИОД 

Xülasə: XIX əsrdə Qacar dövlətində mədrəsələrdə təkcə Quran, təfsir, 

hədis və dini elmlər yox, dünyəvi, fəlsəfi elmlər, məntiq tədris edilirdi. Təb-

rizdə və Azərbaycanın digər Ģəhərlərində də dini-fəlsəfi, sufizm əsərləri çap 

edilirdi. Qacar hökmdarları ruhanilərə qayğı göstərirdi. Məhəmməd Ģah Qa-

carın dövründə sufilər xüsusi himayə olunurdu. Nəsrəddin Ģah Qacar da öz 

dövrünün din filosoflarına böyük hörmət göstərmiĢdir. Qacarlar dövründə 

sufizm və fəlsəfənin inkiĢafı əsasən ruhanilərin təzyiqləri ilə üzləĢmiĢdir. 

Açar sözlər: Qacar, fəlsəfə, sufizm, din, təriqətlər. 

Abstract: In the 19th century, not only the Qur'an, tafsir, hadith and 

religious sciences, but also secular, philosophical sciences and logic were 

taught in madrassas in the Qajar state. Religious-philosophical, sufism 

works were also published in Tabriz and other cities of Azerbaijan. The 

Qajar rulers cared for the clergy. During the reign of Muhammad Shah 

Qajar, Sufis were given special protection. Naser al-Din Shah Qajar also 

showed great respect to the religious philosophers of his time. During the 

Qajar period, the development of sufism and philosophy was mainly under 

the pressure of the clergy. 

Keywords: Qajar, philosophy, Sufism, religion, sects. 

Резюме:  В 19 веке в медресе государство Гаджар преподавали не 

только Коран, тафсир, хадисы и религиозные науки, но также светские, 

философские науки и логику. Религиозно-философские и суфийские 

труды издавались в Тебризе и других городах Азербайджана. Прави-

тели Гаджаров заботились о духовенстве. Во время правления Мухам-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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мад-шаха Гаджара суфиям была предоставлена особая защита. Насред-

дин Шах Гаджар также проявил большое уважение к религиозным фи-

лософам своего времени. В период Гаджаров развитие суфизма и фи-

лософии находилось в основном под давлением духовенства. 

Ключевые слова: Каджар, философия, суфизм, религия, секты. 

Məqalədə Qacarlar dövründə Cənubi Azərbaycanda din, fəlsəfə və su-

fizmə baxıĢ ilk dəfə kompleks Ģəkildə tədqiq və təqdim olunmuĢdur. VII 

əsrdən baĢlayaraq digər Ġslam ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da el-

mi fəaliyyət mədrəsə üsul-idarəsi Ģəklində olmuĢdur. ―Mədrəsə‖ ərəb dilin-

dən alınma söz olub, lüğət mənası ilə ―dərs təlim yeri‖ deməkdir [18, s.88]. 

Əsasən böyük Ģəhərlərdə yerləĢən mədrəsələr orta və ali qruplara bölünürdü. 

Mədrəsələrdə isə əsasən fiqh, məntiq, fəlsəfə, ərəb-fars dilləri və ədəbiyyat-

ları, Ġbn Sinanın tibb elmi, ġeyx Bəhayinin riyaziyyat elmi, N.Tusinin astro-

nomiyası tədris edilirdi. Yuxarı qrupun tələbələri əsasən aĢağıdakılara dərs 

deyirdi. Mədrəsə təhsili 10-12 il çəkir, müəllim və tələbələr çox vaxt həm də 

burada yaĢayırdılar. Mədrəsələrin gəliri vəqflərdən qarĢılanırdı. Mədrəsələr-

də fəlsəfi elmlər də tədris edilirdi. Məsələn, XIII əsr filosof alim Əsiruddin 

Əbhərinin ―Ġsaqoci‖si, ona Ģərh kimi yazılan Numan ibn ġeyx Səid əĢ-ġirva-

ninin ―HaĢiyətu alə Ģərhi Ġsaqoci‖ kimi haĢiyə kitabı və s. Ģərhlər mədrəsə-

lərdə ən çox tədris edilən məntiq əsərləri idi [18, s.88-89]. 

Qacarlar dövlətinin qurucusu Ağa Məhəmməd xan hələ Kərim xan 

Zəndin hakimiyyəti dövründə onun əsiri olarkən mükəmməl mədrəsə təhsili 

görmüĢ, Qurana və islam fəlsəfəsinə xüsusi maraq göstərmiĢdi [14, s.265-

266]. Fətəli Ģah Qacarın oğullarından Sultan Əhməd Mirzə ―Tarixi-Əzdi‖ 

əsərində göstərir ki, mömin dindar olan Ağa Məhəmməd Ģah gecə namazına 

daim davam edər və din xadimləri ilə tez-tez söhbətlər edərdi [5, s.210]. 

II Qacar hökmdarı Fətəli Ģah din alimlərinə xüsusi qayğı göstərirdi 

[56]. O, hətta dövrün görkəmli ilahiyyatçısı, Molla Sədra fəlsəfəsinin da-

vamçısı Molla Əli Nurini Ġsfahandan Tehrana dəvət etmiĢ, onun dərslərinə 

qatılmıĢdı [29, s.18]. Cəmaləddin Əfqani və filosof Molla Ağa Hikmi Qəz-

vini Molla Əli Nurinin ən məĢhur tələbələrindən olmuĢdur [29, s.20]. Təb-

rizli fəlsəfəçi Ağa Əli Zünuzinin atası Ağa Abdullah Zünuzi də Molla Əli 

Nuridən fəlsəfə və hikmət dərslərini oxumuĢ, Tehran mədrəsəsində ilahi 

hikmətdən dərs demiĢdir [50, s.579]. 

XIX əsr Ġranında təsəvvüfün əsas təmsilçilərindən biri Nemətullahi 

təriqəti idi. Bu təriqət Ġranda dini fəlsəfənin inkiĢafına böyük töhfələr ver-

miĢdir. Dövlətin qorunması üçün Ģiə ruhanilərinə ehtiyac hiss edən Ģah hö-

kuməti, onların təzyiqilə nemətullahi təriqətinə keçən məmurlara təzyiqlər 

edir, iĢdən qovdururdu [28, p.20]. Nemətullahi kimi müxtəlif sufi təriqətləri-
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nə mənsub olanlar üsuliyyə Ģiələrinin təhdidlərinə məruz qalır, küfrlə itti-

ham edilir, qətlə məruz qalırdılar [33, s.142-143]. Bunun əsas səbəblərindən 

biri də nemətullahilərin öz Ģeyxlərini XII Ġmam Mehdinin yer üzündəki təm-

silçisi, hətta mütləq hökmdar kimi görmələri idi. Təriqətin qurucusu ġah 

Nemətullah Vəli (ö.1431) iddia edirdi ki, ―Yer üzü hökmdarları öz dövrü-

nün Kamil Ġnsanının sözünü yaymalıdırlar, çünki o, Mütləqdir, ilahi xüsu-

siyyətlərə malikdir‖ [25, p.46, 50]. Özlərini hz. Əli nəslindən sayan Nemə-

tullahilər Ģiəliyin Ġranda yayılmasında böyük rol oynayıb XVI əsrdə Səfəvi-

lərlə yaxın münasibətdə olsalar da [35, s.465-466], daha sonra təzyiqlərə 

məruz qaldılar. I ġah Abbasın (ö.1629), xüsusilə Sultan Hüseynin (ö.1722) 

hakimiyyəti dövründə Ġranı tərk etməyə məcbur oldular. Ġranda Ģiə müctə-

hidlərin təzyiqilə təsəvvüf demək olar ki süquta uğradı [25, p.51-52]. II ġah 

Abbasın (ö.1666) dövründə isə təsəvvüfün Ģiəliklə sintezinə üstünlük verən 

irfan fəlsəfəsi himayə edildi. Onun əsas təmsilçisi, Molla Sədranın da aid 

edildiyi NurbəxĢiyyə təriqəti idi. Lakin sufizmin Ģiəliklə sintezi ruhanilərin 

ciddi müxalifətinə səbəb oldu [34, s.179-181]. Nemətullahi piri olan Azər-

baycan sufisi Zeynəlabdin ġirvani yazırdı ki, ―1700-cü illərdən etibarən 

Ġranda sünni Kübrəviyyənin sonradan ĢiələĢmiĢ NurbəxĢiyyə və Zəhəbiyyə 

kimi kiçik qollarının xaricində təsəvvüf və təriqətlər az qala yox olmuĢdu və 

heç bir məna ifadə etmirdi‖ [41, s.76]. 

Bu proses Qacarların ilk dövründə də davam etdi. Nemətullahiliyi 

Ġranda bərpa etmək üçün Hindistandan gələn Seyid Məsum Əli ġah, Kərim 

xan Zəndin dövründə ġirazda nisbətən azad təbliğatla məĢğul ola bildi, on 

minlərlə mürid yetiĢdirdi [41, s.77-78]. Lakin sonunda o və tərəfdarları ora-

dan qovuldu. Ġsfahana getsə də qulaqları kəsildi. Oradan da qovulub Tehran-

da Zəndilərin düĢməni olan Ağa Məhəmməd Ģah Qacarın himayəsinə sığın-

dılar [25, p.56-57]. Məsum Əli ġah Fətəli Ģah Qacarla yaxın olan müctəhid 

Seyid Məhəmmədəli Bihbehaninin fətvasıyla 1795-ci ildə qətl edildi, onun 

davamçıları – Nur Əli ġah 1797-ci ildə və Müzəffər Əli ġah da 1800-cü ildə 

eyni aqibətə düçar oldular. ―Risaleyi-xeyratiyyə‖ və s. əsərlərində sufiləri 

küfrlə ittiham edən [33, s.142-143] M.Bihbehani bu hadisələrdən sonra ―Su-

fi-kuĢ‖ (―Sufi qatili‖) ləqbini qazanmıĢdı [41, s.77]. Sufiliyə qarĢı olan ruha-

nilər onu islama sonradan əlavə edilmiĢ bidət, zərdüĢti, yunan, xristian mis-

tik fəlsəfələrinin davamı kimi görürdülər [25, p.31]. 

Nur Əli ġahın çıxıĢlarında – ―Dövrün qütbü (pir-Ə.F.) Məsum Əli 

ġahdır. Bu dünyada və axirətdə qurtuluĢ ona itaətdən asılıdır. Bu, hökmdara 

da vacibdir. Əks təqdirdə məhv edilməlidir‖ [25, p.60], dediyi üçün Qacar 

hakimiyyəti onların Ġranda nüfuz qazanıb hakimiyyəti ələ keçirmə cəhdin-

dən ĢübhələnmiĢdi [25, p.59]. Fətəli Ģahın M.Bihbehaniyə məktublarında da 

―sufilərin dinin əmrlərinə uyğun Ģəkildə həbsi və öldürülməsi‖ istənmiĢdi 
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[33, s.142-143; 41, s.80]. ―Mükəmməl Ģiə = mükəmməl sufi‖ düsturundan 

hərəkət edən nemətullahilər, xüsusən Müzəffər Əli ġah ta orta əsrlərdən bəri 

islam dünyasında küfrlə ittiham edilən məĢĢailiklə (peripatetizm) iĢraqiliyi, 

vəhdəti-vücudu sintez edir, ―Kamil Ġnsanı tanımayan və görməyən insanın 

nə Allahı və nə də Ġmam Mehdini tanıması qeyri-mümkündür‖ [41, s.81-

82], deyirdi. Müzəffər Əli ġahdan sonra təriqətin piri olan Hüseyn Əli ġah 

(ö.1818) Fətəli Ģahı özlərinin məsumluğuna və Ģiəliyinə inandıra bildi və 

təriqətin Ġranda azad inkiĢafına yol açıldı. Təriqətin XIX əsrdəki ən böyük 

piri isə Məst Əli ġah ləqəbli Zeynalabdin ġirvani oldu [41, s.82-83]. Mə-

həmməd Ģah Qacarın hakimiyyətinə qədər o da ömrünü sürgünlərdə və 

edam qorxusu altında keçirdi [41, s.85-86]. Lakin hətta Məhəmməd Ģah Qa-

carın nemətullahilərə xoĢ münasibəti də Ģiə ruhanilərinin sufiliyə mənfi ba-

xıĢını dəyiĢdirmədi [41, s.87]. 

Vəzir Hacı Mirzə Ağası nemətullahi pirlərindən mərhum Nur Əli ġa-

hın müridi Molla Əbdülsəmədin müridi idi [41, s.86]. Onun əxlaq və irfan 

fəlsəfəsi mövzusunda ―Sultanlığın 40 fəsli‖, peyğəmbərlik və imamlıqdan 

bəhs edən ―Kəlmələr‖ və s. dini əsərləri, Ģeirləri də var [11, s.203-204]. III 

Qacar hökmdarı olan Məhəmməd Ģah, müəllimi və vəziri olan Mirzə Ağası-

nı ―Ģəriət və təriqət qübbəsinin dirəyi‖ [46, s.37] adlandırır, Qum, Ġraq və 

MəĢhəddəki Ģiə türbələrinin əvəzinə sufi dərviĢlərinin türbələrini ziyarət və 

təmir edirdi [9, s.477]. Sədrəzəmin sayəsində bir çox sufi təmayüllü ruhani 

yüksək dini vəzifələrə təyin edilmiĢdi. Ruhanilərin etirazına baxmayaraq, 

sarayın himayəsi nəticəsində Təbrizdə də Molla Rza Həmədani, Kövsər Əli 

ġah kimi nemətullahilər məhkəmələrdə və sĢ dövlət vəzifələrində xidmət 

edirdilər [25, p.64]. Hətta nadan ruhanilər tərəfindən ―allahsız, kafir‖ sayı-

lan, təzyiqlərə məruz qalan və bir çox əsəri məhv edilən nemətullahi Ģeyxi 

[10, s.18, 25, 28-29], Məst Əli Ģah ləqəbli səyyah Hacı Zeynalabdin ġirvani 

(1759-1838) sədrəzəmlə arasında rəqabət olmasına baxmayaraq, ölənə qədər 

Məhəmməd Ģahdan maaĢ almıĢdı [53]. Hacı Mirzə Ağası Z.ġirvaninin əvə-

zinə özü nemətullahilərin piri olmaq istəyirdi və sonunda Z.ġirvanini saray-

dan qovdura bilmiĢdi [41, s.86]. A.A.Bakıxanova görə Z.ġirvani Azərbaycan 

adının qədim fars dilində atəĢgah mənasında olduğunu demiĢdir [4, s.27]. 

IV Qacar hökmdarı Nəsrəddin Ģahın hakimiyyətinin ilk dövründə ba-

bilik hərəkatı geniĢ yayıldı. Ġranlı Seyid Əliməhəmməd tərəfindən yaradılan 

babilik islamda islahatçılığa çağırırdı. Onun Azərbaycanlı tərəfdarı, qəzvinli 

Tahirə xanım mədrəsələrdə dini dərslər deyir, qadın hüquqlarını müdafiə 

edirdi. O, islam dünyasında üzünü açan ilk qadın idi, bəyan edirdi ki, yeni 

dövrün gəliĢi ilə köhnə Ģəriət qanunları artıq ləğv edilib, ictimai həyatda qa-

dınlara qoyulan bütün məhdudiyyətlər, onlara edilən bütün təhqirlər aradan 

qaldırılmıĢdır [47, s.177-178]. Həbs edilərək Tehranda saxlanılan Tahirə xa-
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nım da Ģaha sui-qəsddən sonra 1852-ci ildə gizlicə qətl edildi [31, c.143; 47, 

s.380]. Öldürülməsinə baxmayaraq, həm Tahirə xanım, həm də babilər Ġran

tarixində özünəməxsus iz qoydular. Babilik içində Tahirə xanım kimi qadın

fəalların mübarizəsini yüksək qiymətləndirən Mirzə Kazımbəy ġərqin par-

laq gələcəyini məhz qadınların maariflənməsi ilə mümkün hesab edirdi.

Mirzə Kazımbəyə görə babilər hərəkatı ilə qadınlar üzlərini ona görə açmır-

dılar ki, ismət və həya qanunlarını tapdalayıb utanmazlıqlarını nümayiĢ et-

dirsinlər, onlar bununla öz həmcinslərinə qadın azadlığının ləyaqəti Ģüurunu

təlqin etmək istəyirdilər [31, c.13]. Mirzə Kazımbəy Babilik hərəkatının

məğlub olmasına təəssüflənsə də babiliyin həm Ġranda, həm də Qafqazda

gizli də olsa öz fəaliyyətini davam etdirdiyini qeyd edir, bu hərəkatın xalqın

yaddaĢında mütləq bir iz qoyacağına və gələcəkdə sosial islahatlara səbəb

olacağına, həqiqətin və maarifçiliyin çiçəklənib möhkəmlənəcəyinə dərin-

dən inanırdı [31, c.19].

Ġngilis ĢərqĢünası E.Braun qətl edilən Tahirə xanımı ―Qəzvinin gözəl 

peyğəmbəri‖ kimi təqdim edir və onun farsca Ģeirlərinin mistik gözəlliyini 

XV əsr fars Ģairi Ə.Caminin əsərləri ilə müqayisə edirdi [26, p.231, 347]. 

Tahirə xanımın ərəbcə, farsca dini risalələrinin bəzisi günümüzə çatıb [58]. 

―Sildim kafirliyi, həm müsəlmanlığı, 

Kəbəylə kilsə birdir mənə‖ [42, s.48-49] 

- deyərək dinlərüstü bir ideologiyanı təbliğ edən Ģairə 1852-ci ildə

Nəsrəddin Ģahın və saray ruhanilərinin fitvasıyla küfrlə ittiham və Ģəhid 

edildi. Böyük Azərbaycan filosofu M.F.Axundzadə babilik hərəkatını və 

Tahirə xanımı yüksək qiymətləndirmiĢ, ―Babilik əqidələri‖, ―Babi məsləki‖ 

adlı bir əsərlər də yazmıĢdır. M.F.Axundzadə ―Babilərin baĢ qaldırmasının 

səbəbini Ġran Ģahlığının qüsurları və islam dininin batil bir din olması‖ ilə 

izah etmiĢdir. O, iranlıların babiləri məhv etmək üçün göstərdiyi cəhdi də 

Ģüursuzluq, cəhalət və nadanlıq kimi qiymətləndirmiĢdir [2, s.195]. 

Babilik Ģiəliyin Ģeyxilik qolu əsasında formalaĢdı. Qurucusu Seyid 

Əhməd Əhsai (ö.1826) olan və sonra onun tələbəsi Seyid Kazım RəĢti 

(ö.1843) tərəfindən inkiĢaf etdirilən Ģeyxilik 12 imama ilahilik nisbət edirdi. 

Əhsai imamlar tərəfindən ilahi elmə sahib olduğunu, RəĢti isə Mehdinin 

yaxında zühur edəcəyini bildirmiĢdi. Bütün bunlar babiliyin nəzəri əsasını 

hazırladı [44, s.84-86]. ġeyx Əhsainin ―Cəvami əl-kəlim‖ (―Dərin kəlam-

lar‖) əsəri 1856 və 1859-cu illərdə, ―ġərh əl-fəvaid əl-hikmiyyə‖ (―Hikmətin 

faydalarına Ģərh‖) 1854 və 1857-ci illərdə Təbrizdə nəĢr edilmiĢdir. ġeyx 

Əhsainin 16-17-ci əsrlərin məĢhur iranlı sufisi, Ģirazlı filosof Molla Sədra-

nın əsərlərinə yazdığı ―ġərh əl-məĢair‖ (―Ağıl və vəhy‖ kitabına Ģərh‖), 

―ġərh əl-Hikmət əl-ərĢiyyə‖ (―ƏrĢin hikməti‖nə Ģərh‖) 1861-ci ildə Təbrizdə 

çap olunmuĢdur [29, s.76-77]. ġeyxiliyə görə ―On iki imam Allahın arzusu 
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ilə bütün varlığın yaranmasının zəruri səbəbidir. Allah dünyanı imamların 

cövhəri vasitəsilə yaradıb və dünya onların hökmü ilə hərəkət etməlidir‖ 

[12, s.107]. S.Ə.Əhsai və S.K.RəĢti Ġranda isnəəĢərilər (üsuli və əxbarilər) 

tərəfindən təqib edilmiĢdilər [43, s.218]. Molla Sədranın ölümdən sonra fizi-

ki bədənin eynisilə yox, ancaq ruhani bədənlə diriliĢ fikrini müdafiə etdiyinə 

[29, s.72] görə ġeyx Əhsaini, Ģeyxiləri küfrlə ittiham etmiĢdilər [30, p.332]. 

Lakin ―Kərbəladan Qanq çayına qədər müqəddəsliyi ilə məĢhur və Ģiə inan-

cının ən parlaq nuranisi hesab olunan‖ [27, p.66], həmçinin Fətəli Ģahın da 

rəğbət göstərdiyi [24, p.62] müctəhid Molla Məhəmmədbağır ġaftinin ġeyx 

Əhsaini təkfir etməkdə tərəddüd etməsi Ģeyxiləri demək olar ki xilas etdi 

[27, p.93-95, 310]. 

IV Qacar hökmdarı Nəsrəddin Ģah öz dövrünün böyük filosofu, Molla 

Sədra məktəbinin davamçısı Hadi Səbzəvariyə böyük hörmət göstərmiĢ, onu 

bütün vergilərdən azad etmək istəmiĢ, lakin filosof bunu qəbul etməmiĢdi 

[55]. Marağalı Etimadüssəltənə H.Səbzəvarini ―öz dövrünün ən böyük Ġran 

filosofu və mütləq hikmət sahibi‖ [51, s.198] adlandırır. Molla Əli Nurinin 

tələbəsi olmuĢ [29, s.29] H.Səbzəvari (ö.1872) islam fəlsəfəsi ilə sufizmi və 

Ģiəliyi sintezə dayanan bir fəlsəfi məktəb yaratmıĢdı [38, s.12-13]. Filosof, 

Nəsrəddin Ģahın təklifi ilə ―Əsrarül-hikəm‖ (―Hikmətlərin sirləri‖) adlı fars 

dilində dini-fəlsəfi əsər qələmə almıĢ və kitab öz sağlığında nəĢr edilmiĢdi 

[45, s.12]. Filosofun davamçılarından biri də görkəmli azərbaycanlı ruhani 

Mirzə Əbutalib Zəncani (ö.1911) idi. Onun atası Mirzə Əbülqasim Zəncani 

də məĢhur din xadimi olmuĢ, babiliyə qarĢı mübarizə apararaq, ―Rəddül-

Bab‖ (―Baba rəddiyyə‖) və s. əsərlər yazmıĢdır. Cəmaləddin Əfqaninin ―itti-

hadi-islam‖ siyasətini müdafiə edən Mirzə Əbutalib Zəncani sonralar məĢru-

təyə qarĢı olmuĢ [57], dövrün ingilis diplomatlarının dediyinə görə II Əbdül-

həmidə tərəfdar olmuĢdur [6, s.110]. O da C.Əfqani kimi Nəsrəddin Ģahın 

qətlində günahlandırılmıĢ və qətl edilmiĢdir [54, s.43]. 

XIX əsrin II yarısında Avropanın sənayeləĢdirmə sivilizasiyasının tə-

siri altında və Qərbin müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində, Ġran yeni mədəni 

mərhələyə qədəm qoydu. Eyni zamanda mütərəqqi ziyalıların ölkəni maarif-

ləndirmək üçün etdiyi cəhdlər səmərəsiz qalmırdı. 

Məzhəbçiliyə və irançılığa qarĢı islam birliyini müdafiə edən C.Əfqa-

ni islam dünyasını ağır «xəstə»yə bənzədir, müsəlman dünyasının xilası 

üçün ilkin islamı mənimsəmək və əməl etməklə yanaĢı, milli mədəniyyətlə-

rinə sahib çıxmalarını, həmçinin milli varlıqlarını qoruyub saxlamalarını 

tövsiyə etmiĢdir [7, s.46]. Çünki milliyyət din üzərində deyil, dil və mədə-

niyyət birliyi üzərində qurulur. Milli varlığın təməlini milli mədəniyyətin 

ünsürləri təĢkil edir. C.Əfqani və onun ardıcıllarının – müsəlman burjua zi-

yalılarının, Ġslamın müasirləĢdirilməsi tərəfdarlarının «Ġttihadi-Ġslam»ı daha 
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çox antiimperialist, ümumdemokratik məzmun ifadə etmiĢdir [7, s.46]. 

M.Ə.Rəsulzadə də C.Əfqanini mürtəce, mühafizəkar panislamizmə yox, ye-

nilikçi, liberal panislamizmə aid etmiĢ, onun milli Ģüurun, milli dillərin qo-

runması ideyasını dəstəkləmiĢdir [19, s.43-44]. C.Əfqani ―ər-Rədd alə əd-

dəhriyyə‖ (―Materializmə rəddiyyə‖) adlı kitab yazıb, ―dini millətlərin niza-

mı, qurtuluĢ və səadətinin əsası‖ [48, s.5] saymıĢ, islamı elm, fəlsəfə və 

mədəniyyət düĢməni sayan fransız filosofu E.Renana və Qərbə qarĢı islamı 

müdafiə etmiĢdir [36, s.183; 17, s.37-38]. Lakin o, mason cəmiyyətinə üzv 

olduğuna görə [22, p.63], babilərlə əməkdaĢlığına görə [40, s.456-466] itti-

ham edilmiĢdir. Bəhai dini icmasının Bəhaullahdan sonrakı rəhbəri Əbdül-

bəhanın (ö.1921) ingilis ĢərqĢünası E.Brauna yazdığı məktubda həm 

C.Əfqaninin, həm də Mirzə Mülküm xanın babilərdən öz siyasi məqsədləri 

üçün istifadə etməyə çalıĢdığı qeyd olunur [26, p.296]. Osmanlı Ģeyxülisla-

mı Həsən Fəhmi C.Əfqanini küfrlə ittiham etmiĢ, 1871-ci ildə Türkiyədən 

sürgün edilməsinə səbəb olmuĢdu [40, s.456-466]. Qacar tarixçisi marağalı 

Etimadüssəltənə C.Əfqaninin Misirdə Əzhər Universiteti tələbələrinə dərs 

dediyi və Parisdə ―Urvətül-vüsqa‖ qəzetini nəĢr etdirməsi haqqında məlumat 

verir [51, s.302]. O, C.Əfqaninin Rusiyaya, Peterburqa səyahəti haqqında da 

yazır [51, s.303]. O dövrdə Tiflisdə nəĢr olunan ―KəĢkül‖ qəzetinin səhifələ-

rində C.Əfqaninin Bakı üzərindən Tehrana getdiyi qeyd edilmiĢ, qəzet oxu-

cularının onu yaxĢı tanıdığı göstərilmiĢ [13, s.2; 20, s.2], fikirlərindən nü-

munə verilmiĢdi. Tənbəki üsyanı zamanı Nəsrəddin Ģahın qətlinə əmr verən 

C.Əfqani bu məsələdə günahlandırılmıĢ, bir ehtimala görə Sultan II Əbdül-

həmidin əmriylə zəhərləndirilib öldürülmüĢdü [8, s.205-206; 1, s.29]. 

MəĢrutə dövründə Təbriz Əncüməninin əsas üzvlərindən biri olan 

məĢhur ədib Mirzə Məhəmmədəli xan Tərbiyətin [49, s.167] ―DaniĢmənda-

ni-Azərbaycan‖ əsəri Azərbaycan mütəfəkkirlərinin həyat və yaradıcılığı 

baxımından zəngindir. Əsərdə Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu ağa Qüdsi 

(Bakıxanov) [21, s.72] və s. görkəmli Ģəxsiyyətlər haqqında geniĢ məlumat-

lar var. M.M.Tərbiyət görkəmli filosof M.F.Axundzadənin müsəlman xalq-

larının inkiĢafı yolunda etdiyi maarifçilik xidmətini yüksək qiymətləndir-

miĢ, əlifba islahatı haqqında məlumat vermiĢdir. M.Tərbiyət qeyd edir ki, 

M.F.Axundzadə ―müasir Qərb xalqlarının mədəniyyətini ġərq xalqlarına 

aĢılamaq‖ istəyir və əsərlərini ―müsəlman xalqlarının adət-ənənələrinin, 

dövlət rejiminin tənqidinə həsr etmiĢdi‖ [21, s.29-30]. Qacarların Londonda-

kı səfiri, ―Qanun‖ qəzetinin naĢiri Mirzə Mülküm xan da M.F.Axundzadəni 

―Böyük bir məramın böyük atası‖ adlandırır [3, s.64], ―Kəmalüddövlə mək-

tubları‖nı Ġstanbulda çap etdirmək istəyirdi [3, s.18]. Mirzə Mülküm xan 

əlifba islahatı mövzusunda olan ―ġeyx və vəzir‖ adlı türkcə əsərini 

M.F.Axundzadəyə də göndərmiĢ və bu əsər onun tərəfindən bəyənilmiĢdi 
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[37, s.112]. Mirzə Mülküm xan M.F.Axundzadəyə yazdığı məktubda ruha-

nilər əlifbanı ―dinin bir parçası‖ [23, p.91] sayırlar. Ġrandakı tənəzzülün sə-

bəbini ərəb əlifbasında görən Mirzə Mülküm xan ―Əgər əlifba dəyiĢdirilər-

sə, Ġranda yoxsulluq ortadan qalxar, Ģahlıq da ləğv olar‖ [37, s.111], deyirdi. 

Mirzə Mülküm xanın əlifba çalıĢmalarını bəyənən M.F Axundzadə yazırdı ki, 

―Həqiqi alim və hörmətəlayiq Mirzə Kazımbəy də onu dəstəkləyir‖ [32, c.68]. 

ġahlıq rejiminə qarĢı demokratik ideyaları müdafiə edən Mirzə Mül-

küm xan ərəb əlifbasının çətinliyini müsəlmanların elmi, ictimai-siyasi inki-

Ģafına mane sayır [37, s.113], fəlsəfə və s. dünyəvi elmlərin məktəblərdə 

tədrisini tələb edirdi [39, s.82]. Qadın azadlığını və maarifçiliyi təbliğ edən 

Mirzə Mülküm xan ―Qanun‖ qəzetində yazırdı: ―Biz qadınları uĢaq tərbiyə-

si, ailənin rifahı və dünya tərəqqisinin stimulu hesab edirik. Və qızların tər-

biyəsinin sivilizasiyanın ən müqəddəs vəzifələri olduğuna inanırıq‖ [52, 

p.11-12]. AvropalılaĢmağı və Qərbin dövlət idarə sistemini Ġranda tətbiq et-

məyə çalıĢan Mirzə Mülküm xan ―Avropa millətləri bir çox mücadilədən

sonra ədalət, azadlıq, seçib-seçilmə haqqına sahib oldular. Əgər müsəlman-

lar həqiqətən də bu haqlara sahib olmaq istəyirsə, niyə Avropanı təqlid et-

mirlər?‖ [39, s.62] deyirdi. Volter, Russo kimi Qərb filosoflarının xalqı zül-

mə qarĢı mübarizəyə çağırdığını deyən Mirzə Mülküm xan ―Məzlum zülmə

dözməməlidir‖ [39, s.72] deyərək, xalqı Ģahlıq rejiminə qarĢı mübarizəyə

səsləyirdi. O, xalqı cəhalətdə saxlayan mürtəce ruhanilərə xitabən ―Siz mil-

ləti parçalayırsınız, onları bir-birinə düĢmən edirsiniz‖ [3, s.58] deyə tənqid

edir, Ġranda dünyəvi, demokratik idarəetmə sisteminin qəbuluna çalıĢırdı

[32, c.116]. Mirzə Mülküm xanın yaradıcılığı XX əsrin əvvəlində Ģah və

molla rejiminə qarĢı mübarizə aparan məĢrutə inqilabçılarına böyük təsir

göstərmiĢ, mütəfəkkirin ―Qanun‖ qəzetinin bəzi nömrələri isə məĢrutə inqi-

labı dövründə Tehranda yenidən nəĢr edilmiĢdir [3, s.25]. Lakin Ģah və mol-

la rejiminin məĢrutəyə qarĢı inadlı mübarizəsi və sonda qələbəsi bu demok-

ratik ideyaların Ġranda geniĢ yayılmasına və möhkəmlənməsinə mane oldu.

―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında da Mirzə Mülküm xanın demokratik fikirləri

təbliğ edilir, o, ―Alimi-yeganə‖ [16, s.129] adlandırılırdı. Jurnalda Mirzə

Mülküm xanın müsəlmanları vəhdətə dəvət edən yazılarından nümunələr

verilir və belə yazırdı: ―Mirzə Mülküm xan ―Qanun‖ qəzetinin onuncu nöm-

rəsində üzünü müsəlmanlara tutub deyir: ―Əgər sizdə Ģüur olsaydı və ən azı

ittifaqın mənasını bilsəydiniz, o vaxt hansı zalım cürət edə bilərdi ki, sizin

insanlıq hüququnuza əl uzatsın?‖ [15, s.201].

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Qacarlar dövründə fəlsəfə əsasən dini ma-

hiyyət daĢımıĢdır. Mürtəce ruhanilərin təzyiqləri və Qacar Ģahlarının ruha-

niləri müdafiə etməsi səbəbilə dünyəvi fəlsəfə geniĢ yayıla bilməmiĢ, hətta 

Ģəriətə nisbətən daha çox mənəvi azadlığa meyilli olan təsəvvüf fəlsəfəsi də 
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din xadimləri tərəfindən hücumlara məruz qalmıĢ, bir çox sufi küfrlə ittiham 

edilmiĢ, qətl edilmiĢdir. Radikal Ģəriət ehkamlarına qarĢı mübarizə aparan, din 

və vicdan azadlığını, qadın haqlarını müdafiə edən babilik, Ģeyxilik kimi cərə-

yanlar da bu təzyiq və ittihamlardan özünü qoruya bilməmiĢ, nümayəndələri 

çox vaxt qətl edilmiĢdir. Nemətullahilərin sufiliklə Ģiəliyi birləĢdirmə cəhdi, 

irfan fəlsəfəsini təbliğ etmələri də ancaq qısa bir müddət ərzində onlara saray-

da imtiyaz qazandırmıĢ, lakin ruhanilərin təzyiqlərilə onlar da geri çəkilməyə 

məcbur qalmıĢdırlar. Ġranda C.Əfqani, Mirzə Mülküm xan kimi dünyəviliyi 

müdafiə edənlərin Ģah və molla rejiminə qarĢı mübarizə ideyası XIX əsrdə 

ölkədə qəbul görməmiĢ, ancaq XX əsrin əvvəlində məĢrutə inqilabı dövründə 

bu ideyalar təbliğ edilmiĢdir. Lakin məĢrutənin məğlubiyyətilə Qacar Ġranında 

mürtəce dini, monarxiya rejimi davam edə bilmiĢdir. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ СО СТРАНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (1993-2003) 

Xülasə: Müstəqil Azərbaycan Respublikası Ġslam ƏməkdaĢlıq təĢkila-

tına 1991-ci ilin dekabr ayında Dakarda keçirilən sammittə daxil olduğu za-

mandan TəĢkilatla və ona üzv ölkələrlə ardıcıl əməkdaĢlıq edir. Azərbayca-

nın suvürenliyini ilk qəbul edən, bütün sahələr üzrə tərəfdaĢlıq etdiyi ĠƏT 

ölkələri sırasında əsas yer Ģübhəsiz, Türkiyə Cümhuriyyətinə məxsusdur. 

ĠƏT-nın üzvü Pakistan Ġslam Respublikası da Azərbaycanın suverenliyini 

ilk tanıyan ölkələrdən biridir və beynəlxalq səhnədə hər zaman ölkəmizi 

dəstəkləyir. Azərbaycan həmçinin ĠƏT üzvü Ġran Ġslam Respublikası, 

Səudiyyə Ərəbistanı, BƏR, Misir Ərəb Respublikası, MərakeĢ Krallıgı, Əf-

qanıstan Ġslam Respublikası, MDB-nin müsəlman ölkələri ilə siyasi, iqtisadi 

və mədəni sahələrdə əməkdaĢlıq edir. 

Açar sözlər: Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, müsəlman ölkələri, Azər-

baycanın xarici siyasəti, beynəlxalq əlaqələr, beynəlxalq təĢkilatlar 

Abstract: Since joining the Organization of Islamic Cooperation at 

the Dakar Summit in December 1991, the independent Republic of Azerbai-

jan has consistently cooperated with the organization and its member 

countries. The first place among the OIC countries with which Azerbaijan 

cooperates in all spheres, of course, belongs to the Republic of Turkey. The 

Islamic Republic of Pakistan, a member of the OIC, is also one of the first 

countries to recognize the sovereignty of Azerbaijan, and always supports 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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our country in the international arena. Azerbaijan also cooperates with the 

OIC members-the Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, the United Arab 

Emirates, the Arab Republic of Egypt, the Kingdom of Morocco, the 

Islamic Republic of Afghanistan, and the Muslim countries of the CIS in the 

political, economic and cultural spheres. 

Keywords: Organization of Islamic Cooperation, Muslim countries, 

foreign policy of Azerbaijan, international relations, international organiza-

tions 

Резюме: Независимая Азербайджанская Республика с момента 

вступления в Организацию исламского сотрудничества в декабре 1991 

года на саммите в Дакаре, последовательно сотрудничает с организа-

цией и странами-наблюдателями. Главенствующее положение среди 

стран ОИС, с которыми Азербайджан сотрудничает во всех сферах, 

безусловно, занимает Tурецкая Республика. Исламская Республика Па-

кистан, одной из первых признавшая суверенитет Азербайджана, и 

постоянно поддерживающая ее на международной арене, также тесно 

сотрудничает c Азербайджанской Республикой. Постоянные, дружес-

кие отношения в политической, экономической и культурной сферах 

Азербайджан поддерживает и с другими странами, членами ОИС – 

Исламской Республикой Иран, Саудовской Аравией, ОАЭ, Арабской 

Республикой Египет, Королевством Марокко, Исламской Республикой 

Афганистан, мусульманскими странами СНГ. 

Ключевые слова: Организация исламского сотрудничества, 

мусульманские страны, внешняя политика Азербайджана, междуна-

родные связи, международные организации 

Azərbaycanın islam dünyası ilə münasibətlərində mühüm bağ olan 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı (ĠKT) 1969-cu ildə Səudiyyə Ərəbistanının təĢəb-

büsü ilə yaradılmıĢ, təĢkilatla ilk əlaqələr sovet hakimiyyəti dövründə, Qaf-

qaz müsəlmanları ruhani idarəsinin sədri ġeyx-ül-islam A.PaĢazadənin fəal 

iĢtirakı ilə qurulmuĢdur. BMT-nin 42-ci sessiyasında (1987-1988) Ġslam 

Konfransı TəĢkilatı ilə birgə hərəkət haqqında qətnamənin səsverməyə 

qoyulmadan qəbul edilməsi ĠKT-nın nüfuzlu beynəlxalq təĢkilat statusunun 

təsdiqi demək idi 15]. Müstəqil Azərbaycan Respublikası ĠKT sıralarına 

1991-ci ilin dekabr ayında Dakarda keçirilən Sammitində daxil oldu və bu 

təĢkilat tariximizin yaddaĢına Azərbaycanın üzv olduğu birinci beynəlxalq 

təĢkilat kimi yazıldı 10, s. 644] . 

ĠKT nümayəndələri 1991-ci ildə Azərbaycanda olaraq, Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh ilə həlli yollarını araĢdıra-
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raq, problemlə bağlı BMT, Ermənistan, Türkiyə və Rusiya nümayəndələri 

ilə müzakirələr aparmıĢlar. 1993-cü ildə ĠKT-nın xarici iĢlər nazirlərinin Ka-

raçidə (Pakistan) keçirilən XXI toplantısında Ermənistana qarĢı qətnamə qə-

bul olundu. 1994-cü ildən baĢlayaraq Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı 

Krallığındakı səfirinə ĠKT-nin BaĢ katibliyi yanında Daimi nümayəndə səla-

hiyyətləri verildi. Beləliklə, Ər-Riad vasitəçiliyi ilə Ciddə Ģəhərində 

(Səudiyyə Ərəbistanı) yerləĢən ĠKT-ın BaĢ katiblik iqamətgahı, təĢkilatın 

müxtəlif strukturları, o cümlədən Ġslam ĠnkiĢaf bankı arasında məhsuldar iĢ 

dövrü baĢladı 5, s.127]. 

ĠKT–nın Qazaxıstanın sədrlik etdiyi və 57 üzv –ölkənin iĢtirakı ilə baĢ 

tutan 38-ci sessiyasında (iyun, 2011) bütün üzv ölkələrin razılığı əsasında 

TəĢkilatın adının dəyiĢdirilib Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ĠƏT) adlandırıl-

ması qərara alınır. Hazırda, Azərbaycan Respublikasının yeritdiyi siyasi 

təĢəbbüsü dəstəkləyən, həmçinin ölkəmizin sıx siyasi, iqtisadi, hərbi, mədə-

ni əlaqələrə malik olduğu ölkələr içərisində çoxluq ĠƏT üzvü ölkələrinə 

məxsusdur. 

Asiya kontinentinin Yaxın və Orta ġərq ölkələri ilə münasibətlər 

Azərbaycanın xarici siyasətində xüsusi yer tutur. 1993-2003-cü illər ərzində 

Azərbaycan Respublikası regionun ĠƏT-a daxil olan Ġran, Səudiyyə Ərəbis-

tanı, Suriya, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlkləri, Ġordaniya və bir sıra digər ölkələri 

ilə kifayət qədər geniĢ ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr qurmağı bacarmıĢdır. 

Sosializm zəncirlərindən xilas olaraq müstəqilliyini elan etdiyi zaman-

dan bəri Azərbaycanın suvürenliyini ilk qəbul edən, daim yanında olan, bü-

tün sahələr üzrə tərəfdaĢlıq etdiyi ölkələr sırasında əsas yer Ģübhəsiz, Türki-

yə Cümhuriyyətinə məxsusdur. 1991-ci ilin noyabr ayında Azərbaycanın su-

verenliyi Türkiyə tərəfindən tanınandan sonra Türkiyənin xarici iĢlər naziri 

S.Giray bu barədə rəsmi bəyanat yayımlayaraq qəbul edilən qərarın türk xal-

qının ümümi qərarı olduğunu bildirmiĢdi [7, s. 78]. 

1992-ci ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli diplomatik 

münasibətlərin yaradılması, hər iki ölkədə səfirliklərin açılması Azərəbay-

can və Türkiyənin daha çox yaxınlaĢması ilə yanĢı ölkəmizin dünya icti-

maiyyətinə inteqrasiyası prosesinə də təkan vermiĢ oldu. Qısa müddət ərzin-

də ölkələr arasında ticarət taarifləri endirildi, türk Ģirkətlərinə demək olar ki, 

iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə güzəĢtlər verildi. 1992-ci ilin avqustunda 

Ankarada qarĢılıqlı hərbi təlim barədə müqavilənin imzalanması gələcək 

hərbi əməkdaĢlıq üçün perspektivlər açdı [8]. Türkiyə prezidenti T.Ozal 

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən iĢğal olunan torpaqları uğrunda müba-

rizəsində Azərbaycanı dəstəklədiyini dəfələrlə bildirmiĢdir. 1992-ci ildə An-

kara iĢğalçı Ermənistanla iqtisadi əlaqələri kəsdi, 1993-cü ildə isə türkiyə-

ermənistan sərhədini bağladı. 



Gülnarə ŞİRƏLİYEVA 

60 

Azərbaycanın xarici siyasət məsələsində prezident Heydər Əliyev 

(1993-2003) qlobal proseslərə inteqrsiya edilməsinə xüsusi diqqət yetirir, 

Türkiyə ilə yanaĢı Rusiya və Ġranla da münasibətləri nizamlamağa, Respub-

lika ətrafında əlveriĢli siyasi iqlim yaratmağa çalıĢırdı. O, Azərbaycan nefti-

nin ixracında Türkiyəni əsas marĢrut hesab edir, türkiyə-azərbaycan münasi-

bətlərinin daha da geniĢləndirilməsi istiqamətində çalıĢırdı. Bakı-Ceyhan 

əsas ixrac boru kəməri üzrə danıĢıqlarda Ankara deklarasiyası önəmli rol 

oynadı. 26 oktyabr 1998-ci il tarixli bu deklarasiyanı ĠƏT üzvləri olan Tür-

kiyə, Azərbaycan, Qazaxstanla yanaĢı Gürcüstan da imzaladı [16, s.15]. Da-

nıĢıqlar 18 noyabr 1999-cu ildə ATƏT-in Ġstanbul sammitinin gediĢi zamanı 

yekunlaĢdı, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan prezidentləri xammal neftin 

Bakı-Tbilisi- Ceyhan kəməri vasitəsi ilə nəql edilməsi haqqında saziĢ imza-

ladılar. 2001-ci ilin mart ayında H.Əliyevin Ankaraya səfəri zamanı Azər-

baycan qazının Türkiyəyə ixracı barədə razılaĢma sənədi əldə edildi. 

H.Əliyevin Ankaraya strateji əhəmiyyət verməsini Türkiyəyə üç rəsmi və iki

qeyri-rəsmi səfərləri, həmçinin on beĢ iĢçi görüĢü təsdiq edir.

Tarix boyunca Azərbaycan dövləti Yaxın ġərqin iri və nüfuzlu dövlət-

lərindən olan qonĢuları Ġran və Türkiyə ilə yaxın qarĢılıqlı münasibətlərdə 

olmuĢdur. Reqionda xüsusi yeri və sözü olan bu aparıcı dövlətlərlə münasi-

bətlər bütün dövrlərdə Azərbaycanın daxili həyatına və beynəlxalq vəziyyə-

tinə təsir etmiĢdir. Məhz həmin səbəbdən azərbaycan diplomatiyasının bu 

ölkələrlə qurduğu münasibətlərdə regionda mühüm problemlərin həlli zama-

nı kəsiĢən maraqları nəzərə alması mühüm Ģərtlərdən biri olmalıdır. Təəssüf 

ki, 1993-cü ilin ortalarına qədər Azərbaycanın xarici siyasətində bu vacib 

prinsip layiqincə nəzərə alınmamıĢdır. Nəticədə düzgün ölçülüb biçilməmiĢ 

xarici siyasət strategiyası Azərbaycanın cənub qonĢusu Ġranla kəskin siyasi-

ideoloji qarĢıdurmasına səbəb olmuĢdu. Artıq, 1993-cü ilin ortalarından 

Azərbayan rəhbərliyi Ġranla münasibətlərini xeyirxah qonĢuluq və əməkdaĢ-

lıq prinsipləri əsasında davam etdirmək niyyətində olduğunu bildirdi və bu 

istiqamətdə gərgin, məhsuldar tədbirlər həyata keçirildi. 1993-cü ilin 

oktyabr ayında H.Əliyev ölkə rəhbəri olduqdan sonra Ġran Prezidenti HaĢimi 

Rəfsəncani Bakıya rəsmi səfərə gələrək Azərbaycana tam dəstək verəcəyi 

barədə fikrini söyləmiĢdi [19]. Görülən təbdirlər nəticəsində, 1993-cü ilin 

sonları və 1994-cü ilin əvvəllərində Ġranla münasibətlərdə gərginliyin aradan 

qaldırılmasına nail olundu. 1997-ci ilin dekabrında TəĢkilatın Tehranda ke-

çirilən VIII sammitində Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətinə 

H.Əliyev Ģəxsən rəhbərlik etdi. Sammitdəki çıxıĢında Ermənistanın Azər-

baycana vurduğu ziyanı önə çəkən Respublika prezidenti islam ölkələrini

haqq iĢində Azərbaycanı dəstəkləməyə səslədi [10,s.649].
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Əhalisinin sayına görə dünya üzrə beĢinci yeri tutan, ĠƏT-nın üzvü 

Pakistan Ġslam Respublikası ilə Azərbaycan arasında münasibətlər, Azər-

baycanın müstəqilliyini əldə etməsindən dərhal sonra bərqərar olmuĢdur və 

bu günə qədər də hər iki ölkə bir-birini beynəlxalq səhnədə dəstəkləməkdə 

davam edir. Pakistan Azərbaycanın suverenliyini ilk tanıyan üç ölkədən biri-

dir.1991-ci ilin dekabrın 12-də Pakistan tərəfindən Azərbaycanın müstəqilli-

yi tanınandan bir neçə ay sonra-1992-ci il iyunun 9-da iki ölkə arasında dip-

lomatik münasibətlər baĢlamıĢdır. Ermənistanla heç bir mübahisəli məsələsi 

olmasa da Pakistan Azərbaycana qarĢı iĢğalçı siyasəti səbəbindən Ermənis-

tanı tanımaqdan və bu ölkə ilə hər hansı münasibət qurmaqdan imtina edir. 

1993-cü ildə BMT-nin Pakistanın sədrliyi ilə keçirilən toplantısında 

qəbul edilən 822 nömrəli qətnamə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 

ərazisindən Ģərtsiz çıxarılmasını əks etdirdi. 2000-ci ilin yayında Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının Tehranda keçirilən sammitində Azərbaycan prezi-

denti H.Əliyevin Pakistan prezidenti Pərviz MüĢərrəflə görüĢü zamanı tərəf-

lərin bir-birini dəstəkləməsi barədə razılıq əldə edidi [11]. 2001-ci ildə isə 

Azərbaycan və Pakistan arasında müdafiə və hərbi əməkdaĢlıq barədə mü-

qavilə imzalandı. Elə həmin il iki prezidentin Ġstanbulda Ġqtisadi ƏməkdaĢ-

lıq TəĢkilatının sammitində daha bir görüĢü baĢ tutdu. Ümumiyyətlə, Ermə-

nistanın Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzü ilə bağlı bütün beynəlxalq təĢki-

latların keçirdiyi müzakirələrdə Pakistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 

Azərbaycan sərhədlərinin toxunulmazlığı lehinə çııxıĢlar edir, prinsipial, 

ədalətli mövqe nümayiĢ etdirir. 

Azərbaycan Respublikası ĠƏT-ın yaradılmasında təĢəbbüskarlığı üzəri-

nə alan Səudiyyə Ərəbistanı ilə də ikitərəfli diplomatik, mədəni, iqtisadi və 

bir çox digər sahələrdə əməkdaĢlıq edir. Azərbaycanın müstəqilliyinin krallıq 

tərəfindən tanınmasından iki ay sonra, 1992-ci ilin fevralında iki ölkə arasında 

diplomatik münasibətlər yaradıldı, 1994-1999-cu illərdə səfirliklər fəaliyyətə 

baĢladı [20]. 1994-cü ildə Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi 

səfərini ölkələr arasında əlaqələrin baĢlanğıcı hesab etmək olar. Səfərin nəti-

cəsi kimi iqtisadiyyat, ticarət, invenstisiyalar, texnologiya, mədəniyyət və di-

gər sahələr üzrə əsas saziĢ imzalandı. 1994-1999-cu illərdə Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi zamanı Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycana yardım göstərən ölkələr 

sırasına daxil olaraq qaçqın ailələri ərzaq, dərman və digər zəruri təlabat məh-

sulları ilə təmin etdi. Kral Fəhdin rəhbərlik etdiyi yardım proqramı çərçivəsin-

də 1999-cu ildə müharibədən zərər çəkmiĢ Azərbaycan vətəndaĢlarının 

Səudiyyə Ərəbistanında müalicə kursları keçmələri təmin edildi. 

Ərəb dünyasının zəngin dövlətlərindən biri olan BirləĢmiĢ Ərəb Əmir-

likləri (BƏR) ĠƏT-in və digər beynəlxalq təĢkilatların toplantılarında hər za-

man birmənalı mövqe nümayiĢ etdirərək Azərbaycanın haqq iĢini müdafiə 
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edir. 1992-ci ilin sentyabrında diplomatik münasibətlər yaranandan sonra öl-

kə prezidentlərinin ilk görüĢü 1994-cü ilin dekabrında Kasablankada baĢ tut-

du. GörüĢ zamanı Heydər Əliyev və Ģeyx Zayed ben Sultan ölkələr arasında 

əlaqələrin inkiĢaf perspektivlərini, Azərbacana siyasi dəstək, məcburi köç-

künlərə humanitar yardım məsələlərini müzakirə etdilər [6]. Azərbaycan 

Respublikasının ĠKT-nin beynəlxalq aləmdəki nüfuz və imkanlarından lazı-

mi səviyyədə istifadə edə bilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti H.Əliyevin 1994-cü ilin iyul ayında Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi 

səfəri dönüĢ nöqtəsi oldu. Azərbaycan Prezidentinin Kəbəyə ümrə ziyarəti, 

Səudiyyə Ərəbistanı Kralı Fəhd bin Əbdüləziz Əl-Səudla faydalı danıĢıqları 

və ĠKT rəhbərliyi ilə səmərəli görüĢləri müsəlman aləmində ölkəmizə olan 

maraq və diqqəti daha da artırdı [3 s.64]. 

1996-cı ilin avqustunda BƏR Azərbaycana humanitar yardım çərçivə-

sində 300 ton müxtəlif ərzaq göndərdi. 1997-ci ilin iyun ayında Bakı-Dubay 

aviareysinin açılması BƏR və Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin 

geniĢlənməsinə təkan verdi. Belə ki, 1998-ci ildə ölkələr arasında əmtəə mü-

badilsi əvvəlki 1997-ci ildəki 42,9 mln. ABġ dolları ilə müqayisədə 

48,6 mln. ABġ dollarına çatdı. Bu dövrdə Azərbaycan rəhbərliyi bir sıra 

sosial-iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində BƏR-in müxtəlif 

maaliyyə institutları ilə fəal münasibətlərə baĢladı [4, s.326]. 

Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə əlaqələrində kontinentin və islam 

dünyasının ən nüfuzlu dövlətlərindən olan Misir Ərəb Respublikası mühüm 

yer tutur. Misirin kontinentdə, islam dünyasında və ümumiyyətlə dünya si-

yasətində nüfuz və rolunu nəzərə alan Azərbaycan rəhbərliyi 1994-cü ilin 

sentyabrında Afrika kontinentində ilk səfirliyini məhz bu ölkədə açdı. Müs-

təqillik əldə etdiyi ilk zamandan baĢlayaraq Azərbaycan bu ölkə ilə əlaqələ-

rini intensiv inkiĢaf etdirirdi və bunun nəticəsi olaraq Misir Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü tanıdı, BMT və ĠƏT çərçivəsində Azərbaycanın maraqla-

rını müdafiə siyasəti yürütməyə baĢladı. Misir və Azərbaycan arasında bir 

sıra qarĢılıqlı səfərlər keçirilmiĢ, çoxsaylı dövlətlərarası və hökumətlərarası 

müqavilələr imzalanmıĢdır. 

1994-cü ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının xarici iĢlər na-

ziri Həsən Həsənovun Misirə rəsmi səfəri qarĢılıqlı münasibətlərin inkiĢafı 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Səfər zamanı nazir, Misir prezi-

denti Hüsnü Mübarək və Misirin xarici iĢlər naziri Əmir Musa ilə danıĢıqlar 

aparmıĢ, neft naziri və Milli Məclisin sədri ilə görüĢlər keçirmiĢ, həmçinin 

Ərəb Dövlətləri Liqasının sessiyasında çıxıĢ etmiĢdir [9, s.508]. Həmin ilin 

sentyabr ayında H.Əliyevin BMT-nin Qahirədə müəyyən edilən Beynəlxalq 

konfransında iĢtirak üçün iĢçi səfəri zamanı Misir prezidenti H.Mübarəklə 

keçirdiyi görüĢ ikitərəfli münasibətlərdə yeni əməkdaĢlıq perspektivləri açdı. 
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1995-ci ilin noyabr ayında Misir Ərəb Respublikasının nümayəndə 

heyəti Misir dövlət neft Ģirkətinin sədri F.Əbdüləziz baĢda olmaqla Bakıda 

rəsmi səfərdə oldu və bu səfər zamanı neftemalı avadanlığının Azərbaycan-

dan Misirə ixracı barədə müqavilə imzalandı. 2002-ci ilin oktyabrın 3-də 

H.Əliyev Misir və Azərbaycan arasında iqtisadi və elmi-texniki əməkdaĢlıq 

üzrə hökümətlərarası birgə komissiyanın tərkibi barədə sərəncam imzaladı 

[1]. 2003-cü ilin mart ayında Qahirədə ĠƏT ölkələri üzvlərinin informasiya 

nazirlərinin 6-cı görüĢündə Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri 

H.Həsənovun Misirin mətbuat və informasiya naziri ilə keçirdiyi müzakirələr 

iki ölkə arasında informasiya mübadiləsinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəlmiĢdi. 

Afrikanın qabaqcıl ölkələrindən və ĠƏT üzvü olan MərakeĢ Krallığı 

ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ilin aqust ayında 

qurulmuĢ, səfirlikər fəaliyyətə baĢlamıĢdır. 1994-cü ildə iki ölkənin xarici 

iĢlər nazirlərinin məsləhətləĢmələri haqqında protokol imzalandı. 1992-

2005–ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası və MərakeĢ Krallığı arasında 

keçirilən müxtəlif səviyyəli görüĢlər ölkələr arasında ikitərəfli və çoxsahəli 

münasibətlərin geniĢləndirilməsinə imkan vermiĢdir. 1994-cü ilin dekabr 

ayında MərakeĢdə ĠKT-nın VII sammiti baĢ tutdu. Bu məqsədlə Kasablanka 

Ģəhərində olan H.Əliyev sammitdə çıxıĢ edərək iĢğal olunmuĢ ərazilərimiz-

də erməni silahlı qüvvələrinin maddi mədəniyyət abidələrimizi məhv etmə-

lərini iĢtirakçıların diqqətinə çatdırdı. Sözügüdən sammitdə Ermənistan-

Azərbaycan münaqiĢəsi və Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım barə-

də qətnamə qəbul olundu [5, s.126]. ―Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təca-

vüzü‖ adlı qətnamə təĢkilatın 1996-cı ilin dekabr ayında xarici iĢlər nazirləri 

səviyyəsində Cakartada (Ġndoneziya) və 1997-ci ilin dekabrında ölkə baĢçı-

larının Tehranda keçirilən VIII sammitində bir daha dünya ictimaiyyətinin 

diqqətinə çatdırıldı. 

1997-ci il dekabrın 8-də Tehran səfəri çərçivəsində H.Əliyev ĠKT–nın 

BaĢ katibi Ġzzəddin Laraki ilə görüĢdü. Sammitdə çıxıĢı zamanı 1993-1996-

cı illər ərzində Rusiyanın Ermənistana bir milyon məbləğində qanunsuz si-

lah və hərbi texnika göndərməsini vurğulayan ölkə rəhbəri, diqqəti Rusiya 

ilə Ermənistan arasında 29 avqustda imzalanan hərbi əməkdaĢlıq müqavilə-

sinə yönəltdi [5, s.125]. 

Azərbaycan həmçinin Cənubi Asiya ilə Orta ġərq arasında yerləĢən 

ĠƏT–in üzvü Əfqanıstan Ġslam Respublikası ilə də diplomatik əlaqələrə ma-

likdir. Ölkələr arasında ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaĢlıq 

barədə protokol imzalanmıĢ, beynəlxalq təĢkilatlar (ĠƏT,BMT, ĠƏT) çərçi-

vəsinə çoxsaylı görüĢlər keçirilmiĢdir. 2001-ci ildə Ġstanbulda Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının forumu zamanı Azərbaycan Respublikası preziden-
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ti H.Əliyev və Əfqanıstan prezidenti N.Karzay arasında təĢkil edilən görüĢ 

zamanı bu iki ölkə arasındakı münasibətlər geniĢ müzakirə olunmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində MDB məkanına daxil 

olan müsəlman ölkələri ilə münasibətlər də daim diqqət mərkəzində saxlanı-

lır. Islam ƏməkdaĢlıq təĢkilatının üzvlərindən biri olan Özbəkistan və Azər-

baycan əlaqələrinin kökləri əslində çox dərinlərə dayanır. Bu iki ölkənin xalq-

larını milli adət-ənənə, dil, din, mədniyyət yaxınlığı birləĢdirir. H.Əliyev Mər-

kəzi Asiyanın nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Özbəkistanla ikitərəfli siyasi, 

iqtisadi, mədəni əlaqələrin inkiĢafına xüsusi önəm vermiĢdir. 1996-cı ilin ma-

yında Özbəkistan prezidenti Ġslam Kərimovun Azərbaycana rəsmi səfəri bu 

iki ölkənin çoxəsirlik əlaqələrində yeni səhifə açmıĢ oldu. 1997-ci ilin iyun 

ayında H.Əliyevin Özbəkistan Respublikasına rəsmi səfəri zamanı 20 sənəd 

imzalanması ölkələr arasında münasibətlərin daha yüksək mərhələyə qədəm 

qoymasının müıdəçisi idi [17,s.143]. Azərbaycan və Özbəkistan regional və 

beynəlxalq siyasətin bir Ģox aktual məsələləri üzrə bənzər mövqe nümayiĢ et-

dirirlər. Bu iki ölkə arasında münasibətləri indiyədək nizamlayan sənədlər 

içərisində DaĢkənddə imzalanan ―dostluq və əməkdaĢlıq haqqında‖ 1996-cı il 

27 may tarixli, həmçinin ―iqtisadi əməkdaĢlıq haqqında‖ 2001-ci il 18 aprel 

tarixli müqavilələr mühüm yer tutur. Mədəni-humanitar sahədə əməkdaĢlığın 

inkiĢafında Azərbaycandakı özbək və Özbəkistandakı azərbaycan diasporası-

nın fəaliyyəti son dərəcə önəmlidir [8, s.137]. 

Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi 1992-ci ilin avqust ayından diplo-

matik münasibətlər qurduğu Qazaxıstan Respublikası ilə də əlaqələri diqqət 

mərkəzində saxlayır, iki tərəfli ticarət-iqtisadi, mədəni, humanitar əlaqələrin 

inkiĢafı istiqamətində tədbirlər həyata keçirir[18]. 1996-cı ilin sentyabrında 

Qazaxstan Respublikası prezidenti Nursultan Nazarbayevin Azərbaycana və 

1997-ci ilin iyununda Heydər Əliyevin Qazaxstana səfərləri azərbaycan-qa-

zaxstan münasibətlərinin möhkəm bünövrəsini qoydu [12, s.199]. 2000-ci il 

aprelin 7-də N.Nazarbayevin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı iki ölkə 

prezidentinin görüĢü iqtisadi və siyasi münasibətlərin inkiĢafını nəzərdə tu-

tan bir sıra sənədlərin imzalanması ilə nəticələndi. Ümumi tarixi köklərə, 

yaxın mədəniyyətə malik bu ölkələr arasında yaradılan konstryktiv siyasi 

dialoq bu günə qədər davam etdirilir [15]. Qeyd edək ki, Ġslam ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatının üzvü olan hər iki ölkə müxtəlif güc mərkəzlərinin maraqlarının 

kəsiĢməsi, coğrafi yeri və təbii resursları baxımından Avrasiya üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Türkdilli dövlətlərdən biri olan və sosializm zəncirlərindən xilas ola-

raq müstəqi dövlət kimi dünya səhnəsinə çıxan, Azərbaycanla yaxın köklə-

rə, oxĢar mədəniyyətə malik Qığızıstanla münasibətlər də Azərbaycan Res-

publikasının xarici siyasətində önəmli yer tutur. 1993-cü ilin dekab ayında 
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Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyevin Qırğızıstan Respubli-

kasına ilk səfəri baĢ tutdu. MDB ölkə baĢçılarının toplantısı zamanı 

H.Əliyevin Qırğızıstan prezidenti Ə.Akayevlə təkbətək görüĢü keçirildi. 

1995-ci ilin avqustunda türkdilli dövlətlərin Qırğızıstanda keçirilən III sam-

mitində H.Əliyev də iĢtirak etmiĢdir.11 noyabr 1996-cı ildə bu iki ölkə ara-

sında əməkdaĢlıq haqqında müqavilənin imzalanması hər iki ölkənin müna-

sibətləri möhkəmləndirməkdə maraqlı olduğunun xəbərçisi idi. Bu görüĢün 

davamı olaraq 1997-ci ilin aprel ayında Ə. Akayevin Azərbaycana rəsmi sə-

fəri müxtəlif sahələr üzrə 14 saziĢin imzalanması ilə baĢa çatdı. 

1998-ci ilin sentyabr ayında Ə.Akayev Ġpək yolunun bərpası üzrə 

TRASEKA layihəsi çərçivəsində Bakıda keçirilən konfransın iĢtirakçısı 

oldu. Həmin konfransda bir sıra dövlətlərlə yanaĢı daha iki ĠƏT üzvü – 

Türkiyə və Özbəkistan da iĢtirak edirdi [13, s.35]. Avropa-Qafqaz-Asiya 

dəhlizinin inkiĢafı naminə beynəlxalq nəqliyyat üzrə çoxtərəfli saziĢin imza-

lanması konfransın mühüm nəticəsi kimi tarixə yazıldı. 

ĠƏT üzvlüyü dünyada baĢ verən hadisələrə təsir etmək, beynəlxalq 

mübahisə və münaqiĢələrin həllində iĢtirak etmək, milli maraqları önə çək-

mək, eyni zamanda ölkələrarası çoxtərəfli faydalı əlaqələr yaratmağa imkanı 

verir. Respublikamızla bağlı bütün qətnamə layihələrinin təqdim etdiyimiz 

Ģəkildə, mübahisəsiz, heç bir düzəliĢ və əlavə edilmədən qəbul olunması bir 

daha təsdiq edir ki, islam aləmi problemlərimizlə yaxından tanıĢdır və bizi 

dəstəkləyir [2,s.27]. 

Bir çox tədqiqatçı təsdiq edir ki, islam dünyası qloballaĢmaya və insan 

cəmiyyəti qarĢısında duran qlobal problemlərin həllinə dəyərsiz töhvə ver-

mək iqtidarındadır 14, s.98. Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı BMT-dən sonra 

dünyada ikinci mühüm beynəlxalq təĢkilat rolunu sübut etməkdə davam 

edir, getdikcə daha çox problemin həllində sözünü deyir. TəĢkilat çərçivə-

sində görülən tədbirlər və həyata keçirilən proqramlar yoxsulluğun azaldıl-

masına və məĢğulluğun dəstəklənməsinə təsir edəcək, dinc yaĢayıĢa müsbət 

təsirini göstərməklə yanaĢı müsəman həmrəyliyini aĢılayacaq 5, s.133. 

Tədqiqatlar göstərir ki, XX əsrin ikinci yarısı beynəlxalq təĢkilatların 

sayının kəskin artması ilə müĢahidə olunmuĢdur. Bu, obyektiv olaraq dünya 

səhnəsində baĢ verən proseslərlə, dinamik inkiĢaf, eyni zamanda dövlətlər-

arası münasibətlərin mürəkkəbləĢməsi kimi xüsusiyyətlərlə izah oluna bilər. 

Hazırda beynəlxalq münasibətlərin inkiĢaf prosesində mühüm beynəlxaq 

təĢkilat statusuna malik ĠƏT son dərəcə gərəkli fəaliyyətini davam etdirir, 

üzv ölkələrin siyasi, ticarət-iqtisadi və bir çox digər sahələrdə əlaqəsini, bir-

birinə dəstəyini təmin edir. 
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Xülasə: Məqalədə oğuz türk xalqlarında biri olan azərbaycan xalqının 

etnogenezi probleminə həsr olunub. Məqalədə tatar-monqolların Azərbay-

can xalqının etnogenezində oynadığı rol araĢırılıb. Uzun illər müxtəlif kitab-

larda tatar-monqoll bəslənilən düĢmən münasibətin yanlıĢ olduğu faktlar 

əsasında tənqid olunub. Tarixdə böyük dövlətlər yaratmıĢ adları tatar-mon-

qol, monqol adlandırılan toplumun əksəriyyətinin türk etnosuna aid olduğu 

faktlarla sübut edilib. 

Açar sözlər: Azərbaycan xalqı,etnogenez, tatar-monqol, türk, orhon-

yenisey abidələri. 

Abstract: The article is devoted to the problem of ethnogenesis of the 

Azerbaijani people, one of the Oghuz Turkic peoples. The article examines 

the role of Tatar-Mongols in the ethnogenesis of the Azerbaijani people. For 

many years, under the influence of subjective factors, many scientific 

literatures were hostile to the Tatar-Mongols. The article criticizes such 

scientific works. This is confirmed by the facts that most of the Tatar-

Mongol tribes created by the great powers in history belong to the Turkic 

ethnos. 

Keywords: Azerbaijani people, ethnogenesis, Tatar-Mongol, Turkish, 

Orkhon-Yenisei monuments. 
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Абстракт: Статья посвящена проблеме этногенеза азербайджанс-

кого народа, одного из огузов тюркских народов. В статье исследуется 

роль татаро-монголов в этногенезе азербайджанского народа. Многие 

годы под влиянием субъективных факторов многие научные лите-

ратуры были враждебны татаро-монголам. Статья критикует подобные 

научные работы. Это подтверждается фактами, что большинство та-

таро-монгольских племен, созданных великими державами в истории, 

принадлежат к тюркскому этносу. 

Ключевые слова: Азербайджанский народ, этногенез, татаро-

монгольские, тюркские, орхоно-енисейские памятники. 

 

Azərbaycan xalqının etnogenezi məsələsi çar Rusiyası və sovet döv-

ründə saxtalaĢdırıldığından uzun müddət mübahisəli mövzulardan biri ol-

muĢdur. Azərbaycan xalqının etnogenezi ilə bağlı müasir dövrdə müxtəlif 

konsepsiyalar mövcuddur. Bunun əsas səbəbi kimi Azərbaycanın insan əmə-

ləgəlmə prosesinin baĢ verdiyi əlveriĢli coğrafi əraziyə malik olması, strateji 

cəhətdən Ģimaldan cənuba, Ģərqdən qərbə gedən yolların üstündə yerləĢməsi, 

tarix boyu müxtəlif iĢğalçı yürüĢlərə məruz qalması və iĢğalçı siyasətə uy-

ğun olaraq zaman-zaman müxtəlif etnosların bu əraziyə köçürülməsi və di-

gər halları göstərmək olar. 

Azərbaycan xalqının etnogenezinə düĢmən mövqedən yanaĢan rus, 

fars, erməni tarixçiləri tarixi saxtalaĢdıraraq qeyd edirlər ki, Azərbaycan əra-

zisində yaĢayan türk etnosu yerli deyil gəlmədir. Onlar iddia edirlər ki, XI 

əsrə qədər Azərbaycan ərazisində türk tayfaları yaĢamamıĢ, XI əsrdə səlcuq 

türklərin gəliĢi ilə burada türklər yaĢamağa baĢlamıĢdır. Sovet tarixĢünaslı-

ğında da Azərbaycan xalqının etnogenezi ilə bağlı belə fikir təbliğ olunurdu 

ki, guya Azərbaycan ərazisinə türklər əsasən XI əsrdən baĢlayaraq, yəni səl-

cuq türklərin hücumu ilə yaĢamağa baĢlamıĢ, bu dövrə qədər türk etnosları 

həmin ərazidə mövcud olmamıĢdır. 

Sovet rejiminin imperiya siyasətinə xidmət edən bu cür fikirlər Azər-

baycan xalqının babalarının bu ərazilərin yerli sakinləri olmaması fikirini 

yaradırdı. Bu cür fikrlər sonradan erməni separatçılığı üçün müəyyən ideo-

loji baza rolunu oynamıĢ və Cənubi Qafqaz ərazilərinə köçürülmüĢ əhali 

olan ermənilər özlərini yerli, yerli əhali olan azərbaycanlıları isə gəlmə he-

sab etməklə iĢğalçı siyasət yeritməyə baĢlamıĢlar. 

Azərbaycan alimləri xalqın etnogenezi ilə bağlı saxta konsepsiyaları 

ifĢa etmək sahəsində hələ sovet dövründən baĢlayaraq müsbət iĢlər görmüĢ-

lər. Bu sahədə akademik Z.Bünyadov, S. Əliyarov, M. Ġsmayılov, Q. Qey-

bullayev və baĢqaları çoxlu sayda məqalə və kitablar yazmıĢlar. Onlar fakt-

larla sübut etmiĢlər ki, Azərbaycanda qədim zamanlarda yerli türk tayfaları 
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yaĢamıĢ, yerli və gəlmə türk tayfalarının qaynayıb qarıĢması nəticəsində 

Azərbaycan xalqı formalaĢmıĢdır. 

Bu əsərlərdə Azərbaycanda yerli türk tayfaları ilə yanaĢı gəlmə türk 

tayfalarının, xüsusilə səlcuqların adları qeyd olunsa da, tatar-monqolların 

Azərbaycan xalqının etnogenezində rolu diqqətdən kənarda qalmıĢdır. Səl-

cuqlardan sonra Azərbaycana gəlmiĢ tatar-monqollara münasibət hələ də 

ziddiyyətli olaraq qalır. 

Hazırda bu fikirə birmənalı yanaĢılmasa da, əvvələr yazılmıĢ Rusiya 

tarixində 1480-ci ildə Qızıl Orda xanı Əhməd xanın geri qayıtması ilə rusla-

rın Qızıl ordadan aslılığına son qoyulduqu bildirilir. Lakin Azərbaycan əra-

zisinə gəlmiĢ tatar-monqollar heç yerə qayıtmayaraq yerli əhali ilə qaynayıb 

qarıĢması təkzib olunması mümkün olmayan faktdır. Deməli Azərbaycan 

xalqının etnogenezində Səlcuq türklər kimi, tatar-monqollar da iĢtirak etmiĢ 

və onlar da xalqın tərkibinə daxildir. Qəribə olsa da xarici tarixçilər bu faktı 

qəbul etdiyi halda, bizim bəzi tarixçilərimizin bu məslədə inkarçı mövqedən 

durmaqda davam edirlər. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra nəĢr 

olunmuĢ kitablarda ziddiyyətli faktlara nəzər salaq. 

Ali məktəblər üçün ―Azərbaycan tarixi‖ dərsliyində fəsillərdən biri 

―Azərbaycanda monqol hakimiyyəti‖ adlanır və onlar haqqında iĢğalçı barədə 

nə qədər pis fikirlər demək mümkünsə yazılır. Daha sonra isə qeyd olunur ki, 

―XIII əsrin ortalarında Hülakü xanın yürüĢləri dövründə Azərbaycana 20-dən 

artıq monqol-türk tayfaları gəldi...Toponomik materiallar və ilk mənbələrin 

məlumatı sulduz-çobani, cəlairi, cığatay, kurqan, sukait, corat, budat, oyrat, 

tatar, dolan, onqut və s. tayfaların həmin dövrdə Azərbaycana gəlib məskun-

laĢması və yerli əhali ilə qaynayıb-qarıĢması əhalinin etnik tərkibinə təsir etdi 

və ölkədə türkdilli əhalinin sayının artmasına da səbəb oldu. Artıq XIV əsrdə 

türklər Elxanilər dövlətində mühüm, Azərbaycanda isə əsas yer tutrdu. Mə-

həmməd Naxçivaninin məlumatına görə, bu dövrdə əsas dövlət sənədləri 3 

dildə (ərəbcə, farsca və türkcə) tərtib edilir və hər xalqa öz dilində, o cümlə-

dən türklərə-türk dilində (uyğur əlifbasında) göndərilirdi.‖ [ 1, s.338] 

Səvəfilərin mənĢəyi ilə bağlı bir fakt da Qızıl Ordanın türk dövləti ol-

duğunu bir daha sübut edir. T.e.d.,prof. O. Əfəndiyev yazır: ― Z.B.Toqan ra-

zılaĢırdı ki, ġeyx Səfi dövründə Ərdəbil əhalisi türklərdən ibarət idi. ―Ərdə-

bil sakinlərinin əksəriyyəti və xüsusilə Qızıl Orda və Krım vilayətinə səfər 

etmiĢ ġeyx Səfi Ģagirdləri həqiqətən türkcə danıĢırdılar‖. [6,s.264] Nəzərə 

almaq lazımdır ki, ġey Səfiəddin 1254-1334-cü illərdə, yəni tatar-monqolla-

rın Azərbaycanda hakimiyyəti dövründə yaĢamıĢdır. 

Abbasqulu Ağa Bakıxanov bu məsələ barədə yazmıĢdı: ―Hülaku xan 

bin-Tuluy bin-Çingiz xan, öz qardaĢı Mənku qaan zamanında Ġrana gəldi. 

Hicri 656-cı (=1258) ildə xəlifə Müstəsim Billahı [Ġstinad: Müstəsim Billah 
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- abbasilərdən otuz yeddinci və sonuncu xəlifədir (640-656 = 1242- 1258).]

öldürərək abbasilər dövlətini dağıtdı. Sonra, özü ilə bərabər gətirdiyi 200000

türk ailəsini müxtəlif yerlərdə yerləĢdirdi. Ġran səltənətini öz əlinə alıb

möhkəmləndirdi. Lurlar və kürdlərdən baĢqa, Ġran köçəri qəbilələrinin əksəri

bunların nəslindəndir. [4, s. 82]

Dərsliklərin birində tatarlar monqollar deyil moğollar adlandırılaraq 

iĢğalçı, qaniçən kimi göstərilir. Lakin qeyd olunur ki, ―Moğol çağının gətir-

diyi bütün sarsıntı, dağıntı və qırğınlara baxmayaraq Azərbaycan tutduğu 

mədəni yeri əldən verməmiĢdi...Marağa rəsədxanası XIII yüz il Azərbaycan 

elminin hansı yüksəklikdə ucaldığının baĢlıca göstəricisi sayılır‖. [2, 

s.333,335] Bundan baĢqa yazılır ki, ―Moğolların çağında Azərbaycan, Ġran,

Anadolu və baĢqa ölkələrə yeni köç axını oldu...Yaxın və Orta ġərq ölkələri-

nə moğol çağında köçüb gələnlərin sayı 1 milyona çatırdı (bəzi tarixçilərin

fikrincə bu rəqəm 2 milyona yaxın idi). Bunlardan yüz minlərlə yeni türk

Azərbaycanda yerləĢdi. Nəsəvi, RəĢiddədin, Vəssaf tarixinə görə gələnlərin

çoxu moğol deyil, Uyrat (moğollaĢmıĢ uyğurlar), Qıpçaq, Sulduz, Cəlayir,

Çoban, Tatar, Padar (Onoqur oymaklarından biridir), Qaraqoyunlu, Ağqo-

yunlu, CavanĢir və baĢqa türk uruqları idi...Qaraman bəyliyi baĢçısı Mehmet

bəy Konyanı tabe etdikdən sonra 15 may 1277 (10 zilhiccə 675)-ci ildə belə

bir buyruq vermiĢdi: ―ġimdən gerü divanda, dərgahda, bargahda, məclisdə

və meydanda türkcədən baĢqa dil kullanılmayacaqdır‖. [2, s.295,333]

Faktlar sübut edir ki, təkcə Hülakü xanın vaxtında deyil, tatar-monqol-

ların hər üç yürüĢlərində Azərbaycana çoxlu sayda türk tayfaları gəlib. 

Azərbaycana tatar-monqolların ilk yürüĢ zamanı onların tərkibinin türk tay-

falarından ibarət olmasının aĢağıdakı tarixi mənbə bir daha sübut edir. Ġbn 

Əl-Əsir (1160-1234) ―Əl-Kamil Fi-T-Tarix‖ əsərində tatarlara qarĢı düĢmən 

fikirlər yazsa da onların türk olduğunu sübut edib. Ġbn Əl-Əsir öz əsərinin 

―Tatarların Azərbaycana gəlməsi‖ bölümündə yazır: ―Özbəyin (Özbək ibn 

Pəhləvan Azərbaycan Atabəylər dövlətinin sonuncu hökümdarı (1210-1225) 

qullarında olan AquĢ (Nəsrəddin AquĢ Atabəy Özbəyin Arandakı hakimi) 

adlı bir türk gəlib bunlara qoĢuldu. Bu AquĢ dağlarda və düzənlərdə yaĢayan 

türkmənlər, kürdlər və qeyri əhalini bir yerə yığıb öz ətrafına çox adam top-

ladı. Ondan sonra tatarlara qoĢulmaq məqsədilə onlara bir adam göndərdi. 

Tatarlar da onun bir irqdən, bir nəsildən olduğunu nəzərə alaraq, təklifi qə-

bul etdilər.‖ [3, s.140] 

Bu fakt bir daha sübut edir ki, tatar-monqolların ilk yürüĢündə də 

Azərbayana gələn qüvvələrin əksəriyyəti türklər olmuĢlar. Lakin qəribədir 

ki, ―Azərbaycan tarixinə dair qaynaqlar‖ kitabının müəllifləri qeyd edirlər 

ki, Ġbn Əl-Əsir monqolları tatarlar adlandırıb. Yəni guya bunların əsil adı 

monqollardır, lakin ərəb müəllifi bunları yanlıĢ olaraq tatar adlandırıb. Fikri-
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mizcə müəlliflər bu qeydi ―Azərbaycan tarixinə dair qaynaqlar‖ kitabı nəĢr 

olunan dövrün ictimai-siyasi vəziyyətini nəzərə alaraq göstərsələr də, hazır-

da bu məsələlərə obyektiv yanaĢmağa ciddi ehtiyac var. 

Azərbaycanda tatar etnoniminin adını əks etdirən oronimlərdən aĢağı-

dakılarını göstərmək olar: Tatar kəndi (Cəbrayıl rayonu), Tatar düzü (Cəbra-

yıl rayonu, Nüsüs kəndi), Tatar dərəsi (Cəbrayıl rayonu, Kürdlər kəndi), Ta-

tar qaya (Laçın rayonu, Haqnəzər kəndi), Tatarlılar yaylağı (Laçın rayonu, 

Alxaslı kəndi), Tatargöl (AbĢeron yarımadasında göl), Tatar çayı (ġəmkir 

rayonu), Tatarlı kəndi (ġəmkir rayonu), Tatarməhlə kəndi (Neftçala rayonu) 

[10, s.112] Tatar yalı (Dilican Ģəhərində məhəllə), Tatar Təzəkəndi – (Ġrəvan 

quberniyasının Ġrəvan qəzasında, indiki Zəngibasar (Masis) rayonunda 

kənd) [5,s. 16]. Bu siyahı uzatmaq da olar. 

Tatar-monqol adlarının əksəriyyəti tarixən Azərbaycan xalqının isim 

adlarına çevrilib. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Cəfər Cabbarlı ―Oqtay eloğ-

lu‖ əsərinin qəhramanına Çingiz xanın oğlu adını verməsi də təsadüfü deyil. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, tatar-monqolların 

yaratdıqları dövlətlərin hökümdarlarının, Ģəhərlərinin adlarının mütləq əksə-

riyyəti türk adları olduğundan Azərbaycana XIII əsrdə üç dəfə yürüĢ etmiĢ 

tatar-monqolların da əksəriyyəti türk tayfaları olmuĢ və yerli türk tayfalarla 

qaynayıb qarıĢaraq etnogenez prosesində iĢtirak etmiĢlər. 

Nəticə 

Hazırda tatarların tarixdəki yeri və rolu ilə son illər bu sahədə ciddi iĢ-

lər görülməkdədir. Türkdilli Ölkələrin ƏməkdaĢlıq ġurası (Türk ġurası) 

dövlət baĢçılarının Naxçıvan sammitində Beynəlxalq Türk Akademiyası ya-

radılması, 31 may 2018-ci il tarixində AMEA ilə Monqolustan Elmlər Aka-

demiyası arasında elmi əməkdaĢlıq haqqında saziĢ imzalanması və digər iĢ-

lər tatar-monqolların tarixinə aid obyektiv tədqiqatların ortaya çıxmasına 

münbit Ģərait yaradır. 

Beynəlxalq Türk Akademiyası bu sahədə bir sıra müsbət layihələr hə-

yata keçirib. BaĢ qərargahı Qazaxıstanın paytaxtı Astanada yerləĢən Akade-

miya Monqolustan tərəfi ilə birgə ġiveet Ulan külliyyəsi də daxil olmaqla 

bir neçə yerdə ciddi tədqiqatlar aparmağa baĢlayıb. Azərbaycan, Qazaxıstan, 

Qırğızıstan, Türkiyə və Rusiyadan dəyərli türkoloq və arxeoloqların iĢtirakı 

ilə Beynəlxalq Türk Akademiyasının təĢkil etdiyi ―Tanrı dağından Ötükənə: 

Böyük Çöl xalqlarının tarixi və mədəni dəyərləri‖ adlı beynəlxalq ekspedi-

yanın gördüyü iĢləri buna misal göstərmək olar. Bu ekspedisiyanın həyata 

keçirdiyi layihə haqqında yazıda qeyd olunur ki, ―Bəlkə çoxlarına qəribə gö-

rünə bilər, amma bizi Monqolustana bağlayan qəribə hisslər və sıx tellər var. 

Dünyada Monqolustan deyincə, ilk ağla gələn Çingiz xan və böyük mühari-

bələr olsa da, biz türklər üçün bu torpaqlar həm də ana yurdumuz, türk mə-
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dəniyyəti və dövlətçiliyinin təĢəkkül tapdığı yer, ilk türk yazılı abidələrinin 

bulunduğu müqəddəs məkandır... Bəli, bura Türk adının tarixə yazıldığı ilk 

müqəddəs məqam-Bilgə Xaqan, Kültegin daĢ kitabələrinin dünyanın köksü-

nə sancıldığı yerdir! Bura Ata yurdumuz Orxon vadisidir! Bura qədim Türk 

dili, mədəniyyəti, tarixi və dövlətçiliyinin öyrənilməsi baxımından əvəzsiz, 

müqəddəs bir məkandır!‖ 

Yazıda qeyd olunur ki, hazırda Monqolustan ərazisində olan ġiveet 

Ulandan ilk türk yazılı abidələrinin tapıldığı məkandır. Burada olan Orxon 

vadisi türklərin bu ərazilərdə böyük bir sivilizasiya qurmasını təsdiqləyən 

faktlarla zəngindir. Elmə məlum olan ilk türk yazı mənbələrini-Bilgə Xaqan, 

Kültegin və Tonyukuk kitabələrini TĠKA təĢkilatı qoruma altına alıb. Abi-

dələri dağıntılardan qorumaq üçün tikilən səhra muzeyində yazıların oriji-

nalları saxlanılır. Yazıda daha sonra göstərilir ki, hələ mediayaya açıqlan-

ması məsləhət görülməyən əsrarəngiz tapıntılar var. QarĢıdakı ildə tədqiqat-

ların miqyasının geniĢləndirilməsi və bu tapıntıların da ictimaiyyətə açıqlan-

ması gözlənilir. Yeni tapıntıların içərisində qiymətli yazılı mənbələrin də ol-

duğu güman edilir.‖ 

Yazıda türklərlə monqolların eyni etnik kökə malik olması ilə də bağlı 

olan fikirlər də maraq doğurur. Qeyd olunur ki, ―Monqol dili də türk, tunqus, 

koreya və yapon dilləri kimi Altay dillər qrupuna daxildir...Yeri gəlmiĢkən, 

monqollar sovetlərin təsirinə düĢdükləri zamana, yəni kiril əlifbasını qəbul 

edənə qədər qədim türklərdə, Orxon kitabələrində olduğu kimi yuxarıdan aĢa-

ğı yazır və uzun müddət qədim uyğur əlifbasını istifadə edirdilər...Monqolca-

qazaxca böyük lüğətin müəllifi, tədqiqatçı və arxeoloq Napil Bazılhan da xey-

li sözlərin ortaq mənĢəyinin olduğu, zaman keçdikcə fərqlərin ortaya çıxdığı 

qənaətindədir. Əksər monqol tarixçilər də türklərlə monqolların qohum, Çin-

giz xanın da ortaq hökmdarımız olduğu qənaətini paylaĢırlar‖. [8] 

Asiya tarixinə aid ən nüfuzlu mənbələrdən biri sayılan ―Monqolların 

gizli tarixi‖ kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edən f.ü.e.d., prof. Ramiz Əs-

kər kitaba yazdığı ön sözdə tüklərlə monqolların yaxınlığı haqqında deyir: 

―...türkologiya ilə monqolistika addımbaĢı qarĢılaĢır, çarpazlaĢır, üst-üstə 

düĢür, qovuĢur və bəzən heç ayrıla bilmir. Eyni dil ailəsinə mənsubluq, oxĢar 

ictimai-siyasi, tarixi inkiĢaf və həyat tərzi, bənzər ordu sistemi, yüzlərlə ortaq 

termin və söz, türk və monqol xalqlarının etnogenezində iĢtirak etmiĢ eyni 

tayfa birlikləri, bu xalqlara məxsus olan eyni fütuhat və cəngavərlik ruhu, 

dövlət qurma bacarığı, eyni ox və yay, eyni qılınc və at və s. müĢtərək cəhət-

lər varkən, bunların tədqiqi, araĢdırılması çox vacib ikən, Azərbaycanda mon-

qolistikanın inkiĢaf etməməsi təəssüf doğurmaya bilməz‖. [9, s.5]  Monqolların gizli tarixi. Bakı, MBM, 2011, 360 s. 

Hazırda Azərbaycan xalqına məxsus bəzi adlara Monqol xalqında da 

rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Çıngiz (Dəniz), Oqtay (BaĢa düĢən), Ti-
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mur, Teymur (Dəmir), Tərxan (Bacarıqlı), Xaqan (Böyük idarəçi) və bu ki-

mi çoxlu sayda kiĢi adları hər iki xalqda var. Monqol qadın adları içərisində 

çiçəklə bağlı çoxlu sayda adlar var ki, bu adların da oxĢarı türk xalqlarında 

mövcuddur. Məsələn, Çeçeq (Çiçək) Alimçeçeq (Alma çiçəyi), Amarçeçeq 

(Sakit çiçək), Badamçeçeq (Badam çiçəyi), Bayançeçeq (Varlı xanım çi-

çək), Göyoçeçeq (Gözəl çiçək), Zambaqa (Zambaq gülü), Tümençeçeq (Min 

çiçək) və s. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, türk xalqları ilə monqol 

xalqı arasında yer, adam adları və dil baxımından müəyyən yaxınlıq var. 

Müəyyən yaxınlıq olsa da fərqlər də mövcuddur. Məsələn, bir çox monqol 

adları var ki, onlar türk adlarından fərqlənir. Məsələn, hazırda Monqolstan 

rəhbərliyində təmsil olunan Xaltmaaqiyn Battulqa, Jarqaltulqın Erdenebat, 

ġarxuu Lxaçinjav, Badamdorj BatxiĢiq, akademik Duqer Reqdel, arxeoloq 

Çuluun Sampildondov və baĢqalarını göstərmək olar. 

Yekun olaraq mövzu ilə bağlı aĢağdıkı fikirləri irəli sürmək mümkündür: 

 Azərbaycana XI və XIII əsrdə yürüĢ etmiĢ səlcuqlar və tatarlara

fərqli yanaĢmanın kökünü bəlkə də səlcuqlardan fərqli olaraq tatarların Ru-

siyanı iĢğal etməsi və 300 il əsarətdə saxlamsı, tatarlara rus və sovet tarixĢü-

naslığındakı düĢmənçiliyin Azərbaycan tarixĢünaslığına mexaniki Ģəkildə 

keçməsində axtarmaq lazımdır. 

 Hazırda bəzi müəlliflər belə hesab edirlər ki, monqol-tatar sözün-

dən tatar sözünü çıxarmaqla guya tatarları hücumlardan sığortalayırlar. Bu-

nun ardınca onlar gen-bol monqollar haqqında düĢmən fikirlərdən istifadə 

etməsi fikrimicə sadəlövlük olmaqla yanaĢı, həm də elmi cəhətdən səhvdir. 

Onlar öz aləmlərində belə düĢünürlər ki, bu toplumu monqol adlandırmaqla, 

onların Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyatı olmadığını sübut edirlər. Bun-

dan sonra isə arxayın onlar haqqında qərəzli fikirləri kitabdab kitaba köçü-

rürlər. Lakin onlar unudurlar ki, onsuz da türklərə düĢmən olan qüvvələr ki-

minsə bu toplumu monqol adlandırmasından asılı olmayaraq tatar-monqol-

ların əksəriyyətinin türk olduqları bizdən yaxĢı bilirlər. Bu toplumu monqol 

adlandıraraq onların haqqında qərəzli, düĢmən mövqedən əsərlər yazan 

müəlliflərin əksəriyyəti, bəlkə də özləri də bilmədən bu cür yazılarla düĢ-

mən təbliğatına kömək etmiĢ olurlar. 

 Müasir dövrdə Rusiyada, Tatarstanda, Qazaxstanda və digər ölkə-

lərdə bu mövzuda çoxlu saylı alternativ əsərlər yazılsa da Azərbaycanda bu 

sahədə irəlləyiĢlər demək olar ki, yoxdur. Fikrimizcə Azərbaycan tarixçiləri-

nin də bu məsələ bardə alternativ əsərlər yazmasının vaxtı çoxdan çatıb. 

 Azərbaycan tarixinin xarici ölkə, o cümlədən rus tarixçiləri tərəfin-

dən saxtalaĢdırılması haqqında çoxsaylı faktlar mövcuddur. Tarixin saxta-

laĢdırılması prosesini bumeranqa bənzətmək olar. Yəni sonda saxtalaĢdırıcı-

nın özünə qayıdır. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, baĢqa xalqın tarixi 
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saxtalaĢdıran xalqın özünün də tarixi saxtalaĢdırılmağa məhkumdur. AraĢ-

dırmalar sübut edir ki, rus xalqının tarixi də saxtalaĢdırılmaya məruz qalmıĢ-

dır. Müasir dövrdə bəzi rus tarixçiləri Rusiyanın XIII-XIV əsrlər tarixnin IV 

Ġvan Qroznı dövründə, XIX əsrin əvvələrdə və sovet dövründən bilərəkdən 

saxtalaĢdırıldığını iddia edirlər. 

 Fikrimizcə dərslik yazılarkən Azərbaycan Respublikasının milli 

təhlükəsiliyi baxımından məsələlərə yanaĢılmasına ehtiyac var. Əgər milad-

dan əvvəlki tarixi deyil, yalnız milad tarixinin baĢlanğıcından iĢğallarçı yü-

rüĢləri dərsliklərdə təqdim olunmasına fikir versək görərik ki, burada bizans, 

rus, gürcü və s. qüvvələrin iĢğalçı hücumlarından, həmçinin ərəb, səlcuq 

türklərin yürüĢlərindən fərqli olaraq monqollara aid ən kəskin faktlar dərs-

liklərə salınıb. Dərsliklrdə dövlətçilik maraqlarından yanaĢmaqla, ərəb, səl-

cuq yürüĢlərinə aid kəskin faktların dərsliklərə salınmamasını fikrimizcə 

düzgün hesab etmək olar. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azər-

baycan tarixnə aid dərsliklərdə bu kimi mövzular iĢıqlandırarkən düzgün 

olaraq dövlətçilik maraqlarına əməl edildiyi halda çox təəssüf ki, monqol-ta-

tarlara aid yazılarda bunlara əməl olunmur. Fikrimizcə monqol-tatarların yü-

rüĢlərinə də bu prizmadan yanaĢılması vacibdir. 

 Əgər Rusiyada tatar-monqolların varisləri olan tatarlar, baĢqırdlar, 

çuvaĢlar, kalmıklar və digərləri müasir dövrə qədər gəlib çıxmıĢsa, Azərbay-

canda tatar-monqollar özlərinə yaxın olan yerli türk dilli tayfalarla qaynayıb 

qarıĢaraq Azərbaycan xalqının tərkib hissəsinə çevrilmiĢlər. Fikrimizcə 

Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi olan tatar-monqollara qərbi Avropa, rus, 

sovet, ərəb, fars mənbələrinə əsalanaraq onlara olan qərəzli, düĢmən fikirlər-

lin dərsliklərə salınmasına son qoymağın vaxtı çoxdan çatıb. 

 Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 

sonra erməni müəlliflərinin tarixmizə aid saxtakarlıqlarının ifĢası ilə bağlı 

xeyli iĢlər görülüb. Lakin ərəb müəlliflərinin orta əsrlər tariximizə aid qərəz-

li fikirlərinə qarĢı demək olar ki, hələlik heç bir iĢ görülməyib. Dini təssüb-

keĢliyi bir qədər kənara qoysaq görərik ki, Xürrəmilərə, tatar-monqollara aid 

əksər ərəb mənbələri obyektiv deyil, subyektiv xarakter daĢıyır və qərəzli-

dir. Ərəb xilafətinin varlığına son qoymuĢ tatar-monqolların tarixinin onlara 

düĢmən olan ərəb mənbələri əsasında, digər alternativ mənbələr olmadan 

öyrənilməsi, həmin mənbələrdəki müddəaları bir baĢa dərsliklər daxil edil-

məsi fikrimizcə tamamilə səhvdir. 

 Tatarlara düĢmən mövqedən yanaĢan ərəb müəlliflərinin əsərlərin-

dəki faktlara tənqidi yanaĢılmasına və mənbələrindəki qərəzli fikirlərin dərs-

liklərə salmasından imtina etməsinə ciddi ehtiyac var. Bu fikri həmçinin 

Xürrəmilərə qarĢı düĢmən olan ərəb mənbələrinə də aid etmək olar. 
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 RəĢid bəy Ġsmayılovun 1923-cü ildə Bakıda nəĢr edilmiĢ 1993-cü

ildə təkrar çapdan çıxmıĢ ―Azərbaycan tarixi‖ kitabının bir bölümü ―Azər-

baycanda tüklərin və monqolların istilası‖ adlanır. [7s.54] Hazırda nəĢr olu-

nan kitablarda türklərin istilası kimi qeyri-düzgün ifadədən imtina edilərək 

düzgün olaraq bu mövzular ―Səcuqların yürüĢləri‖, ―Əmir Teymurun yürü-

Ģü‖ və s. baĢlıqlar altında verilsə də, ―Monqol iĢğalı‖ baĢlıqları qalmaqdadır. 

Fikrimizcə bu baĢlığın da ―Azərbaycana tatar-monqolların yürüĢləri‖ kimi 

verilməsi daha düzgün olar. 

 Fikrimizcə dərsliklərdə səlcuq yürüĢlərinə Azərbaycan xalqının et-

nogenezi, milli dövlətçılık mövqeyindən yanaĢıldığı kimi, tatarlara da eyni 

mövqedə yanaĢılmasına ciddi ehtiyac var. 
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BÖYÜK BRĠTANĠYA MƏTBUATI  

DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠ HAQQINDA 

BRITISH PRESS ON THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

БРИТАНСКАЯ ПРЕССА О НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ 

КОНФЛИКТЕ 

Xülasə: Məqalə Böyük Britaniya mətbuatında Ermənistan-Azərbay-

can Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı beynəlxalq təĢkilatların çıxartdığı 

qərarların Ģərhi və təhlilindən bəhs edir.Müəllif BirləĢmiĢ Krallığın BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının beĢ daimi üzvündən biri olmasına baxmayaraq 

BMT Təhlükəsizlik ġurası və ya BMT-nin digər qurumlarının münaqiĢənin 

nizamlanması ilə bağlı qərarlarının Britaniya mətbuatında olduqca az iĢıq-

landırılmasından bəhs edir. Məqalədə müxtəlif qəzetlərdə çap olunan məlu-

matlardakı ziddiyyətli məqamlar,fikirlər göstərilir və yanaĢmalar izah olu-

nur. Siyasi məsələlərlə yanaĢı tarix və mədəniyyət abidələrinin dağıdılması 

və məhv edilməsi ilə bağlı məqalələr də müəllif tərəfindən ətraflıaraĢdırıl-

mıĢ, analiz edilmiĢ və qərəzli yanaĢmalar üzə çıxarılmıĢdır. 

Açar sözlər: Britaniya mətbuatı, münaqiĢə, Azərbaycan, təĢkilat 

Abstract: The article deals with the interpretation and analysis of the 

decisions of international organizations on the Armenian-Azerbaijani 

conflict over Nagorno-Karabakh in the British press. Despite the fact that 

the United Kingdom is one of the five permanent members of the UN 

Security Council, the decisions of the UN Security Council or other UN 

bodies on the settlement of the conflict are rarely covered in the British 

press. The article shows the contradictory points, opinions and approaches 

in the information published in various newspapers. Along with political 

issues, the articles on the destruction of cultural monuments were tho-

roughly researched, analyzed and biased by the author. 

Keywords: British press, conflict, Azerbaijan, organization 
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Резюме: Статья посвящена интерпретации и анализу решений 

международных организаций по армяно-азербайджанскому конфликту 

вокруг Нагорного Карабаха в британской прессе. Несмотря на то, что 

Великобритания является одним из пяти постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, решения Совета Безопасности ООН или других 

органов ООН по урегулированию конфликта редко освещаются в 

британской прессе. В статье показаны противоречивые моменты, 

мнения и подходы в информации, опубликованной в различных га-

зетах. Помимо политических вопросов, статьи о разрушении памятни-

ков истории и культуры были тщательно исследованы, проанализиро-

ваны и предвзяты автором. 

Ключевые слова: Британская пресса, конфликт, Азербайджан, 

организация 

Britaniya mətbuatında diqqət yetirilən məqamlardan biri Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı beynəlxalq təĢkilatların çı-

xartdığı qərarların Ģərhi və təhlilidir. Nəzərə çatdıraq ki, Britaniya mətbuatın-

da ən çox yer ayrılan və geniĢ təhlillərlə müĢayət olunan təĢkilatlar içərisində 

yalnız ATƏT və Avropa Ġttifaqının adını çəkmək mümkündür. BirləĢmiĢ 

Krallıq BMT Təhlükəsizlik ġurasının beĢ daimi üzvündən biri olsa da, mət-

buatda münaqiĢənin Təhlükəsizlik ġurası və ya BMT-nin digər qurumları çər-

çivəsində tənzimlənməsinə dair olduqca az məlumat verilmiĢdir. 

1993-cü ilin 3 noyabr tarixli məqalədə yüzlərlə uĢağın digər 16,000 

azərbaycanlıya qoĢulmaq üçün Arazı üzməyə cəhd etdikdə batdıqları qeyd 

edilmiĢdir. BMT-nin Bakı nümayəndəsi Mahmud əl-Səid qeyd etdi ki, ―bizdə 

çayı keçməyə cəhd edənlərin əksəriyyətinin uĢaq olması və onların batması 

haqqında xəbər var‖. Məlumata görə Araz çayının Ġran tərəfi ilə keçdikdən 

sonra Mahmud əl-Səid öz təəssüratlarını belə bölüĢmüĢdü: ―hər Ģey od içində 

idi. ...sərhədin Ġran tərəfində heçnəsiz, ümidsiz minlərlə qaçqın gördüm‖ [13]. 

1994-cü ilin 29 iyul tarixində ―Azərbaycanlılar məğlub olmuĢlar sülhünə razı-

laĢırlar: ermənilərlə Dağlıq Qarabağda atəĢkəs haqqında razılığın uzadılması 

Azərbaycanın region üzərində nəzarəti bərpa etmə Ģanslarını dağıdır‖ baĢlıqlı 

məqalədə Yuq Pop, müharibənin yekunlarını beynəlxalq müĢahidəçilirinin bi-

rinin sözləri ilə ifadə edir: ―baĢa düĢdüyüm qədər ermənilər və azərbaycanlı-

lar siyasi həlli heç əldə edə bilmirlər. Həddindən çox Ģey onları bir-birindən 

ayırır‖. Məqalədə beynəlxalq müĢahidəçi bildirdi ki, məğlub edilmiĢ azərbay-

canlılar öz ərazilərinin itilməsinə imkan verməyəcəklər, amma qalib gəlmiĢ 

ermənilər də Bakını dəstəkləyən BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinə 

rəğmən əraziyə nəzarəti Azərbaycana verməyəcəklər [14]. 
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BMT Təhlükəsizlik ġurası qətnamələrinin yerinə yetirilməməsindən 

Azərbaycanın haqqlı məyusluğu Toni Barberin 2015-ci ilin 12 mart tarixli 

―Azərbaycan: Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində dalğavari effekt hədəsi‖ baĢ-

lıqlı məqaləsində təhlil edilir. Məqaləyə görə, son illərlə müqayisədə Azər-

baycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyev və onun höküməti, diplomatik 

irəliyiĢin olmamasından daha çox məyusluq keçirirlər. Cənab Barberə görə 

Münhendə təhlükəsizlik üzrə illik konfransda Azərbaycan prezidenti Ukray-

nadakı fəaliyyətə görə Rusiyaya qarĢı sanksiyalar tədbiq etdiyinə, Ermənis-

tanın BMT-nin qətnamələrinin yerinə yetirməməyinə qarĢı isə heç bir əhə-

miyyətli addım atmadığına görə Qərbi ikili standartlarda günahlandırırdı [4]. 

2019-cu ildə Nicat Eldarov ―Emercinq Yeurap‖ (―The Emerging Europe‖) 

qəzetində dərc etdiyi məqaləsində bildirir ki, münaqiĢə ilə bağlı Dağlıq 

Qarabağdan erməni qüvvələrinin qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 

BMT qətnaməsinə rəğmən, ölkə hələ də iĢğal olunmuĢ ərazilər üzərində 

eksterritorial yurisdiksiyaya sahibdir, beynəlxalq birlik isə Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə davam edir [7]. 

MünaqiĢənin BMT çərçivəsində analizindən danıĢdıqda UNESCO-ya 

toxunmamaq mümkün deyil. Bu qəbildən Azərbaycana qarĢı 2019-cu ilin 1 

mart tarixində ―Qardian‖ qəzetində çap edilmiĢ ittiham xüsusi diqqət tələb 

edir. Deyl Berning Sava tərəfindən ―Monumental itki: Azərbaycan və ―XXI 

əsrin ən pis mədəni soyqırımı‖ baĢlıqlı məqalə, ―Azərbaycanın məqsədyönlü 

Ģəkildə‖ həyata keçirtdiyi tarixi erməni mədəni irsini öz ərazisində dağıtma-

sına həsr olunur. Məqalənin ilk cümlələrindən birinə əsasən – ―Güman edə 

bildiyiniz kimi mədəni təmizləmənin ən geniĢ kampaniyası ola bilsin Suri-

yada yox, müəyyən dərəcədə məhəl qoyulmayan Cənubi Qafqazda baĢ ver-

miĢdir‖. Qeyd edilən məqalə ―kütləyə arqument‖ (―argumentum ad popu-

lum‖) adlanan ritorik üsul üzərində qurulur. Kütləyə arqument poplulistik 

yazılarda və çıxıĢlarda tez-tez istifadə olunan və özündən dəstək üçün mən-

tiqi dəlillərə və sübutlara deyil, kütləyə müraciət etməyi nəzərdə tutur. Yu-

xarıda təqdim edilən cümlədə müəllif oxucuda intriqa yaradan cümlədən – 

apoziopezisdən istifadə edir [3]. Cümlədə Qafqazda baĢ verən mədəni tə-

mizlənmənin Suriyada baĢ verən təmizlənmədən daha dəhĢətli olması tezis 

qismində irəli sürülsə də, bütün məqalə üzrə bunun təsdiqi istiqamətində heç 

bir təhlil və ümumiləĢdirmələr aparılmır [16]. 

Britaniya mətbuatında Dağlıq Qarabağ münaqiĢənin beynəlxalq təĢki-

latlarda müzakirəsinə dair ən çox məlumat ATƏT ilə bağlıdır. ATƏT-in mü-

naqiĢədə fəaliyyətinə dair ilk məlumat 1992-ci ilin 19 dekabr tarixində 

―Ġndependent‖ qəzetində ―Hərbi əməliyyatlar Qarabağ üzrə gizli danıĢıqları 

korlayır‖ baĢlıqlı məqalədə verilmiĢdi. Yuq Popun yazdığı məqaləyə əsasən, 

18 dekabrda Qarabağda hərbi əməliyyatların bərpası Azərbaycan və Ermənis-
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tan arasında dörd illik münaqiĢənin dayandırılması üçün ən inandırıcı imkana 

aparan gizli danıĢıqları pozdu. Y. Popa görə dekabrın əvvəlində Cenevrədə 

Ermənistan, Azərbaycan, ABġ, Rusiya və Türkiyə nümayəndələrinin gizli gö-

rüĢü iki ölkəni indiyə qədər sülhə ən yaxın vəziyyətə gətirmiĢdi. Məqaləyə 

əsasən Ankarada bir Qərb diplomatı bildirdi ki, ―ümumilikdə pozitiv tenden-

siya hiss olunur: Türkiyə Ģüurlu və məsuliyyətli vasitəçi rolunu oynayır‖. Tə-

Ģəbbüs ―Minsk prosesinin‖ Romada görüĢlərinin çıxılmaz vəziyyətə düĢdü-

yündən və bütün tərəflərin 180,000-lik insanı idarə edən Qarabağ üstündə 

münaqiĢənin bütün tərəflərin maraqlarına zərər gətirdiyi və heç kəsə kömək 

etmədiyini anlayanda meydana çıxdı. Cənab Pop belə nəticəyə gəlir ki, Ermə-

nistan prezidenti Levon Ter-Petrosyan deyəsən Azərbaycanın əksəriyyəti er-

mənilərlə məskunlaĢan anklav üzərində suverenliyi qoruma məsələsində gü-

zəĢtə getməyə hazırdır: ―Prezidentdə insanlara yeganə çıxıĢ yolunun, əvvəlcə 

sülh, növbəti mərhələdə isə status məsələsinin gəldiyini izah etməyə kifayət 

qədər cəsarəti olacaq. Əgər əhali üçün beynəlxalq zəmanət varsa, status üzrə 

güzəĢt mümkündür. Əvvəlcə biz atəĢkəs qurmalıyıq‖. Bütün bunlara baxma-

yaraq Yuq Popa görə Bakıdakı diplomatlar bildirdi ki, hərbi əməliyyatların 

sıçrayıĢı Azərbaycanı sülh prosesindən imtina etməyə məcbur etdi. [14]. 

Nəzərə çatdıraq ki, Britaniya mətbuatında ATƏT-in Minsk qrupunun 

müharibə dövründə fəaliyyəti və BudapeĢt sammiti haqqında məlumatlar ol-

duqca məhduddur. Xronoloji cəhətdən müharibədən ATƏT haqqında ilk 

məlumat Lissabon sammiti ilə əlaqədardır. 1997-ci ilin 25 iyul tarixində Fil 

Rivz ―Necə Ermənistan müharibəni uddu, amma nefti uduzdu‖ baĢlıqlı mə-

qalə dərc etmiĢdi. Fil Rivzə görə münaqiĢənin tənzimlənməsi müddətində 

Ermənistana ən güclü zərbə Lissabon sammitində vurulmuĢdur: ―(Ermənis-

tandan savayı) hər bir ölkə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində ən 

yüksək status əldə etməni nəzərdə tutan qətnaməni qəbul etdi‖. Məqaləyə 

əsasən, diplomatlardan biri bildirdi ki, ―O vaxtdan bəri onlar (Ermənistan) 

dünyanın onların üstünə atıldığını hiss edirlər. Mentalitet dəyiĢikliyi, ruh 

düĢkünlüyü baĢ verdi‖ [15]. 

Aprel döyüĢlərindən sonra ATƏT vasitəçilik funksiyasını nüfuzlu 

―FaynenĢl Tayms‖ qəzeti təhlil etmiĢdi. Qəzetə əsasən, 1 aprel tarixində 

atəĢkəs imzalanmasından bəri ən ağır döyüĢlər baĢ verəndə, Rusiyanın xarici 

iĢlər naziri və müdafiə naziri öz Azərbaycan və Ermənistan həmkarlarına bir 

neçə saat ərzində zənglər edirdi. Bir neçə gün sonra məhz Moskvada Rusi-

ya, Ermənistan və Azərbaycan ordu rəhbərləri arasında üçtərəfli atəĢkəs qu-

rulmuĢdur. Moskvanın enerjili diplomatiyası ABġ, Fransa və Rusiyanın 

həmsədrliyi altında olan ATƏT-in Minsk Qrupunun iĢini kölgədə qoydu. 

Müəllifə görə Minsk Qrupu Moskva atəĢkəs haqqında razılığı imzalatmaya-

na qədər yəni, 5 aprelə qədər yığıĢmırdı. 
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Aprel döyüĢlərindən sonra Madrid prinsiplərinin həyata davamlılığı 

Laurens Broersin 11 aprel 2016-cı il tarixində ―Dağlıq Qarabağda kövrək 

atəĢkəsin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əzmli diplomatiya zəruridir‖ 

baĢlıqlı məqaləsində tədqiq edilir. L. Broersə görə bu həqiqətdir ki, 10 il ər-

zində ATƏT-in Minsk Qrupu, Ermənistan və Azərbaycanın prezidentləri və 

onların xarici iĢlər nazirləri 2007-ci ildə təqdim olunan Madrid prinsiplərini 

müzakirə edirlər. Lakin tərəflər Madrid prinsipləri müddəalarının ardıcıllıq 

məsələsində fikir ayrılığına malikdirlər. Madrid prinsipləri Azərbaycana 

Dağlıq Qarabağ ətrafında iĢğal olunmuĢ ərazilər üzərində yurisdiksiyanın 

verilməsini, sülhməramlıların yerləĢdirilməsini, Ermənistan ilə ərazini bir-

ləĢdirən dəhlizin bərqərar olmasını və həmçinin mübahisənin yekun həlli ki-

mi Dağlıq Qarabağın siyasi statusunun referendum vasitəsilə həll edilməsini 

nəzərdə tutur: ―Lakin keçən həftə baĢ verən zorakılıqdan xeyli qabaq bir 

çoxları regionda, xüsusilə Qarabağ erməniləri bu ideyanı yaxĢı halda qeyri-

mümkün, pis halda isə qeyri-səmimi hesab edirdilər‖. 

ATƏT-in indiyə qədər fəaliyyətinin natamam olduğunu bildirən        

L. Broers, Madrid prinsiplərinin gerçək görsənməsi üçün məkik diplomati-

yadan da artıq Ģeyin tələb olunduğunu qeyd etdi. Məqaləyə görə 5 aprel tari-

xində Minsk Qrupunun bütün 11 üzvü tərəfindən son illər ərzində birinci də-

fə edilən inklüziv bəyanat yaxĢı baĢlanğıc oldu. Britaniya aliminə görə AĠ-

nın fəaliyyət göstərən üzv-dövlətinin AĠ-nın rəsmi nümayəndəsi kimi Minsk 

Qrupuna daxil olması zəruridir və bunun üçün Minsk Qrupunun rekonstruk-

siya olunma vaxtı çoxdan yetiĢibdir: ―Bu həm kollektiv Avropa məsuliyyəti-

ni vurğulaya, həm də ayrı üzv dövlətlərin liderliyini vurğulaya bilər‖. Məqa-

ləyə əsasən, bundan sonra ATƏT tərəfindən 3 öhdəlik zəruridir. Birincisi, 

tərəflərin təhlükəsizliyinin təminatı üzrə möhkəm və konkret öhdəliklər: 

―bunsuz onların siyasi razılaĢmaya keçiddə zəruri risklərin nəzərdən keçiril-

məsi üçün az stimulları vardır‖. L.Broersə görə aprel döyüĢləri Rusiyanın 

―simmetrik silahlandırma‖ siyasətinin iflasını nümayiĢ etdirdi: ―...Etnik tər-

kibinə görə geosiyasi hesablamalarda müzakirəsi uzadılan sülhməramlıların 

yerləĢdirilməsi münaqiĢə tərəfləri tərəfindən ənənəvi olaraq dəstəklənmir. 

Amma beynəlxalq birliyin atəĢkəs üzərində nəzarətə münasibətdə fəaliyyət-

sizliyi mümkün faciəvi total müharibəyə gətirə bilər. ...Mülki monitorinq 

Ermənistan-Azərbaycan sərhədi regionunda mövcudluq tarixinə malikdir və 

bərpa olunaraq, geniĢlənə bilər‖. Ġkinci öhdəlik tərəflərin siyasi problemləri-

nin həlli üçün zəruridir. DanıĢıqlar prosesi son illərdə Ermənistan və Azər-

baycan prezidentlərinin və yalnız xarici iĢlər nazirlərinin periodik görüĢləri 

səviyyəsinə qədər yavaĢıyıb. Prosesin olmadığı üçün nəticə də qaçılmaz ola-

raq disfunksional vurğu yaradan masa üzərində problemlərin kəmiyyəti ilə 

formatın darlığı arasında Ģokedici səviyyədə qarĢılıqlı asılılığa gətirir. Uzun 
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müddət ərzində prosesin inkiĢaf etməsi üçün iĢçi qrupların və xüsusi elçilə-

rin yeridilməsi ilə danıĢıqların diversifikasiya olunması təklif olunurdu. L. 

Broers bütün deyilənlərdən belə nəticə çıxardır ki, ritorikada monotonluq və 

iĢtiraka monopoliya pozulmalıdır. Britaniyalı mütəxəssisin beynəlxalq bir-

likdən tələb etdiyi üçüncü və son öhdəliyi ―keçən həftəki zorakılığın geniĢ 

və ictimaiyyət üçün açıq istintaqını‖ həyata keçirtməkdir: ―ATƏT atəĢkəsin 

pozulması üzrə istintaqın həyata keçirilməsinə öz məhdud mandatına artıq 

istinad edib. Buna yenidən baxılmalıdır. Bundan savayı ondan artıq mülki 

əhali arasında ölümün tam olaraq araĢdırılması istənilən gələcək proqresin 

vacib Ģərti olmalıdır‖ [5]. 2016-cı ilin 29 dekabr tarixində ―FaynenĢl 

Tayms‖ qəzetində Katrin Hill, ATƏT-in monitorinq prosesini elan edilməmiĢ 

missiyaları nəzərdə tutmadığına görə ―diĢsiz‖ proses kimi tənqid etmiĢdi [10]. 

AĠ-nın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində passiv rola malik olma səbəbləri 

2002-ci ilin iyununda Kay Lyük və Eloy Riqautun Nottingem Universitetinin 

―AĠ vasitəçi kimi‖ (―EU as Mediator‖) adlı jurnalında çıxan məqaləsində 

təhlil olunmuĢdu. Müəlliflərə əsasən AĠ münaqiĢə tərəflərinə Birliyin mo-

del/metodunu təklif edə bilər. Məqalədə AĠ-nın münaqiĢənin tənzimlənmə-

sində passiv mövqeyə malik olması BirləĢmiĢ ġtatların müxalifəti ilə izah olu-

nur. Məqalədə bildirilir ki, AĠ münaqiĢəsinin tənzimlənməsinə istiqamətlənən 

―Cənubi Qafqaz Birliyi‖ ideyasının təməllərində idi və Avropa Siyasi Tədqi-

qatlar Mərkəzi (―CEPS‖) tərəfindən ―Cənubi Qafqaz Paktı‖nı bir tənzimlən-

mə modeli kimi irəli sürmüĢdür. Lakin ABġ-ın müqaviməti ilə rastlaĢdıqda 

avropalılar ―pakt‖ əvəzinə, ―proses‖ haqqında danıĢmağa baĢladılar [2, s. 29]. 

AĠ-nın passiv fəaliyyətinin 10 il sonra da dəyiĢməz qalması 2012-ci il-

də iĢıq üzü görmüĢ Ulvi Pepinovun məqaləsində də təsdiqlənir: ―Həqiqətən, 

AĠ-nın Dağlıq Qarabağ və Cənubi Qafqaza ümumilikdə münasibəti qeyri-ar-

dıcıl olub, gəzməyə hazırlaĢan və hələ də güvənsiz addımlar edən uĢağı xa-

tırladır‖. Müəllifə görə Avropa siyasətçiləri üçüncü ölkələrin daxili siyasət-

lərində lazımı dəyĢikliklərə nail olmaq üçün ―qamçı‖ və ―kökə‖ siyasətini 

vaxtaĢırı istifadə edirlər. Cənab Pepinova əsasən AĠ-nın ümumi səciyyəsi 

―qamçılardan‖ çox ―kökələrdən‖ istifadə etməkdən ibarət olsa da, məhz 

sanksiyaların və xüsusilə məqsədyönlü sanksiyaların tədbiqi Cənubi Qafqa-

zın iki ölkəsində müsbət dəyiĢiklərin yaranmasına Ģərait yaradacaqdır [12]. 

Bir il sonra ―Emercinq Yeurap‖ nəĢrində Piter M. Teysin məqaləsi 

dərc edilir. Məqalədə cənab Teys nəinki münaqiĢəyə elmi-siyasi cəhətdən 

düzgün tərif verib, Qarabağı ―erməni hərbi qüvvələri tərəfindən iĢğal olunan 

Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisi‖ qeyd edir, həmçinin münaqi-

Ģənin hər iki tərəfə, habelə regionun özünə və Avropaya müxtəlif hədələr 

daĢıdığını da diqqətə çatdırır. Analitikə görə Azərbaycanın BirləĢmiĢ Krallıq 

ilə ikitərəfli strateji münasibətlərinin 100 illiyini qeyd etdiyi vaxtda Londo-
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nun bu prosesdə fəal rol oynaması bütün tərəflərə çox sərfəli olardı. Lakin 

müəllif rəsmi Londonun müsbət rolunu ayrıca tərəf qismində deyil, NATO 

və Avropa strukturları çərçivəsində həyata keçirilmə zəruriliyini ortaya qo-

yur. Müəllifə görə NATO və Avropanın təhlükəsizlik təĢkilatları Qafqazda 

möhkəm sülhün bərqərar olması və qanlı münaqiĢənin qalan nəticələrini ara-

dan qaldırmaq üçün razılaĢdırılmıĢ birgə addımlar atmalıdır. Dağlıq Qara-

bağ münaqiĢəsi beynəlxalq siyasi təĢkilatlarla yanaĢı Ġnsan Haqqları Üzrə 

Avropa Məhkəməsi kimi hüquqi təĢkilatlarda da geniĢ müzakirə olunur. Adı 

çəkilən beynəlxalq hüquqi müəssisədə münaqiĢə tərəflərinin bir-birinə qarĢı 

iddiaları Cessika Qavron tərəfindən tədqiq edilmiĢdi. Xanım Qavronun 

―Böyük Palata tərəfindən uyğunluq qərarı‖ baĢlıqlı məqaləsi 2012-ci ildə 

―EHRAC‖ bulletin jurnalının 17-ci bölümünün 14-15-ci səhifələrində dərc 

edilmiĢdi. Məqalədə ―Sarkisyan Azərbaycana qarĢı‖ məhkəmə iĢindən bəhs 

olunur. Ġddiaçı olan Minas Sakisyan 1992-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə görə öz evindən qaçmağa məcbur olan ermə-

ni qaçqınıdır. Məqaləyə görə o 2009-cu ildə dünyasını dəyiĢir və onun həyat 

yoldaĢı və uĢaqları onun adından Avropa məhkəməsinə ərizə ilə müraciət 

edirlər. 1992-ci ilə qədər M. Sarkisyan öz ailəsi ilə birlikdə Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə sərhəddə olan ġaumyan rayonununda  

Gülistanda yaĢayırdı. Məqaləyə görə cənab Sarkisyan iddia edirdi ki, 1992-

ci ildə Azərbaycan qüvvələri Gülistanı bombalayanda o və onun ailəsi hə-

yatlarına təhlükə hiss etdilər. Ġddiaçı iddia edirdi ki, onun Gulistandan məc-

buri köçməsi və Azərbaycan höküməti tərəfindən onun mülkinin və evinin 

qaytarılmasına məhəl qoymaması Avropa Ġnsan Haqqları Konvensiyasının 

mülkiyyətin qorunması haqqında I (1) maddəsini və ailə həyatına hörməti 

təcəssüm etdirən VIII maddəsini pozur. O həmçinin 13-cü maddəyə əsasla-

naraq Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə görə Azərbaycanda öz evlərini tərk et-

məyə məcbur olan etnik ermənilər üçün əlçatan (hüquqi) vasitələrin olma-

masından Ģikayət edirdi. Daha sonra 8-ci maddəyə əsaslanaraq erməni qə-

birstanlıqlarının dağıdılması və buna görə kədərləndiyindən Ģikayət edirdi. 

Nəhayət o 14-cü maddənin (diskriminasiyaya qarĢı) pozulmasını qeyd edib, 

zorakılıq qurbanlarının yalnız Azərbaycanda yaĢayan etnik ermənilərin ol-

masını və Azərbaycan hökümətinin ermənilərə hücumlar haqqında istintaq 

aparmadığı və ya onların mülkiyyətinin qanunsuz ələ keçirilməsinə görə 

kompensasiyanın verilmədiyini bildirdi. 

Məqaləyə görə Palata öz yurisdiksiyasını BaĢ Palataya verdi, Ermənis-

tan höküməti isə üçüncü tərəf kimi məsələyə müdaxilə etdi. Məqalənin ―ərazi 

yurisdiksiyası və Azərbaycanın məsuliyyəti‖ olan hissəsində bildirilir ki,ca-

vabdeh ölkə olan Azərbaycan məhkəmədə qeyd etdi ki, 2002-ci ildə AĠHK ra-

tifikasiya etsə də, AĠHK-nın Ermənistan Respublikası tərəfindən iĢğal olunan 
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ərazilərində təmin edilməsinə təminat verə bilməyəcəyini bəyan etmiĢdi. Xa-

nım Qavrona görə məhkəmə AĠHK tədbiqi ilə bağlı Azərbaycanın bəyanna-

məsinin əsaslı olmadığı haqqında qərar verdi. Beləliklə, Cessika Qavrona gö-

rə Avropa məhkəməsi Azərbaycan hökümətinin etirazını rədd etdi. 

Bütün bunlara rəğmən məqaləyə görəMəhkəmə qeyd etdi ki, iddiaçı-

nın köçü 1992-ci ildə Azərbaycanın AĠHK-nı (2002-ci il apreldə) ratifikasi-

ya etdiyinə qədər baĢ verdiyinə görə, bu səbəbdən məhkəmənin səlahiyyəti 

çərçivəsindən kənara çıxır. Buna baxmayaraq, məhkəmə qərara aldı ki, onun 

sonradan evinin əlçatan olmaması 2002-ci ildən bəri nəzərdən keçirilə bilən 

daimi vəziyyət olub. Dağıdılan məzarlarla bağlı iddianın nəticələrini təhlil 

edən müəllif bildirir ki, məhkəmənin verdiyi qərar görə iddiaçı, erməni mə-

zarlıqlarının Azərbaycanda ümumi dağıdılma vəziyyəti səbəbindən ―qur-

ban‖ ola bilməzdi, beləki o qəddar təsir və ya fəaliyyətsizliyə məruz qalmalı 

idi. Bu səbəbdən də Məhkəmə iddiaçının iddiasının bu hissəsini rədd etdi. 

Məqaləyə görə Məhkəmə qərara aldı ki, 2002-ci ildə Azərbaycan AĠHK-

nı ratifikasiya etdiyindən və Ermənistan və Azərbaycanın Avropa ġurasına da-

xil olandan sonra Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini dinc yolla tənzimlənməyi öhdə-

sinə götürdüyündən və danıĢıqlar davam etdiyindən iddiaçı müəyyən müddət 

ərzində həllin əldə olunacağını məntiqi olaraq gözləyə bilərdi. 

Aparılan araĢdırmalar müəyyən etdi ki, Britaniya mətbuatında ən çox 

yer və geniĢ təhlillər ATƏT və Avropa Ġttifaqı kimi təĢkilatlara həsr olunub. 

BirləĢmiĢ Krallıq BMT Təhlükəsizlik ġurasının beĢ daimi üzvündən biri ol-

sa da, münaqiĢənin Təhlükəsizlik ġurası və ya BMT-nin digər qurumları 

çərçivəsində tənzimlənməsinə olduqca az material həsr edilib. MünaqiĢənin 

BMT çərçivəsində analizləri bir o qədər siyasi yox, daha çox sosial-mədəni 

spektrdən, UNESCO-nun fəaliyyətinin təhlili bucağından aparılmıĢdır. Mət-

buatda Azərbaycana qarĢı yayılan məlumatlara, dövlətimizin səfiri baĢda ol-

maqla bir çox Ģəxslər cavab məktub və məqalələr ilə mətbuatda çıxıĢ etmiĢ-

lər. Hər iki tərəfin irəli sürdükləri arqumentlər sistemləĢdirilərək, qarĢılıqlı 

sürətdə müqayisə olunmuĢdur. 

ATƏT-in müharibə dövründə fəaliyyətini əks etdirən mətbuat mate-

riallarına əsasən, döyüĢlərdə ardıcıl məğlub olduğu müddətdə Ermənistan, 

Dağlıq Qarabağ üçün tələblərini mədəni muxtariyyətə qədər azaldaraq, 

ATƏT-in vasitəçiliyi ilə sülhə razı idi. Mətbuata əsasən, müharibədə yeni-

dən üstünlük qazanan Ermənistan ATƏT-in vasitəçilik missiyasını bir daha 

rədd etmiĢdir. AraĢdırma nəticəsində müəyyən olundu ki, ATƏT-in münaqi-

Ģə ilə bağlı keçirtdiyi heç də bütün sammitlər mətbuatda əks olunmayıb. 

Mətbuat mövcud sammitlər içərisində ən çox Lissabon sammitinə diqqət ye-

tirmiĢdir. Digər sammitlər isə ya ümumiyyətlə müzakirə obyekti olmayıb, 

ya da onlara mətn daxilində çox səthi toxunulmuĢdur.Keçirilən müĢahidələr 
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göstərir ki, Britaniya mətbuatı ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini ümu-

mən neqativ bucaqdan dəyərləndirir və onu fəaliyyətsizlikdə ittiham edir. 

Bu mövqe xüsusilə aprel döyüĢlərində özünü aydın formada biruzə vermiĢ-

di. Beləki, elmi və publisistik mətbuat, toqquĢmanın dayandırılması istiqa-

mətində Rusiyanın aktiv fəaliyyətini, ATƏT-in passiv fəaliyyəti ilə müqayi-

sə edirdi. ATƏT-in fəaliyyətinə dair mövcud tənqidlər çox hallarda kon-

struktiv əsasa malik olub, tərkibinə cari mexanizmlərin yenilənmə və tək-

milləĢmə təkliflərini də daxil edir. Təklif olunan alternativlər içərisində sər-

hədboyu monitorinqin gücləndirilməsi, danıĢıqların geniĢləndirilməsi və di-

versifikasiya olunması, prosesin inkiĢaf etdirilməsi üçün iĢçi qrupların və 

xüsusi elçilərin yeridilməsi, ritorikada monotonluq və iĢtiraka monopoliya-

nın pozulması kimi təkliflər var idi. 

AĠ-nın münaqiĢənin tənzimlənməsində cari passiv mövqeyi bir çox 

müəlliflər tərəfindən tənqid olunmuĢ, onun dinc tənzimlənməyə gətirə bilə-

cəyi perspektivlər isə təhlil olunmuĢdur. Mövcud perspektivlərdən biri kimi 

AĠ-nın münaqiĢə tərəflərində demokratiya və vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢaf 

etdirilməsinə yardım göstərməsi çıxıĢ edirdi. Demokratiyaların bir-biri ilə 

müharibə etməməsi postulatına əsaslanan bu yanaĢma, münaqiĢənin dinc 

tənzimlənməsi istiqamətində Avropa Ġttifaqının verə biləcəyi töhfələrdən bi-

ri hesab olunur. Digər yanaĢma, ATƏT-in Minsk Qrupunda Fransanın həm-

sədrliyinin AĠ ilə əvəzlənməsi üzərində qurulub. YanaĢmaya görə bu dəyi-

Ģiklik, aparıcı iĢtirakçılar olan Rusiya və ABġ-ı tarazlaya bilər. 
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Abstract: The urban identity is read through the images of the city in 

the city. Kevin Lynch, who put the concept of the city image into the litera-

ture and defines its main lines, stated that the city images are an element that 

summarizes the urban identity. Correct structuring and correct positioning 

of city images; It will provide the desired urban identity. In this context, one 

of the most important images in city images is landmark images. Landmarks 

are the most prominent images in the city. It should be questioned whether 

the structures that could be landmark images should be determined before 

the construction and whether they reflect the desired city identity. In this 

context, the positioning of the Mertim skyscraper and La Sagrada Familia, 

which are the most prominent landmarks of Barcelona and Mersin, in the 

city and its place in the city identity are examined. 

Keywords: Urban Identity, The Image of the City , Landmark, Mer-

tim Skyscraper, La Sagrada Familia 

Xülasə: ġəhər kimliyi Ģəhərdəki Ģəhər imgələri köməyi ilə oxunur. ġə-

hər imgəsi konsepsiyasını ədəbiyyata qoyan və onun əsas xətlərini müəy-

yənləĢdirən Kevin Lynch, Ģəhər imgələrinin Ģəhər kimliyini xülasə edən bir 

element olduğunu bildirdi. ġəhər imgələrinin düzgün qurulması və düzgün 

yerləĢdirilməsi; istədiyiniz Ģəhər kimliyini təmin edəcəkdir. Bu çərçivədə 

Ģəhər imgələri arasında ən əhəmiyyətli imgələrdən biri də nirəngi imgələri-

dir. Nirəngilər Ģəhərdə ən aydın imgələrdir. Nirəngi imgəsi ola biləcək 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 



As a Landmark Image that Reflects the Urban Identity; Mertim Skyscraper and La Sagrada Amilia 

 

89 

strukturların tikintidən əvvəl planlaĢdırılmalı və istədiyiniz Ģəhər kimliyini 

əks etdirib-etməməsi sual altına alınmalıdır. Bu çərçivədə Barselona və 

Mersinin ən aydın nirəngiləri olan Mertim göydələni və La Sagrada Fami-

lia'nın Ģəhərdəki yerləĢməsi və Ģəhər kimliyindəki əhəmiyyəti yoxlanmıĢdır. 

Açar sözlər: ġəhər kimliyi, ġəhər Ġmgəsi, Nirəngi, Mertim Göydələni, 

La Sagrada Familia 

 

Абстракт: Городская идентичность читается через образы города 

в городе. Кевин Линч, который ввел понятие образа города в литера-

туру и определил его основные черты, заявил, что образы города-это 

элемент, который обобщает городскую идентичность. Правильное 

структурирование и правильное позиционирование городских образов; 

Это обеспечит желаемую городскую идентичность. В этом контексте 

одним из наиболее важных изображений в изображениях городов явля-

ются изображения ориентиров. Достопримечательности-это самые за-

метные изображения в городе. Следует задаться вопросом, следует ли 

определять структуры, которые могут быть знаковыми изображения-

ми, до начала строительства и отражают ли они желаемую идентич-

ность города. В этом контексте рассматривается позиционирование 

небоскреба Мертим и Храма Святого Семейства, которые являются 

наиболее заметными достопримечательностями Барселоны и Мерсина, 

в городе и его место в городской идентичности. 

Ключевые слова: Городская идентичность, образ города, ориен-

тир, небоскреб Мертим, Саграда Фамилия 

 

With the general use of image; It is the appearance that a perceived 

object creates in the mind [1]. All objects leave some marks in the mind. 

Some of these traces are more dominant than others. Cities, like objects, 

leave some marks in people's minds. These traces left by cities in the mind; 

It is defined as images of the city. In other words, city images are traces 

formed by people's senses in their consciousness [2, p.74]. 

The image of the city is the pieces that remain in the mind of the ob-

server. The image of the city has a deep relation with perception. In the 

perception of the city image; interpretation and memories are important. In 

the observer's perception of the city image, the movement and perceptual 

openness of the observer are as important as the characteristic power of the 

city image. Kevin Lynch explained the concept of the city image in a 

concrete framework [3, p.153]. The city image is the elements that remain in 

the perception of the observers. Urban images are physical urban com-

ponents identified with the city. Urban images have the power to affect the 
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city. Urban images are like a summary of the city. Lynch talks about five 

different city images observed in the city. These are the image of path, node, 

edge, district and landmark[3, p.46]. 

Paths are channels that people use all the time. These channels are; It 

can be street, street, walkway, water canal, hall, corridor, subway line or 

railroad. Most people consider paths as the most effective city image [3, 

p.47]. Paths are one of the most important images that determine the charac-

ter of the city. In addition to this, as it provides vehicle and human circula-

tion; They are the most used images among the city images. This situation

creates an organic bond between the image of the path and the human.

Although paths are constantly being renewed in the city, they are building

elements that change functionally little.

People take an active role in the image of the path. People; Sometimes 

he acts as a driver and sometimes as a passenger on these images. Paths 

feeding the urban fabric; It is the memory of the city with its structures, 

names and functions [4, p.42]. The reputation of some of the path images 

has transcended the city limits. The streets, which form the backbone of the 

city plan in Barcelona, are world-renowned road images[5]. Venice's water 

canals are path images that host 20 million tourists a year [6]. 

The node image is where people, roads and regions intersect. Con-

centrations occur at these points. Node images provide fluidity between re-

gions and paths. These points are the places where the heart of the city beats. 

The scope of these points is quite wide [3, p.47-48]. Node images are the 

focal points of the city as they are places where concentration occurs. These 

points are the most strategic places of the city in every aspect [7, p.58]. 

Human circulation is high in node images. Therefore, they are econo-

mically valuable places. Node images; There may be intersections where 

roads intersect, structures where people concentrate, stops where transporta-

tion networks intersect, squares that allow passage between different re-

gions. In this context, Mecidiyeköy Square is an important knot image. It is 

an important node image of the D100 Istanbul Ring Road, which includes 

the metro and metrobus stops, providing the passage between ġiĢli and 

Mecidiyeköy, and surrounded by shopping centers. 

The areas identified with a function and differentiated in the sur-

rounding city due to reasons arising from this function are called the image 

of the district. District images are generally the images with the widest area 

among the city images [3, p.47]. Main district images found in cities; parks 

and gardens, industrial areas, mass housing areas, shopping centers, tourist 

areas, forest areas, airports, archaeological sites, military areas, hospital 

areas, sports areas and other complex building groups. In cities that have 
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been expanded in a planned way, the images of the district are separated 

from each other with sharp boundaries. However, in cities that have 

undergone unplanned growth, the images of the district are intertwined in an 

irregular structure. 

Although edges have a dominant character, they are places that are 

perceived moderately by observers [7, p.61]. Edges are linear elements that 

are not considered by humans as a road or a zone [3, p.47]. They are the 

elements that partially or completely prevent the passage that separates 

roads, regions, cities, countries and land parts from each other. In the cities; 

seas, lakes, rivers, mountains, forests, walls, walls, fences, castles, administ-

rative borders and border gates are distinctive edge images. Some of the 

edge images constructed by humans have an important place in world 

history. One of these is the Berlin Wall as a edge image; It has an important 

position in the international political order. The Berlin Wall has gone 

beyond being a edge image and has become a symbolic structure [8]. 

Landmarks are city images that can be distinguished from their 

surroundings by their dimensions in the cities they are located in. Because 

of these features, landmark images are the reference points of cities. Land-

mark images are the dominant elements that make up the city silhouette. In 

the cities; High topographic formations, skyscrapers, towers, mosques, sta-

diums, castles, statues, minarets, monuments, monuments, chimneys, elect-

ric poles, radio antennas, mountains and hills are the main landmarks. The 

landmark images are the places where the directions and directions are made 

in the cities [3, p.48]. 

The situation of landmark images in cities is like black dots on a white 

canvas. Landmark images are well-known buildings of the city in terms of 

their dimensions. The Eiffel Tower in Paris, the Coliseum in Rome, the 

Great Wall of China in Beijing, and the Taj Mahal in Agra are important 

landmark images. Some landmark images such as the Statue of Liberty; It 

has become the symbol of the state and even the country, not only as an 

image of the city [9, p.6-7]. 

Urban identity is the set of features that distinguish the city from other 

cities. There are many elements that make up the urban identity. Cities; It 

acquires an identity as a result of the blending of physical, historical, social, 

cultural, economic, functional and political identities. There are concrete 

and abstract elements that make up the urban identity. The concrete aspects 

of identity and visible to the observers are the city images. Urban images are 

the pillars of concrete urban identity. Images of roads, nodes, regions, bor-

ders and landmarks in cities; They are elements that summarize the visible 

identity of the city. Observers read the visible identity of any city through 
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city images. Because images of the city are the pieces that remain in the 

minds of the observers after watching the city. 

In order to create the desired identity, cities should position their city 

images correctly and design them in line with the desired identity. Cities 

that do not move in this direction will face a distorted urban identity. The 

first perceived element of urban identity is city images. Because only seeing 

is enough. The sense of sight is a sense that dominates all the senses and is 

the most effective sense in remembering[10, p.106]. Even if the observer 

does not visit the city, a basic approach to the city's identity can be formed 

in his mind. All other factors that shape the urban identity in the minds of 

the observers; occurs over time and through different sensory organs. 

Throughout history, people have wanted to build tall structures due to 

some needs. Sumerians built the Tanrıdağı Tower approximately 5 thousand 

years ago as a result of a religious need. The relationship of high-rise buil-

dings with power and belief has continued throughout history [11]. The 

Tower of Babel was built as a result of such a need. Both towers mentioned 

are the tallest structures in the cities where they are located. Beliefs shaped 

landmarks in cities. A similar approach has continued in Islamic architect-

ture. Mosques and minarets were generally built as the tallest in the city 

when they were built. Examples of this approach are also seen in Christian 

architecture. Churches and bell towers were the tallest structures in the city 

when they were built [12, p.3-7]. 

After the industrial revolution, landmark images in cities began to 

change. Places of worship continued to exist in the city as landmark images, 

but buildings with different functions exceeded the buildings of places of 

worship in terms of their dimensions. This situation was also observed in 

Anatolian and Thrace lands. Built during the Ottoman period; fire towers, 

observation towers, clock towers exceeded the dimensions of places of wor-

ship. In the last periods of the Ottoman Empire, residential buildings also 

exceeded the dimensions of places of worship. 

Despite all the effects of globalization in Turkey, places of worship 

maintain their position as a landmark in cities. However, in different cities of 

Turkey, buildings with different functions also come to the fore as a landmark 

image. Atakule in Ankara, Clock Tower in Yozgat, Jumping Towers in 

Erzurum, Double Minaret Madrasa in Sivas, Tower Site in Konya, Private 

Administration Business Center in KahramanmaraĢ, Trojan Horse and 

Martyrs Monument in Çanakkale, in Iğdır Genocide Monument, Fethiye 

Mosque in Kars, Clock Tower in Çorum, Four-Legged Minaret in Diyarbakır, 

Sabancı Central Mosque in Adana, Urfa Castle in ġanlıurfa, Iconova 

Residence in Gaziantep, Yivli Minaret in Antalya, Zonguldak Lavuar Towers 
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exist in the city as a landmark image of the Kurt Tile Factory Chimney in 

EskiĢehir, Selimiye Mosque in Edirne and Bayburt Castle in Bayburt. 

New structures named as skyscrapers in the last 50 years with the 

effect of globalization and new technological developments; It has been one 

of the most prominent landmarks of cities. One of these skyscrapers is the 

building named Mertim in Mersin. Mertim, the tallest building in Mersin, is 

the tallest building in Turkey in the period 1987-2000 [13]. The building can 

be seen from almost everywhere in the city. In terms of its size and location, 

it is the most prominent landmark of the city. 

The heights and widths of the buildings in the cities are different from 

each other. Cities consist of many recesses and protrusions. No city is 

composed of elements with the same elevation as a wonder of symmetry. 

Landmark images are elements that stand out among other structures in 

cities with their size and location. To images of landmarks in world cities; 

Eiffel Tower in Paris, Colosseum in Rome, Opera House in Sydney, Angkor 

Vat in SiemReap, Empire State Building in New York, Tac Mahal in Agra, 

Pisa Tower in Pisa, Saint Basil's Cathedral in Moscow, Big Ben in London 

Acropolis in Athens, Christ the Redeemer Statue in Rio de Janeiro, Burc 

Khalifa in Dubai, Mount Fuji in Shizuoka, Mount Kilimanjaro in Moshi, 

Hollywood Sign in Los Angeles, Shanghai Tower in Shanghai, 101 

Skyscraper in Taipei, Ulm 'de Ulm Cathedral and Hagia Sophia in Istanbul 

can be given as examples. 

There are also many landmarks in the city of Barcelona. However, the 

most well-known and popular among them is undoubtedly; La Sagrada 

Familia (Big Family) Church. The buildings around La Sagrada Familia are 

almost the same height. La Sagrada Familia stands out with its size in this 

region. The towers of the church have a height and density that can be seen 

from many parts of the city. Although construction of La Sagrada Familia 

began in 1882, it is still unfinished today. The estimated end date is pro-

jected to be 2026. In the construction where many architects work; The most 

important name is undoubtedly the world famous architect, Antoni Gaudi 

[14]. The church, where Gaudi's art can be seen clearly, is the attraction 

point of the city. 9 million tourists visited Barcelona in 2018. 4.5 million 

tourists visited La Sagrada Familia with tickets. [15] La Sagrada Familia is 

one of the biggest landmarks in the city. The church is used as a symbol of 

the city of Barcelona due to its historical background and architectural 

structure [16]. 

Mertim skyscraper in Mersin and La Sagrada Familia church in 

Barcelona are the most important landmark images reflecting the identities 

of cities. As it is mentioned at the beginning of the study, images are traces 
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left on the observer. When the identities of the cities are examined through 

these two structures, it is seen that the city of Mersin has experienced a dis-

torted globalization and there is an irregularity between the city's structures. 

However, looking at the city of Barcelona and the positioning of La Sagrada 

Familia, it is seen that the city was built on a grid plan and the historical 

buildings were positioned in a planned way. In the city of Mersin, the land-

mark images are scattered throughout the city. Minarets and plazas such as 

the Mertim skyscraper are the main landmarks in the city. The physical 

image of Mersin shows that the dominant identity in the city is sea and eco-

nomy based. However, the city has gained a complex and chaotic identity, 

since there are no obvious transitions between regions. However, when we 

look at the city of Barcelona, although it is not as advantageous as Mersin in 

terms of natural environment, as a result of the city's planning, a dominant 

historical identity is seen in the city. The city does not exhibit a chaotic and 

complex identity. Although historical identity is dominant in Barcelona, the 

city contains many important elements in different areas. However, since the 

transitions between regions in the city are clear, this does not make the city 

unable to form its identity. Barcelona has made La Sagrada Familia, one of 

the biggest buildings of the city and the landmark image of the city, a sym-

bol of the city. However, it could not make Mersin the highest building of 

the city and the region as a city symbol. This comparison can be brutal. Be-

cause La Sagrada Familia is not only a work of art but also has historical 

and religious importance. The Mertim skyscraper, which is the triangulation 

image of the city of Mersin, has none of these features. However, this is not 

an excuse. Because the Empire State building, which has similar features in 

New York, and the Burj Khalifa building in Dubai, have become the sym-

bols of cities. In this aspect, administrators and societies should produce 

long-term and inclusive plans while creating the identities of cities and 

positioning city images. Such a proactive approach will enable cities to ac-

curately express their identities through images. 
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РУКОПИСИ КАРАБАХСКИХ АВТОРОВ 

Xülasə: AMEA Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda qorunub saxla-

nılan nadir əlyazma əsər nüsxələrinin arasında elmin müxtəlif sahələrində 

böyük xidmət göstərmiĢ bir sıra məĢhur Qarabağlı müəlliflərinin əlyazmala-

rı da mövcuddur. Elm tarixində Ģərəfli yer tutan bu müəlliflərinin əsərlərinin 

əlyazma nüsxələri həmçinin poliqrafiya baxımından da dünya kitab xəzinə-

sinin gözəl nümunələri kimi qiymətləndirilə bilər. Bu tədqiqata Qarabağlı 

müəlliflərin türk, ərəb və fars dillərində yazdıqları əsərlərin əlyazmalarını 

daxil edərək, onların müəllifləri, həm də katibləri haqqında məlumat veril-

miĢdir. Mədəni və elmi irsimizin bu nüsxələri ilə yanaĢı tədqiqatda Qara-

bağdan olan və fərqli məzmunlu əlyazmaların üzünü köçürmüĢ katiblərin 

adları da qeyd olunmuĢdur. 

Açar sözlər: Qarabağ, əlyazma,nüsxə, müəllif. 

Абстракт: Среди редких рукописей, хранящихся в Институте 

рукописей имени Физули НАНА, есть рукописи ряда известных Kара-

бахских авторов, оказавших большую услугу в различных областях 

науки. рукописи произведений этих авторов, занимающие особое 

место в истории науки, также могут считаться прекрасными образцами 

мировой книжной сокровищницы с точки зрения полиграфии. В дан-

ном исследовании представлена информация о рукописях произве-

дений карабахских авторов. Наряду с этими копиями нашего культур-

ного и научного наследия в исследовании были упомянуты имена сек-

ретарей, которые переписовали рукописи Карабаха 

Ключевые слова:  Карабах, рукописи, копия, автор. 

Abstract: There are manuscripts of the authors from Karabakh, who 

have worked on various branches of science, amongst unique manuscripts 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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copies of ANAS Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli. 

The manuscript copies of the works of the authors, who have a great place 

in the history of science, might also be assessed as perfect examples of 

worldwide book treasury in terms of polygraphy. In this paper, we have 

tried to give information about authors from Karabakh and the text of their 

works, including manuscripts in Turkic, Arabic and Persian languages. 

Karabakhi scribes’ names, who have copied out manuscripts with varied 

content, were included in the study besides these manuscripts of our cultural 

and scientific heritage. 

Keywords: Karabakh, manuscripts, copie, author. 

AMEA Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda
 
qorunan nadir əlyazma 

əsər nüsxələrinin arasında elmin müxtəlif sahələrində əsərlər yazmıĢ Qara-

bağlı müəlliflərin də əsərlərinin əlyazmaları mühafizə edilir. Bu əsərlər həm 

mətn baxımından, həm də paleoqrafik baxımından dəyərli əsərlədir. Biz bu 

tədqiqata Qarabağlı müəlliflərin müxtəlif məzmunlu əlyazma əsərlərinin an-

caq müəyyən bir hissəsini daxil etmiĢik. 

Mir Möhsün ibn Hacı Seyyid Əhməd Nəvvab Qarabaği 

Mir Möhsün ibn Hacı Seyyid Əhməd Nəvvab Qarabaği ġuĢa Ģəhərin-

də 1833-cü ildə anadan olmuĢdur. Təhsilini ġuĢada alan Nəvvab türk, ərəb, 

fars dilləri ilə yanaĢı riyaziyyat və astrologiya kimi elm sahələrini də öyrən-

miĢdir. O, həmçinin ədəbiyyat və müsiqi sahələrində də hərtərəfli biliyə yi-

yələnmiĢdir. ÇoxĢaxəli yaradıcılığa malik Nəvvab mahir rəssam olaraq or-

namental divar rəsmlərini , gözəl xətlə yazdığı əlyazma əsər nüsxələrinin və 

Ģəxsi mətbəəsində daĢbasma üsulu ilə çap etdiyi kitabların illüstrasiyalarını 

çəkmiĢdir. Çoxsaylı Ģeirlərin müəllifi olan Nəvvab, müxtəlif elm sahələrini 

əhatə edən türk və fars dillərində əsərlər də yazmıĢdır. Mir Möhsün Nəv-

vab 1918-ci ildə ġuĢa Ģəhərində vəfat etmiĢdir [2, s.18; 6, s. 192]. Hazırda 

onun əsərlərinin otuza yaxın əlyazma nüsxəsi Füzuli adına Əlyazmalar Ġnsti-

tutunda saxlanılır. Biz bu nüsxələrdən avtoqraf (müəllif nüsxəsi) olanlardan 

bir neçəsini misal göstərmək istəyirik. Belə ki, Nəvvabın ―Divani-əĢari-far-

si‖ adlı fars dilində yazdığı iki avtoqraf divan nüsxəsi (B-3037; B-5234) 

mühafizə edilir. Nüsxələrə fars dilində qəzəl, rübai, Hafiz ġirazi və Sədi 

ġirazinin Ģeirlərinə yazılmıĢ təxmislər daxil edilmiĢdir. 1898-ci ildə yazılmıĢ 

nüsxədə (B-5234) Nəvvabın bəzi Ģairlərin Ģeirlərinə cavab olaraq yazdığı 

nümunələr də vardır. Bu nüsxədə Nəvvab görkəmli Qarabağlı Ģəxsiyyətlərin 

(Uğurlu bəy Qarabağinin oğlu Rəhim bəy, Ġbrahim xan CavanĢirin nəvəsi 

Cəfərqulu xan ,ġeyxülislam Axund Əhməd və s.) vəfat tarixlərini qeyd et-

miĢdir. Əlyazmalar Ġnstitutunda Nəvvabın Həzrət Hüseynə həsr olunmuĢ 12 

mərsiyədən ibarət ―Dəvazdəh bənd‖ adlı avtoqraf əsərinin əlyazması da (B-
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7053) mühafizə edilir. 1897-ci ildə fars dilində yazdığı bu əsər məcmuəyə 

daxil edilmiĢir. Müəllif tərəfindən əsərin sərlövhəsi qızılı, yaĢıl və göy rəng-

lərdən istifadə edilərək yazılmıĢdır. Bu əsərin avtoqraf olmayan daha üç 

nüsxəsi (B-1627,B-7049, D-347) institutda qorunmaqdadır. Nəvvabın diqqət 

çəkən avtoqraflarından biri də ―KəĢf əl-həqiqeyi-məsnəvi‖ adlı əsərinin əl-

yazmalarıdır (B-475, B-863, M-79). Üç cilddən ibarət olan bu əsərə fars di-

lində mənzumə və təmsillər Ģəklində nəsihətlər daxil edilmiĢdir. Nəsihətlər 

müxtəlif məzmunlu olub, atalar sözlərindən istifadə edərək cəhalət, hiylə-

gərlik, tənbəllik kimi pis əməllərdən uzaq durmağı və təhsil almağın xeyirlə-

rindən bəhs edir. Nəvvabın klassik Azərbaycan muğamatına dair 1883-cü il-

də yazdığı ―Vuzuh əl-ərqam‖ adlı risaləsinin yeganə avtoqraf nüsxəsi də 

(B-237) Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılır. Əsərdə musiqinin yaranma 

tarixi ilə yanaĢı muğamatın güĢə və Ģöbələri cədvəllərdə izah etmiĢdir. Dini 

məzmunlu əsərinə gəldikdə isə bu əsərlər həm fars və həm də türk dilində 

yazılmıĢdır. Bu əsərlərdən ―ġəms əl-hidayə‖ adlı əsərinin nüsxəsi (B-2038) 

diqqət çəkir. Nüsxə müəllifin nəzarəti ilə 1887-ci ildə ġuĢada Molla Əbdül-

əli Qaracadaği tərəfindən köçürülmüĢdür. Əsərdə Nəvvab islam ilə xristian-

lığın müqayisəli təhlilini vermiĢdir. 

Nəvvabın yaradıcılığında müəllifi olduğu əsərlərin avtoqraf nüsxələri 

arasında miniatürlər çəkilmiĢ nüsxələrdə vardır. Bunlardan biri 1864-cü ildə 

fars dilində yazdığı ―Bəhr əl-həzən və kənz əl-mihən‖ (M-147) adlı iki hissəli 

əsərdir. Abidənin mətnini Nəvvab böyük ustalıqla rəngarəng çiçək motivləri 

ilə bəzəyərək dörd sütünda yazmıĢdır. Abidədə ayrı-ayrı kompozisiyalarda 

verilmiĢ və Qacar dövrünün miniatür rəssamlıq üslubuna aid edilən beĢ mi-

niatür çəkilmiĢdir. Miniatürlərdə Kərbəlada baĢ vermiĢ müharibə səhnələri, 

Ġmam Hüseyn mücahidlərinin Ģücaətləri və s. təsvir olunmuĢdur. Əsərin eyni 

tərtibatlı ―Kənz əl-mihən‖ ikinci hissəsində isə on iki imam haqqında qəsidə-

lər, türk və fars dillərində yazılmıĢ Ģeirlər daxil edilmiĢdir. Nəvvabın istər 

müəllif, istər rəssam və istərsə də cildiçi kimi hazırladığı bu abidə Azərbaycan 

kitab sənətini öyrənmək baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Mir Möhsün Nəvvabın türkdilli əsərləri də 

saxlanılır. Onun türk dilində yazdığı avtoqraf əsərlədən biri ―Təzkirə‖ 

(M-67) olub, XIX əsr Azərbaycan Ģairlərinin həyat və yaradıcılığından bəhs 

edir. 1892-ci ildə yazdığı bu əsər üç hissədən ibarət olub, özündən əvvəl ya-

ĢamıĢ məĢhur Ģairlərdən, ikinci hissədə öz müasiri olan Ģairlərdən və son 

hissədə isə məĢhur olmayan Ģairlədən bəhs edir. Nəvvabın türk dilində yaz-

dığı əsərlərdən digəri isə ―Kifayət əl-ətfal‖ adlı astrologiyadan bəhs edən 

əsər olub, 12 məqalədən ibarətdir. Əsərin üç avtoqraf nüsxəsi (B-735;B-

828;B-1326) institutda qorunmaqdadır. Hər üç nüsxə 1899-cu ildə yazılmıĢ-

dır. Müəllif bu əsərdə rus, türk və fars dillərində ayların adlarından, günlərin 
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saylarından, ulduzlardan və günün tutulmasından bəhs edir. Nəvvab bu nüs-

xələrdə günün tutulması səbəblərini və planetlərin vəziyyətinin izahlarını 

zərli və müxtəlif rəngli boyalarla qeyd etmiĢdir. 

Mir Aqil Kövsəri Həmədani Qarabaği 
Mir Aqil Kövsəri Həmədani Qarabaği (v. 1628) Səfəvi I ġah Abbas 

dövründə Ġsfahanda yaĢayıb-yaratmıĢdır. Azərbaycan Ģairi Kövsəri Nizami 

Gəncəvinin "Xosrov və ġirin" poemasının təsiri ilə fars dilində eyni adlı 

məsnəvi yazmıĢdır [13, IV, 2789, 3022]. Fars dilində yazılmıĢ bu əsərin Əl-

yazmalar Ġnstitutunda üç əlyazma nüsxəsi (M-29;M-74; B-6657) qorunmaq-

dadır. Bu nüsxələrdən biri miniatürlü və nəfis tərtibatlı olub, Məhəmmədəli 

ibn Məhəmməd Ġbrahim tərəfindən 1829-cu ildə köçürülmüĢdür. Əlyazmada 

Təbriz miniatür məktəbinə aid edilən səkkiz rəngli miniatür çəkilmiĢdir. Bu 

nüsxənin sonluğunda (144a) əlyazmanın Murtuzaqulu xanın sifariĢi ilə ha-

zırlandığı qeyd olunmuĢ və yanında möhürlər basılmıĢdır. Möhürün birinin 

üzərində ―Əbduhu Murtuzaqulu Kakəvənd‖, digər üçündə isə katibin adı 

―Əbduhu Məhəmmədəli‖ yazılmıĢdır. BaĢqa bir nüsxə Mir Möhsün Nəvvab 

Qarabaği tərəfindən 1902-ci ildə ġuĢada köçürülmüĢdür. Sonuncu nüsxədə 

isə katib və tarixi haqqında məlumat olmasa da paleoqrafik xüsusiyyətlərinə 

görə nüsxəsini XIX əsrdə ġuĢada köçürüldüyünü ehtimal etmək olar. 

Əl-Ğəni Əbülqasim ibn Əli əĢ-ġuĢeyi 

Əl-Ğəni Əbülqasim ibn Əli əĢ-ġuĢeyi dövrünün fəqih, mütəfəkiri və 

qazisi kimi məĢhur olmuĢdur. Qarabağda, ġuĢada anadan olan alim ilk təhsi-

lini vətənində aldıqdan sonra Ġsfahana getmiĢdir. Ġsfahanda Molla Əhməd 

Nəraqi və baĢqalarının yanında təhsilini davam etdirmiĢdir. Alim daha sonra 

Nəcəfə getmiĢ və oradada təhsil almıĢdır. Təhsilini tamamlayan Əbülqasim 

ibn Əli vətəninə geri dönür və tədrislə yanaĢı qazi kimi də fəaliiyət göstərir. 

Alim 1864-cü ildə vəfat etmiĢdir. GeniĢ Ģairlik fəaliyyəti olmasa da, alimin 

ərəb dilində yazdığı iki Ģeir də vardır [14,s.62-63]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Əbülqasim ibn Əlinin iki əsərinin əlyazma 

nüsxəsi (B-7793; B-5429) saxlanılır. Bunlardan biri ərəb dili qrammatika-

sından bəhs edən ―əl-Məqasid‖ adlanan qısa həcmli (11 v.) ərəb dilində ya-

zılmıĢ əsər olub, məcməyə daxil edilmiĢdir. Əlyazma 1864-cü ildə Abbasəli 

ibn Kərbəlayi Ağaqulu tərəfindən köçürülmüĢdür. Məcmuənin vəqf olunma-

sı haqqında qeyd vardır. Qeyddən aydın olur ki, əlyazma Gəncə Ģəhərinin 

axundu Molla Vəliyə vəfq edilmiĢdir. Əbülqasim əĢ-ġuĢeyinin ikinci əsəri-

nin əlyazma nüsxəsi isə ―Məfatih əl-cinan fi əbvab əl-iman‖ adlı əqaidə dair 

ərəb dilində yazılmıĢ bir əsərdir. Əsərin köçürülmə tarixi və katibi haqqında 

əlyazmada məlumat olmasa da paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə nüsxənin 

Azərbaycanda və XIX əsrdə hazırlandığı ehtimal edilir. 
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Əbdüləli bin Məhəmməd Hüseyn əl-Bircəndi əl-Bərdəi 

Əbdüləli bin Məhəmməd Hüseyn əl-Bircəndi əl-Bərdəi (v.1521) haq-

qında əldə etdiyiz məlumat çox azdır. Nisbəsindən aydındır ki, o əvvəl Ġra-

nın cənubunda yerləĢən Bircənddə yaĢamıĢ, sonralar isə Bərdəyə köçmüĢ-

dür. Əlyazmalar Ġnstitutunda Mahmud əl-Xərəzminin (v. 850) astronomiya-

ya aid ―əl-Müxəllis fi əl-heyə‖ adlı əsərinə Qadızazə ər-Ruminin Ģərhinə 

yazdığı haĢiyənin bir nüsxəsi qorunub saxlanılır. Əlyazma Tiflisdə ―Ġxlasiy-

yə‖ mədrəsəsində 1615-ci ildə Həsən Muzduri tərəfindən köçürülmüĢdür. 

Nüsxə məcmuəyə daxil (5b-83a) edilmiĢdir. 

Ağazadə Fərhad MəĢədi Rəhim oğlu 
Fərhad MəĢhədi Rəhim oğlu Ağazadə 1880-ci ildə ġuĢa Ģəhərində ana-

dan olmuĢdu. ġuĢa Ģəhər məktəbini bitirdikdən sonra 1898-ci ildə Zaqafqa-

ziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasına qəbul olur. 1900-cü ildə təhsilini ta-

mamladıqdan sonra 1905-ci ilədək müxtəlif Ģəhər (Xaldan, ġuĢa, Gorus və 

Gəncə) məktəblərində müəllim iĢləmiĢdir. 1905-ci ildə pedaqoji fəaliyyətini 

Bakıda davam etdirmiĢ, rus-Azərbaycan və "Səadət" məktəblərində çalıĢmıĢ-

dır. Fərhad Ağazadə həmçinin əlifbamızın islahı yolunda böyük iĢlər də gör-

müĢdür. Təxəllüsü ―ġərqli‖ olan Fərhad Ağazadə 1931-ci ildə ağır xəstəlik-

dən sonra Bakıda vəfat etmiĢdir [ 24 ]. Əlyazmalar Ġnstitutunda onun ―Bakıda 

neft ticarəti və onun müxtəsər tarixi‖ adlı əsərinin əlyazmasının bir avtoqraf 

nüsxəsi (S-346) saxlanılır. Bü nüsxə 1930-cu ildə Bakıda yazılmıĢdır. 

Əbdürrəhim ibn Məhəmməd Bağır ibn Ġsmayıl əĢ-ġuĢalı 

Əbdürrəhim ibn Məhəmməd Bağır ibn Ġsmayıl əĢ-ġuĢalı XIX əsr 

Qarabağda yaĢamıĢdır. O, dövrünün məĢhur müctəhid və qazı nəslinə mən-

sub olan alim olmuĢdur. O, Zəngəzurun Çulundur kəndində anadan olmuĢ 

və ilk olaraq atasından dərs almıĢdır. Sonralar isə təhsili davam etdirmək 

üçün Nəcəfə getmiĢ və orada ġeyx Əhməd Bəhreyni kimi alimlərdən dini 

təhsil almıĢdır. Təhsildən sonra yenidən ġuĢaya geri dönür və orada mədrə-

sələrdə dərs verməyə, tələbə yetiĢdirməyə baĢlayır. Alimin geniĢ tədris 

fəaliyyətinə mane olmaq istəyənlər ondan Rus çar məmurlarına Ģikayət edir-

lər. Əbdürrəhim ibn Məhəmməd Bağır həbs edilərək Tiflisə aparılır. Bir ne-

çə müddət həbsdə qaldıqdan sonra azad edilir. Bu hadisədən sonra alim ġir-

vana köçür və 1858-ci ildə orada vəfat edir. Onun cənazəsi əvvəl ġamaxıda 

torpağa tapĢırılır. Bir müddət sonra isə Nəcəfə Ģəhərinə aparılıb, orda dəfn 

olunur. Əbdürrəhim ibn Məhəmməd Bağır ―Əlil‖ təxəllüsü ilə Ģeirlər də 

yazmıĢdır [4, s.67]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Əbdürrəhim əĢ-ġuĢalının iki əsərinin əlyazma 

aftoqraf nüsxələri mühafizə edilir. Əsərlərdən biri ―MəĢail əl-ənvar fi məca-

lis əl-əbrar‖ adlı təsvvüfə dair əsər olub, 1820-ci ildə ərəb dilində yazılmıĢ-

dır. Əsərin xülasəsi (154a-167b) türk dilindədir. Bu əlyazmanın bütün mö-
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min adamlara vəqf edildiyi haqqında nüsxədə müəllifin qeydi vardır. Qey-

din yanında müəllif öz Ģəxsi möhürünü basmıĢdır. Digər əlyazma isə ―Məfə-

xir əl-üsul‖ adlı üsula dair əsər olub, ərəb dilindədir. Nüsxə 1828-ci ildə na-

məlum katib tərəfindən köçürülmüĢdür. 

Ġsmayil bin Məhəmməd Cavad əl-Qarabaği 

Ġsmayil bin Məhəmməd Cavad əl-Qarabaği dövrünün məĢhur alimlərin-

dən olmuĢdur. O, XIX əsrdə Qarabağda yaĢamıĢdır. Fazil ġərəyani və Fazil 

Məməğaninin tələbəsi olmuĢdur. Mənbələrdə onun ―Subuti-Peyğəmbəri 

Əkrəm‖ və ―MiĢkat əl-muslimin fi isbati nübuvvət‖ adlı əsərlərinin olduğu 

haqqında məlumat verilir [4, s.67]. Əlyazmalar Ġnstitutunda Ġsmayil əl-Qara-

bağinin fars dilində yazdığı ―MiĢkat əl-muslimin fi isbati nübuvvət‖ adlı əsə-

rinin bir əlyazma nüsxəsi (A-434) mühafizə edilir. Əsər Peyğəmbərlərin nü-

buvvətini isbat edən məsələlərdən bəhs edir. Nüsxə Hacı Məhəmməd ən-Nə-

havəndi tərəfindən 1879-cu ildə köçürülmüĢdür. Katibin nisbəsindən nüsxə-

nin Ġranda, Nəhavənd adlanan Ģəhərdə hazırlandığını ehtimal etmək olar. 

ġükrullah əl-Qarabaği 

ġükrullah Qarabaği haqqında mənbələrdə heç bir məlumata rast gəl-

mədik. Amma onun ġuĢada yaĢadığı məlumdur. ―Risaleyi-huruf və xutut‖ 

adlı əsərinin əlyazmasının bir avtoqraf nüsxəsi (M-57) Əlyazamalar Ġnstitu-

tunda mühafizə edilir. Bu əsər hərəkəli nəsx xətti ilə türk dilində 1886-cı il-

də ġuĢada yazılmıĢdır. Əsər müxtəlif xətt növlərinin yaranma tarixindən və 

yazılıĢ qaydasından bəhs edən çox dəyərli əsərdir. 

Sadəddin Sadullah əl-Bərdəi 

Sadəddin Sadullah əl-Bərdəi haqqında mənbələrdə geniĢ məlumat tapa 

bilmədik. Nisbəsindən anlaĢılır ki, müəllif Bərdədəndir. O, dilçi alim olub, 

təqribən XV əsrin əvvəllərində yaĢamıĢdır. Əlyazmalar Ġnstitutunda onun 

ərəb dilində ―Hədaiq əl-dəqaiq fi Ģərh risalə əlamət əl-həqaiq‖ adlı əsərinin 

161 əlyazma nüsxəsi mühafizə edilir. Bu əsər Əbülqasım Carullah Zəməx-

Ģərinin ərəb filologiyasına dair ‖Unmuzəc fi ən-nəhv‖ adlı əsərinə Cəmaləd-

din Ərdəbilinin (v.1627) ―ġərh əl-Unmuzəc fi ən-Nəhv‖ adlı Ģərhinin haĢi-

yəsidir. Əsərin Azərbaycanın fərqli bölgələrində köçürülmüĢ nüsxələrinin 

çoxluğu bu əsərin dərs vəsaiti kimi mədrəsələrdə tədris olunduğunu sübut 

edir. Nüsxələrin ən qədimi 1711-ci ildə Əhməd bin Seyyidəli bin Vəli tərə-

findən köçürülmüĢdür. BaĢqa dəyərli nüsxələrdən isə 1783-cü ildə Məhəm-

məd bin Molla Əli bin Murad və 1780-cı ildə Təqi bin Süleyman bin Seyyid 

Yusifin hazırladığı nüsxələri misal göstərmək olar. Qalan digər nüsxələr isə 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində təqribən XIX əsrdə yazıya alınmıĢdır. 

Dünya əlyazma kitabxana və institutlarında da bu əsərin sayı çoxdur. Dəfə-

lərlə çap edilən əsər ilk dəfə 1905-ci ildə Peterburqda Ģap edilmiĢdir. 
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Mirzə Xosrov ġaiq Axundzadə 

Mirzə Xosrov Axundzadə "ġaiq" təxəllüsü ilə məĢhur olmuĢ müəl-

lim, Ģair və tarixçidir. 1889-cu ildə ġuĢa Ģəhərində ziyalı ailəsində anadan 

olmuĢdur. O, ġuĢa Ģəhərində təhsil almıĢ və sonralar isə 1906-cı ildən baĢla-

yaraq ta 1956-cı ilədək Qarabağda və daha çox isə ġuĢanın müxtəlif mək-

təblərində müəllim olaraq iĢləmiĢdir. Bu məktəblərdən ġuĢada təĢkil olun-

muĢ "Nərimaniyyə" və "HaĢimiyyə" məktəblərinin adını qeyd etmək olar. 

Xosrov Axundzadə 1928-1932-ci illərdə Xocavəndin müxtəlif məktəblərin-

də dərs vermiĢdir. 1932-ci ildə yenidən Mirzə Xosrov ġuĢaya qayıtmıĢ və 

1960-cı ildə orada vəfat etmiĢdir [18 ]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Mirzə Xosrovun Ģeirlərinin toplandığı iki əl-

yazma nüsxəsi (B-8070; B-8066) saxlanılır. Hər iki nüsxə avtoqraf olub, biri 

1960-cı ildə hazırlanmıĢ, digərinin isə tarixi məlum deyildir. Ġnstitutunda 

Mirzə Xosrovun ġuĢanın görkəmli Ģəxsiyyətlərindən və onların mülklərin-

dən bəhs edən əsərinin avtoqraf əlyazma nüsxə də (S-944) mühafizə edilir. 

Bu əsərdə o, Mir Möhsün Nəvvab, Gövhər Ağa, Natavan kimi ġuĢanın iyir-

mi məĢhur Ģəxsiyyətin həyatı və mülkləri haqqında maraqlı məlumatlar ve-

rir. Məsələn, müəllif Nəvvabın həyatı ilə yanaĢı qiraətxanasından, çapxana-

sından, çap üsulundan, cildxanasından, ədəbi məclisindən və s. bəhs etmiĢ-

dir. Bu əlyazma 1959-cu ildə 20 ədəd dəftərxana vərəqlərinin bir üzündə əs-

ki əlifbada türk dilində yazılmıĢdır. 

Məhəmməd vələd Əhməd Əfəndi BərgüĢadi 

Məhəmməd vələd Əhməd BərgüĢadi Qarabağ xanlığının bölgələrin-

dən biri olan BərgüĢadda XIX əsrdə yaĢamıĢdır. Məhəmməd BərgüĢadi hə-

yatı haqqında məlumatı onun əsərlərinin əlyazma avtoqraf nüsxələrindən 

qisməndə olsa əldə edə bildik. Belə ki, Əlyazmalar Ġnstitutunda ərəb, fars və 

türk dillərində yazılmıĢ müxtəlif məzmunlu və həcmli əsərlərin daxil edildi-

yi iki avtoqraf əlyazma məcmuəsi (B-1484; A-210) qorunmaqdadır. Məc-

muələrin birinə BərgüĢadinin 1830-cu ildə türk dilində ― ət-Tibb Nəbəvi‖, 

1824-cü ildə ərəb dilində ―Müxtəsər fi ilm ət-tibb‖, 1823-cü ildə ġuĢada 

türk dilində yazılmıĢ ―Kitab ət-tibb‖ adlı əsərləri və iki qısa həcmli mənzum 

əsər daxil edilmiĢdir. Mənzumələrdən biri ―Mənzumə fi Həqqilləh və ən-

Nəbi‖ və ―Mənzumə li-qavli əl-Qəzali‖ adlanır. Bu məcmuədən aydın olur 

ki, Məhəmməd BərgüĢadi XIX əsrin birinci yarısında ġuĢada yaĢamıĢ və hə-

kimlik fəaliyyəti ilə yanaĢı tibbə dair əsərlər də yazmıĢdır. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda həmçinin BərgüĢadinin ərəb və türk dillərin-

də yazdığı əsərlərin daxil edildiyi digər əlyazma məcmuənin aftoqraf nüsxə-

si (A-210) saxlanılır. Nüsxəyə Əbdülhəlim Müskurinin fəraizə dair əsərinə 

1821-ci ildə ərəb dilində BərgüĢadi tərəfindən yazılmıĢ Ģərhi olan ―əl-Kitab 

min ilmi əl-Fəraiz ― adlı əsəri daxil edilmiĢdir. Əsərin sonunda məcmuənin 
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müəllifi olan Molla Məhəmməd BəgüĢadi vələd Çoban KiĢi tərəfdən vəqf 

edildiyi haqqında qeyd yazılmıĢdır. Məcmuədə həmçinin ġafii hüququna 

dair 1814-cü ildə yazılmıĢ qısahəcmli əsər, 1824-cü ildə türk dilində yazıl-

mıĢ mənzum risalə və qəsidə yer almıĢdır. 

Saleh Axundov Quzanlı Qarabaği 

Saleh Axundov Quzanlı Qarabaği  1870-ci -ci ildə Ağdam rayonunun 

Quzanlı kəndində anadan olmuĢdur. O, ilk ibtidai təhsilini Quzanlı sakini, 

Axund Molla Hüsеyndən almıĢ, fars və ərəb dillərini öyrənmiĢdir. Son-

ra 1884-cü ildə Quzanlı obasına yaxın olan ġuĢa qəzasının Hindrax kəndin-

də açılmıĢ kənd natamam orta məktəbində oxumuĢdur. Sonralar Təbrizdə 

dini təhsil almıĢ Saleh Axundov dilçi olmaqla yanaĢı, həm də həkim idi. 

Mirzə Salеh Quzanlının "Azərtürkcə yeni dolu sözlük" lüğətinin nəfis Ģəkil-

də tərtib olunmuĢ əlyazmasının altı cildinin topladığı bir avtoqraf əlyazma 

nüsxəsi (B-7847) Əlyazmalar Ġnstitutunun xəzinəsində saxlanılır. O, bu lü-

ğətdə onomasik sözləri Azərbaycan dilindən götürüb və latın əlifbası ilə 

(1929-1939-cu illərdə iĢlənmiĢ latın qrafikalı əlifba) iki sütuna yazaraq sıra-

lamıĢdır. Müəllif lüğətin müqəddiməsində adını qеyd edərkən həkim oldu-

ğunu və həmçinin Azərbaycan dilinin Qarabağ Ģivəli 18010 ədəd kəlməsini 

yeni əlifba sırası ilə düzüb, öz əli ilə yazdığını bildirir. Altı cildlik lüğəti 

1924-cü ildə yazmağa baĢlamıĢ, 1949-cü ildə bitirmiĢdir. Saleh Axundov 

lüğətdə izah etdiyi bir çox sözlərin rəsimlərini, ölkələrdən bəhs edərkən isə, 

xəritələrini çəkmiĢdir. 

Məhəmməd Rafii bin Dost Məhəmməd Qarabaği 

Məhəmməd Rafii Qarabağinin mühafizə edilmiĢ elmi irsindən onun 

təqribən XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərində yaĢadığı və Qarabağdan ol-

duğu aydındır. Əlyazmala Ġnstitutunda fars dilində yazdığı ―MəĢrəb əl-AtĢan‖ 

adlı əsərinin 5 nüsxəsi (B-2078;B7390; B-2016; B-6695; B-8071) saxlanılır. 

Bu nüsxələrdən ən qədimi 1815-ci ildə Nuxada Məhəmməd vələd Abdullah 

Əfəndi HaĢımzadə Nuxəvi köçürülmüĢdür. Digər iki nüsxə isə 1844-cü ildə 

Hacı Abdullah Əfəndi və Əbdülkərim Əfqanzadə tərəfindən yazıya alınmıĢ-

dır. Bir baĢqa nüsxə isə Musa ibn Piri Təbrizi tərəfindən 1837-ci ildə hazırlan-

mıĢdır. Son nüsxədə katibin adı Kərim olaraq yazılsa da, yazılma tarixi qeyd 

olunmamıĢdır. ―MəĢrəb əl-AtĢan‖ Ģərh olub, Abdurrəhman Caminin (v.1492) 

ərəb dilinin qrammatikasına aid olan ―ĠnĢa‖ əsərinin Ģərhidir. 

Allahverdi bin Kərim Qarabaği 

Allahverdi Qarabağinin həyatı haqqında mənbələrdə məlumata rast 

gəlmədik. Əlyazmalar Ġnstitutunda onun dini məzmunlu fars dilində yazdığı 

―Zəxirət əl-zakirin― əsərinin bir əlyazma nüsxəsi (B-673) qorunmaqdadır. 

Əsər qırx məclisə bölünmüĢ, Həzrət Məhəmməd (s.) və imamlar haqqında 

hədislərin məcmuəsidir. Nüsxə avtoqraf nüsxə olub, 1896-ci ildə yazılmıĢ-

https://az.wikipedia.org/wiki/1870
https://az.wikipedia.org/wiki/1884
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindrax&action=edit&redlink=1
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dır. Əsərin müqəddiməsində yazılan qeyddən aydın olur ki, o, XIX əsrdə 

Qarabağda yaĢamıĢdır. 

Mövla Yusif ibn Məhəmmədcan əl-Qarabaği əl-MəhəmmədĢahi 

Yusif bin Məhəmmədcan əl-Qarabaği Azərbaycanın məĢhur filosof və 

Ģairi olub, 1532-ci ildə Qarabağın MəhəmmədĢahlı obasında anadan olmuĢ-

dur. Lakin buna baxmayaraq, həyatının çox hissəsini Səmərqənddə yaĢa-

mıĢ, tədrislə məĢğul olmuĢ, «Böyük Axund» adı ilə Ģöhrət qazanmıĢdır. Elə 

həmin dövrdə o, məĢhur sufi Ģeyxi Nəcməddin Kübranın (v.1221) adı ilə 

bağlı olan «kübrəviyyə» təriqətinə daxil olmuĢdur. Yusif əl-Qarabaği həm-

çinin tiblə də məĢğul olmuĢdur. Yusif bin Məhəmmədcan Ġbn Sinanın ―Qa-

nuni fi əl-tibb‖ adlı əsərinə haĢiyə və izahlar yazmıĢdır. Bundan əlavə onun 

məntiq və kəlam elminə dair ərəb dilində yazdığı ―HaĢiyə alə Ģərh Ġsağoci‖, 

―HaĢiyə alə Təzhib əl-məntiq və əl-kəlam‖, ―HaĢiyə alə Ģərh əl-əqayid əl-

əzudiyyə‖ əsərləri də vardır. Alimin əsərləri Türkiyənin müxtəlif əlyazma 

kitabxanalarında və Özbəkistanın ġərqĢünaslıq Ġnstitutunda qorunub sax-

lanılır. Yusif ibn Məhəmmədcan əl-Qarabaği 1644-cü ildə Səmərqənddə və-

fat etmiĢdir [19]. 

Alimin Əlyazmalar Ġnstitutunda Cəlaləddin Dəvvaninin (v. 1502) 

―ġərh əl-əqaid əl-əzudiyyə‖ adlı əsərinə ərəb dilində yazdığı haĢiyənin bir 

əlyazma nüsxəsi (B-6718) mühafizə edilir. Bu haĢiyə həmçinin «HaĢiyəyi-

Xanəgahi» adı ilə də məĢhurdur. Yusif Qarabaği bu əsəri Səmərqəndin Hü-

seyniyyə xanəgahında yazmıĢ və Əbu Hamid Xəlilullaha təqdim etmiĢdir. 

Məcmuədə yer alan abidə yeganə nüsxə olub, Əbdülğəni bin Hacı Məhəm-

məd Əfəndi NəqĢibəndinin Ģəxsi kitabı olmuĢdur. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Qarabağlı katiblərdən isə Məhəmmədqulu bin 

Hüseyn Qarabaği, Mirzə Əli Qarabaği, Məhəmməd Həsən Qarabaği, Mə-

həmməd Əli Əfəndi Qarabaği, Qəhrəman bin Heydər Qarabaği, Əli bin 

Məhəmməd əĢ-ġuĢeyi, BəĢir Qarabaği,Əhməd bin Əli Qarabaği və bir çox 

digərlərinin türk, ərəb və fars dillərində köçürtdüyü müxtəlif məzmunlu 

əsərlər də mühafizə edilir. . 

Apardığımız araĢdırmadan aydın olur ki, AMEA Füzuli adına Əlyaz-

malar Ġnstitutunda müxtəlif elm sahələrinin məĢhur Qarabağlı müəllifləri və 

onların əlyazmaları bir məqaləyə sığmayacaq qədər çoxdur. Bu səbəbdən 

məqalədə Qarabağlı müəlliflərin ancaq bir qismindən və onlara aid olan əl-

yazma nüsxələrdən bəhs etdik
2
.

2
 Tarix və ədəbiyyat sahəsində geniĢ elmi-bədii fəaliyyəti olan Qarabağlı müəllif və 

əlyazmaları  haqqında tədqiqat bu məqaləyə daxil edilməmiĢdir. 
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ġUġADA CABBAR QARYAĞDIOĞLUNUN EV MUZEYĠNĠN 

YARADILMASI PERSPEKTĠVLƏRĠ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ДОМА-МУЗЕЯ ДЖАББАРА 

ГАРЪЯГДЫОГЛЫ В ШУШЕ 

PROSPECTS OF CREATING OF THE HOUSE-MUSEUM OF 

JABBAR QARYAGDIOGLU IN SHUSHA 

Xülasə: Məqalədə dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiĢ ġuĢanın respublikanın mədəni həyatın-

dakı xüsusi yerindən söhbət açılır və burada yaradılacaq yeni muzeylər sıra-

sında musiqi profilli muzeylərin əhəmiyyətindən bəhs edilir. Mədəni turiz-

min, xüsusilə də musiqi turizminin inkiĢafında əhəmiyyətli rol oynaya bilə-

cək Cabbar Qaryağdıoğlunun Ev Muzeyinin yaradılması perspektivlərindən 

danıĢan müəllif sözügedən muzeyin ekspozisiyasının gələcəkdə istifadə olu-

na biləcək ilkin konsepsiyasını təqdim edir. 

Açar sözlər: mədəniyyət, musiqi, turizm, ġuĢa, Cabbar Qaryağdıoğlu. 

Abstract: The article tells about the special place of the city of 

Shusha, which was declared by the head of state Ilham Aliyev as the cultural 

capital of Azerbaijan, in the cultural life of the republic, as well as the im-

portance of creating new music museums here. Speaking about the pros-

pects of creating the House-Museum of Jabbar Qaryagdioglu, which will 

take an important place in the development of cultural and especially musi-

cal tourism, the author presents the primary concept of the exposition of the 

said museum, which can be used in the future. 

Keywords: culture, music, tourism, Shusha, Jabbar Qaryagdioglu. 

Резюме: В статье повествуется об особом месте города Шуша, 

который был объявлен главой государства Ильхамом Алиевым куль-

турной столицей Азербайджана, в культурной жизни республики, а 

также о необходимости создания здесь новых музыкальных музеев. Го-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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воря о перспективах создания Дома-музея Джаббара Гаръягдыоглы, 

который займет важное место в развитии культурного и в особенности 

музыкального туризма, автор представляет первичную концепцию 

экспозиции указанного музея, которая может быть использована в 

будущем. 

Ключевые слова: культура, музыка, туризм, Шуша, Джаббар 

Гаръягдыоглы. 

Kim oxuya bilmirsə o, şuşalı deyil 

Sergey Yesenin [10, s. 3] 

2020-ci ilin payızında Azərbaycanın gözəl guĢələrindən biri – Qara-

bağ iĢğaldan azad edilib. Regionda lazımi infrastrukturun yaradılması ilə ya-

naĢı mədəni və arxeoloji irsin, zərər çəkmiĢ və dağıdılmıĢ abidələrin, mu-

zeylərin, kitabxanaların və digər mədəniyyət ocaqlarının bərpası iĢinə baĢla-

nılıb. Bütün bu məkanların bərpası ilə yanaĢı, bölgədə müasir tələblərə uy-

ğun yeni muzeylər və digər mədəniyyət müəssisələri yaradılacaq. Müharibə-

dən sonrakı vəziyyəti, bir sıra ölkələrin Azərbaycana qarĢı qərəzli mövqeyi-

ni nəzərə alaraq bizim bir hədəfimiz var: Ermənistan tərəfinin yaydığı ste-

reotipləri, təhrifləri, yalanları ifĢa edərək doğru məlumatları beynəlxalq icti-

maiyyətə, geniĢ kütlələrə çatdırmaq. Muzeylər bu iĢdə əvəzsiz rol oynayır. 

Dünyada mədəni turizmin sürətlə inkiĢaf etdiyi bir dövrdə muzeylərin 

inkiĢaf etdirilməsi və müasir tələblərə uyğun yeni muzeylərin yaradılması 

xüsusi önəm daĢıyır. Mədəni turizmin perspektivlərindən bəhs edərək mütə-

xəssislər onun ölkə və bütövlüklə regionun ictimai və iqtisadi inkiĢafı üçün 

əhəmiyyətini vurğulayır. Bu növ turizm vergi gəlirlərinin artırılması, vətən-

daĢların rifahı və sağlamlığının yaxĢılaĢdırılması, kiçik xalqların mədəniy-

yətinin dirçəldilməsi, ətraf mühitin qorunması və s., habelə məĢğulluğun tə-

min olunması, əhalinin həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının satıĢı üçün bazarın geniĢləndirilməsi, regionda mədəni asudə 

vaxtın təĢkili, xalqların intellektual potensialının yüksəldilməsi və s. bu kimi 

imkanlar yaradır [11, s. 97]. 

Fikrimcə, yeni yaradılacaq muzeylər sırasında Qarabağın bir neçə Ģə-

hərinin tarixi muzeyləri də yer almalıdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycan 

mədəniyyətinin, musiqisinin, poeziyasının mərkəzlərindən biri olan ġuĢa Ģə-

hərinin tarixi muzeyi yaradılmalıdır. Sözügedən muzeyin konsepsiyası ha-

zırlanaraq elmi jurnala təqdim edilib və bir neçə kütləvi informasiya vasitə-

sində nəĢr olunub, müəlliflik hüququna malikdir. Yaradılacaq muzeyin böl-

mələrində Ģəhərin salınma tarixindən baĢlayaraq bütün mühüm tarixi hadisə-

lər, ġuĢanın arxeoloji və memarlıq irsi, təsviri incəsənət, ədəbi məclislər, 



Nəzmin CƏFƏROVA 

108 

elm və təhsil, ədəbiyyatın inkiĢafı, ġuĢa xalçaçılığı, ―Qafqazın konservatori-

yası‖nın Azərbaycanın və bütövlüklə dünya musiqi tarixinə verdiyi töhfələrə 

dair materiallar və s. nümayiĢ etdirilməlidir. 

Bir məqamı xüsusi qeyd etmək lazımdır: 44-günlük Vətən müharibəsi 

dövründə iĢğalçı ölkənin vətəndaĢları ilə sosial Ģəbəkələr vasitəsilə çoxsaylı 

mübahisələr, müzakirələr aparılıb. Məlumdur ki, əzəldən azərbaycanlıların 

sıx yaĢadığı Ģəhərlərdən biri olmasına baxmayaraq ġuĢa ermənilər tərəfin-

dən də bir növ sakral dəyər kəsb edən məkandır. Hətta Ġnternet vasitəsilə rus 

dilində «Город Шуша» (―ġuĢa Ģəhəri‖) yazıb axtarıĢ verərkən məlumatların 

arasında mütləq Ģəhərimizin erməni dilində adı və yaranmasının ermənilər 

tərəfindən yayılan versiyası da qarĢımıza çıxır. Sözügedən müzakirələr za-

manı Ermənistan tərəfinə bir sual verməklə mübahisələrə son qoymaq olar-

dı, elə indi də olur: ―Zəhmət olmasa, ġuĢa Ģəhərində doğulan məĢhur erməni 

əsilli Ģairlərin, bəstəkarların, memarların və s. adlarını sadalayın‖. Yəni, bü-

tün yayılan versiya və təhriflərə baxmayaraq bir danılmaz fakt mövcuddur: 

ġuĢa Ģəhəri heç bir vaxt ermənilərin sıx yaĢadıqları məkan olmayıb. Əks 

təqdirdə bu sual qonĢularımızı bu qədər çətinə salmazdı. Axı niyə Mir Möh-

sün Nəvvabdan Üzeyir Hacıbəyliyədək, XurĢidbanu Natəvandan Süleyman 

Ələsgərovadək, Cabbar Qaryağdıoğludan Xan ġuĢinskiyədək onlarla elm və 

mədəniyyət xadimlərinin əksəriyyəti azərbaycanlıdır? Sual ritorikdir... [2, s. 7] 

Sadalanan məqamları nəzərə alaraq ġuĢa Ģəhərinin tarixi muzeyinin 

yaradılmasını prioritet məsələ hesab edirik. Bütün layihələrimizdə olduğu 

kimi bu muzeyi də müasir standartlara uyğun yaratmağı mütləq sayırıq. Bir 

daha qeyd etmək yerinə düĢər ki, XXI əsrdə XIX əsrin klassik muzeylərinə 

bənzər məkanlar yaratmaq olmaz. Lakin texnoloji nailiyyətlərə və dinamik-

lik prinsipinə əsaslanan muzeylərdə mütləq Ģəkildə Azərbaycan və ümumi-

likdə ġərq koloriti öz əksini tapmalıdır. Muzeylərin fəaliyyətində multime-

dia texnologiyalarından istifadə həm dinamik və interaktiv proqram və sər-

gilərin istər respublikamızın bölgələrində, istər də ölkənin hüdudlarından 

kənarda nümayiĢinə geniĢ imkanlar yaradacaq, həmçinin də virtual muzeyin 

tez bir zamanda ərsəyə gəlməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq. Dünyada be-

lə bir təcrübə də mövcuddur: öncədən virtual muzey yaradılır, müvafiq mə-

kan ərsəyə gələndən sonra isə ənənəvi muzey təĢkil olunur. Hər iki halda 

multimedia texnologiyalarının tətbiqi labüddür [1, s. 8]. 

Bu zaman bir mühüm məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Tədqiqatçı-

lar muzey iĢində yeni, o cümlədən rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin zə-

ruriliyini qeyd edərək vurğulayırlar ki, həmin texnologiyalar muzey əĢyasın-

dan üstün olmamalıdır. Yeni texnologiyalar əĢya və ya abidənin dərk edil-

məsi və hərtərəfli öyrənilməsinə təkan verməlidir. Lakin bu vasitələrin mu-

zey əĢyasını əvəz etməsi yolverilməzdir: ―Mədəni dəyərlərin və tarixi irsin 
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qorunub saxlanılması, ümumbəĢəri mənəvi idealların formalaĢdırılması, ta-

rixi yaddaĢın gələcək nəsillərə ötürülməsi prinsiplərini özündə ehtiva edən 

muzeylərin çoxsaylı və müxtəlif özünüifadə üsulları mövcuddur. Ġctimai 

yaddaĢ və simalar saxlancı, məbəd və forum, məktəb və universitet, elmi-

tədqiqat institutu və istehsalat emalatxanası, kitabxana və arxiv, teatr və 

klub, mədəniyyət abidəsi və nəhayət müəssisə – bütün bunların qarĢılıqlı 

əlaqəsi, bir-birini tamamlaması və kompleks Ģəkildə fəaliyyətinə muzey de-

yilir. Əcdadların təcrübəsini gələcək nəsillərə ötürən, fəaliyyətini quruculu-

ğa, cəmiyyətlərin təkmilləĢməsinə yönəldən, maarifçilik missiyasını yerinə 

yetirərək bəĢəriyyətin tarixi Ģüurunu formalaĢdıran muzeylər hər bir sosial-

siyasi paradiqmada, hər hansı qlobal prosesdə öz fərdliliyini tapmalı, ictimai 

yaddaĢı qoruyub saxlamalı və maarifçilik missiyasını yerinə yetirməlidir. Bu 

məsələ muzey kadrlarının yetiĢdirilməsində əsas amil olacaqsa biz muzeyi 

sosial institut kimi qoruyub saxlaya biləcəyik. Əks halda, yəni müasir qlobal 

çağırıĢların ümumi axarına düĢünmədən qoĢulsaq muzey anlayıĢını itirərək 

yalnız xidmət göstərən quruma çevrilə bilərik‖ [8, s. 256]. 

MuzeyĢünas alimlərin fikrincə, muzeylərin maarifçilik fəaliyyətinə və 

muzey pedaqogikasının inkiĢafına marağın artdığı dövrdə real muzey məkanın-

da əyləncə və rekreasiya texnologiyalarından daha geniĢ istifadə edilir: ―Dünya 

turizm sənayesinin sürətli inkiĢafı muzey resurslarının əsas tətbiq istiqamətləri-

ni müəyyən edib. Turizm fəaliyyəti çərçivəsində muzey çox vaxt ekskursiya 

proqramının bir hissəsi kimi çıxıĢ edir ki, belə olan halda da zaman məhdudiy-

yəti yaranır. Mütəxəssislər muzeylər tərəfindən aparılan maarifçilik iĢinin beĢ 

əsas istiqamətini
3
 qeyd edir. Turizm sahəsində bu istiqamətlərin ikisi daha sü-

rətlə inkiĢaf edir: məlumatlandırma və istirahət‖ [9, s. 105]. 

Mədəni turizmin bir növü də musiqi turizmidir. Dünyanın müxtəlif 

yerlərində bu növ turizmin inkiĢafına təkan verən musiqi festivalları, kon-

sertlər və s. təĢkil olunur. Azərbaycanda da bu sahədə bir sıra beynəlxalq 

tədbirlər ölkəyə turistləri cəlb edir. Qəbələ Musiqi Festivalı, ―Muğam Dün-

yası‖ Beynəlxalq musiqi festivalı, ―Ġpək yolu‖ Beynəlxalq Musiqi Festivalı, 

Üzeyir Hacıbəyov Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Mstislav Rostropoviç adına 

Beynəlxalq Musiqi Festivalı və digərləri bu qəbilədən olan tədbirlərdəndir 

[6]. Tədbirlərə qatılan turistlər təbii ki, gəldikləri məkanların muzeyləri, gör-

məli yerlərilə maraqlanır, mədəniyyət ocaqlarını ziyarət edirlər. 

AMEA-nın Memarlıq və Ġncəsənət Ġnstitutunun Azərbaycan musiqisi-

nin tarixi və nəzəriyyəsi Ģöbəsinin müdiri, Əməkdar incəsənət və elm xadi-

mi, akademik Zemfira Səfərovanın qeyd etdiyi kimi, ―dünyada bir neçə Ģə-

3
 Muzey pedaqogikasının beĢ əsas istiqaməti: məlumatlandırma, təlim, ünsiyyət, yaradıcılı-

ğa olan tələbatın ödənilməsi və rekreasiya (istirahət). 
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hər var ki, musiqi onun hər daĢına, qalasına, ab-havasına hopmuĢdur. Belə 

Ģəhərlərdən Avstriyanın Vyana, Ġtaliyanın Neapol, Azərbaycanın da Qaraba-

ğının ġuĢa Ģəhəridir‖ [7]. 

Akademikin ―Qafqazın konservatoriyasının‖ 270 illiyinə həsr etdiyi 

―ġuĢa Azərbaycan musiqisinin qalasıdır‖ («Шуша – цитадель азербайд-

жанской музыки») adlı kitabında vurğulanır ki, ―Mir Möhsün Nəvvab, 

Xərrat Qulu, Hacı Hüsü, Sadıqcan, MəĢədi Ġsi, Əbdülbağı Zülalov (Bülbül-

can), Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, MəĢədi Məmməd Fər-

zəliyev, Ġslam Abdullayev, Seyid ġuĢinski, Bülbül, Zülfi Adıgözəlov, Xan 

ġuĢinski, MəĢədi Cəmil Əmirov, Qurban Pirimov kimi gözəl musiqiçi və 

ifaçıların, Üzeyir Hacıbəyli, Zülfüqar Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, Niyazi, 

Əfrasiyab Bədəlbəyli, Sultan Hacıbəyov, ƏĢrəf Abbasov, Süleyman Ələsgə-

rov, Vasif Adıgözəlov kimi tanınmıĢ bəstəkarlarımızın, dünya Ģöhrətli mü-

ğənni RəĢid Behbudovun və digərlərinin vətəni olan ġuĢa haqlı olaraq Azər-

baycan musiqisinin beĢiyi sayılır‖ [10, s. 3]. 

Məhz buna görə də ġuĢada vaxtilə bir sıra musiqi profilli muzeylər ya-

radılıb. Hazırda bu muzeylərin də bərpası və dirçəldilməsinə dair iĢlərə start 

verilib. Məlumdur ki, yaxın gələcəkdə burada digər tədbirlərlə yanaĢı bey-

nəlxalq musiqi festivalların keçirilməsi planlaĢdırılır. Bunu nəzərə alaraq 

mövcud olmuĢ musiqi profilli muzeylərin bərpası və yeni muzeylərin təĢkili 

böyük aktuallıq kəsb edir. DüĢünürük ki, ġuĢada musiqi irsinə aid muzeylə-

rin təĢkili zamanı müxtəlif mənbə və nəĢrlərlə yanaĢı yuxarıda qeyd etdiyi-

miz elmi əsərdə təqdim olunan materiallar da geniĢ istifadə edilməlidir. 

ġuĢada yaradılmasını çox arzuladığımız görkəmli ustad-xanəndə, ge-

niĢ səs diapazonunun sahibi, Azərbaycan muğam üslubunun yaradıcısı, cari 

ildə 160-illiyi qeyd edilən Cabbar Qaryağdıoğlunun Ev Muzeyində xanən-

dənin həyat və çoxĢahəli yaradıcılığının bütün mərhələləri əks olunmalıdır. 

Təbii ki, bu muzeydə də stend və vitrinlərlə yanaĢı foto, fono və video mate-

rialların nümayiĢi üçün müxtəlif multimedia vasitələri qurulmalı, 3 D ma-

ketlər yer almalı, holoqramlı ekranlar və s. yerləĢdirilməlidir. 

Tarixilik prinsipinə uyğun olaraq ekspozisiyada ilk öncə o dövrdə 

ġuĢanın ümumi mədəni və xüsusilə musiqi həyatının panoraması təqdim 

edilməlidir. XIX əsrdən yaranmağa baĢlayan və Azərbaycan muğam sənəti-

nin inkiĢafında aparıcı rol oynayan musiqi məclislərinin fəaliyyəti (ġamaxı-

da – Mahmud ağa Əhməd ağa oğlu, ġuĢada – Xərrat Qulu Məhəmmədoğlu, 

Mir Möhsün Nəvvab, Hacı Hüsü, XurĢidbanu Natəvan, Bakıda – MəĢədi 

Məlik Mansurov və s.), MəĢədi Zeynal, MəĢədi Cəmil Əmirov, ġirin 

Axundov, Qurban Pirimov və digər məhĢur tar ifaçılarının müəllimi olan 

görkəmli tar ifaçısı Sadıqcanın, tanınmıĢ xanəndələrin yaradıcılığı – bölmə-

də bütün bu məsələlər öz əksini tapmalıdır. 
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―ġuĢa Azərbaycan musiqisinin qalasıdır‖ əsərində çoxsaylı xatirələr 

yer alır, Qaryağdıoğlunun həmkarlarının yaradıcılığı, XIX əsrin sonlarında 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təĢəbbüsü ilə ġuĢada təĢkil olunan teatr ta-

maĢaları və Azərbaycanda teatr sənətinin gələcək inkiĢafı, ġuĢada, Bakıda 

və digər Ģəhərlərdə Haqverdiyevin rəhbərliyilə keçirilən ―ġərq konsertləri‖ 

və ―ġərq axĢamları‖, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanəndələrinin səs-

lərinin qramofon vallarına yazılması barədə ətraflı bəhs edilir, ġuĢa və bü-

tövlüklə Qarabağın o dövrdəki mədəni həyatının dolğun mənzərəsi tədqim 

olunur: ―XIX əsrin ikinci yarısında bütövlüklə Qarabağda, xüsusilə də ġuĢa-

da xanəndə və sazəndə sənəti olduqca inkiĢaf etmiĢdi. Azərbaycanın digər 

Ģəhərlərilə müqayisədə ġuĢada daha çox musiqiçi, ifaçı, xanəndə və tar ifa-

çıları vardı. O dövrün ġuĢası musiqimizin beĢiyi və mərkəzi olaraq Azər-

baycan musiqisinin inkiĢafına təkan verdi‖ [10, s. 145]. 

Muzeyin bölmələrində Cabbar Qaryağdıoğlunun ġuĢada ilk çıxıĢları, o 

dövrün görkəmli xanəndələri tərəfindən qəbul olunması, el arasında tanınıb 

sevilməsi, qardaĢları ilə birlikdə dini məclislərdə çıxıĢları, habelə teatr quru-

luĢlarında iĢtirakı, ġuĢada, daha sonra isə Bakıda təĢkil olunan ―ġərq kon-

sertləri‖ndə çıxıĢları və s. haqqında materiallar sərgilənməli, multimedia re-

sursları vasitəsilə müvafiq ekskursiya proqramlarına uyğun müxtəlif kompo-

zisiyalar təqdim olunmalıdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Cabbar Qar-

yağdıoğlu həm də Azərbaycan opera sənətinin ilk ifaçılarından biri olub: 

―1897-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tərəfindən ġuĢada hazırlanan 

―Məcnun Leylinin qəbri üstündə‖ musiqili səhnəciyində Cabbar Qaryağdı-

oğlu yaratdığı Məcnun rolu ilə həm də operamızın ilk aktyoru oldu. Sonralar 

Üzeyir Hacıbəyli ġərqin ilk operası barədə yazırdı: ―«Leyli və Məcnun» 

operasının yazılıĢına mən 1907-ci ildə baĢlamağıma baxmayaraq, bu opera-

nın yaranması fikri məndə hələ 1897-1898-ci illərdə, 13 yaĢımda ikən ġuĢa 

Ģəhərinin musiqi həvəskarları tərəfindən tamaĢaya qoyulan ―Məcnun Leyli-

nin qəbri üstündə‖ musiqili faciəsini görərkən oyanmıĢdır‖. 1911-ci ildə isə 

Cabbar Qaryağdıoğlu Bakıda ―Nikitin qardaĢlarının teatrı‖nda ―Fərhad və 

ġirin‖ operasının ilk tamaĢasında Fərhad rolunu ifa edir‖ [5, s. 7]. 

XX əsrin əvvəllərində Cabbar Qaryağdıoğlu tarzən Mirzə Fərəc Rza-

oğlu və kamança ifaçısı Dəmirçi Qulu ilə muğam üçlüyü, az sonra isə tarzən 

Qurban Pirimov və kamança ifaçısı SaĢa OqanezaĢvili ilə ikinci muğam üç-

lüyü yaradaraq nəinki Azərbaycanda, bütün Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və 

Yaxın ġərq ölkələrində tanınır. Cabbar Qaryağdıoğlu 500-dən artıq xalq 

mahnısını hafizəsində, yaddaĢında saxlayıb, onlardan 300-dən çoxunu fono-

vala yazdırıb. Xanəndənin özünün bəstələdiyi və sözlərini qoĢduğu mahnılar 

çoxdur. Onlardan ―Ġrəvanda xal qalmadı‖, ―Nə baxırsan yanı-yanı‖, ―Bu gə-

lən yara bənzər‖, ―Qarabağda bir dənəsən‖, ―Qalada yatmıĢ idim‖, ―Tiflisin 
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yolları‖, ―Bülbüllər oxur‖, ―Yeri, dam üstə yeri‖, ―Naxçıvanın gədeyindən 

aĢaydım‖ və s. göstərmək olar. Not savadı olmadığına görə bu yolla o, öz 

mahnılarını itib-batmaqdan xilas edib. 1906-cı ildə Riqada özünün səsini ilk 

dəfə vala yazdıran məhz Cabbar Qaryağdıoğlu olub [7]. Muzeydə bu haqda 

materiallar, həmçinin Azərbaycan xanəndələrinin səs yazıları haqqında mə-

lumatlar yer almalıdır. 

1906-1915-ci illərdə ―Qrammofon‖, ―Sportrekord‖, ―Ekstrafon‖ 

səhmdar cəmiyyətləri ġərqin məĢhur xanəndələrinin səslərini qrammofon 

vallarına yazıblar. Onların dəvəti ilə Cabbar Qaryağdıoğlu özünün üçlüyü 

ilə – tarzən Qurban Pirimov və kamançaçalan SaĢa OqanezaĢvili ilə bərabər 

Moskva, Kiyev və VarĢava Ģəhərlərinə gedərək səsini qrammofon valına 

yazdırıb. Bu valların musiqimizin tarixində çox böyük rolu məlumdur. Bu 

firmalar qrammofon vallarının kataloqunu da kitabça Ģəklində çap etdirib. 

Bu kitabçada vallarda ifa edilən muğam və təsniflərin adları, onların kataloq 

nömrələri də göstərilib. Kataloqun birinci səhifəsində Qaryağdıoğlunun Ģək-

linin altında ―MəĢhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu ġuĢalı‖ yazılıb. Cabbar 

Qaryağdıoğlunun təĢkil etdiyi üçlük (trio) ġərqdə məĢhur idi. Bu üçlüyü 

Əfrasiyab Bədəlbəyli ―əzəmətli orkestr‖ kimi dəyərləndirib. Görkəmli rus 

musiqiĢünası V.Vinoqradov isə həmin trionun rolunu və bədii əhəmiyyətini 

birinci dərəcəli Avropa ansamblları ilə müqayisə edib [4, s.7]. 

Akademik Z.Səfərova öz kitabında qeyd edir ki, 2005-ci ildə ―Azərbay-

can Mədəniyyətinin Dostları‖ Fondu və Birinci ledi Mehriban Əliyevanın 

Ģəxsi təĢəbbüsü ilə Qarabağ xanəndələrinin səs disklərindən ibarət albom ha-

zırlanıb. Bu zaman qramofon vallarına yazılan səslərin rəqəmsal bərpası hə-

yata keçirilib [10, s. 156]. Təbii ki, bu kimi materiallar yaradılacaq muzeyin 

fondu və ekspozisiyasında öz layiqli yerini tapmalıdır. 

Muzeydə Cabbar Qaryağdıoğlunun böyük rus opera ifaçısı Fyodor 

ġalyapin (1900), tanınmıĢ bəstəkar Reynqold Qlier (1923-cü ildə R.M.Qli-

yer opera yazmaq üçün Bakıya dəvət edilir. O, xalq dastanı ―AĢıq Qərib‖in 

əsasında ―ġah Sənəm‖ operası üzərində iĢləməyə baĢlayanda Cabbar Qar-

yağdıoğlu ona böyük yaradıcılıq köməyi göstərib. Qaryağdıoğlunun musiqi 

folklorundan oxuduğu fraqmentlər bəstəkar tərəfindən ustalıqla iĢlənib və 

―ġah Sənəm‖ operasında istifadə edilib [7]), xanəndəni dinləyəndən sonra 

onu ―ġərq musiqisinin peyğəmbəri‖ [3, s. 49] adlandıran görkəmli Ģair Ser-

gey Yesenin (1924) ilə görüĢlərindən ətraflı söhbət açılmalıdır. 

Digər bölmə Cabbar Qaryağdıoğlunun pedaqoji fəaliyyətinə həsr 

olunmalıdır. Bu sahəyə kitabında xüsusi yer ayıran Zemfira Səfərova qeyd 

edir: ―O böyük xanəndə məktəbi yaradıb. Onun yetirmələri arasında Seyid 

ġuĢinski, Bülbül, Davud Səfiyarov, Zülfi Adıgözəlov, Xan ġuĢinski, Cahan 

TalıĢınskaya, Yəvər Kələntərli, Mütəllim Mütəllimov, habelə ġəkili Ələs-
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gər, Malıbəyli Həmid, Zabul Qasım, Məcid Behbudov, Seyid Mirbabayevin 

adlarını çəkmək olar‖ [10, s. 200]. Bu bölmədə Cabbar Qaryağdıoğlunun 

yetirmələrinin yaradıcılığı, xanəndə haqqında həm tələbələrinin, həm də 

onunla təmasda olan elm və mədəniyyət xadimlərinin xatirələri, habelə Qar-

yağdıoğlunun adının əbədiləĢdirilməsi, ona həsr edilən muğam müsabiqələri 

və s. haqqında materiallar yer almalıdır. 

Bir bölmə isə Cabbar Qaryağdıoğlunun elmi fəaliyyətini əhatə etməli-

dir. Akademik Qaryağdıoğlunun ―KeçmiĢ Azərbaycan musiqisi haqqında xa-

tirələrim‖ adlı əsərindən söhbət açaraq onu ―istedadlı folklorĢünasın musiqi-

miz haqqında ciddi və monumental əsəri‖ adlandırır. Zemfira Səfərova yazır: 

―Bu əsər muğam sənətini öyrənənlər üçün nəzərdə tutulub. Muğam ifaçıları 

üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əsər onlar üçün əsl dərslikdir. Buna görə də 

bu əsəri mütləq nəĢr etdirmək lazımdır‖ [10, s. 216]. Muzeydə müvafiq texno-

logiyalar vasitəsilə bu əlyazmanın görüntülərini təqdim etmək, habelə əsərdə 

yer alan qəzəl və təsniflərdən nümunələr səsləndirmək yerinə düĢər. 

Yaradılacaq muzeyin bir bölməsi də Cabbar Qaryağdıoğlunun ailəsinə 

həsr olunmalıdır: Bakıdakı evi, həyat yoldaĢı, övladları haqqında foto, fono, 

video materiallar, qızı ġəhla xanıma yazdığı üç mahnının səs yazıları (―Pam-

bıq mahnısı‖, ―Vur çəkici‖, ―Bəsti‖) və s. 

Beləliklə, ġuĢada Cabbar Qaryağdıoğlunun Ev Muzeyinin yaradılması 

həm musiqi irsimizin önəmli bir parçasının təbliği, həm mədəni, xüsusilə də 

musiqi turizminin inkiĢafı, həm də regionun iqtisadi dirçəldilməsinə yönələn 

bir töhfə baxımından zəruri və əlveriĢlidir. Avstriyada Musiqi Evi, Yamay-

kada Bob Marlinin Muzeyi, PolĢada Friderik ġopenin Ev Muzeyi, Ġngiltərə-

də Bitlz Qrupunun Tarixi Muzeyi, ABġ-da Rok və Soul Musiqisi Muzeyi və 

bir çox digər muzeylər hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə turist-

ləri özünə cəlb edir. Respublikamızda da musiqi profilli muzeylər fəaliyyət 

göstərir: Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, Üzeyir Hacıbəyli-

nin və Qara Qarayevin ev muzeyləri, Niyazinin, Bülbülün, Vaqif Mustafaza-

dənin xatirə muzeyləri, AĢıq Hüseyn Bozalqanlı adına Azərbaycan AĢıq Sə-

nəti Dövlət Muzeyi və s. Vaxtilə ġuĢada Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün, 

Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyləri fəaliyyət göstərib. Hazırda digər mədə-

niyyət ocaqları ilə yanaĢı bu məkanların da bərpası iĢinə baĢlanılıb. DüĢünü-

rük ki, bu muzeylər sırasında Cabbar Qaryağdıoğlunun Ev Muzeyini də ya-

ratmaqla gələcəkdə biz, turistlər üçün müstəqil bir ekskursiya proqramı ha-

zırlaya bilərik. Qeyri-neft sektorunun inkiĢafının dövlətin qarĢıya qoyduğu 

prioritet vəzifələrdən olduğunu nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, bu kimi 

turizm sahələrinin hərtərəfli inkiĢafı, müvafiq ekskursiya marĢrutları və 

proqramların yaradılması Azərbaycanın iqtisadi və mədəni tərəqqisi üçün 

zəruri və olduqca lazımi məsələdir. 
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