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ġƏKĠ-ZAQATALA BÖLGƏSĠNDƏ TURĠZMĠN 

ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM 

IN THE SHEKI-ZAGATALA REGION 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В ШЕКИ-ЗАГАТАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Xülasə: Azərbaycanın müasir zamanda inkiĢaf etmiĢ sahələrindən biri 

olan turizmi regional olaraq dəyərləndirsək, Ģimal-qərb bölgəsinin həm coğra-

fi, həm də iqtisadi baxımdan kifayət qədər öndə olduğunu vurğulaya bilərik. 

Tədqiqat mövzum olan ġəki-Zaqatala bölgəsinin turizm perspektivlərini araĢ-

dıran zaman bu bölgədə turların planlaĢdırılması və Ģaxələndirilməsi Azər-

baycanın digər bölgələri ilə müqayisədə daha aktual olduğu qənaətinə gəldim. 

ġəki-Zaqatala, yalnız yerli turistləri nəzərə alsaq, ölkənin ən çox ziya-

rət edilən ikinci turizm bölgəsidir. 2020-ci il statistikasına nəzər saldıqda 

bölgədə olan mehmanxana və mehmanxana tipli yerləĢmə müəssisələrinin 

sayı 121-dir və bu o deməkdir ki, bölgədə turizmə və turistik məkanların in-

kiĢafına kifayət qədər diqqət ayrılır. 

Regionların inkiĢafına dair dövlət proqramlarında (2004-2008, 2014-

2018) nəzərdə tutulmuĢ proqram çərçivəsində bölgələrimizin xüsusilə də, 

ġəki-Zaqatala bölgəsinin həm sosial, həm də iqtisadi cəhətdən inkiĢafına bö-

yük diqqət ayrılmıĢdır. 

Açar sözlər: Turizm, turizm potensialı, dövlət proqramları. 

Abstract: If we evaluate tourism as one of the most developed areas of 

Azerbaijan in modern times, we can emphasize that the north-western region 

is quite advanced, both geographically and economically. When researching 

the tourism prospects of the Sheki-Zagatala region, which is the subject of the 

study, I came to the conclusion that the planning and diversification of tours 

in this region is more relevant than in other regions of Azerbaijan. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
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Sheki-Zagatala is the second most visited tourist region in the country, 

taking into account only local tourists. Looking at the statistics for 2020, the 

number of hotels and hotel-type accommodation facilities in the region is 

65, which means that enough attention is paid to the development of tourism 

and tourist sites in the region. 

Within the framework of the state programs on the development of the 

regions (2004-2008, 2014-2018), great attention was paid to the development 

of our regions, especially the Sheki-Zagatala region, both socially and 

economically. 

Keywords: Tourism, tourism potential, government programs. 

Абстракт: Если мы оцениваем туризм как одну из наиболее 

развитых областей Азербайджана в наше время, мы можем подчерк-

нуть, что северо-западный регион достаточно развит, как географичес-

ки, так и экономически. Изучая туристические перспективы Шеки-За-

гатальского региона, который является предметом исследования, я 

пришел к выводу, что планирование и диверсификация туров в этом 

регионе более актуальна, чем в других регионах Азербайджана. 

Шеки-Загатала – второй по посещаемости туристический регион 

страны с учетом только местных туристов. Если посмотреть статисти-

ку за 2020 год, количество гостиниц и объектов размещения гостинич-

ного типа в регионе составляет 65, что означает, что развитию туризма 

и туристических объектов в регионе уделяется достаточно внимания. 

В рамках государственных программ по развитию регионов (2004-

2008, 2014-2018) большое внимание уделялось развитию наших регио-

нов, особенно Шеки-Загатальского района, как в социальном, так и в 

экономическом плане. 

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, 

государственные программы. 

GiriĢ. Azərbaycanın son illər əldə etdiyi uğurlarının bölgədə turiz-

min inkiĢafında müsbət təsiri 

Son dövrlərdə olan statistikamıza nəzər salsaq, turizm sektorunun 

Azərbaycanda kifayət qədər inkiĢaf etdiyini görə bilərik. Belə ki, Azərbay-

canda son 5 ildə turizm sektorunda xidmət göstərən sahibkarlıq subyektləri-

nin və turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaĢlarının sayında müvafiq 

olaraq 4,5 və 8,5 faiz ortaillik sabit artım müĢahidə edilmiĢdir [1]. 

2020-ci ilədək olan dövr üçün müəyyən edilmiĢ hədəflərin reallaĢması 

nəticəsində Azərbaycanda 2020-ci ildə real ÜDM-in birbaĢa 293 milyon və 

dolayı 172 milyon manatadək artacağı, cəmi 35 min olmaqla bilavasitə tu-
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rizm sektorunda 25 min iĢ yerinin yaradılacağı proqnozlaĢdırılır. Təsirin 

gerçəkləĢdirilməsi dövlət-özəl resursları hesabına 350 milyon manat həc-

mində investisiya qoyuluĢunu tələb edir. Turizm sektorunda göstərilən əsas 

təĢəbbüslər Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

tərəfindən əlaqələndiriləcəkdir[1]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 avqust 2002-ci il tarixli 

Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə 

turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı” həyata keçirilmiĢ və bunun nəti-

cəsində turizmin inkiĢafı üçün Ģərait yaradılmıĢ, ölkəmizin beynəlxalq tu-

rizm bazarına inteqrasiyasının əsası qoyulmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramının (2004-2008-ci illər) əsasən ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonu ərazi-

sində olan sənaye infrastrukturlarının bərpası və yenidən qurulması nəticə-

sində əsaslı irəliləyiĢ əldə olunmuĢdur. Həmçinin proqram çərçivəsində iqti-

sadi rayonun əhalisinin məĢğulluğu və yeni müəssisələrin açılması statisti-

kasında xeyli dərəcədə inkiĢaf müĢahidə olunub. 

Daha sonra Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı təsdiq olundu və müvafiq iĢlər həyata 

keçirildi. Turizmin inkiĢafı həmin dövr ərzində kifayət qədər artmıĢdı, belə ki, 

ölkəmizdə keçirilən 2012 Avrovizya mahnı müsabiqəsi, 2015 Avropa oyunla-

rına, 2017 Ġslam oyunlarına ev sahibliyimiz bu inkiĢafa böyük töhvə verdi. 

2015-2016 –cı illər ərzində ölkəyə gələn turistlərin sayı 22% artdı, xüsusilə is-

lam ölkələrindən gələn turistlərin sayında 3-4 dəfəyə qədər fərq görüldü. For-

mula 1 yarıĢı isə birbaĢa ölkənin xidmət sektoruna təsir etdi və təxminən 300 

milyon dollar vəsaitin daxil olmasına Ģərait yaratdı [5]. 

Dövlət proqramları əsasında tədbirlər görüldü, yeni müəssisələr, tu-

ristlər üçün yerləĢmə müəssisələri, müxtəlif iaĢə obyektləri, daha təhlükəsiz 

nəqliyyat vasitələri ilə təminat gücləndirildi. 

Cədvəl 1 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin sayı, vahid 
50 54 55 60 63 65 

onlarda: 

nömrələrin sayı, vahid 970 1072 1997 1900 1948 1999 

birdəfəlik tutum, yer 2180 2583 4469 4308 4432 4561 

YerləĢdirilmiĢ Ģəxslərin sayı, nəfər 41780 31280 186564 165499 229500 238085 

Gecələmələrin sayı, adam-gecə 62874 51064 334704 247793 368205 372402 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin gəlirləri, min manat 
3993.9 2634.1 11291.7 19688.7 35450.9 34885.9 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin xərcləri, min manat 
2242.2 5260.4 11450.4 18360.4 34614.2 34227.4 
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Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun daha da inkiĢaf etdiril-

məsi və turizm fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması zərurətini nəzərə 

alaraq, turizm ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunmaqla zəngin coğrafi 

landĢafta malik ölkəmizin təbiət abidələrinin, eləcə də xalqımızın qədim mə-

dəni-tarixi irsinin geniĢ miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədilə Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 1320 nömrəli 

Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2011-ci il “Turizm ili” elan edil-

miĢdir. Prezident Ġlham Əliyevin 2016-cı il sentyabrın 1-də imzaladığı Sərən-

cama əsasən Dünya Turizm Günü ölkəmizdə “Turizm iĢçiləri günü” olaraq 

qeyd olunur. Bununla bağlı müxtəlif tədbirlər, ümumrespublika daxili turizm 

konfransları, turizm sahəsinə aid layihələr həyata keçirilir [6]. 

Ölkədə turizm infrastrukturunun inkiĢaf etdirilməsi və beynəlxalq 

standartlara cavab verən turizm xidmətlərinin formalaĢdırılması bu sahənin 

qanunvericilik bazasının və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmil-

ləĢdirilməsini, mövcud turizm potensialından istifadə imkanlarının geniĢlən-

dirilməsini, regionlarda turizm fəaliyyətinin stimullaĢdırılmasını, yeni tu-

rizm marĢrutlarının yaradılmasını, habelə rəqabətədavamlı qiymət təklifinin 

təmin edilməsini zəruri edir. Bu məqsədlə “Azərbaycan Respublikasında tu-

rizmin inkiĢafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamında mü-

vafiq dövlət qurumlarına bir sıra tapĢırıqlar verilmiĢdir[1]. 

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafı üçün ən əlveriĢli re-

gionlardan biri ġəki-Zaqatala bölgəsidir. Regionunümumi sahəsi 8,96 min 

kv. kilometrdir ki, bu da Respublika ərazisinin 10,3 faizini təĢkil edir. Əhali-

sinin sayı isə 531,9 min nəfərdən ibarətdir ki, bu da Respublika əhalisinin 

6,5 faizinə bərabərdir. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunun tütünün 

75 faizi, taxılın 17 faizi, baramanın 35 faizi, yaĢıl çayın 2 faizi ġəki-Zaqata-

la bölgəsinin payına düĢür [4]. 

Bu cür iqtisadi gücə malik regionda turizmin daha da inkiĢaf etdiril-

məsi regionun sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə yaxından kömək göstərə 

bilər. Turizm sahəsinin qanunvericilik bazası son illər güclənsə də bu sahə-

nin də təkmilləĢdirilməsinə ehtiyac var. 

Turizm sahəsində mövcud qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsinin 

problemlərin həllində rolu 

Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericilik aktlarında 1999-cu il 

Heydər Əliyevin fərmanına əsasən “Turizm Haqqında” qanun qəbul olun-

muĢdur. Qanuna əsasən turizm, turist, tur və s. məlumatların izahı verilmiĢ, 

turistin vəzifələri və dövlətin bu istiqamətdə öhdəlikləri qeyd olunmuĢdur. 

M a d d ə 3 . Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

1. Dövlət turizm sahəsində:
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1.1. Turizm fəaliyyətinə kömək edir və onun inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģə-

rait yaradır; 

1.2. turizm fəaliyyətinin üstün istiqamətlərini müəyyən edir və onun 
həyata keçirilməsinə kömək edir; 

1.3. Azərbaycan Respublikası haqqında turizm üçün əhəmiyyətli bir 
ölkə kimi təsəvvür formalaĢdırır. 

2. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin əsas məqsədləri aĢağıdakı-
lardır: 

2.1. turistlərin səyahətləri zamanı istirahət, yerdəyiĢmə azadlığı və di-
gər hüquqlarını təmin etmək; 

2.2. ətraf mühiti (təbiəti) qorumaq; 
2.3. turistlərin səyahətləri zamanı onların tələbatlarını təmin edən tu-

rizmin infrastrukturunu inkiĢaf etdirmək, yeni iĢ yerləri yaratmaq, dövlətin 
və onun vətəndaĢlarının gəlirlərini artırmaq; 

2.4. beynəlxalq əlaqələri inkiĢaf etdirmək, turizm baxıĢ obyektlərini 
qoruyub saxlamaq, təbii, tarixi və mədəni irsdən səmərəli surətdə istifadə et-
mək. [6] 

Yuxarıda verilmiĢ bəndlərə əsasən ölkəmizdə turizmin inkiĢaf etdiril-
məsi yolunda çox saylı dövlət proqramları, beynəlxalq saziĢlər, inkiĢaf stra-
tegiyası qəbul edildiyini vurğuladım, lakin bəzi məsələlər hələ də həll yolu-
nu tam tapmamıĢdır. 

Əvvəla ölkəmizin təbii resurslarını qorumaq hər bir vətəndaĢımızın 
borcudur. ġəki-Zaqatala bölgəsinin həm maddi, həm də mənəvi resursları 
ölkəmizə gələn turistlərin diqqətini kifayət qədər cəlb edir və biz hazırda da 
davam edən pandemiya Ģəraitini nəzərə alsaq əvvəlki illərlə müqayisədə tu-
rist bazarının azalma tempini müĢahidə edə bilirik. Hər iki məsələnin həlli 
olaraq bir neçə təkliflərimi irəli sürmək istərdim: 

1. ġəki-Zaqatala bölgəsinə gələn vətəndaĢlarımızın turizm qanunveri-
cilik aktları barədə maarifləndirilməsi 

2. Yeni açılmıĢ və mövcud olan turizm müəssisələrinin ölkənin müx-
təlif yerlərində tanıdılması 

3. Xaricdə olan vətəndaĢlarımız üçün xüsusi turlar təĢkil etmək 
Nəticə 

Məqaləm üçün araĢdırma zamanı ölkəmizdə, xüsusilə də, ġəki- Zaqa-
tala bölgəsinin turizm ehtiyatlarının və ölkə üzrə turist bazarı faizinin yük-
sək olduğunu aydın Ģəkildə gördüm. Dövlətin bu istiqamətdə addımları bu 
faizi daha da artmasına təkan verir. 

Respublikamızda regionların inkiĢafına dövlət qayğısı nəticəsində ġə-
ki-Zaqatala rayonunda sosial-iqtisadi və mədəni infrastrukturun inkiĢafı yeni 
tarixi mahiyyət kəsb etməyə baĢlamıĢ, müasir cəmiyyətin qarĢıya qoyduğu 
tələblər müstəvisində yeni mütərəqqi prioritetlər ortaya çıxmıĢdır. 
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Yekun olaraq qeyd edək ki, ġəki-Zaqatala bölgəsinin turizm perspek-
tivləri olduqca gündəmdədir. 2020-ci il pandemiya dövrünü çıxmaq Ģərtilə, 
inkiĢaflar və yeni planlamalar hələ də davam edir. 
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TURĠZMĠN ĠNKĠġAFININ TƏHLĠLĠ 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

И АРАБСКИМИ СТРАНАМИ 

Xülasə: Hal-hazırda iqtisadiyyatda müntəzəm olaraq inkiĢaf edən və 

gəlir gətirən ən böyük sahələrindən biri turizmdir. Turizm sektoru ən vacib 

əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biri olmaqla yanaĢı, həm də iqtisadiyyatın in-

kiĢafında əvəzsiz rol oynamaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, turizmin inkiĢaf 

etdirilməsi bir çox ölkələrin qarĢıya qoyduğu vəzifələrdən biri olsa da, bu hə-

dəfin gerçəkləĢdirilməsi elə də asan məsələ olmamıĢdır. Turizmin inkiĢafı 

Azərbaycanda dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. Bu-

nunla yanaĢı iqtisadi tərəqqi və yüksəliĢin mühüm bir hissəsi kimi də nəzər-

dən keçirilir. Bununla bağlı müxtəlif tədbirlər, festivallar, ümumrespublika 

daxili turizm konfransları, turizm sahəsinə aid layihələr həyata keçirilir. Son 

illərdə Azərbaycanda turizm sahəsinin infrastrukturu ciddi Ģəkildə inkiĢaf et-

miĢdir. Azərbaycanda turizm müasir həyat tərzinin və mədəniyyətin mühüm 

atributu, beynəlxalq əlaqələrin bir forması kimi inkiĢaf etdirilməkdədir. 

Ərəb ölkələri də, həmçinin turizm baxımından möcüzələrlə dolu bir 

bölgədir və xüsusilə son iki onillikdə turizm sektorunda böyük bir böyümə 

yaĢamıĢdır. Bu inkiĢaf bu gün də bölgə iqtisadiyyatının hər bir sektoruna, o 

cümlədən səyahət və turizm sənayesinə təsir göstərməkdə davam edir. Məhz 

bu sektorda əldə edilən artımı qiymətləndirmək mümkündür. Ərəb ölkə-

lərindəki bu inkiĢaf həm həmin əraziləri, həm də ona yaxın digər qonĢu öl-

kələri də qlobal turizm üçün əsas mərkəzə çevirir. 

Açar sözlər: turist, turizm sektoru, Azərbaycan, Ərəb ölkələri, iqtisa-

diyyat, inkiĢaf 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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Abstract: Tourism is currently one of the largest and most profitable 

sectors of the economy. In addition to being one of the most important 

sectors, the tourism sector also plays an invaluable role in economic 

development. It should be noted that the development of tourism is one of the 

tasks set by many countries, but the realization of this goal has not been easy. 

The development of tourism has become an integral part of state policy in 

Azerbaijan. At the same time, it is seen as an important part of economic 

progress and development. In this regard, various events, festivals, national 

tourism conferences, tourism projects are being implemented. In recent years, 

the infrastructure of tourism in Azerbaijan has developed significantly. 

Tourism in Azerbaijan is developing as an important attribute of modern 

lifestyle and culture, as a form of international relations. 

The Arab world is also a region full of miracles in terms of tourism, 

and has seen great growth in the tourism sector, especially in the last two 

decades. Today, this development continues to affect every sector of the 

region's economy, including the travel and tourism industry. It is possible to 

estimate the growth achieved in this sector. This development in the Arab 

world makes these territories, as well as other neighboring countries, the 

main center for global tourism. 

Keywords: tourism, tourist sector, Azerbaijan, Arab countries, 

economy, development. 

Абстракт: Туризм в настоящее время является одним из круп-

нейших и наиболее прибыльных секторов экономики. Сектор туризма не 

только является одним из наиболее важных секторов, но и играет неоце-

нимую роль в экономическом развитии. Следует отметить, что развитие 

туризма – одна из задач, поставленных многими странами, но реализация 

этой цели далась нелегко. Развитие туризма стало неотъемлемой частью 

государственной политики Азербайджана. В то же время это рассматри-

вается как важная часть экономического прогресса и роста. В связи с этим 

реализуются различные мероприятия, фестивали, национальные туристи-

ческие конференции, туристические проекты. За последние годы инфра-

структура туризма в Азербайджане значительно расширилась. Туризм в 

Азербайджане развивается как важный атрибут современного образа жиз-

ни и культуры, как форма международных отношений. 

Арабский мир – это также регион, полный чудес с точки зрения 

туризма, и в нем наблюдается значительный рост туристического сек-

тора, особенно за последние два десятилетия. Сегодня это развитие 

продолжает влиять на все секторы экономики региона, включая ин-

дустрию путешествий и туризма. Можно оценить рост, достигнутый в 
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этом секторе. Такое развитие арабского мира делает эти территории, а 

также другие соседние страны главным центром мирового туризма. 

Ключевые слова: туризм, туристический сектор, Азербайджан, 

арабские страны, экономика, развитие. 

GiriĢ 

BirləĢmiĢ Millətlər Dünya Turizm TəĢkilatının (DTT) nizamnaməsi 

1970-ci il sentyabrın 27-də qəbul olunduğundan, 1980-ci ildə təĢkilat bu ta-

rixin Dünya Turizm Günü (World Tourism Day) kimi qeyd olunması barədə 

qərar qəbul edib. Azərbaycan bu təĢkilata 2001-ci ildə üzv qəbul olunub. 

Prezident Ġlham Əliyevin 2016-cı il sentyabrın 1-də imzaladığı Sərəncama 

əsasən 27 sentyabr – Dünya Turizm Günü, həmçinin Azərbaycanda “Turizm 

iĢçiləri günü” peĢə bayramı günü elan edilib və hər il respublikada qeyd olu-

nur. [4, s.15] 

Azərbaycanda maliyyə hesabatlarının ildən-ilə inkiĢaf etməsi turizm 

sektorunda uğurlu islahatların aparılmasına imkan yaratmıĢdır. Turizmin in-

kiĢaf istiqamətləri ilk növbədə ölkənin ali qanunvericilik aktlarında öz yerini 

tapmıĢdır. 1999-cu ildə Milli Məclisdə “Turizm haqqında” qanun qəbul 

edilmiĢ, 27 iyul 1999-cu ildə isə ulu öndər Heydər Əliyev “Turizm haqqın-

da” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” fərman 

imzalamıĢdır.[3] Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi 18 aprel 2001-ci ildə 

yaradılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 yanvar 2006 il ta-

rixli Fərmanı ilə Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər, Ġdman və Turizm Nazir-

liyinin adı dəyiĢərək Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi adı altında fəaliyyət 

göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 aprel 2018-ci il tarixli 

“Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin təkmilləĢdirilməsi ilə 

bağlı bəzi tədbirlər haqqında Sərəncam”ına əsasən Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əsasında Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi yaradılıb. 

“Azərbaycan Respublikasında 2002-2005 illərdə turizmin inkiĢafına 

dair Dövlət Proqramı” təsdiq edildikdən sonra ölkədə turizm ehtiyatlarından 

daha geniĢ istifadə olunur. 

Ölkəmiz yəni Azərbaycan müsəlman dünyasının bir nümayəndəsi, 

müsəlman ölkəsi olduğuna görə müasir dövrümüzdə də bu coğrafiyaya daxil 

olan ölkələrlə beynəlxalq əlaqələr yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢdir. Son il-

lərdə ölkəmizdə altı beynəlxalq hava limanı tikilmiĢdir , geniĢ , müasir yol-

lar salınmıĢdır, magistral yollar istifadəyə verilmiĢdir. Həm Bakıda, həm də 

bölgələrdə ən müasir standartlara cavab verən otellər yaradılmıĢdır. Son 12 

il ərzində Azərbaycanda 300-ə yaxın mehmanxana tikilib istifadəyə veril-

miĢdir. Son bir neçə il ərzində dünyanın ən tanınmıĢ beĢulduzlu otel brend-
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ləri Azərbaycana gəlmiĢdir [7]. Azərbaycanda və Bakı Ģəhərində dünyanın 

ən məĢhur otellər Ģəbəkələrinin mehmanxanaları var. Ölkədə otel biznesinin 

daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Həmçi-

nin ölkənin təbii Ģəraiti, xalqın qonaqpərvərliyi, zəngin və dəyiĢkən mətbə-

xi, tarixi abidələri də əvəzsiz rol oynayır. 

Əsas hissə 

Ölkəmizin Qafqaz dağları ətəyində yerləĢməsi, ərazisində olan ovaları, 

çayları, gölləri, sıx meĢələri, zəngin mineral su qaynaqlarının və bir çox iq-

lim tipinin olması, həmçinin dərin tarixi xəzinəsi ilə turizm imkanları yetə-

rincə yüksək olan ölkədir. 11 iqlim tipindən 9-nun ölkə ərazisində yerləĢmə-

si istirahət və sağlamlıq turizmi üçün ən yaxĢı Ģərtləri təqdim etməkdədir. 

[2] Həmçinin ölkənin müxtəlif relyef quruluĢuna malik olması da turizm ba-

xımından müxtəlif növ təbii ehtiyyatlar saxlamaqdadır. Bundan baĢqa Azər-

baycanda 1000-dən çox mineral su yataqlarıda vardır. Bu Ģəfalı mineral su 

qaynaqlarından baĢqa xüsusi müalicəvi əhəmiyyətə malik Naftalan nefti, 

duzlu göl müalicəvi palçıqları və bütün bu kimi müalicəvi əhəmiyyətə malik 

təsisləri ilə Azərbaycan, sağlamlığını qoruyanlara, müalicə almaq və ya isti-

rahət etmək istəyənlərə bu hədsiz imkanları təqdim etməkdədir. 

2011-ci ildə Azərbaycanın “Turizm ili” elan edilməsi, heç Ģübhəsiz ki, 

ölkəmizdə turizmin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində mühüm nəticələr əldə 

olunmasına, əlveriĢli coğrafi mövqeyi, iqlimi, mədəni-tarixi irsi, qonaqpər-

vərliyi, daxili sabitliyi, gözəl təbiəti olan ölkəmizin daima inkiĢafda qalaca-

ğına bir sübutdur. 

1994-cu ilin sentyabrında Misirə səfər edən prezident Heydər Əliyev 

rəsmi Qahirənin də siyasi dəstəyini almaq imkanına malik olur və iki ölkə 

prezidentlərinin görüĢünün nəticələrinə dair yayılan bəyanatda Misirin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması əksini tapmıĢdır. Ölkəmizlə Misir 

arasındakı güclü siyasi, diplomatik əlaqələr çərçivəsində Misirin Qəlyubiy-

yə vilayətində Misir tarixində ilk olaraq Misir-Azərbaycan dostluğu parkı 

salınmıĢ və bu parkda ölkəmizin ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsi 

ucaldılmıĢ, sözügedən vilayətdə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 

Əliyeva adına məktəb öz fəaliyyətinə baĢlamıĢdır. Bunların əsasında dostluq 

əlaməti olaraq AbĢeron rayonunda Azərbaycan-Misir dostluğu parkı salın-

mıĢ, Firon dövründə yaĢamıĢ məĢhur bir insanına heykəli ucaldılmıĢ, ölkə-

mizdə də Misir məktəbi öz fəaliyyətinə baĢlamıĢdır. 

Hər iki ölkə bir-birini beynəlxalq təĢkilatlarda həmiĢə dəstəkləməkdə-

dir. Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi zamanı göstərdiyi xüsusi dəstəyinə cavab 

olaraq Azərbaycan Respublikası da Misirin bu ġuranın qeyri-daimi üzvlüyü-

nə seçilməsinə öz təsir və dəstəyini vermiĢdir. [1, s.52] 
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Azərbaycan və Ġordaniya arasında da dostluq əlaqələri olmuĢdur. Hər 

iki ölkənin ali rəhbərləri iki dəfə – 2000-ci ilin yanvar ayında Davos Ümum-

dünya Ġqtisadi Forumunda və 1994-cu ilin dekabr ayında ĠKT-nin Kasablan-

ka zirvə toplantısında üzbəüz olaraq görüĢmüĢlər. GörüĢ zamanı Azərbay-

can Respublikasının Prezidentı Heydər Əliyev ilə Ġordaniya Kralı II Abdul-

lah beynəlxalq, dostluq münasibətlərinin inkiĢafı məsələlərini geniĢ müzaki-

rə və söhbət etmiĢlər. [6, s.47] 

Ərəb ölkələrinə gəldikdə isə turizm ərəb dünyasında iqtisadi artımın 

əsas mənbəyidir. Bu gün turizm Ġslamla uyğun gəlir. Ġslam turizmi müsəl-

manların Ġslam nöqteyi-nəzərindən müqəddəs hesab edilən yerlərə xarici və 

daxili səyahətlərini əhatə edir. Ancaq sadəcə müqəddəs Ģəhərlərə edilən 

həcc ziyarətləri ilə də məhdudlaĢmır. 2016-cı ilin 1 fevral tarixindən etiba-

rən ərəb ölkələrinə xüsusən Qətər, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, 

Küveyt və baĢqa ölkələrin vətəndaĢlarına ölkəmizin bütün beynəlxalq hava 

limanlarında sadələĢdirilmiĢ viza sisteminin tətbiq edilməsinin mövcud tu-

rist axınına öz müsbət təsirini göstərməsinə, qeyd olunan ölkələrin böyük 

əksəriyyətindən ölkəmizə gələn turist vətəndaĢların sayında əsaslı artım qey-

də alınmasına səbəb olmuĢdur. [4, s.36] 

Ərazi baxımından məsələyə yanaĢdıqda Körfəz ölkələrinin (Səudiyyə 

Ərəbistanı, BƏƏ, Küveyt, Qətər, Oman və Bəhreyn) dünyadakı müsəlman 

əhalinin cəmi 4%-nə sahib olmalarına baxmayaraq, turizm üçün səyahət 

xərclərinin təxminən 31%-i bu ölkələrin payına düĢür. Müqayisə üçün bunu 

da qeyd etmək mümkündür ki, qlobal Ġslam turizm bazarı ən böyük turizm 

bazarı hesab olunan ABġ-ın turizm bazarından daha böyükdür. Çünki bütün 

turizm turları kimi Ġslam turizmi yalnız insanların gəzintilərini davam etdirə 

biləcəyini və bayramlarını sülh və əmin-amanlıq içərisində edə biləcəyi dinc 

yerlərdə inkiĢaf etdirməyi öz öhdəsinə götürür. 

Körfəz ölkələrindən turistlərin gəlməsi və ümumi turist ziyarətlərinin 

sayının artması, həmçinin Azərbaycanın Körfəz ölkələrində təbliğat və təĢ-

viqat kampaniyalarının təĢkil olunması zamanında 2011-ci ildən etibarən hə-

yata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Körfəz ölkələrinə münasibətdə viza 

rejiminin sadələĢdirilməsi ümumilikdə bu istiqamətdə görülən iĢlərin son il-

lər daha uğurlu nailiyyətlər göstərməsinə əsas olmuĢdur. [5, s.45] 

Müasir dövrümüzdə Azərbaycan Ġslam aləminin bir hissəsi, müsəlman 

ölkəsi olaraq bu coğrafiyaya daxil olan dövlətlərlə yüksək səviyyədə əlaqə-

lərini davam etdirir. Digər ölkələrlə turizm sahəsində qurulan əlaqələri ölkə-

mizi yeni mərhələyə daĢıyır. Bu müsbət amillər isə ölkəmizin Ġslam coğrafi-

yasında nüfuzunu daha da möhkəmləndirir, onun iqtisadi gücünü artırması-

na nail olur. Müsəlman əhalinin çoxluq təĢkil etdiyi ölkələr həm iqtisadi 

həm də siyasi sabitliyə nail olmağa çalıĢmalıdırlar ki, bu da onlara sabit və 
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dayanaqlı turizm sektorunun inkiĢafına daim kömək olsun. [9, s.88] Qeyd 

olunduğu kimi, Ġslam turizminin daha parlaq və ümidverici gələcəyi vardır 

və hər Ģeydən öncə Ġslam dini də turizminin inkiĢafı üçün möhkəm baza təĢ-

kil etməkdədir. Ġslam ölkələrinin bir çoxunun təbii və mədəni resursları var-

dır, bunlarda öz növbəsində turistləri həmin yerlərə cəlb edir. 

2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərindən 

(BƏƏ) ölkəmizə gələn turistlərin sayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayi-

sədə (930 nəfər) 19 dəfə (15 086 nəfər), Bəhreyndən gələn turistlərin sayında 

isə ötən il ilə müqayisədə (102 nəfər) 13 dəfə artım (922 nəfər) qeydə alınıb. 

Bununla yanaĢı, Ərəb ölkələri arasında ən çox turist Azərbaycana təbii 

ki, Ġraqdan gəlmiĢdir. Cari ilin ilk altı ayı ərzində 17 028 Ġraq vətəndaĢı öl-

kəmizə səfər edib ki, bu da əvvəlki ilin yanvar-iyun aylarında qeydə alınmıĢ 

göstəricilərdən (3776 nəfər) təxminən 5 dəfə çoxdur. 

2019-cu ilin birinci yarısı ərzində Ərəb ölkələrindən Azərbaycana səfər 

edən xarici vətəndaĢların sayı ümumilikdə 25 min nəfər təĢkil etmiĢdir ki, bu 

da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə (3158 nəfər) təxminən 22 min 

nəfər (8 dəfə) çoxdur. 

Ərəb ölkələrində turizmin inkiĢafını perspektivli edən bir sıra poten-

siallar var. Beynəlxalq turizm üçün: əsasən günəĢə, dənizə və quma əsasla-

nan turizmi olan Ģimal-qərbi Avropanın (turistlərin əsas generatoru) inklüziv 

tur bazarlarına kifayət qədər yaxınlıq; beynəlxalq standartlara uyğun yaxĢı 

yollar və hava limanları kimi geniĢ turizm infrastrukturu; böyük Ģəhərlərdə 

və sahil kurortlarında əhəmiyyətli otel inkiĢafı ilə yanaĢı, Avropa, Afrika və 

Asiya arasında kəsiĢmə nöqtəsində olmaq, nəticədə Qərbi Avropa və ġərqi 

Asiya Sakit Okean regionları arasında uzun marĢrutlarda bizneslər üçün 

yaxĢı çıxıĢ nöqtələri yaratmaq; çimərlik turizmi üçün əlveriĢli iqlim və ku-

rortların artması, bəzi dağ silsilələrində bəzi qıĢ idman növləri üçün imkan-

lar da mövcuddur. [10] 

Qeyd olunan güclü tərəflərlə yanaĢı, ərəb ölkələrində bu sənayeni “qlo-

ballaĢma” adı altında dünya miqyasında (iqtisadi və texnoloji baxımdan) inki-

Ģafına təsir edən bəzi digər amillər də dəstəkləyir; bunlara nəqliyyatın və onun 

infrastrukturunun inkiĢafı ilə bu ölkələrə çıxıĢın yaxĢılaĢdırılması daxildir; in-

vestisiya stimullarının artırılması; turizm məhsullarının təkmilləĢdirilməsi və 

Ģaxələndirilməsi; marketinq fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi (kəmiyyət və 

keyfiyyət baxımından); institusional inkiĢaf; indi bir çox ölkələrdə həyata ke-

çirilən dövlət-özəl tərəfdaĢlıq; elektron texnologiyanın təkmilləĢdirilməsi və 

digər bu buna bənzər iĢlər də həyata keçirilməkdə davam edir. [8] 

Müasir dövrümüzdə Azərbaycan Ġslam aləminin bir hissəsi, müsəlman 

ölkəsi olaraq bu coğrafiyaya daxil olan dövlətlərlə yüksək səviyyədə əlaqələ-

rini davam etdirir. Digər ölkələrlə turizm sahəsində qurulan əlaqələri yeni 
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mərhələyə daĢıyır. Bu müsbət amillər isə ölkəmizin Ġslam coğrafiyasında nü-

fuzunu daha da möhkəmləndirir, onun iqtisadi gücünü artırmasına nail olur. 

Nəticə 

Bu məqalədən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, həm Azərbaycan, həm 

də Ərəb ölkələrində turizmin inkiĢafı üçün əsaslı dərəcədə potensiallı infra-

struktur mövcuddur. Belə ki, bu bir həqiqətdir ki, müstəqilliyini bərpa etdik-

dən sonra yeni sosial-iqtisadi inkiĢaf yoluna qədəm qoyan, açıq bazar iqtisa-

diyyatı sisteminin tələbləri və təklifləri əsasında inkiĢaf edən Azərbaycan 

beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesləri çərçivəsində dünya dövlətləri ilə iq-

tisadi əlaqələrini geniĢləndirmiĢdir Ölkəmizdə bu əlaqələrin bir hissəsi olan 

beynəlxalq turizm münasibətlərinin improvizasiyası istiqamətində də təqdi-

rəlayiq iĢlər görülməkdə davam edir. 

Bundan baĢqa ərəb ölkələrində də həmçinin, sabitlik, sülh və birlik bu 

sahənin inkiĢafında mühüm rol oynayır. Ġslam turizminin inkiĢafı bu ölkə-

lərdə sabitliyin bərqərar olmasından asılıdır. Terror hadisələri, aclıq, səfalət, 

insan azadlıqlarının məhdudlaĢdırılması, milli-mədəni abidələrin vandaliz-

mə məruz qalması kimi pərakəndə hadisələr bu ölkələrin bütün sahələrdə 

geriləməsinə yol açır. Bu gün Ġslam ölkələrinin ən mühüm problemlərindən 

biri də budur. Bunun üçün də dünya terrorun və müharibənin Ġslamda yeri-

nin olmadığını, onun barıĢ dini olduğunu baĢa düĢməlidir. 

Son olaraq onu da demək lazımdır ki, 30 illik erməni qəsbkarlığının 

sona gəlməsi nəticəsində, əzmkar ordumuz sayəsində Qarabağımız azad 

olunmuĢdur. Füzuli hava limanımız istifadəyə verilmiĢdir. Daha sonra isə 

Laçında növbəti hava limanımız tikiləcəkdir. Mədəniyyət Naziri cənab Anar 

Kərimovun söylədiyi fikirlərə əsasən mədəniyyət beĢiyimiz olan ġuĢada 

ĠSESCO-nun mədəniyyət qərargahı yaradılacaqdır. Qubadlıda, Cəbrayılda, 

Kəlbəcərdə isə hazırda tikinti yenidənqurma iĢləri davam etməkdədir. 

Ağdam isə tezliklə sürətli Ģəkildə öz əvvəlki nüfuzuna qayıdacaqdır. Bütün 

bunlar isə ölkəmizin iqtisadi gücünü göstərməkdədir. Qeyd etdiklərimiz ol-

duğu təqdirdə isə nəinki Ərəb ölkələrindən, hətta bütün dünyadan gələn tu-

ristlərin sayı durmadan artacaqdır. Ölkəmiz yaxın zamanda “turizm mərkə-

zi”nə çevriləcəkdir. 
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TURĠZM SEKTORUNUN MALĠYYƏ TƏHLĠLĠ  

VƏ ONUN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

FINANCIAL ANALYSIS OF THE TOURISM SECTOR 

AND DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

Xülasə: Müasir dövrdə iqtisadiyyatın hər bir sektorunun özünəməxsus 

iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanda yüksək iqtisadi əhəmiyyətə malik 

olan sektorlardan biri turizm sektorudur. Ümumiyyətlə iqtisadiyyatın hər bir 

sektorunda effektiv maliyyə təhlilinin aparılması son dərəcə önəmlidir. Çün-

ki maliyyə təhlili hər bir sektorun ölkə iqtisadiyyatına təsir səviyyəsini 

müəyyən edir. Təbii ki, turizm sektorunda maliyyə təhlilinin aparılması bu 

sektorun mövcud vəziyyəti haqqında məlumat əldə etməyə, ortaya çıxan 

problemləri və onların aradan qaldırılması yollarını müəyyən etməyə imkan 

verir. Bundan əlavə aparılan effektiv maliyyə təhlili nəticəsində biz turizm 

sektorunun ölkənin iqtisadi inkiĢafında rolu və onun ölkə iqtisadiyyatına tə-

sir səviyyəsi barədə dolğun məlumata malik oluruq. Bu baxımdan turizm 

sektorunun həm mikro və həm də makro səviyyədə maliyyə təhlilinin aparıl-

ması aktual məsələlərdən biri sayılır. 

Açar sözlər: maliyyə təhlili, turizm sektoru, Azərbaycan, iqtisadi 

inkiĢaf, makroiqtisadi hədəflər. 

Abstract: In the modern period, each sector of the economy has its 

own economic significance. One of the sectors of great economic 

importance in Azerbaijan is the tourism sector. Generally, it is imperative to 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 



RövĢən MƏMMƏDOV, ġəmĢad ƏLĠZADƏ 

24 

conduct effective financial analysis in every sector of the economy. Because 

financial analysis determines the level of impact of each sector on the 

country's economy. Of course, conducting a financial analysis of the tourism 

sector allows you to obtain information about the current state of the sector, 

identify problems and ways to overcome them. In addition, as a result of 

effective financial analysis, we have complete information about the role of 

the tourism sector in the economic development of the country and the level 

of its impact on the country's economy. From this point of view, conducting 

a financial analysis of the tourism sector at both the micro and macro levels 

is one of the actual problems. 

Keywords: financial analysis, tourism sector, Azerbaijan, economic 

development, macroeconomic targets. 

Резюме: В современном периоде каждый сектор экономики 

имеет собственное экономическое значение. Одним из секторов, имею-

щих большое экономическое значение в Азербайджане, является ту-

ристический сектор. В целом крайне важно проводить эффективный 

финансовый анализ в каждом секторе экономики. Потому что финан-

совый анализ определяет уровень воздействия каждого сектора на эко-

номику страны. Конечно, проведение финансового анализа туристи-

ческой сектора позволяет получить информацию о текущем состоянии 

сектора, выявить проблемы и способы их преодоления. Кроме того, в 

результате эффективного финансового анализа мы имеем полную ин-

формацию о роли туристического сектора в экономическом развитии 

страны и уровне его воздействия на экономику страны. С этой точки 

зрения, проведение финансового анализа туристического сектора как 

на микро так и на макроуровне является одной из актуальных проблем. 

Ключевые слова: финансовый анализ, туристический сектор, 

Азербайджан, экономическое развитие, макроэкономические цели. 

GiriĢ 

Bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da iqtisadiyyatın ən prio-

ritet sahələrindən biri turizm sektoru hesab olunur. Bununla yanaĢı Azərbay-

canda turizm xidmət sektorunun ən gəlirli sahələrindən biridir. Azərbaycan-

da turizm sektorunun inkiĢafı bir sıra amillərə bağlıdır. Əvvəla, ölkəmizin 

əlveriĢli coğrafi mövqedə yerləĢməsi turizm sektorunun inkiĢafına səbəb ol-

muĢdur. Ġkincisi, ölkəmizin zəngin təbiəti və mülayim iqlimi turizm sektoru-

nun cəlbediciliyini daha da yüksəldir. Bundan əlavə Azərbaycanda qədim 

tarixi abidələrin mövcudluğu xarici turistlərin diqqətini cəlb edən əsas fak-

torlardan biridir. Digər tərəfdən Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, əhalinin 
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qonaqpərvərliyi və ölkədə multikultural dəyərlərin qorunması kimi amillər 

turizmin potensial bir sektora çevrilməsinə təsir göstərmiĢdir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda dəniz, macəra və dağ turizmi üçün əlve-

riĢli Ģərait vardır. Bu baxımdan Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən gələn tu-

ristlərin sayı ildən ilə artır. Hər il ölkəyə gələn turistlərin artması turizm sek-

torunun gəlirli bir sahəyə çevrilməsinə səbəb olmuĢdur. Bildiyimiz kimi, 

qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə çatmaq üçün istənilən iqtisadi fəaliyyət zama-

nı istehsalın səmərəliliyini artırmaq və xidmət keyfiyyətini yüsəltmək üçün 

əhəmiyyətli maliyyə təhlili aparılmalıdır. Bu zərurət turizm sektorunda da 

özünü göstərir. Turizm sektorunun maliyyə təhlili iki istiqamətdə aparıla bi-

lər. Bunlardan birincisi turizm sektorunun mikro səviyyədə maliyyə təhlili, 

digəri isə turizm sektorunun makro səviyyədə təhlilidir. 

Mikro səviyyədə turizm sektorunun maliyyə təhlili aparılarkən bu sa-

hədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin turizm bazarında mövqeyi təhlil ed-il-

məlidir. Digər tərəfdən müəssisənin göstərdiyi turizm xidmətlərinin keyfiy-

yəti incələnməlidir. Turizm fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərin və sərf edi-

lən xərclərin təhlili son dərəcə əhəmiyyətli sayılan amillərdən biridir. Bu is-

tiqamətdə müəssisənin maliyyə hesabatları da dərindən təhlil edilməlidir. 

Məlum olduğu kimi turizm sektorunun inkiĢafı dövlətin qarĢıya qoy-

duğu ən önəmli hədəflərdən biridir. Bu səbəbdən turizm sektorunun makro 

səviyyədə maliyyə təhlilinə ehtiyac vardır. Makro səviyyədə turizm sektoru-

nun maliyyə təhlili aparılarkən əvvəlcə dövlət büdcəsinə turizm sektorundan 

daxil olan gəlirlərin ildən ilə müqayisəli təhlili aparılmalıdır. Bu təhlil turiz-

min inkiĢaf etmə və ya inkiĢafdan qalma səbəblərini müəyyən qədər izah 

edəcək. Bundan əlavə turizmin prioritet və gəlir gətirən sferaları ciddi nəza-

rətdə saxlanılmalı və bu sferaların daha da inkiĢaf etdirilməsi üçün dövlətin 

maliyyə tədbirləri gücləndirilməlidir. Lakin turizmin az inkiĢaf edən sahələri 

də diqqət mərkəzindən qalmamalıdır. Belə ki, turizmin az inkiĢaf edən, lakin 

gələcəkdə prioritet sayılan sahələrində maliyyə və investisiya islahatları ke-

çirilərək inkiĢafı təmin edilməlidir. 

Bu səbəbdən turizm sektorunda istər mikro səviyyədə və istərsə də 

makro səviyyədə maliyyə təhlilinin aparılması bu gün qarĢıda duran aktual 

məsələlərdən biri hesab olunur. Bu aktual məsələni yaxın gələcəkdə real-

laĢdırmaq isə son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

1.1. Turizm sektorunun iqtisadi əhəmiyyəti 

Turizm dünya iqtisadiyyatının ən gəlirli və ən dinamik sahələrindən 

biridir. Dünya Turizm TəĢkilatının məlumatına görə, turizm sənayesi dünya 

kapitalının təxminən 9.4%-ni iĢlədir, həmçinin qlobal istehlak xərclərinin 

11% -ni və bütün vergi gəlirlərinin 5%-ni təĢkil edir. Dünya təcrübəsi göstə-

rir ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə dövlət və əhali gəlirlərinin 30%-ə qədəri tu-
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rizm fəaliyyəti ilə bağlıdır. Turizmin inkiĢafı xidmət sferası ilə əlaqəlidir. 

Onun infrastrukturu inkiĢaf etmiĢ regionlarda daha geniĢ yayılıb. Qeyd edək 

ki, turizm müasir dünyanın qlobal əhəmiyyətli sosial-iqtisadi əlaqələrini tən-

zimləyən, ölkələr və xalqlar arasında qarĢılıqlı, sıx münasibətlər yaradan, 

biznes maraqlarını geniĢləndirən bir sahədir. O həm də sahələrarası fəaliyyət 

növüdür. Belə ki, turizm sektorunun iqtisadiyyatın digər mühüm sektorları 

sayılan kənd təsərrüfatı və sənaye sektoru ilə qarĢılıqlı əlaqədə olması onun 

sahələr arası əlaqəsini formalaĢdırır. Turizm iqtisadiyyatın önəmli sektorla-

rından biri olmaqla iqtisadiyyatın inkiĢafında müstəsna rol oynayır. 

Dünyanın bir sıra ölkələri vardır ki, o ölkələr sənaye cəhətdən inkiĢaf 

etməsələr belə turizmin inkiĢafı baxımından əlveriĢli coğrafi mövqedə yerlə-

Ģirlər. Məhz buna görə də o ölkələr sırf turizm sektorunun inkiĢafı istiqamə-

tində ciddi və əhəmiyyətli tədbirlər görür. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin 

iqtisadi potensialı, təbii sərvətləri və kommersiya maraqları turizmin inkiĢa-

fını zəruri edir. Turizmin inksafı iĢ yerlərinin açılması, kənd əhalisinin məĢ-

ğulluğu və sosial infrastrukturun inksafına Ģərait yaradır. Bu baxımdan tu-

rizmin inkiĢafı ölkə iqtisadiyyatının sosial və iqtisadi cəhətdən inkiĢafı ilə 

nəticələnir [4, s.11]. Ġqtisadiyyatın strukturunda turizm sektorunun əhəmiy-

yətinin artırılması məsələsi dövlət siyasəti kimi qəbul edilir. 

Turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o xalq təsərrüfa-

tının kompleksi kimi qəbul olunur və dünya iqtisadiyyatında aparıcı sahə 

olaraq qiymətləndirilir. BaĢqa sahələrlə müqayisədə turizm sahəsində qoyu-

lan vəsait az bir vaxtda özünü doğruldur və bu da büdcə gəlirlərində öz əksi-

ni tapır. Turizm xidmətləri dünyada perspektivli iqtisadi inkiĢaf vasitələrin-

dən biri olmaqla ölkəyə küllü miqdarda valyuta axını ilə xarakterizə olunur. 

Bununla yanaĢı turizm xidmətləri beynəlxalq əmtəə dövriyyəsində “görün-

məz və duyulmaz ixrac” adlanır. Turizm xidmətlərinin üstün sayılan cəhət-

lərindən biri onun çox hissəsinin ən az məsrəflərlə və bir qayda olaraq milli 

valyutadan istifadə etməklə istehsal olunmasıdır ki, bu da onun iqtisadi sə-

mərəliliyini əks etdirir. 

Turizmin əsas vəzifəsi, onun ölkədə formalaĢma xüsusiyyətləri ilə ya-

naĢı tədqiqinin metodoloji aspektləri, həm də tədqiqi xüsusiyyətlərini forma-

laĢdırmasıdır. Ümumiyyətlə turizm sektorunun bir sıra iqtisadi əhəmiyyəti 

vardır. Əvvəla turizm sektoru ölkədə məĢğulluğu təmin edir. Digər tərəfdən 

o, investisiya fəaliyyətinin inkiĢafına müsbət təsir göstərir. Turizm sektoru 

ölkəyə müxtəlif ölkələrdən turist axınını sürətləndirir ki, bu da ölkəyə xarici 

valyuta axınının artımını əks etdirir. Turizm sektorunun əhəmiyyəti özünü 

dövlət büdcəsinin formalaĢmasında da göstərir. Bundan əlavə turizm sektoru 

ÜDM-nin artımında rol oynayır. Nəhayət turizm sektoru ölkədə iqtisadi artı-

mın və iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində rol oynayır. 
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Məlum olduğu kimi, Azərbaycan çox nadir təbii, mədəni, milli, etno-

qrafik amillər kompleksinə malikdir. Azərbaycanın əlveriĢli coğrafi mövqe-

yi, doqquz iqlim tipi, flora və faunasının müxtəlifliyi və zənginliyi, dəniz sa-

hilində yerləĢməsi, mədəni-tarixi irsi, ləziz mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik 

ənənələri və multikultural dəyərləri ölkəmizdə turizmin potensial bir sektora 

çevrilməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Azərbaycan elə bir əlveriĢli coğrafi məkan-

da yerləĢir ki, burada təbiətin demək olar ki, bütün gözəlliklərinə rast gəl-

mək mümkündür. Azərbaycanın turistik bölgəyə çevrilməsi üçün burada po-

tensial imkanlar mövcuddur. Turizm sektorunun inkiĢafında baĢlıca nailiy-

yət təkcə onun yüksək gəlirliliyi ilə məhdudlaĢmır, o cümlədən müxtəlif so-

sial problemlərin həlli, iĢsizliyin azalması və aradan qaldırılması, regionla-

rın ümumi iqtisadi, əhalinin isə yaĢayıĢ səviyyəsinin yüksəlməsi də turizmin 

uğuru hesab oluna bilər [3, s.28] 

Turizm sahəsində qarĢıda duran aktual məsələlərdən biri Azərbaycan-

da turizm fəaliyyətinin effektiv təĢkil olunmasıdır. Belə ki, turizm fəaliyyəti 

ölkədə elə peĢəkarlıqla təĢkil olunmalıdır ki, o beynəlxalq bazarda mövcud 

olan güclü rəqabətə davam gətirə bilsin. Deməli, bu rəqabətə davam gətir-

mək üçün turizm sahəsində iqtisadi kadrların hazırlanması məsələsi həmiĢə 

aktual olaraq qalır [5, s.5]. 

Turizm sektorunun inkiĢafının təmin edilməsində əhəmiyyətli məsələ-

lərdən biri də turizmin inkiĢaf proqramının hazırlanmasıdır. Məlum olduğu 

kimi, turizmin inkiĢaf proqramı bütün ölkələrdə kompleks yanaĢma prinsip-

ləri əsasında hazırlanır. Daha doğrusu bu tipli proqramda milli, regional və 

beynəlxalq amillər nəzərdə tutulur. Proqramın bu formada hazırlanması həm 

yerli, həm də beynəlxalq faktorlardan istifadə etmək imkanı yaradır. Bundan 

əlavə beynəlxalq turizm Ģirkətlərinin fəaliyyəti də yerli əhalinin yaĢayıĢ sə-

viyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilir. Belə ki, insanlara yeni iĢ yerləri yara-

dılır, eyni zamanda onların bir çox yaradıcılıq məhsullarının yeni satıĢ baza-

rı açılır və bu istiqamətdə əksər turistlər, səfər etdiyi ölkələrin milli ənənələ-

ri və xalq yaradıcılığı nümunələri ilə çox maraqlanırlar. O cümlədən, bey-

nəlxalq turizm insanlar arasında nəinki mədəni, siyasi, iqtisadi əlaqələr yara-

dır, digər tərəfdən, dostluq əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsinə də öz təsirini 

göstərir. Bu sahədə beynəlmiləl xüsusiyyətlər milli elementlərlə zənginləĢir. 

Sözsüz ki, bu zənginləĢmə beynəlxalq mühiti daha da sabitləĢdirir və turiz-

min müstəqil inkiĢafını ləngidən regional faktorları aradan qaldırır [5, s.9] 

Məlumat üçün qeyd edək ki, ölkə iqtisadiyyatının turizm sahəsinə isti-

qamətlənmiĢ maraqları nəticəsində turizm potensialı olan regionların möv-

cud vəziyyəti geniĢ müzakirə edilmiĢ və bu regionların potensialının aĢkar-

lanması üçün iri həcmli investesiyalar yatırılmıĢdır. Bu uğurlu fəaliyyət nə-

ticəsində keçmiĢ dövrlərdə istifadəyə yararsız olan yüzlərlə turistik obyekt-
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lərin yenidən bərpa edilib turistlərin istifadəsinə verilməsi nəticəsində ölkə-

yə çoxlu turist və valyuta axını baĢ vermiĢdir. 

Turizm sektorunun inkiĢafının təmin edilməsi, onun cəlbediciliyinin 

yüksəldilməsi və ölkənin iqtisadi inkiĢafında rolunun artırılması məqsədilə 

“Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkiĢafına dair 

Dövlət Proqramı”-nın hazırlanması bu sahədə görülən önəmli tədbirlərdən bi-

ri sayılır. Dövlət Proqramının əsas məqsədi “Turizm haqqında” Qanunda, ha-

belə digər müvafiq normativ-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuĢ müddəalara 

uyğun olaraq turizm sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkənin 

sosial-iqtisadi inkiĢafını təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm sərvətlərin-

dən səmərəli istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül istiqa-

məti kimi tanınması və bu sahənin səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək-

dir. Bundan əlavə proqramda qeyd olunan əsas vəzifələr ölkədə turizm infra-

strukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulmasına istiqamət-

lənmiĢ məqsədyönlü fəaliyyətin həyata keçirilməsindən, daxili və xarici in-

vestisiyaların turizm sahəsinə cəlb edilməsi məqsədi ilə bu sahədə təĢviqlən-

dirici investisiya və biznes mühitinin formalaĢdırılmasından, turizm sahəsində 

qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməklə səmərəli dövlət tənzimlən-

məsi və idarə edilməsi mexanizmlərinin yaradılmasından, ölkənin turizm sa-

həsinin təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq standart-

lara uyğunluğunun təmin edilməsi və dünya turizm xidmətləri bazarında ölkə 

turizminin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasından ibarətdir [2]. 

Bu proqram çərçivəsində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi 

birbaĢa səmərəni əyani sübut etmiĢdir. Məsələn bu sahədə biz, müxətlif ho-

tellərin və restoranların tikilməsini, eləcə də Qəbələ və Qusar qıĢ-yay turizm 

komplekslərinin istifadəyə verilməsini, turizmin inkiĢafı üçün əlveriĢli infra-

strukturların yaradılmasını və yolların tikintisini misal göstərə bilərik. Qeyd 

edək ki, bu proqramın həyata keçirilməsindən artan səmərə bu iĢə sahibkar-

lığın müxtəlif subyektlərinin cəlb edilməsini nəzərdə tutur və onların fəaliy-

yəti nəticəsində əldə edilən vəsaitlər yerli büdcələrə və dövlət büdcəsinə mə-

daxil olunur. Beləliklə bu proqramın ölkənin turizm sektorunun inkiĢafında 

əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edə bilərik. 

Ümumiyyətlə hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da turizm so-

sial-mədəni fəaliyyət növü olmaqla yanaĢı, həm də səyahət zamanı insanla-

rın zəruri tələbatını təmin edən iqtisadiyyatın mühüm sahəsidir və onun gə-

ləcək inkiĢafı, təkmilləĢdirilməsi ölkənin gəlirlərinin artmasına imkan yara-

da bilər [7]. 
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1.2. Turizm setkorunun mikro səviyyədə maliyyə təhlili və əhə-

miyyəti 

Turizm sektorunun inkiĢafının təmin edilməsi dövlətin əsas hədəflərin-

dən biri olsa da turizm sektorunda mikro səviyyədə maliyyə təhlilinin aparıl-

ması son dərəcə önəmlidir. Yəni turizm Ģirkətlərinin fəaliyyətinin və eləcə də 

rentabelliyinin analiz edilməsi əhəmiyyətli bir məsələdir. Məsələn, turizm Ģir-

kətlərinin kütləvi olaraq qeyri effektiv fəaliyyəti və ya böhranlı vəziyyətə düĢ-

məsi birbaĢa turizm sektorunun inkiĢafına mənfi təsir göstərə bilər. Təbii ki, 

hər bir Ģirkətin əsas məqsədi mənfəətin maksimallaĢdırılması olduğundan, bu 

məqsəd turizm Ģirkətlərinə də Ģamil olunur. Hər bir turizm Ģirkəti bazarda əl-

veriĢli mövqe tutmaq, effektiv fəaliyyət göstərmək və uğurlu inkiĢafa nail ol-

maq üçün xərcləri minimallaĢdırmalı, mənfəəti isə yüksəltməlidir. Lakin bu 

faktorlar bir çox turizm Ģirkətləri tərəfindən uğurla reallaĢdırılmır. Bunun nə-

ticəsi olaraq turizm sektorunda fəaliyyət göstərən bir sıra Ģirkətlər bazardakı 

mövqeyini itirir və tədricən iflasa uğrayırlar. Bu səbəbdən turizm sektorunda 

fəaliyyət göstərən Ģirkətlərin effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün onla-

rın maliyyə təhlilinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Turizm sektorunda maliyyə təhlili aparılarkən, əvvəlcə bu sahədə 

fəaliyyət göstərən Ģirkətlərin turizm bazarında mövqeyi müəyyən olunmalı-

dır. Turizm Ģirkətinin bazardakı mövqeyi onun göstərdiyi xidmətlərə olan 

tələbatı və sahib olduğu müĢtəri kütləsinin həcmini müəyyən edir. Əgər Ģir-

kətin bazardakı mövqeyi zəifdirsə, bu o deməkdir ki, Ģirkətin potensial müĢ-

təri kütləsi azdır. Digər tərəfdən Ģirkətin göstərdiyi turizm xidmətlərinə tələb 

çox aĢağı səviyyədədir. Bunun üçün turizm Ģirkətləri bazar araĢdırmalarını 

və marketinq fəaliyyətini təkmilləĢdirməlidirlər. Bundan əlavə Ģirkətin gös-

tərdiyi turizm xidmətlərinin keyfiyyəti yoxlanılmalıdır. Bir çox hallarda tu-

rizm Ģirkətlərinin uğursuz fəaliyyəti məhz göstərilən xidmətlərin çox aĢağı 

səviyyədə, yəni keyfiyyətsiz Ģəkildə olmasından qaynaqlanır. Belə məqam-

da müĢtəri məmnuniyyəti də çox aĢağı səviyyəyə düĢür. 

Turizm Ģirkətlərinin maliyyə təhlili aparılarkən onların maliyyə hesa-

batları ətraflı təhlil edilməlidir. Məsələn, Ģirkətin balans hesabatının illər üz-

rə müqayisəli təhlili aparılmalıdır. Bu təhlil Ģirkətin aktivlərində, öhdəliklə-

rində və ya kapitalında dəyiĢikliklərin olub olmadığını göstərəcək. Digər tə-

rəfdən balans hesabatının təhlili zamanı turizm Ģirkətinin likvidliyi də müəy-

yən olunur. Turizm Ģirkətinin likvidliyinin aĢağı olması o deməkdir ki, Ģir-

kət öz qısa müddətli öhdəliklərini ödəyə bilmir. Bu prosesin uzun müddət 

davam etməsi isə Ģirkətin iflasına səbəb ola bilər. Turizm Ģirkətlərində həm-

çinin mənfəət və zərər haqqında hesabat da illər üzrə müqayisəli təhlil olun-

malıdır. Bu təhlil isə Ģirkətin rentabelli və ya zərərlə fəaliyyət göstərdiyini 

sübut edəcək. Bu istiqamətdə əsas məsələlərdən biri turizm Ģirkətinin fəaliy-
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yətindən əldə etdiyi gəlirlərin və sərf etdiyi xərclərin təhlil edilməsidir. Bu 

təhlil zamanı diqqət edilən əsas məqam turizm Ģirkətləri tərəfindən gəlirlərin 

və xərclərin düzgün idarə edilməsidir. Turizm Ģirkətləri uğurlu inkiĢafın və 

effektiv fəaliyyətin təmin edilməsi üçün gəlirlərdən təyinatı üzrə, israfçılığa 

yol vermədən, qənaətlə xərcləməlidirlər. Ġsrafçılığın özü belə iflasa aparan 

yollardan biridir. 

Turizm Ģirkətlərində maliyyə təhlili aparılan zaman yoxlanılması va-

cib olan məsələlərdən biri də öhdəliklərin vaxtında ödənilib ödənilməməsi-

dir. Ġlk növbədə əldə olunan gəlirlərdən dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərin 

məbləği yoxlanılmalıdır. Vergilər düzgün qaydada hesablanmalı və düzgün 

qaydada ödənilməlidir. Burada diqqət edilməsi vacib olan məqam budur ki, 

vergiləri az ödəmək məqsədi ilə gəlirlər məqsədyönlü Ģəkildə gizlədilə bilər 

və ya məlumatlar təhrif oluna bilər. Bu halların ortaya çıxarılması maliyyə 

təhlilində əsas məsələlərdən biridir. Bundan əlavə digər öhdəliklərin vaxtın-

da icrasına da diqqət edilməlidir. Buraya əmək haqqının, kreditor borcların, 

götürülmüĢ kreditlərin və sair öhdəliklərin ödənilməsi daxildir. 

Vurğulamaq lazımdır ki, müasir dövrdə fəaliyyət sahəsindən asılı ol-

mayaraq bir çox müəssisələrdə mənimsəmə və sui-istifadə halları günü-gün-

dən artmaqdadır. Belə ki, müəssisələrin fəaliyyəti inkiĢaf etdikcə və bunun 

nəticəsində gəlirlər artdıqca vəzifəsindən sui istifadə edən bir sıra iĢbazların 

mənimsəmə halları müĢahidə olunur. Müəssisələrdə oğurluq hadisələrinin, 

eləcə də pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinin günü-gündən artması onların 

uğurlu fəaliyyətinə və rentabelliyinə ciddi Ģəkildə mənfi təsir göstərir. Bu 

xoĢagəlməz halların turizm Ģirkətlərində də baĢ vermə ehtimalı hər zaman 

vardır və bunun üçün bir tədbir görülməsi zəruridir. Bu baxımdan turizm 

Ģirkətlərində auditor yoxlamasının və maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi 

əsas məsələlərdən biridir. Qeyd edək ki, turizm Ģirkətlərində auditor yoxla-

ması və maliyyə nəzarəti həm maliyyə təhlilinin aparılmasına və həm də bu 

sahədə ehtimal olunan sui-istifadə hallarının qarĢısının alınmasına köməklik 

göstərir. Məhz bu səbəbdən turizm Ģirkətlərinin rentabelli fəaliyyəti üçün 

daxili və xarici auditor yoxlaması mütəmadi olaraq həyata keçirilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, turizm sektorunda mikro səviyyədə maliyyə 

təhlili aparılarkən bir sıra iqtisadi amillərin nəzərə alınması mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Buraya turizm bazarı və tələb, təklif amilləri, turizm məhsulla-

rının və xidmətlərinin dəyəri, turizm təsərrüfatında vergi göstəriciləri, tu-

rizm Ģirkətlərinin marketinq strategiyası və turizm sahibkarlığının inkiĢafı 

aid edilə bilər [6, s.84]. 

Ümumiyyətlə turizm sektorunda maliyyə təhlili aparılarkən unudul-

maması lazım olan məqamlardan biri turizm Ģirkətlərinin maliyyələĢmə 

mənbələrinə diqqət edilməsidir. Qeyd edə bilərik ki, turizm Ģirkətlərinin 
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maliyyələĢdirilməsi müəssisələrin sahə mənsubiyyətindən və təĢkilati-hüqu-

qi formalarından asılı olaraq müxtəlif mənbələrdən həyata keçirilə bilər. Biz 

bu maliyyələĢmə mənbələrini dövlət və bələdiyyə büdcəsinin vəsaitləri, 

müəssisə və təĢkilatların öz vəsaitləri, borc və cəlb edilmiĢ vəsaitlər, məq-

sədli əvəzsiz daxilolmalar Ģəklində qeyd edə bilərik. Bundan əlavə turizm 

Ģirkətlərinin özünü maliyyələĢdirmə, smeta əsaslı maliyyələĢdirmə və qarı-

Ģıq maliyyələĢdirmə kimi 3 əsas metodu vardır. Özünü maliyyələĢdirmə 

müəssisə və təĢkilatların öz vəsaitləri hesabına maliyyələĢdirilməsidir. Tu-

rizm sektorunun böyük hissəsi bu metoddan istifadə edir. Smeta əsaslı ma-

liyyələĢdirmə, nəzərdə tutulmuĢ smetaya uyğun olaraq, Ģirkətlərin əsas 

fəaliyyətləri və xərclərini ödəmək üçün büdcə vəsaitlərinin ayrılmasıdır. Qa-

rıĢıq maliyyələĢdirmə isə özünü maliyyələĢdirmə ilə smeta əsaslı maliyyə-

ləĢdirmənin birləĢməsindən meydana gəlir. Belə ki, turizm Ģirkətlərinin 

xərclərinin bir hissəsi büdcədən ödənilir; xərclərin digər hissəsi isə Ģirkətin 

öz vəsaitləri və digər maliyyə mənbələri hesabına həyata keçirilir. 

1.3. Turizm sektorunun makro səviyyədə maliyyə təhlili və əhə-

miyyəti 

Turizm iqtisadiyyatın dinamik inkiĢaf edən sektoru olmaqla davamlı 

dəyiĢən demoqrafik göstəricilərə və tədricən müxtəliflik göstərən xüsusiyyət-

lərə malikdir. O, iqtisadiyyatın əhəmiyyətli sektoru kimi qlobal iqtisadi böh-

ranların təsirinə birbaĢa məruz qalmııĢdır. Lakin, 2009-cu ildən etibarən tu-

rizm sektoru böhranın təsirindən çıxaraq yenidən sürətlə inkiĢaf etməyə baĢla-

mıĢdır. Əvvəla bunun əsas səbəbi ABġ, Yaponiya və Avropanın bir çox inki-

Ģaf etmiĢ ölkələrində müĢahidə olunan iqtisadi canlanma nəticəsində həmin 

ölkələrdən gəlmə turistlərin və müvafiq olaraq onların gəlirlilik səviyyəsinin 

artması hesab olunur. Ġkinci səbəb isə orta təbəqənin geniĢlənməsi, bundan 

əlavə dövlətlərin turizmin inkiĢafına əhəmiyyətli dəstəyi nəticəsində Asiya və 

Latın Amerikası ölkələrində də turizm sektorunun inkiĢafı sayılır. Digər tərəf-

dən aĢağı büdcəli hava nəqliyyatı xidmətlərinin mövcudluğu turizm sektorun-

dakı artımın əsas təkanverici amilləri qismində çıxıĢ edir [1]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, turizm sektorunun inkiĢafının təmin edilməsi bir 

çox ölkələrdə qarĢıya qoyulan əsas hədəflərdən biridir. Bu hədəf Azərbay-

canda da dövlətin əhəmiyyətli hədəflərindən sayılır. Turizm sektorunun öl-

kənin iqtisadi inkiĢafına hansı səviyyədə təsir etdiyini müəyyən etmək üçün 

təbii ki, müəyyən araĢdırmalar, təhlillər və tədqiqatlar aparılmalıdır. Bu təh-

lillərdən ən əhəmiyyətlisi turizm sektorunun makro səviyyədə maliyyə təhli-

lidir. Turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatına təsir səviyyəsini müəyyənləĢ-

dirmək üçün makro səviyyədə maliyyə təhlilinin aparılması mühüm məsələ-

lərdən biri hesab olunur. Lakin qeyd etməliyik ki, turizm sektorunun makro 

səviyyədə maliyyə təhlili aparılarkən onun inkiĢafında rol oynayan makroiq-
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tisadi amillərin nəzərə alınması və onların təhlili son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

Belə ki, turizmin inkiĢafında mühüm rol oynayan makroiqtisadi amillərə öl-

kə iqtisadiyyatının idarəedilməsi sistemi, maddi-texniki bazanın vəziyyəti, 

ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi və s aid edilir [6, s.77]. Qeyd edək ki, turizm 

sektorunun mikro və makro səviyyədə maliyyə təhlili bir-biri ilə sıx əlaqəli-

dir. Yəni mikro səviyyədə maliyyə təhlili olmadan makro səviyyədə maliy-

yə təhlilinin aparılması effektiv olmaz. 

Ümumiyyətlə qeyd edə bilərik ki, turizm sektorunun iqtisadiyyata tə-

siri üç əsas istiqamətdə özünü göstərir. Birincisi, hava nəqliyyatı, mehman-

xanalar, avtomobil kirayəsi ilə məĢğul olan Ģirkətlər kimi turizm alt sektor-

ları ÜDM-ə birbaĢa təsir göstərir. Bundan əlavə, digər sektorların da dolayı 

yolla təsiri turizm sektorunun önəmini daha da artırmaqdadır. Turizm sekto-

runun qeyd olunan birbaĢa və dolayı təsirlərindən baĢqa, xidmət, tikinti, ha-

belə istehsal sektorlarını əhatə edən və onlar vasitəsilə ÜDM-i yüksəldən 

əlavə təsirləri də vardır. Həmçinin turizm sektoru inkiĢafda olan və keçid 

dövrünü yaĢayan ölkələr üçün xarici valyuta axınının da əsas təminatçısı ro-

lunu oynayır. Bu istiqamətdə maliyyə təhlili aparılarkən ÜDM-nin həcmin-

də turizm sektorunun payı müəyyən olunmalıdır. Müqayisəli maliyyə təhlili 

illər üzrə aparılmalı və beləcə turizm sektorunun payının artması və ya azal-

ması meyilləri aĢkarlanmalıdır. 

Ġkincisi, turizm sektorunun inkiĢafının məĢğulluğa və regionların sosial-

iqtisadi inkiĢafına təsirinin müəyyən olunmasıdır. Məlum olduğu kimi, hər bir 

dövlətin makroiqtisadi hədəflərindən biri məĢğulluğun təmin edilməsidir. 

Ümumiyyətlə iĢsizlik səviyyəsinin tədricən artması iqtisadi inkiĢafa mane 

olan əsas səbəblərdən biridir. Bu baxımdan digər sektorlarda olduğu kimi, tu-

rizm sektorunda məĢğulluğun təmin edilməsi vacib məsələdir. Digər tərəfdən 

turizm sektorunda istənilən inkiĢaf yalnız Ģəhərlərdə deyil, eyni zamanda, 

ekoturizm, kənd turizmi, çimərlik və dini turizm kimi çoxsaylı turizm növləri-

nin inkiĢafı vasitəsilə regionlarda və kənd yerlərində də məĢğulluq imkanları-

nın yaradılmasına zəmin yaradır. Makro səviyyədə maliyyə təhlilinin istiqa-

mətlərindən biri turizm sektorunda məĢğulluq səviyyəsinin müəyyən edilmə-

sidir. Təhlil zamanı turizm sektorunda məĢğulluq səviyyəsinin artması və ya 

azalması müəyyən oluna bilər. Təbii ki, maliyyə təhlili aparılarkən məĢğulluq 

səviyyəsinin artması və ya azalması səbəbləri aĢkarlanmalıdır. Bundan əlavə 

məĢğulluq səviyyəsinin effektiv maliyyə təhlili bizə turizm sektorunun bu 

amilə necə təsir etdiyi haqqında dolğun məlumat verəcək. 

Üçüncüsü, turizm sektorunun inkiĢafı ölkə üzrə təkmilləĢmiĢ infra-

strukturun yaradılması ilə müxtəlif regionların, eləcə də kəndlərin infra-

strukturunun təkmilləĢməsinə səbəb olur. Həmçinin, uğurlu turizm strategi-

yası ölkə reputasiyasının beynəlxalq miqyasda yüksəlməsinə səbəb olduğu-
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na görə, turizm həm də ölkələr üçün marketinq vasitəsi rolunu oynayır. Nə-

hayət, turizm sektoru ekoloji stabillik, mədəni irs, multikultural dəyərlərin 

mühafizəsi və inkiĢafı istiqamətində göstərilən səyləri də dəstəkləyir. 

Dördüncüsü, turizm sektoru ölkənin büdcə gəlirlərinin artımında rol 

oynayır. Bu isə dövlət büdcəsinin formalaĢmasında turizm sektorunun da 

payının olması anlamına gəlir. Əgər ölkənin iqlimi coğrafi mövqeyi, səyahət 

etməli yerləri xarici turistlər üçün cəlbedici sayılırsa o zaman turizm sekto-

runun inkiĢafı təmin edilə bilər. Ölkəyə gələn xarici turistlərin çoxluğu tu-

rizm sektorunun inkiĢafına təkan verən əsas amillərdən biridir. Odur ki, in-

kiĢaf etmiĢ bir turizm sektoru dövlət büdcəsinin formalaĢmasında rol oyna-

yır. Bu istiqamətdə maliyyə təhlili aparılarkən turizm sektorundan dövlət 

büdcəsinə daxil olan gəlirlərin illər üzrə müqayisəli təhlili aparılmalıdır. 

Dövlət büdcəsinə turizm sektorundan daxil olan gəlirlər əsasən bu sahədə 

fəaliyyət göstərən mehmanxanaların, turizm Ģirkətlərinin və turizm agentlik-

lərinin əldə etdiyi mənfəətdən ödənilən vergilərdən və turizm xidmətlərinin 

ixracından əldə olunan daxilolmalardan ibarətdir. Turizm sektorundan döv-

lət büdcəsinə daxil olan gəlirlər illər üzrə müxtəlif səbəblərdən arta və ya 

azala bilər. Maliyyə təhlili zamanı önəmli məsələlərdən biri artım və ya 

azalmanın səbəblərinin doğru Ģəkildə müəyyən edilməsidir. 

Ümumiyyətlə, hesab edə bilərik ki, turizm sektorunda əlveriĢli müna-

sib təkliflər uyğun olaraq öz tələbatını yaradır. Belə ki, hər bir turizm məka-

nı özünün xarakteristikasına, mədəni irsinə və xidmət infrastrukturuna görə 

müqayisəli üstünlüyə sahibdir. Məqsədyönlü tədbirlər turizmi digər sektor-

lardan daha sürətlə inkiĢaf edən bir sahəyə çevirə bilər. Turizm sektorunun 

inkiĢafında 3 əsas amil rol oynaya bilər: Bunlardan birincisi, əsas vasitələrin 

təchiz edilməsidir. Buraya hava əlaqəsi, infrastruktur və təhlükəsizlik kimi 

amillər aid edilə bilər. Ġkincisi, cəlbedici turizm təkliflərinin və bunların 

uğurlu marketinqinin təĢkilidir. Məsələn, buraya nəzərdən keçirilən turizm 

növlərindən asılı olaraq, çimərlik istirahəti, əyləncə parkları və s. aid edilər 

bilər. Üçüncüsü, bunların həyata keçirilməsi üçün ölkədə və ölkədən kənar-

da turizm imkanlarının geniĢ təbliği, beynəlxalq səviyyədə turoperatorlar ilə 

əməkdaĢlıq və ölkənin imicinin dəstəklənməsi istiqamətində müxtəlif tədbir-

lərin təĢkilidir. 

Nəticə 

Hər kəsə məlumdur ki, iqtisadiyyatın 3 baĢlıca sektoru vardır. Bunlar 

kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət sektorlarıdır. Bu 3 sektorun əhəmiyyətli 

dərəcədə inkiĢaf etdirilməsi əsas makroiqtisadi hədəflərdən sayılır. Lakin iq-

tisadiyyatın bütün sahələrinin eyni anda və eyni səviyyədə inkiĢafının təmin 

edilməsi asan məsələ deyildir və əsasən mümkün olmur. Qeyd edək ki, müa-

sir dövrdə inkiĢafının təmin olunması zəruri sayılan xidmət sektorlarından 
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biri məhz turizm sektorudur. Dünyanın bir sıra ölkələri potensial təbii və 

maliyyə resurslarına malik olmasalar belə, turizm sektorunun inkiĢafı üçün 

münbit Ģəraitə malikdirlər. Bu baxımdan turizm sektorunun inkiĢafı bir çox 

dünya ölkələri üçün prioritet məsələ hesab olunur. 

Turizm sektorunun inkiĢafının təmin edilməsi Azərbaycanda da dövlə-

tin qarĢıya qoyduğu aktual məsələlərdən biridir. Qeyd edə bilərik ki, son 15 

ildə turizm sektorunda əhəmiyyətli irəliləyiĢlər özünü göstərmiĢdir. Belə ki, 

son dövrlər turizm sektorunda aparılan uğurlu islahatlar, hazırlanan dövlət 

proqramları və görülən digər önəmli fəaliyyətlər bu sektorun inkiĢafına əhə-

miyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmiĢdir. Sirr deyil ki, Azərbaycanın 

əhəmiyyətli regionda yerləĢməsi burada turizmin bir çox növlərinin inkiĢafı-

na imkan verir. Belə ki, ölkədə dağ turizminin, meĢə turizminin, çimərlik tu-

rizminin və digər turizm növlərinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait mövcuddur. 

Digər tərəfdən Azərbaycanın gözəl təbiəti, əlveriĢli coğrafi regionda yerləĢ-

məsi, zəngin adət-ənənələri və mədəniyyəti və xalqının qonaqpərvərliyi bu-

rada turizm sektorunun inkiĢafına təkan verən baĢlıca amillərdir. 

Müasir dövrdə turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatına təsirinin müəy-

yən edilməsi və ölçülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan tu-

rizm sektorunda effektiv maliyyə təhlilinin aparılması çox faydalıdır. Ümu-

miyyətlə turizm sektorunda maliyyə təhlili 2 istiqamətdə aparıla bilər. Bun-

lardan birincisi turizm sektorunda mikro səviyyədə maliyyə təhlilinin aparıl-

masıdır. Mikro səviyyədə maliyyə təhlili aparılarkən turizm sektorunda 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin ümumi fəaliyyətinin təhlili aparılır. Bu isti-

qamətdə müəssisələrin ödəmə qabiliyyətinin, maliyyə hesabatlarının, renta-

belliyinin, gəlir və xərclərinin təhlili aparıla bilər. Mikro səviyyədə maliyyə 

təhlili turizm sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin bir baĢa turizm 

sektorunun inkiĢafına hansı səviyyədə təsir göstərdiyini müəyyən etmək 

üçün əhəmiyyətlidir. Mikro səviyyədə maliyyə təhlili aparılmadan makro 

səviyyədə maliyyə təhlilinin aparılması bizə fayda verməz. 

Turizm sektorunun maliyyə təhlilinin istiqamətlərindən biri makro sə-

viyyədə maliyyə təhlilidir. Makro səviyyədə maliyyə təhlilinin mahiyyəti tu-

rizm sektorunun ölkə səviyyəsində inkiĢafının müəyyən edilməsidir. Bu isti-

qamətdə maliyyə təhlili aparılarkən turizm sektorunun makroiqtisadi hədəf-

lərə təsir səviyyəsi müəyyən edilir. Digər tərəfdən turizm sektorundan qaza-

nılan gəlirlərin təhlili aparılır. Bu yolla dövlət büdcəsinin formalaĢmasında 

turizm sektorunun payı müəyyən olunur. Bundan əlavə turizm sektorundan 

qazanılan gəlirlərin ÜDM-yə təsir səviyyəsinin aĢkarlanması makro səviy-

yədə maliyyə təhlilinin əsas istiqamətlərindən biri sayılır. 
Turizm sektorunda maliyyə təhlilinin aparılması bu sektorun inkiĢafı-

nın effektivliyini daha da artırır. Əvvəla maliyyə təhlilinin aparılması bizə 



Turizm sektorunun maliyyə təhlili və onun təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri 

35 

turizm Ģirkətləri və bütövlükdə turizm sektorunun mövcud vəziyyəti haqqın-

da dolğun informasiya verir. Ġkincisi, maliyyə təhlili turizm sektorunda 

uğurlu inkiĢafın təmin olunması məqsədilə hansı tədbirlərin zəruri olduğu 

barədə istiqamət verir. Üçüncüsü, təhlil zamanı turizm sektorunda həm də 

mövcud problemlər müəyyən olunur və onların aradan qaldırılması yolları 

ortaya qoyulur. Qeyd etdiyimiz bütün bu faktorlar turizm sektorunda effek-

tiv maliyyə təhlilinin aparılmasının baĢlıca üstünlükləri hesab olunur. 

Ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət qurumları ölkənin turizm komp-

leksinin problemlərinin həllinə sistemli bir yanaĢma tətbiq edir ki, bu da bü-

tün iĢtirakçıları – turistləri, turizm müəssisələrini, turizm mərkəzinin əhalisi-

ni – mümkün olan ən böyük iqtisadi gəlir gətirəcək turizm növlərini müəy-

yən etməyə və stimullaĢdırmağa imkan verir. Bu səbəbdən turizm sektorun-

da inkiĢaf etmiĢ ölkələrin praktiki maliyyə təhlili, müasir bazar Ģəraitində 

Azərbaycanda da turizm sənayesinin daha da inkiĢafına kömək edəcək aĢa-

ğıdakı tövsiyələri verməyə imkan verir: 

1. Ġqtisadi, ekoloji və ya sosial xarakterli xərc çatıĢmazlıqlarını mini-

muma endirməklə yanaĢı, regional inkiĢaf üçün hərtərəfli dövlət proqramları 

yaratmaq və həyata keçirmək. 

2. Turizm kompleksinin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfənin uçotu və

hesablanması metodikasını hazırlamaq. 

3. Hökumət turizm idarələrinin büdcənin 60% -ni aldığı və 40% -nin

reklam, sərgilərdə iĢtirak və digər məqsədlər üçün pul qazanmalı olduğu 

Fransanın nümunəsinə əsasən, regional turizm komitələrinə dövlət xərclərini 

azaltmaq. 

4. Turizm Ģirkətləri üçün qısa həftə sonu turları hazırlamaq, bazara çı-

xarmaq və həyata keçirmək. 

5. Turizm bölgələrinin maddi -texniki bazasının inkiĢafına xüsusi diq-

qət yetirmək; 

6. Beynəlxalq turizm sənayesinin beynəlmiləlləĢməsi və inteqrasiyası

ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan bazarının milli xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 

sığorta, qiymət və turist xidmətlərinin keyfiyyəti üçün beynəlxalq standart-

lardan istifadə etmək. 
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QARABAĞIN TƏBĠĠ RESURSLARI VƏ YAġIL ENERJĠ 

POTENSĠALI: MÖVCUD PROBLEMLƏR, ĠNKĠġAF 

PERSPEKTĠVLƏRĠ, REGĠONUN ĠQTĠSADĠYYATINA TƏSĠRĠ 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ 

КАРАБАХА: ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ, ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

NATURAL RESOURCES AND GREEN ENERGY POTENTIAL OF 

KARABAKH: CURRENT PROBLEMS, DEVELOPMENT 

PROSPECTS, IMPACT ON THE ECONOMY OF THE REGION 

Xülasə: Azərbaycan Respublikası öz tarixində möhtəĢəm səhifəni 

yazdı. Prezidentimiz Ġlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında, müzəffər 

Azərbaycan Ordusu öz Ģucayəti ilə vaxtilə kiməsə əlçatmaz görünərək, uzun 

illər yanmıĢ, talanmıĢ – iĢğal edilmiĢ ərazilərdən məcburi köçkün olmuĢ 

Ģəxslərə sevinc gətirir. 

Azərbaycanın əzəli torpaqlarının azad edilməsi ilə, bu torpaqların tari-

xi, mədəni əhəmiyyəti ilə yanaĢı onun iqtisadiyyatımıza verəcəyi töhfəni də 

xüsusi vurğulamaq lazımdır. BaĢqa sözlə, gözəl Qarabağımızın iqtisadi po-

tensialı ölkəmiz üçün olduqca vacib məsələlərdən biridir. 

2020-ci il dünya ölkələri üçün çox çətin il oldu. COVĠD-19 pandemi-

yasının dağıdıcı sosial-iqtisadi təsiri bütün dünyada hiss olundu. Dünya iqti-

sadiyyatının etibarlı və dayanıqlı Ģəkildə bərpası yalnız o halda mümkündür 

ki, planetdə iqtisadi, sosial və iqlim dayanıqlığına hazırkı mürəkkəb vəziy-

yətə uyğun investisiyalar təmin edilsin. 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatı 4,3 

faiz azalmıĢdır ki, bu da 2009-cu ilin qlobal maliyyə böhranı zamanı oldu-

ğundan iki dəfə çoxdur. Belə bir çətin vəziyyətdə, Azərbaycan xalqı öz tari-

xi torpaqlarının geri qaytarılması uğrunda haqq savaĢına baĢladı və 44 gün 

davam edən Vətən Müharibəsi nəticəsində 30 ilə yaxın düĢmən tapdağı al-

tında olan ərazilərini geri qaytardı. 

Müharibə arxada qaldı... Ġndi isə Azərbaycan xalqı, baĢda Prezidenti-

miz olmaqla azad olunmuĢ torpaqlarda normal həyatı bərpa edir. Bunun 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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üçün bütün istiqamətlərdə böyük iĢlər həyata keçirilir. Təbii ki, normal hə-

yatın bərpası üçün iqtisadi islahatlar olduqca vacib məsələdir. Bu istiqamət-

də Prezidentimizin müdrik, düĢünülmüĢ addımlarını hamımız görürük. Qeyd 

etmək lazımdır ki, istənilən ölkənin təbii resursları ilə bol olması bu ölkədə 

iqtisadi islahatların daha da sürətlə həyata keçirilməsi üçün böyük töhfədir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən Qarabağ torpağımız təbii resurslar cəhətdən olduqca 

zəngin ərazidir. Üstəlik bu bölgənin yaĢıl enerji potensialı nəinki azad olun-

muĢ əraziləri, bütöv Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən dünyanın daha da inkiĢaf 

etmiĢ ölkəsinə çevirəcək. 

Məqalə Qarabağın təbii resursları və yaĢıl enerji potensialı, onların 

bölgə iqtisadiyyatına təsiri, azad olunmuĢ ərazilərdə təbii resurslar və yaĢıl 

enerji potensialı ilə bağlı problemlər və perspektivlərə həsr edilmiĢdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, iĢğaldan azad edilmiĢ ərazilər, təbii resurslar, 

yaĢıl enerji potensialı, iqtisadiyyat, su ehtiyatları, faydalı qazıntılar, elektrik 

enerjisi, kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm. 

Абстракт: Азербайджанская Республика вписала славную стра-

ницу в свою историю. Под мудрым руководством нашего Президента 

Ильхама Алиева азербайджанская армия своим мужеством приносит 

радость тем, кто в свое время казался кому-то недостижимым и долгие 

годы был вынужденным переселенцем со сгоревших, разграбленных и 

оккупированных территорий. 

С освобождением исконных земель Азербайджана, наряду с исто-

рическим, культурным значением этих земель, необходимо особо под-

черкнуть его вклад в нашу экономику. Другими словами, экономичес-

кий потенциал нашего прекрасного Карабаха является одним из очень 

важных вопросов для нашей страны. 

2020 год был очень сложным для стран мира. Разрушительные 

социально-экономические последствия пандемии COVID-19 ощуща-

лись во всем мире. Надежное и устойчивое восстановление мировой 

экономики возможно только в том случае, если на планете будут обес-

печены инвестиции в экономическую, социальную и климатическую 

устойчивость в соответствии с текущей сложной ситуацией. В 2020 

году мировая экономика сократилась на 4,3 процента, что в два раза 

больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года. 

В такой сложной ситуации азербайджанский народ начал борьбу 

за право вернуть свои исторические земли и в результате 44-дневной 

Отечественной войны вернул себе территории, которые находились 

под вражеским игом около 30 лет. 
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Война осталась позади... А сейчас азербайджанский народ, во 

главе с президентом, восстанавливает нормальную жизнь на освобож-

денных землях. Для этого проводится большая работа во всех направ-

лениях. Естественно, что для восстановления нормальной жизни край-

не важным вопросом являются экономические реформы. Все мы видим 

мудрые, продуманные шаги нашего президента в этом направлении. 

Следует отметить, что изобилие любой страны природными ресурсами 

является большим вкладом в еще более быстрое проведение экономи-

ческих реформ в этой стране. С этой точки зрения Карабахская земля 

является достаточно богатой природными ресурсами территорией. 

Плюс зеленый энергетический потенциал этого региона превратит не 

только освобожденные территории, но и весь Азербайджан в еще более 

экономически развитую страну мира. 

Статья посвящена природным ресурсам и потенциалу зеленой 

энергии Карабаха, их влиянию на экономику региона, проблемам и 

перспективам, связанным с природными ресурсами и потенциалом зе-

леной энергии на освобожденных территориях. 

Ключевые слова: Карабах, освобожденные территории, 

природные ресурсы, потенциал зеленой энергии, экономика, водные 

ресурсы, полезные ископаемые, электроэнергия, сельское хозяйство, 

промышленность, туризм. 

Abstract: The Republic of Azerbaijan has written a magnificent page 

in its history. Under the wise leadership of our President Ilham Aliyev, the 

victorious Azerbaijani army, which once seemed inaccessible to someone, 

brings joy to IDPs from burned, plundered and occupied territories for many 

years. 

Along with the historical and cultural significance of these lands, the 

contribution of Azerbaijan to our economy should be emphasized. In other 

words, the economic potential of our beautiful Karabakh is one of the very 

important issues for our country. 

2020 was a very difficult year for the countries of the world. The 

devastating socio-economic impact of the JOVID-19 pandemic was felt all 

over the world. The reliable and sustainable recovery of the world economy 

is possible only if investments in economic, social and climate stability on 

the planet are in line with the present complexity. In 2020, the world 

economy decreased by 4.3 per cent, which is twice as much as in 2009 

during the global financial crisis. 
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In such a difficult situation, the people of Azerbaijan began a war of 

rights over the return of their historical lands and, as a result of the 44-Day 

War of Azerbaijan Republic, they returned their territories under the 30-

year-old enemy attack. 

The war was left behind... Now the Azerbaijani people, being the 

president in particular, restore normal life on the liberated lands. For this 

purpose, great work is carried out in all directions. Of course, economic 

reforms are very important for the restoration of normal life. We all see the 

wise and thoughtful steps taken by our president in this direction. It should 

be noted that the abundance of natural resources of any country contributes 

to the rapid implementation of economic reforms in this country. From this 

point of view, our land in Karabakh is quite rich in natural resources. 

Moreover, the green energy potential of this region will turn not only the 

liberated territories, but also Azerbaijan into an even more economically 

developed country in the world. 

The article is devoted to the problems and prospects related to natural 

resources and green energy potential of Karabakh, their impact on the 

economy of the region, natural resources and green energy potential in 

liberated areas. 

Keywords: Karabakh, liberated territories, natural resources, green 

energy potential, economy, water resources, minerals, electricity, agriculture, 

industry, tourism. 

 

GiriĢ 

Təbii ehtiyatlar istənilən ölkənin iqtisadiyyatının inkiĢafının zəruri (la-

kin məcburi deyil) Ģərtidir. Hər bir ölkədə təbii resursların rolu bir çox amil-

lərlə müəyyən edilir: Ģəxsi mineral-xammal bazasının vəziyyəti, iqtisadi in-

kiĢaf səviyyəsi, dünya inteqrasiya proseslərində iĢtirak dərəcəsi, siyasi ori-

yentasiya, cəmiyyətin dəyər qurğuları və s. Ekstensiv artım mərhələsində tə-

bii ehtiyatlar sosial-iqtisadi tərəqqinin güclü sürətləndiricisi kimi çıxıĢ edir. 

Bütün təbii ehtiyatlardan istifadə bir birilə sıx bağlıdır [10]. 

Torpaq resursları süni gübrələrin (mineral ehtiyatlar əsasında hazırlan-

mıĢ) tətbiqi və yanacaq vasitəsilə (mineral ehtiyatlarla) hərəkətə gətirilən 

texnika ilə becərilməsi zamanı torpaq ehtiyatları (kənd təsərrüfatı sahələri), 

adətən, böyük həcmdə məhsul verir. 

Ən çox təbii-xammal ehtiyatları mineral ehtiyatlarla (kömür, neft, təbii 

qaz, metal filizləri, qeyri-metal xammal-fosfatlar, kalium duzları, asbest və s. 

kimi faydalı qazıntılar) müəyyən edilir. Çox vaxt yanacağın xüsusi əhə-

miyyətinə görə “mineral xammal və yanacaq” birləĢməsindən istifadə olunur. 
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Faydalı qazıntıların geoloji ehtiyatları müxtəlif dərəcədə tədqiqata ma-

likdir. Ehtiyatların müəyyənləĢdirilməsi dərəcəsi onları kateqoriyalara ayırır. 

Birinci kateqoriyaya dəqiq müəyyən edilmiĢ yataqlar; ikinci kateqoriya-

da təxminən müəyyən sərhədləri olan kəĢf edilmiĢ yataqlar; üçüncü kateqori-

yada tanınmıĢ yataqların ekstrapolyasiyası nəzərə alınmaqla hesablanmıĢ ehti-

yatları olan yataqların ümumi cizgilərində kəĢf edilmiĢ yataqlar; dördüncü ka-

teqoriyaya əvvəlcədən qiymətləndirilmiĢ ehtiyatlar daxildir. BeĢinci kateqori-

ya kimi proqnoz edilən geoloji ehtiyatları da xüsusi qeyd edə bilərik. 

Xarici ölkələrdə ehtiyatların müxtəlif təsnifatı tətbiq olunur: 

– kəĢf edilmiĢ, yəni geoloji – kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində sübut edil-

miĢdir; 

– etibarlı (müasir texnikanın inkiĢaf səviyyəsində hasil edilən);

– proqnoz və ya geoloji (resursların yerin təkində olması elmi proq-

nozlar və fərziyyələr əsasında ehtimal olunur) [11]. 

Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri təbii resurs amilinin inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin iqtisadiyyatına təsirinin nəzərəçarpacaq dərəcədə zəifləməsinə gə-

tirib çıxarır. Son onilliklərdə lazımi faydalı qazıntıların (Yaponiya, Cənubi 

Koreya, Sinqapur) olmadığı ölkələr sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. Amma digər bə-

rabər Ģəraitdə zəngin və müxtəlif təbii ehtiyatların mövcudluğu ölkələrə əla-

və üstünlüklər verir [9]. 

Ġqtisadi resurslar: təbii, əmək, kapital (real kapital Ģəklində, yəni isteh-

sal vasitələri formasında), maliyyə (pul formasında), sahibkarlıq, elmi (elmi-

texniki, informasiya bilikləri) məcmu halda milli iqtisadiyyatın potensialını 

təĢkil edir. 

1989-cu ildən baĢlayan ermənilərin iĢğal siyasəti nəticəsində Dağlıq 

Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlar zəbt edilmiĢdi. Həmin əraziləri bədnam 

qonĢularımız iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, xüsusilədə iĢğaldan azad olunan əra-

zilərin zəngin olan faydalı qazıntılarını, səmərəsiz istismar etmiĢdilər. 

Bunun nəticəsində regionun infrastrukturu tamamilə dağılmıĢdır. 

Konkret olaraq yol, qaz, su, iĢıq, kommunikasiyalar sistemlərinin məhv edil-

məsini xüsusilə qeyd etməliyik. 

ĠĢğaldan azad edilmiĢ ərazilərin mövcud təbii resurslarının və yaĢıl 

enerji potensialının təhlili və qiymətləndirilməsi 

Ġstənilən ölkənin cəlbediciliyinin parametrlərindən biri - onun flora və 

fauna aləminin zənginliyi ilə müəyyən edilir. Bu cəhətdən Qarabağ torpağı-

mız cəlbedici güĢədir. ĠĢğaldan azad edilmiĢ ərazilərdə müxtəlif təbiət abi-

dələri, unikal flora və fauna növləri yayılmıĢdır. Regionun ümumi meĢə sa-

həsi təxminən 246700 min hektara yaxındır, ondan 13197 hektar qiymətli 

meĢə ərazisi hesab olunur. Hazırda ölkəmizdə xüsusi qorunan təbii ərazilə-
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rin sahəsi 890 min hektara çatdırılmıĢdır və onlardan 42997 hektar azad 

edilmiĢ ərazidir [4]. 

Təbii landĢaftın, unikal flora və faunanın qorunması məqsədi ilə bura-

larda vaxtilə bir sıra qoruqlar və yasaqlıqlar yaradılmıĢdır. Onların arasında 

Bəsitçay qoruğunu və Laçın yasaqlığını xüsusilə qeyd etmək olar. 

Bəsitçay Qoruğunda “Ģərq çinarı”nın, Laçın yasaqlığında isə unikal 

fauna nümayəndələrinin mühafizəsi təmin olunurdu. 

KeçmiĢ SSRĠ dövründə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın digər iqtisadi 

regionları ilə sıx iqtisadi əlaqədə inkiĢaf etmiĢdir. Dağlıq Qarabağın erməni-

lər tərəfindən iĢğalı və Azərbaycanın digər rayonlarından ayrılması baĢ ver-

di. Bu isə bölgənin əhalisi və təsərrüfatı üçün böyük problemlər yaratmıĢdır. 

Uzun illər ərzində Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləĢən müəssisələrin böyük 

bir hissəsi Azərbaycanın rayonlarından idxal olunan yanacaq, xammal və 

materiallar əsasında fəaliyyət göstərmiĢ, çoxları isə Bakının iri müəssisələri-

nin filialları kimi öz fəaliyyətlərini davam etdirmiĢdirlər. 

Vaxtilə keçmiĢ Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi Xankəndi 

Ģəhəri Azərbaycanın dəmir və avtomobil yolları və ümumiyyətlə, respubli-

kanın nəqliyyat-kommunikasiya sistemi ilə bilavasitə bağlı olmuĢdur. Nəzə-

rə alsaq ki, erməni təcavüzü nəticəsində iĢğal olunmuĢ ərazilərdə uzun illər 

fəaliyyət göstərmiĢ vahid nəqliyyat-kommunikasiya sistemi dağıdılmıĢ və 

yararsız vəziyyətə düĢmüĢdür; bu, regionun gələcək inkiĢafı üçün çox vacib 

amildir, infrastruktur layihələrində sovet dövrünün nəqliyyat logistikası xə-

ritələrindən istifadə edilməlidir, bundan əlavə beynəlxalq standartlara uyğun 

yol-nəqliyyat infrastrukturunun qurulması azad olunmuĢ torpaqlarımızda 

xüsusi canlanma yaradacaq, bu isə son nəticədə iqtisadiyyat öz müsbət təsi-

rini göstərəcək [6]. 

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, iĢğaldan azad olmuĢ ərazilərin 

sənaye potensialının araĢdırılması və bunun əsasında dövlət səviyyəsində təd-

birlərin həyata keçirilməsi vacib məqamdır. Qeyd etməliyik ki, burada dörd 

əsas məsələni nəzərdən keçirməliyik. Bu məsələlərə aĢağıdakılar aiddir: 

– su ehtiyatları;

– elektrik enerjisi;

– rekreasiya sənayesinin inkiĢaf imkanları;

– zəngin faydalı qazıntı yataqları

Bunların düzgün, elmi cəhətdən araĢdırılması son nəticədə nəinki azad

edilmiĢ torpaqlarımızın, hətta bütün respublikanın sosial-iqtisadi həyatına 

müsbət təsir verəcəkdir [6]. 

Planetdə sular – 360 milyon kvadrat kilometrdən çoxdur, bu zaman in-

san bu həcmin 3%-dən azını istifadə edə bilər. Çaylarda və göllərdə içməli 

və mineral suyun ümumi ehtiyatının 0,01%-i, buzlaqlarda təxminən 2%-i, 
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“zindanlarda” – təxminən 0,6%-i yerləĢir [7]. Su getdikcə daha qiymətli res-

urs olur, dəyəri tədricən neft və digər faydalı qazıntıları qabaqlayır. Çünki 

bu resurs unikaldır. Onlarla digər mənbələr energetikada karbohidrogenlərin 

əvəzinə gəlir, Ģirin suya isə alternativ yoxdur. 

Qeyd etmək olar ki, bütün dünyada vacib, qlobal aktual problemlərdən 

bir neçəsi aĢağıdakılardır: 

– Ġqlim dəyiĢikliyi; 

– Su çatıĢmazlığı [8]. 

Su çatıĢmazlığı problemi Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Məlum-

dur ki, ölkənin su ehtiyatları obyektiv coğrafi səbəblərə görə məhduddur, 

əsas mənbələr isə qonĢu ölkələrdə yerləĢir. Ölkədə su ehtiyatlarından səmə-

rəli istifadənin təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

15 aprel 2020-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmıĢ Dövlət Komissiyası fəaliy-

yət göstərir. 

Azad edilmiĢ ərazilər zəngin su ehtiyatlarına malikdir. Bu nöqteyi - 

nəzərdən zəngin su ehtiyatları ölkənin sənaye və kənd təsərrüfatı üçün xüsu-

si əhəmiyyət kəsb edir. 

Burada biz Sərsəng və Xudafərin su anbarlarını xüsuilə qeyd etməli-

yik. Ərazilərimizin azad olunması nəticəsində digər rayonlarımızın suvarma 

suyu ilə təmin etməyə imkan yaradıldı. Bu isə kənd təsərrüfatının inkiĢafı 

deməkdir. Regionda 11 yeraltı içməli su mənbələrinin olduğu ehtimal da var 

ki, bu da böyük həcmdə içməli su təchizatı deməkdir [5]. 

Energetika dünya iqtisadiyyatının inkiĢafında və fəaliyyətində mərkəzi 

rol oynayır. Sənayenin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyatın, Ģirkətlərin və ev tə-

sərrüfatlarının enerjidən asılılığı artacaq, çünki cəmiyyət daim həyat keyfiy-

yətinin yaxĢılaĢdırılmasına çalıĢır. Dünya iqtisadiyyatına mobilliyin, urbani-

zasiyanın və inteqrasiyanın artması da enerjidən istifadənin və ondan asılılı-

ğın daha da sürətlənməsinə kömək edəcəkdir. 

Bölgədə elektrik enerjisinin əsas istehsalı su anbarının və su təchizatı-

nın payına düĢür. Əlbəttə ki, bu mövzuda əsasən Sərsəng və Xudafərin su 

elektrik stansiyaları nəzərdə tutulur [5]. 

Aydındır ki, Sərsəng və Xudafərin su elektrik stansiyaları ətraf rayon-

ların enerji təchizatının yaxĢılaĢdırılmasında və iĢğaldan azad edilmiĢ ərazi-

lərin bərpasında fəal Ģəkildə istifadə olunacaq. Ümumilikdə isə bu elektrik 

stansiyaların ölkənin enerji sisteminə qoĢulması gücünün artması ilə yanaĢı, 

mənbələrin coğrafi Ģaxələndirilməsi, yəni AbĢeron, ġirvan və Mingəçevir su 

elektrik stansiyalarına yüklənmənin azaldılması, həmçinin ümumi istehsal 

həcmində alternativ (bərpa olunan) enerji payının artırılmasına imkan yara-

dacaq deməkdir [5]. 
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Mineral sular həm səhiyyə, həmdə turizm nöqteyi-nəzərdən vacib təbii 

resurs hesab edilir. Azərbaycanın mineral sularının ümumi geoloji ehtiyatla-

rının 39,6% -nin iĢğaldan azad olunmuĢ rayonların payına düĢdüyü ehtimal 

edilir. ĠĢğal olunmuĢ ərazilərdə müxtəlif tərkibli və müalicəvi əhəmiyyətli 

120-yə yaxın mineral su yatağı vardır. Onların arasında Kəlbəcər, Laçın,

ġuĢa rayonlarının mineral suları xüsusi diqqət çəkir [5].

Azərbaycan Respublikasının azad olunmuĢ torpaqların əksəriyyəti 

müxtəlif növ kənd təsərrüfatı məhsullarının yetiĢdirilməsi üçün yararlıdır. 

Bu məhsulların emalının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, qida sənayesində in-

kiĢaf olacaq və bu inkiĢaf özünü yeni güclərin yaradılmasında və etibarlı 

təchizat bazasının formalaĢdırılmasında göstərəcəkdir. 

Faydalı qazıntıların zənginliyi dünya ölkələrinin iqtisadiyyatına müsbət 

təsir göstərir. ĠĢğal olunmuĢ ərazilərdə çoxlu sayda müxtəlif növ faydalı qazıntı 

yataqları mövcuddur. Onların sırasında qızıl, civə, mis, qurğuĢun, sink, üzlük 

daĢı, miĢar daĢı, sement xammalı, müxtəlif növ tikinti daĢları, soda xammalı, 

pemza və vulkanik kül, gil yatağı, qum-çınqıl, müxtəlif növ qum, gips, anqida, 

gil-gips, perlit, obsidian, vermikulit, rəngli və dekorativ daĢ (aqat, jasmin, 

oniks, kad, pefritoid və s.) yatağlarını xüsusilə qeyd etməliyik [5]. 

Bərpa olunan və ya regenerativ,”yaĢıl”, enerji – bərpa olunan və ya in-

san miqyasında tükənməz enerji resurslarından enerjidir. Bərpa olunan ener-

jidən istifadənin əsas prinsipi onun ətraf mühitdə baĢ verən proseslərdən və 

ya bərpa olunan orqanik resurslardan çıxarılması və texniki istifadə üçün tə-

min edilməsidir. Bərpa olunan enerji kimi təbii resurslardan istifadə edilir: 

günəĢ iĢığı, su axınları və geotermal istilik. Bu resurslar bərpa olunan hesab 

olunur. Bioyanacaqdan da , ağac, bitki yağı, etanoldan, bərpa olunan enerji-

ni almaq olur. 

Azad edilmiĢ ərazilərin dirçəlməsində “yaĢıl energetika”nın yeridilmə-

sinə xüsusi önəm verilir, üstəlik, Azərbaycanın onsuz da enerji infrastruktu-

runun müasirləĢdirilməsi ilə bağlı böyük planları vardır. Dövlət baĢçısının 3 

may 2021-ci tarixində iĢğaldan azad edilmiĢ ərazilərdə “yaĢıl enerji zona-

sı”nın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında imzaladığı Sərəncam da buna 

dəlalət edir. Qarabağda “ağıllı Ģəhərlər” tikiləcək [1]. 

Bu sahədə bərpa olunan enerji potensialından səmərəli istifadə etmək 

məqsədilə azad edilmiĢ ərazilərdə “yaĢıl enerji zonası”nın yaradılması üzrə 

müvafiq konsepsiyanın və BaĢ Planın, həmçinin enerjinin idarə olunmasına 

müasir yanaĢmalar əsasında regionun enerji təchizatının iĢlənib hazırlanma-

sını nəzərdə tutur [3]. 

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda külək, günəĢ, hidro və geotermal, 

bioenerji energetikanın, enerji səmərəli texnologiyaların inkiĢafı, enerjinin 

idarə olunmasına müasir yanaĢmaların tətbiqi üzrə layihələr artıq sürətlə hə-
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yata keçirilir. Bu sahədə xarici Ģirkətlərlə iĢ təcrübəsi də qurulur. Ancaq bü-

tün bunlar hələ ki, ayrı-ayrı rayonlarda və sahələrdə reallaĢır. Qarabağda isə 

bütün regionu və bütün sahələri əhatə etmək lazımdır ki, bu da sistemli ya-

naĢma tələb edir. Buna görə də bu layihə çərçivəsində beynəlxalq təcrübə, 

azad edilmiĢ ərazilərdə əhalinin iqtisadi inkiĢafı və məskunlaĢması, bərpa 

olunan enerji mənbələrinin Ģəbəkəyə inteqrasiyası, enerji səmərəliliyi, nəq-

liyyat, Ģəhər tikintisi, tullantıların idarə edilməsi, intellektual Ģəbəkələr və s. 

kimi məsələlər ciddi Ģəkildə araĢdırılır. 

Məsələlərin bütün kompleksini eyni zamanda və qısa müddətdə həll 

etmək lazımdır – “Böyük qayıdıĢ” bizim xalq üçün vacib məsələdir [2]. 

Nəticə və təkliflər 
Qeyd olunanlar əsasında əminliklə deyə bilərik ki, Qarabağın təbii re-

sursları və yaĢıl enerji potensialı bu bölgədə iqtisadiyyatın normal inkiĢafını 

həyata keçirməyə imkan verəcək. Bunun üçün ilk öncə vacib məsələləri həll 

etmək lazımdır və bu istiqamətdə xeyli iĢlər görülüb: 

– əlveriĢli infrastrukturu, əsasən nəqliyyat infrastrukturunu yenidən 

yaratmaq, elektrik, qaz və su təchizatını bərpa etmək; 

– ticarət Ģəbəkələrini, kredit-pul sistemini və bu məsələlərlə bağlı di-

gər istiqamətləri canlandırmaq; 

– yaĢamaq üçün Ģərait yaratmaq, mənzil fondu qurmaq, insanları iĢ 

yerləri ilə təmin etmək [1]. 

Qarabağ torpaqlarının münbitliyi aqrar sektoru canlandırmaq üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azad edilmiĢ ərazilərin əkin torpaqları bunun 

bariz nümunəsidir. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, düĢmən tapdağın-

dan azad olunmuĢ ərazilərimiz ilk növbədə turizm üçün həddindən artıq əl-

veriĢli ərazilərdir. Burada qədim Azərbaycan Ģəhəri, Qarabağın döyünən 

ürəyi – ġuĢanın özünəməxsus yeri var. Bu gözəl yerdə və yalnız burada bi-

tən “xarı bülübül” çiçəyi 44 günlük Vətən Müharibəsinin rəmzidir. 

Regionun mineral su ehtiyatları içməli su sahəsində yeni emal gücləri-

nin və içməli su sahəsi – turizm – rekreasiya üçbucağında müasir strukturun 

yaradılmasına kömək edə bilər [2]. 

Yatağların zənginliyi azad edilmiĢ torpaqlarımızın ərazilərində müxtə-

lif istiqamətlərdə iqtisadiyyatımızı inkiĢaf etdirmək mümkün olduğunun bir 

daha sübutudur. Müasir dövrdə bu olduqca vacib məsələlərdən biridir. Ġqti-

sadiyyatın diversifikasiyası (Ģaxələndirilməsi) neft sektorundan qeyri-neft 

sektoruna prioritet inkiĢaf istiqamətləri müəyyən etməyə imkan yaradır. 
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Xülasə: Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti baxılan problemlərin həlli üz-

rə dünya təcrübəsi tədqiq olunmaqla müasir Ģəraitin tələblərinə uyğun ya-

naĢmalar formalaĢdırımaqdır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr səviyyəsində nəqliyyat 

sektoruna yönələn investisiyaların səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri 

təhlil edilmiĢdir. Multimodal nəqliyyatın mürəkkəbliyi ayrı-ayrı nəqliyyat 

növlərinin avtomobil, dəmir yolu, hava və dəniz nəqliyyatı ilə yükdaĢıma-

larda tərəflər arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsini optimallaĢdırılması 

ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüĢdür. 
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developed countries, the directions of increasing the efficiency of investments 

in the transport sector were analyzed. The complexity of multimodal transport 

Suggestions and recommendations have been made to optimize the regulation 

of relations between the parties in the transportation of certain types of transport 

by road, rail, air and sea. 

Keywords: Transit cargo transportation, passenger transportation, 

investment, multimodal transportation, efficiency. 

Абстракт: Практическая значимость исследования состоит в том, 

подходы к требованиям современных условий сформированы на осно-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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ве изучения мирового опыта решения обсуждаемых в статье проблем. 

На уровне развитых стран проанализированы направления повышения 

эффективности инвестиций в транспортный сектор. Сложность муль-

тимодальных перевозок Сделаны предложения и рекомендации по оп-

тимизации регулирования отношений сторон при перевозке грузов ав-

томобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом. 

Ключевые слова: Перевозки транзитных грузов, пассажирские 

перевозки, инвестиция, мультимодальные перевозки, эффективность. 

GiriĢ 
Nəqliyyat sektoru və müəssisələri ilə əlaqəli olan amillər istehsal kate-

qoriyalarının iqtisadi-coğrafi bölgüsünə müsbət təsir göstərir. Hal-hazırda 

beynəlxalq səviyyədə qəbul edilib ki, nəqliyyat sektoru bütün dünya ÜDM-

nin təxminən 12% -ni təĢkil edir. Məlumdur ki, yük və sərniĢin daĢımalar 

bazarının həcmini proqnozlaĢdırmaq üçün istifadə olunan ÜDM-in faiz nis-

bətindəki fərq, dünyanın bir çox regionlarında tədarük zəncirlərində mövcud 

olan səmərəsizliklərlə əlaqələndirilərək əvvəlki illərlə müqayisədə yüksək 

məbləğlərdə investisiya qoyuluĢlarına tələb artıb [8]. 

Tədqiqat və konsaltinq yönümlü “Armstrong & Associates Inc” Ģirkə-

tinin bildirdiyinə görə 2018-ci ildə beynəlxalq nəqliyyat bazarının həcmi 9,6 

trilyon ABġ-ı dollar olub. Dəniz, dəmir yolu, hava nəqliyyatında inventarın 

saxlanılması ilə əlaqəli xərclər, ümumi xərclərin üçdə birini təĢkil edib. Hə-

min Ģirkət, 2023-cü ilədək ümumi beynəlxalq nəqliyyat xərclərinin 5%-dən 

çox illik artım sürətinin da-vam edəcəyini proqnozlaĢdırıb. Təhlil nəticəsin-

də məlum olmuĢdur ki, 2023-cü ildə ümumi yük və sərniĢin daĢımalar baza-

rının həcmi 12 trilyon ABġ-ı dollarından çox olacaq. AraĢdırma aparan di-

gər Ģirkətlər yollar, limanlar, dəmir yolu və hava limanları kimi nəqliyyat 

infrastrukturu ilə əlaqəli investisiyaların artacağını, beynəlxalq lojistik səna-

yesinin həcminin 2023-cü ilə qədər 15 trilyon dolları keçəcəyini proqnozlaĢ-

dırsalar da 2019-cu ildən etibarən yayılan kovid-19 pandemiyasının mənfi 

təsirləri nəzərə alınmalıdır [8]. 

Qlobal Nəqliyyat Performans Ġndeksi və Göstəriciləri hesabatı 

Dünya Bankının Beynəlxalq Nəqliyyat Performans Ġndeksi və Göstə-

riciləri hesabatı yüklərin ölkələrin daxilində və xaricində nə qədər səmərəli 

daĢındıqlarına görə faktiki vəziyyətini müqayisə etmək üçün qiymətləndir-

məkdən ibarətdir [9]. Ġndeksin ən yuxarı həddi 5, ən aĢağı həddi 1 rəqəmi ilə 

qiymətləndirilir. Yük daĢımaların səmərəli təĢkili, 4,3 trilyon ABġ-ı dolları 

həcmində maliyyə tutumu olan sahədir. Dünya Bankının Beynəlxalq Nəq-

liyyat Performans Ġndeksi və Göstəriciləri hesabatı əsasında hazırladığımız 

cədvəl-1 dən göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə nəqliyyat sektorunda öl-
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kələr arasında 2018-ci ildə ən aĢağı həd 1,91 – Ġraq, 1,92 – Əfqanıstan, 2,05 

– Liviya, 2,21 – Venesuela olmuĢdur. Hər dörd ölkənin ərazisinin iqtisadi

resurslar baxımından zəngin olmasına baxmayaraq (Əfqanıstan litium və

qaz, Venesuela, Ġraq və Liviya neft-qaz ehtiyatları) performans indeksində

ən aĢağı həddədirlər. Təhlillər onu göstərir ki, ölkələrdə nəqliyyat sektoru-

nun inkiĢafı iqtisadi resursların bolluğundan yox həmin resursları iqtisadi

dövriyyəyə effektiv cəlb etməkdən aslıdır. Dünya Bankının hesabatına əsa-

sən Azərbaycanla quru və su sərhədləri ilə qonĢuolan ölkələrin nəqliyyat

sektorunda performans indeksləri 2018-ci ildə Türkiyə – 3.05, Ġran Ġslam

Respublikası – 2.84, Rusiya Federasiyası – 2.75, Türkmənistan – 2.31, Qa-

zaxıstan – 2.58, Gürcüstan – 2.26, Ermənistan – 2.50 olmuĢdur. Həmin he-

sabatda gösdərilir ki, performans indeksinə görə 2018 – ci ildə Amerika Bir-

ləĢmiĢ ġtatları – 3.87, BirləĢmiĢ Krallıq – 4.05, Almaniya – 4.31, Fransa –

3.84, Yaponiya – 4.09, Çin – 3.59 olmuĢdur. Bütün parametrlər üzrə ən yük-

sək indekslə Almaniya – 4.31 qiymətləndirilmiĢdir.

Cədvəl 1 

Dünya Bankının Beynəlxalq Nəqliyyat Performans Ġndeksi və Göstəriciləri 

hesabatından 
Ölkə Açıqlanan 

ən son il 

Ən Son 

indeks 

Ölkə Ən son il Ən Son 

indeks 

Əfqanıstan 2018 1.92 Çin 2018 3.59 

Albaniya 2018 2.56 Xorvatiya 2018 3.10 

Əlcəzair 2018 2.39 Kuba 2018 2.20 

Argentina 2018 2.78 Çexiya 2018 3.72 

Avstraliya 2018 3.71 Danimarka 2018 4.01 

Avstriya 2018 4.08 Misir 2018 2.82 

Azərbaycan 2014 2.14 Estoniya 2018 3.15 

Bəhreyn 2018 2.86 Finlandiya 2018 3.89 

BanqladeĢ 2018 2.48 Fransa 2018 3.84 

Belarusiya 2018 2.64 Gürcüstan 2018 2.26 

Belçika 2018 4.13 Almaniya 2018 4.31 

Boliviya 2018 2.21 Hindistan 2018 3.13 

Bosniya və 

Herseqovina 

2018 2.80 Ġran Ġslam 

Respublikası 

2018 2.84 

Botsvana 2016 2.74 Ġndoneziya 2018 3.10 

Braziliya 2018 3.09 Ġraq 2018 1.91 

Bolqarıstan 2018 2.88 Ġtaliya 2018 3.66 

Kamboca 2018 2.41 Yaponiya 2018 4.09 

Kamerun 2018 2.60 Qazaxıstan 2018 2.58 

Kanada 2018 3.90 Malayziya 2018 3.30 

Çili 2018 3.13 Meksika 2018 3.02 

Qırğızıstan 2018 2.36 Moldova 2018 2.30 
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Latviya 2018 2.69 Monqolustan 2018 2.21 

Liviya 2018 2.05 MərakeĢ 2018 2.49 

Litva 2018 2.96 Hollandiya 2018 4.09 

Yeni 

Zelandiya 

2018 4.02 Norveç 2018 3.69 

Oman 2018 3.05 Pakistan 2018 2.59 

Portuqaliya 2018 3.71 Efiopiya 2016 2.37 

PolĢa 2018 3.58 Namibiya 2016 2.63 

Qətər 2018 3.42 Səudiyyə 

Ərəbistanı 

2018 2.86 

Rumıniya 2018 3.07 Sinqapur 2018 4.10 

Rusiya 

Federasiyası 

2018 2.75 Ġspaniya 2018 3.80 

Ġsveç 2018 3.98 Tacikistan 2018 2.33 

Ġsveçrə 2018 3.97 Tayland 2018 3.41 

Suriya 2018 2.29 Ukrayna 2018 2.84 

Tunis 2018 2.30 BirləĢmiĢ 

Krallıq 

2018 4.05 

Türkiyə 2018 3.05 Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları 

2018 3.87 

Türkmənistan 2018 2.31 Yəmən, Rep. 2018 2.26 

Venesuela, 2018 2.21 Vyetnam 2018 3.40 

Özbəkistan 2018 2.59 Dünya 2018 2.82 

Mənbə: [9] məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb 

Hesabatda 2016-cı il üzrə Efiopiya – 2.37, Namibiya – 2.63 indeksi ilə 

qiymətləndirilib. Təəssüf ki, Azərbaycanın nəqliyyat performansı haqqında 

2014-cü ildəki 2.14 indeksindən sonra Dünya Bankının hesabatında heç bir 

məlumat əks olunmayıb [9]. 

Nəqliyyat sektorunda həm sərniĢin, həm də yükdaĢıma xidmətlərində 

artan tələbi səmərəli, təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən icra etmək ehtiyacı qlobal 

səviyyədə qəbul edilmiĢ bir fenomen halına gəldi. Ġnformasiya və kommuni-

kasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə qurulan Ağıllı Nəqliyyat Sistemləri 

(ANS), xüsusən də məlumatlara sürətli və effektiv çıxıĢ təmin edərək iqtisadi, 

ekoloji və sosial cəhətdən problemlərin həllərini asanlaĢdırır. Bu cür həllər 

mahiyyət etibarilə avtomobil nəqliyyatının digər nəqliyyat növləri ilə inteqra-

siyasını təmin edir, hər rejim digərini tamamlayır və daha səmərəli qlobal 

nəqliyyat sistemi qurulur [2, s. 14]. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə nəqliyyat sekto-

runda bir çox fərqli modellər inkiĢaf etdirilsə də, inkiĢaf etməkdə olan ölkələ-

rin bu texnologiyalardan daha çox fayda-lanmağa çalıĢdıqları müĢahidə edilir. 

Bu baxımdan, bu paraqrafda, bəzi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdəki modellər və 

Azərbaycandakı mövcud vəziyyət araĢdıraraq ölkəmizdə nəqliyyat sektoruna 

investisiya qoyuluĢlarının səmərəliliyini artırmaq istiqamətləri tədqiq edilir. 
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Son illərdəki qlobal iqtisadi tənəzzül ümumi tələbin ciddi daralmasına 

gətirib çıxardı və bu bütün dünyada istehsal, ticarət və nəqliyyatın həcmində 

böyük azalmaya səbəb olaraq dünya iqtisadiyyatına mənfi təsir etdi. Nəqliy-

yatın həcmindəki azalma ticarət həcmindəki azalmadan, ticarət həcmindəki 

azalma istehsaldakı azalmadan çox oldu [3, p.5]. Bəhs olunan tənəzzül, xü-

susilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatında iĢ yerlərinin azalmasına səbəb 

oldu. Böhranın digər nəticəsi olaraq investisiya axınlarının inkiĢaf etmiĢ iq-

tisadiyyatlardan böhrandan əvvəl inkiĢaf mərhələsində olan iqtisadiyyatlara 

keçidi sürətləndi və bu dəyiĢiklik nəqliyyat sektorunda açıq Ģəkildə əks 

olundu. Nəqliyyat sektorundakı fəaliyyətlərin iqtisadi inkiĢaf və ticarət mü-

nasibətlərindəki dalğalanmalarla əlaqəli olması bu vəziyyətin formalaĢma-

sında ən vacib amildir. 

Makroiqtisadi göstəricilərin əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyi nəqliy-

yat sektorunda iqtisadiyatın, əhalinin və ĢəhərləĢmənin davamlı artımı yük 

və sərniĢin daĢımaların gələcəyi üçün daha həlledici xarakterə çevrilmiĢdir. 

AdambaĢına düĢən gəlir səviyyəsinin yüksəlməsi və əhalinin artması nəqliy-

yatda intensivliyin təmin edilməsini Ģərtləndirir. Çin və Hindistan kimi inki-

Ģaf etməkdə olan ölkələrdə böhrandan sonrakı dövrdə də sərniĢin və yük da-

Ģımalarında artım müĢahidə edildi. 

Bununla yanaĢı hazırda ön plana çıxan təhlükəsiz, dəqiq, sürətli və ra-

hat daĢımalara tələblər son illərdə nəqliyyatın inkiĢafını sürətləndirdi. Bu in-

kiĢaf çərçivəsində, logistika xidmətləri tərəfindən dəstəklənən nəqliyyat re-

jimlərinin inteqrasiya olunaraq iĢləməsi, səmərəli və effektiv nəqliyyat in-

frastrukturunun qurulması nəzərə alınaraq, insan amilini prioritetləĢdirən və 

ətraf mühitə zərərləri minimuma endirən islahatların həyata keçirilməsi zə-

rurətə çevrilmiĢdir [4]. 

Təxminən 200 il əvvəl baĢlayan sənaye inqilabı, 100 illik tarixi olan 

və istehsal zamanı məlumat və səmərəliliyin artırılmasına əsaslanan istehsal 

inqilabı və bu dövrdə məlumatları emal edərək baĢ verən idarəetmə inqilabı 

2000-ci illər, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inki-

Ģafı və dəyiĢməsini əhatə edir [6, p.7]. 

Ağıllı Nəqliyyat Sistemləri, nəqliyyat sahəsindəki sərniĢin və yükdaĢıma 

xidmətlərində artan tələbi səmərəli, etibarlı və ətraf mühitə uyğun Ģəkildə ödə-

mək üçün inkiĢaf etdirilmiĢ və xüsusilə informasiya və kommunikasiya texno-

logiyalarının istifadəsi ilə qurulan məlumatlara sürətli və effektiv çıxıĢ, ekoloji 

və sosial baxımdan davamlı həllər təklif edir. Bundan əlavə, nəqliyyatın sürətli 

və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək baxımından daĢımalardakı boĢluqları və 

maneələri aradan qaldırmağa kömək edən yüksək texnologiyalı infrastrukturlar 

quran keçid iqtisadiyyatı ölkələri üçün bu cür həll yollarının verdiyi əlavə də-

yər, sektoru inkiĢaf etdirməyin əsas prioritetlərindən biridir [6, p.29]. 
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Müharibə, qasırğa və zəlzələ kimi fövqəladə hadisələrdə çox sayda in-

sanı bir məntəqədən digərinə nəql edən, yanacaq sərfiyyatını və nəqliyyat 

vasitələrinin ekologiyaya zərərli tullantılarnı minimuma endirən, yük daĢın-

masında vaxt və xərc baxımından ən sərfəli nəqliyyat sistemləri qurmaq 

asan deyil. Nəqliyyat vasitəsi və yeri haqqında vaxtında etibarlı məlumatı 

əldə etmək əsas məqsəd kimi baĢa düĢülə bilər. Əslində nəqliyyat hərəkəti-

nin ətrafındakı hava Ģəraiti, tıxaclar və digər potensial təhlükələr kimi hər 

cür vəziyyət barədə sürücülərə xəbərdarlıq edərək qəzaları minimuma endi-

rən və sistemin imkanlarından maksimum istifadəni təmin edən nəqliyyat 

sistemi qurmağa nail olmağın çətinliyi məlumdur. Bununla birlikdə, təhlü-

kəsiz, səmərəli və davamlı nəqliyyat sistemi üçün hazırda müxtəlif sahələr-

dəki elmi-texniki yeniliklər ilə istehsal olunan texnologiyaların tətbiqi Ağıllı 

Nəqliyyat Sistemləri (ANS) adlandırılır. 

Müxtəlif mənbələrdə ANS-lərinin tərifinin digər nəqliyyat rejimləri, 

inkiĢaf etdirilmiĢ informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üçün də 

uyğun olduğu bildirilsə də, ağıllı nəqliyyat sistemləri beynəlxalq standartlar-

da qəbul edildiyi kimi avtomobil nəqliyyatı ilə əlaqəli anlayıĢ kimi meydana 

çıxıb. ANS, Ģəhərlərarası və Ģəhər yollarından ibarət magistral Ģəbəkədəki 

infrastrukturun və təchizatın istismarı və idarə olunması üçün informasiya 

və kommunikasiya texnologiyalarının istifadə olunduğu sistem mühəndisli-

yinin tətbiqidir. ANS, yol nəqliyyat sistemlərinin səmərəliliyini artırmaq, 

təhlükəsizliyini təmin etmək, ekoloji faydalarını artırmaq, nəqliyyatın infra-

strukturlarını idarə etmək üçün müxtəlif sistemlərin və təcrübələrin araĢdırıl-

ması, planlaĢdırılması, dizaynı, inteqrasiyası və istismarından ibarət olan 

mühəndislik fəaliyyətidir. Bu nizamlama, strateji planlaĢdırma, sistemin 

quruluĢu, texnologiyaların qarĢılıqlı əlaqəsi, birdən çox rejimdə və fərqli öl-

kələrdə məlumat və rabitə, real vaxt məlumatlarının monitorinqi, vaxtında 

və dəqiq istifadəçi məlumatlarını əhatə edir [2, s.15]. 

ANS maraqlı tərəfləri, texniki mütəxəssislərdən və geniĢ perspektivdə 

bu sahədə mütəĢəkkil strukturu olan bir çox fərqli istifadəçidən ibarətdir. 

Hər bir tərəfdaĢ üçün multimodal ANS planlaĢdırımalı, inkiĢaf etdirilməli, 

idarə etdirilməli və icra ediməlidir. Onlar öz təcrübələrini və məqsədlərini 

vahid məlumat platformasında yerləĢdirməlidirlər. ANS tərəfdaĢları arasın-

da inĢaat mühəndisləri, elektrik və elektron mühəndisləri, sistem mühəndis-

ləri, Ģəhər və bölgə planlaĢdırıcıları, lojistik, siyasət, maliyyə və idarəetmə 

mütəxəssisləri, ictimai təhlükəsizlik və fövqəladə hallar iĢçiləri və nəqliyyat 

infrastrukturu ilə hər hansı bir Ģəkildə əlaqəli olan fərqli sahələrdən bir çox 

mütəxəssis var. 
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Nəticə 
Nəqliyyat sektorunda maliyyələĢdirilən obyektin imkanlarının təhlil 

edilməsi zəruri xarakterlidir və mərhələlər üzrə təhlillə müqayisədə daha 
çox ümumi qəbul edilən qiymətlər əsasında tərtib edilir. Ona görə ki, məs-
rəflər barəsində informasiyalar mal-material ehtiyatları göndərənlərin məlu-
matlarına əsasən deyil, oxĢar layihələrə görə qəbul edilə bilər. Ġnvestisiya la-
yihəsinin imkanlarının təhlil edilməsi üçün lazımi məlumatların toplanması, 
maliyyələĢdirilən obyektin qəti olaraq icra edilmə imkanlarının aydınlaĢdı-
rılmasına görə nəzərdə tutulduğu halda iri xərclər haqqında məlumatlar təh-
lilə cəlb edilməlidir. Ona görə belə təhlil aparılır ki, layihələrin imkanları və 
lazım olmayan xərclər tez aĢkar edilsin və qiymətləndirilsin [1]. Ġqtisadiyyat 
və ticarət üçün əvəzolunmaz elementlərdən biri olan qitələr arasındakı nəq-
liyyatda dəniz və hava nəqliyyatından geniĢ istifadə edildiyi halda, ölkə da-
xilində daĢımalar daha çox avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı ilə həyata 
keçirilir. Son zamanlarda Avropa Birliyi ölkələri kimi inkiĢaf etmiĢ iqtisa-
diyyatlarında, həm yük, həm də sərniĢinlərin artımına olan tələbin təsiri ilə 
avtomobil nəqliyyatına olan tələb, ölkələrin ümumi məhsullarındakı artım-
dan daha yüksək olmuĢdur. Fərdi motorlu nəqliyyat vasitələrinin təmin etdi-
yi rahatlıq səbəbindən hərəkətliliyin artımını Avropa Komissiyası (AK) av-
tomobil nəqliyyatında 2010-cu ildən baĢlayaraq ildə 15 faiz olacağını proq-
nozlaĢdırmıĢdı. Bununla birlikdə, dünya iqtisadiyatında baĢ verən maliyyə 
böhranının bütün dünyada istehsal və tədarük Ģəbəkələri üzərindəki təsiri 
avtomobil nəqliyyatını, xüsusilə iri tonnajlı yük avtomobillərinin sayının 
azalmağı ilə nəticələndi [6, p.32]. Ancaq son zamanlar əvvəlki praqnozların 
iqtisadi bərpa üçün vacib olan nəticələrin avtomobil nəqliyyatında əldə 
olunduğunu qeyd etmək olar. 

AB regionu üçün nəqliyyat sektoru iqtisadiyyatın çox vacib hissəsini 
təĢkil edir. Beləki, AB bölgəsindəki ümumi məhsulun və ümumi məĢğullu-
ğun 5 faizi nəqliyyat sektoru hesabına təmin edilir. AB bölgəsində nəqliyyat 
sektorunda bir-baĢa iĢləyənlərin sayı 10 milyon nəfər civarındadır və avto-
mobil nəqliyyatında məĢğulluq bütün nəqliyyat sektorundakı məĢğulluğun 
52 faizini təĢkil edir [2, s.5] 

Yenə də AB ölkələrində nəqliyyat əsaslı gəlirlərin bölüĢdürülməsinə 
baxıldıqda, anbar və dəstək fəaliyyətləri 33,7 faiz ilə birinci yerdədir, avto-
mobil sərniĢin və yük daĢıma xidmətləri 32,7 faiz, hava nəqliyyatında 9,8 
faiz, dəniz və daxili su yolları nəqliyyat 9,4 faiz, dəmir yolu nəqliyyatı 6,2 
faizə bərabərdir [7, p.12]. 

Türkiyədə nəqliyyat və rabitə fəaliyyətinin payı 2012-ci ildə Ümumi Da-
xili Məhsulda təxminən 14 faiz olub. Türkiyədəki sərniĢin və yük daĢımala-
rında nəqliyyat rejimlərinin paylanmasını nəzərə alsaq, 2011-ci ilədək yerli sər-
niĢinlərin 90,5 faizi və yüklərin 87,4 faizi avtomobil yolu ilə daĢınıb [2, s.6]. 
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Türkiyədə son vaxtlar, xüsusilə sərniĢin daĢımalarında, hava yolu və 

dəmir yolu sahəsində artıma baxmayaraq, avtomobil nəqliyyatı hələ də bü-

tün nəqliyyat sistemi arasında ən yüksək nisbətdə olduğu müĢahidə edilir. 

Avtomobil nəqliyyatında ümumi yollardan istifadə 2000-ci illərin əvvəllə-

rində 40 milyard nəqliyyat vasitəsi-km (kilometr) səviyyəsində olduğu halda 

bu rəqəm 2012-ci ildə 94 milyard vasitə-km-ə yüksəldi. Eyni Ģəkildə, 2012-

ci ildə avtomobil nəqliyyatı ilə yük daĢımalar 216 milyard ton-km, sərniĢin 

daĢınması 259 milyard sərniĢin km-ə çatdı [2, s.7]. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA TURĠZM SAHƏSĠNDƏ 

MALĠYYƏ RESURSLARI: MÖVCUD PROBLEMLƏR,  

ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

FINANCIAL RESOURCES IN THE TOURISM INDUSTRY OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN: EXISTING PROBLEMS, 

DEVELOPMENT PROSPECTS 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Xülasə: Hər bir turizm müəssisəsinin sabit və uğurlu fəaliyyət göstər-

məsi üçün zəruri olan əsas resurslardan biri maliyyə resurslarıdır. Onların 

fəaliyyətinin ayrılmaz Ģərti – turizm müəssisəsinin səmərəli fəaliyyətinin hə-

yata keçirilməsi və maliyyə üzrə hesablaĢmaların vaxtında aparıla bilməsi 

üçün pul vəsaitləri ilə təmin edilmədir. Maliyyə elə bir pul münasibətləridir 

ki, bu zaman müəssisə öz həyat fəaliyyətini həyata keçirmək üçün digər sub-

yektlərlə əlaqəyə girmiĢ olur. Turizm müəssisələrinin maliyyəsinin mahiy-

yəti yerinə yetirdikləri funksiyalarla müəyyənləĢdirilir. 

Turizm müəssisəsinə maliyyə daxilolmaları vasitəsilə satınalma baza-

rında borcun, əmək haqlarının ödənilməsi, tərəfdaĢlarla öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi və s. həyata keçirilir. Bir tərəfdən, borc kapitalı üzrə faizlər və ya-

ranmıĢ artıqlıqlar Ģəxsi və ya kənar sərmayədarlara, vergi və yığımlar isə döv-

lətə ödənilir. Digər tərəfdən, dövlət müəssisəyə dotasiya təqdim edə bilər. Be-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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lə dövriyyə davamlı olaraq baĢ verir. Bütün bunlar turizm müəssisəsinin yal-

nız kifayət qədər maliyyə resurslarının mövcudluğu zamanı həyata keçirilir. 

Qeyd olunanlar “Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsində ma-

liyyə resursları: mövcud problemlər, inkiĢaf perspektivləri” məqaləsinin res-

publikada turizm sferasında maliyyə resursları ilə bağlı problemlərə və tu-

rizm müəssisələrinin maliyyələĢdirilməsinin aktual məsələlərinə həsr edildi-

yini bir daha təsdiq edir. 

Açar sözlər: turizm müəssisəsi, maliyyə resursları, Ģəxsi vəsaitlər, 

cəlb edilmiĢ vəsaitlər, mənfəət. 

Abstract: One of the main resources necessary for the stable and 

successful operation of every tourism enterprise is financial resources. An 

integral condition of their activity is the provision of money cards for the 

effective functioning of the tourism enterprise and timely financial settlements. 

Finance is a monetary relationship in which an enterprise interacts with other 

entities in order to carry out its life activity. The essence of the Finance of 

tourism enterprises is determined by the functions they perform. 

Payment of debts, salaries, fulfillment of obligations with partners in 

the procurement market through financial receipts to the Tourism 

Enterprise, etc. it is carried out. On the one hand, interest and surpluses on 

debt are paid to private or outside investors, and taxes and fees are paid to 

the state. On the other hand, the state can provide subsidies to the enterprise. 

Such circulation occurs continuously. All this is done only during the 

existence of sufficient financial resources of the tourist enterprise. 

The article "Financial resources in the tourism industry of the 

Republic of Azerbaijan: existing problems, development prospects" 

reaffirms that the article is devoted to the problems related to financial 

resources in the field of tourism in the Republic and to the actual issues of 

financing of tourism enterprises. 

Keywords: tourism enterprise, financial resources, personal loans, 

attracted loans, profit. 

Резюме: Одним из основных ресурсов, необходимых для ста-

бильной и успешной деятельности каждого туристического предприя-

тия, являются финансовые ресурсы. Неотъемлемым условием их дея-

тельности является обеспечение денежными средствами для осуществ-

ления эффективной деятельности туристского предприятия и своевре-

менного проведения финансовых расчетов. Финансы – это такие де-

нежные отношения, при которых предприятие вступило в отношения с 

другими субъектами для осуществления своей жизнедеятельности. Су-
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щность финансов туристических предприятий определяется функция-

ми, которые они выполняют. 

На рынке закупок через финансовые поступления в туристское 

предприятие осуществляется погашение задолженности, заработной 

платы, выполнение обязательств с партнерами и т. д. С одной стороны, 

проценты по заемному капиталу и образовавшиеся излишки выплачи-

ваются частным или сторонним инвесторам, а налоги и сборы-госу-

дарству. С другой стороны, государство может предоставлять дотации 

предприятию. Такая циркуляция происходит непрерывно. Все это реа-

лизуется только при наличии достаточных финансовых ресурсов ту-

ристского предприятия. 

Вышеуказанное еще раз подтверждает, что статья "Финансовые 

ресурсы в туристской отрасли Азербайджанской Республики: сущест-

вующие проблемы, перспективы развития" посвящена проблемам, свя-

занным с финансовыми ресурсами в сфере туризма в республике и ак-

туальным вопросам финансирования туристических предприятий. 

Ключевые слова: туристское предприятие, финансовые ресурсы, 

собственные средства, привлеченные средства, прибыль. 

GiriĢ 

Maliyyə resursları cəmiyyətin geniĢ təkrar istehsalının və sosial-iqtisa-

di inkiĢafının ən mühüm mənbəyidir. Maliyyə resurslarının həcminin artırıl-

ması isə dövlətin maliyyə siyasətinin ən vacib vəzifələrindən biridir. Mə-

lumdur ki, maliyyə resurslarının həcminin azalması cəmiyyətin inkiĢafına 

mənfi təsir göstərir, investisiyaların, istehlak fondlarının azalmasına gətirib 

çıxarır, ictimai məhsulun və milli gəlirin bölüĢdürülməsində qeyri-mütəna-

sibliklər yaradır. 

“Maliyyə resursları” anlayıĢına ayrı-ayrı müəlliflər müxtəlif yanaĢmala-

rı daxil edirlər. Belə konsepsiyanın müəyyən edilməsi ilə bağlı ən geniĢ tədqi-

qatlar XX əsrin 60-70-ci illərində iqtisadi ədəbiyyatlarda müzakirə olunmuĢ-

dur [3]. AraĢdırmalar nəticəsində “maliyyə resursları” anlayıĢının tərifinin ən 

münasibini belə qəbul etmək olar: “maliyyə resursları – təsərrüfat subyektləri-

nin sərəncamında olan və maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, istehsalın 

inkiĢafı və iĢçilərin iqtisadi stimullaĢdırılması ilə bağlı xərclərin həyata keçi-

rilməsi üçün nəzərdə tutulan pul gəlirləri və yığımlarıdır”. 

Turizm müəssisələri üçün maliyyə resurslarının mövcudluğu xüsusi 

önəm daĢıyır. Dünyanı cənginə alan pandemiya turizmə ağır zərbə vurdu. 

Minlərlə turizm Ģirkətləri çətinliklərə dözməyib iflas səviyyəsinə çatdılar və 

öz fəaliyyətlərini dayandırdılar. Lakin bir sıra tuizm müəssisələri pandemi-
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yanın vurduğu zərbələrə dözərək hal-hazırda normal fəaliyyətə qayıdırlar. 

Bu məsələdə qeyri-adi bir Ģey yoxdur. Uğurun sirri – turizm Ģirkətinin kifa-

yət qədər maliyyə resurslarına malik olması və bu resurslardan səmərəli isti-

fadə etmə bacarığını nümayiĢ etdirməsidir. 

Tədqiqat metodları 

Maliyyə resursları və kapital turizm müəssisəsinin maliyyə araĢdırma-

larının əsas obyektlərini təmsil edir. Tənzimlənən bazar iqtisadiyyatı Ģərai-

tində “kapital” anlayıĢı daha çox tətbiq edilir. Lakin, kapital müəssisə tərə-

findən dövriyyəyə cəlb edilmiĢ və bu dövriyyədən gəlir gətirən maliyyə re-

surslarının bir hissəsidir. Turizm müəssisəsinin maliyyə resursları və kapita-

lı arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, istənilən vaxt müəssisənin maliyyə re-

sursları onun kapitalından çoxdur ya da ona bərabərdir. Bu zaman bərabərlik 

o deməkdir ki, firmanın heç bir maliyyə öhdəliyi yoxdur və bütün mövcud

maliyyə resursları dövriyyəyə buraxılıb. Bununla belə, bu, kapitalın daha

böyük hissəsinin maliyyə resurslarının ölçüsünə yaxınlaĢdığını, turizm

müəssisəsinin daha səmərəli iĢlədiyini nəzərdə tutmur [4].

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin bir neçə növ kapitalı mövcuddur. 

Sahibkarlıq kapitalı – turizm müəssisəsinin idarə edilməsi üzrə mənfə-

ət və hüquqlar əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərə investisiya 

edilmiĢ kapitaldır. 

Ssuda kapitalı – geri qaytarma və ödəmə Ģərtləri ilə borca verilən pul 

kapitalıdır. Sahibkarlıq kapitalından fərqli olaraq, ssuda kapitalı müəssisəyə 

qoyulmur, yalnız faiz almaq məqsədi ilə ona müvəqqəti istifadəyə verilir. 

Bu biznes növü ilə məĢğul ixtisaslaĢdırılmıĢ kredit-maliyyə institutları 

(banklar, kredit ittifaqları, sığorta Ģirkətləri, pensiya fondları, investisiya 

fondları və s.) məĢğul olur. 

Real həyatda sahibkarlıq və kredit kapitallarının yaxından əlaqələri 

mövcuddur. Müasir bazar təsərrüfatı son dərəcə diversifikasiya (Ģaxələndir-

mə) olunub, yəni həm fəaliyyət növləri, həm də məkan üzrə səpələnib. Bu 

gün Ģaxələndirmə bazar təsərrüfatının və onun maliyyə sisteminin sabitliyi-

nin və davamlılığının təmin edilməsi üçün ən vacib amillərdən biridir. 

Maliyyə resurslarının strukturu da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buraya 

əsas fondlara, qeyri-maddi aktivlərə, dövriyyə fondlarına, tədavül fondlarına 

qoyulan pul vəsaitləri daxildir. Hər bir elementin xüsusiyyətlərini nəzərdən 

keçirək. Əsas fondlar öz maddi-təbii formasını dəyiĢmədən təsərrüfat prose-

sində dəfələrlə istifadə olunan əmək (binalar, avadanlıqlar, nəqliyyat və s.) 

vəsaitlərini təĢkil edirlər. Torpaq sahələri istisna olmaqla, hissə-hissə, əsas 

fondların dəyəri onların köhnəlməsinə görə məhsulun (xidmətin) dəyərinə 

köçürülür və onun satıĢı prosesində geri qaytarılır. Bu proses məlum olduğu 



Azərbaycan respublikasında turizm sahəsində maliyyə resursları: mövcud problemlər, 

inkiĢaf perspektivləri 

59 

kimi amortizasiya adlanır. Əsas fondların alınması üçün avanslaĢdırılmıĢ pul 

vəsaitləri əsas vəsaitlər (əsas kapital) adlanır. 

Turizm müəssisəsinin maliyyələĢdirilməsinin əsas funksiyası pul gə-

lirlərinin formalaĢmasıdır. Onun mahiyyəti bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində 

maliyyə və əmtəə axınlarının qarĢılıqlı əlaqəsindən ibarətdir (şəkil 1). 

Turizm müəssisəsi öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün kapital cəlb et-

məlidir (1). Maliyyə vəsaitləri ona istehsal amillərindən (2) istifadə etməyə im-

kan verir ki, bu da istehsal prosesində turizm məhsuluna (xidmətlərə) çevrilir 

(3). Onların bazarda satıĢı (4) nəticəsində müəssisəyə daxilolmalar (5) verir. 

6  8  9 5 

3 

2 

1  7 4 

Şəkil 1. Turizm müəssisəsinin maliyyə resurslarının dövriyyəsi 

Növbəti element müəssisənin pul vəsaitlərinin (onun məsrəfləri) uzun 

müddət ərzində təsərrüfat fəaliyyətində istifadə olunan və gəlir gətirən qey-

ri-maddi obyektlərə yatırılmasını təĢkil edən qeyri-maddi aktivlərdir. Belə-

liklə, qeyri-maddi aktivlər – sənaye, əqli mülkiyyət obyektlərinin və digər 

əmlak hüquqlarının dəyəridir. Qeyri-maddi aktivlər torpaq sahələrindən, tə-

bii ehtiyatlardan, patentlərdən, lisenziyalardan, nou-haudan, ticarət markala-

rından, ticarət və firma niĢanlarından, firmanın qiymətlərindən istifadə et-

mək hüquqlarıdır. Bu zaman qeyri-maddi aktivlər tətbiqin xarakteri üzrə –

əsas vəsaitlərə bənzəyir. Onlar uzun müddət istifadə olunur, mənfəət gətirir 

və vaxt keçdikcə onların böyük hissəsi dəyərini itirir. Qeyri-maddi aktivlə-

rin xüsusiyyəti maddi – əĢya strukturun olmaması, dəyərin müəyyənləĢdiril-

Dövlət 

Ġstehsal 

amilləri 

Turizm 

müəssisələri 

Maliyyə bazarları 

Turizm məhsulu 

(xidmətləri) 

Təchizat 

bazarı 
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məsinin mürəkkəbliyi və onların tətbiqindən mənfəətin müəyyən edilməsin-

də qeyri-müəyyənlikdir. 

ƏĢya məzmununa görə dövriyyə fondları xammal, yarımfabrikat, ya-

nacaq, tara, gələcək dövrlərin xərcləri, az qiymətli və tez köhnələn əĢyalar 

deməkdir. Bir qayda olaraq, dövriyyə istehsal fondları istehsal-ticarət prose-

sində bir dəfə iĢtirak edir və bu zaman öz maddi – əĢya formasını dəyiĢdirir-

lər. Onların dəyəri tamamilə yeni istehsal olunmuĢ məhsula köçürülür. Döv-

riyyə fondlarının əsas təyinatı istehsalın davamlılığının və ritmikliyinin tə-

min edilməsindən ibarətdir. 

Malların dövriyyəsi prosesinə xidmət göstərilməsi ilə bağlı tədavül 

fondları haqqında məlumat verək. Bunlar istehsal olunmuĢ, lakin reallaĢdı-

rılmamıĢ məhsulları, malların ehtiyatlarını, kassa və hesablaĢmalarda pul və-

saitlərini və s. istehsal-ticarət prosesində iĢtirak xarakterinə görə dövriyyə 

vəsaitləri və tədavül fondları bir-biri ilə sıx əlaqəlidir və istehsal sahəsindən 

tədavül sahəsinə və əksinə, yəni bir fonddan digərinə keçirlər. Ona görə də 

onlar vahid dövriyyə vəsaiti kimi nəzərə alınır. Müvafiq olaraq dövriyyə is-

tehsal fondlarına və tədavül fondlarına qoyulan pul vəsaitləri dövriyyə və-

saitlərini (dövriyyə kapitalı) təĢkil edir [5]. 

Turizm müəssisəsinin maliyyə resursları təsərrüfat subyektinin malik 

olduğu və sərəncam verə biləcəyi bütün pul vəsaitlərinin, maliyyə aktivləri-

nin məcmusudur. Onların formalaĢması müəssisələrin yaradılması, təsərrü-

fat fəaliyyətinin və maliyyə münasibətlərinin reallaĢdırılması zamanı həyata 

keçirilir [6]. 

Turizm müəssisələri yaradılarkən maliyyə resurslarının formalaĢması 

mənbələri müəssisənin yaradıldığı mülkiyyət formasından asılıdır. Belə ki, 

dövlət müəssisələri yaradılarkən maliyyə resursları büdcə, yuxarı idarəetmə 

orqanlarının vəsaiti və s., kollektiv müəssisələr yaradılarkən onlar təsisçilə-

rin pay, hüquqi və fiziki Ģəxslərin könüllü haqları və s. hesabına formalaĢır. 

Yaranma mənbələrinə görə, maliyyə resursları Ģəxsi (daxili) və müxtə-

lif Ģərtlərlə cəlb edilmiĢ (xarici) və yenidən bölgü qaydasında daxil olan 

maliyyə resurslarına bölünür (şəkil 2). 

Turizm müəssisəsi təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirə bilməsi üçün 

müvafiq maliyyə təminatının olması zəruridir. Müəssisənin maliyyə resurs-

larının əsas mənbələrindən biri müəssisənin təsisçilərinin qoyuluĢundan for-

malaĢan və nizamnamə kapitalı formasını qəbul edən ilkin kapitaldır. Buna 

görə də, nizamnamə kapitalı təsis sənədlərində müəssisənin kapitalına mül-

kiyyətçilərin haqqı olan aktivlərin ümumi dəyərini əks etdirir. 

Ġki element bir-biri ilə ayrılmaz Ģəkildə bağlıdır: mənfəət və amortiza-

siya ayırmaları. Ġstehsala yatırılan ilkin kapital satılan məhsulların qiymətin-

də ifadə olunan dəyər yaradır. Məhsul satıldıqdan sonra pul forması – ümu-
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mi gəlir forması qəbul edilir. Lakin ümumi gəlir hələ gəlir deyil, baxmaya-

raq ki, məhsulun istehsalına sərf olunan vəsaitlərin geri qaytarılması və 

müəssisənin pul fondlarının, maliyyə ehtiyatlarının formalaĢdırılması mən-

bəyidir. Gəlirin istifadə istiqamətlərindən biri amortizasiya fondunun forma-

laĢdırılmasıdır. Əsas istehsal fondlarının və qeyri-maddi aktivlərin köhnəl-

məsi pul Ģəklində qəbul edildikdən sonra amortizasiya ayırmaları Ģəklində 

formalaĢır. Ġstehsal olunan malların istehlakçıya satılması və mədaxilin da-

xil olması amortizasiya fondunun yaradılmasının vacib Ģərtidir [5]. 

 

 

 

Şəkil 2. Turizm müəssisəsinin maliyyə resurslarının tərkibi 

Həm mənfəət, həm də amortizasiya ayırmaları istehsala qoyulmuĢ və-

saitlərin dövretməsinin və müəssisənin müstəqil sərəncam verdiyi maliyyə 

resurslarının nəticəsidir. Lakin müəssisənin əldə etdiyi mənfəət tamamilə 
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olur. Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət onun tələbatının maliyyələĢ-

dirilməsinin əsas mənbəyidir. 

Gələcək iĢ prosesində müəssisələrin maliyyə resursları əlavə yaradılan 

Ģəxsi mənbələri, cəlb edilmiĢ və borc vəsaitləri hesabına artırıla bilər. Bu za-

man əlavə formalaĢan Ģəxsi maliyyə resurslarının (Ģəxsi kapitalının) tərkibi-

nə bunlar daxildir: ehtiyat kapitalı, əlavə qoyulan kapital, digər əlavə kapi-

tal, bölüĢdürülməmiĢ mənfəət, məqsədli maliyyələĢdirmə və s. Məsələn, eh-

tiyat kapitalı mövcud qanunvericiliyə və ya təsis sənədlərinə uyğun olaraq 

müəssisənin bölüĢdürülməmiĢ mənfəəti hesabına yaradılmıĢ ehtiyatların 

məbləğidir. Əlavə qoyulan kapital səhmdar cəmiyyətinin buraxdığı səhmlə-

rin nominal dəyəri üzərində satıĢ dəyərindən artıq olan məbləğdir. Digər əla-

və kapital müəssisənin digər hüquqi və ya fiziki Ģəxslərdən pulsuz əldə etdi-

yi aktivlərin və əlavə kapitalın digər növlərinin dəyərini göstərir. Göstərilən-

lər barəsində turizm üçün xarakterik sahələr üzrə əsas göstəriciləri təhlil et-

məklə fikir yürütmək olar. 

Cədvəl 1. Turizm üçün xarakterik sahələr üzrə əsas göstəricilər 

2016 2017 2018 2019 2020 

Turizm üçün xarakterik sahələr-

də çalıĢan iĢçilərin sayı, nəfər 
43 477 46 837 53 222 58 972 49 019 

Turizm üçün xarakterik sahə-

lərdə yaradılmıĢ əlavə dəyərin 

həcmi, milyon manat 

2 746,1 3 151,0 3 464,3 3 704,9 1 370,1 

Turizm üçün xarakterik sahə-

lərdə yaradılan əlavə dəyərin 

ölkənin ümumi daxili məhsu-

lunda xüsusi çəkisi, faizlə 

4,3 4,5 4,3 4,5 1,9 

Turizm üçün xarakterik sahələr 

üzrə qoyulan investisiyaların 

həcmi, milyon manat 

363,0 267,3 229,7 133,7 79,3 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-

matları [3] 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi turizm üçün xarakterik sahələr üzrə əsas 

göstəricilər 2016-2019-cu illər ərzində müsbət dinamikaya malik idi. Belə 

ki, turizm üçün xarakterik sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sayı həmin dövrdə 

15495 nəfər, yaxud 35,6%; turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ əla-

və dəyərin həcmi 958,8 mln. manat, yaxud 35%; turizm üçün xarakterik sa-

hələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin ümumi daxili məhsulunda xüsusi 

çəkisi 0,2 % artım müĢahidə edilirdi. 2016-2019-cu illərdə turizm üçün xa-
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rakterik sahələr üzrə qoyulan investisiyaların həcmi 229,3 mln. manat, ya-

xud 63,2% azalma müĢahidə edilirdi. 

2019-cu il ilə müqayisədə 2020-ci ildə turizm üçün xarakterik sahələr 

üzrə əsas göstəricilərdə kəskin azalmalar müĢahidə edildi. Turizm üçün xa-

rakterik sahələrdə çalıĢan iĢçilərin sayı həmin dövrdə 9953 nəfər, yaxud 

16,9%; turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ əlavə dəyərin həcmi 

2334,8 mln. manat, yaxud 63,02%; turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradı-

lan əlavə dəyərin ölkənin ümumi daxili məhsulunda xüsusi çəkisi 2,6%; tu-

rizm üçün xarakterik sahələr üzrə qoyulan investisiyaların həcmi 54,4 mln. 

manat, yaxud 40,7% azalma müĢahidə edilirdi. 

Cəlb edilmiĢ maliyyə resursları büdcə ayırmaları, tikintidə Ģəxsi re-

surslarının səfərbər edilməsi, pay iĢtirakı vasitələri, əldə edilmiĢ qiymətli ka-

ğızlardan gəlirlər və digər maliyyə aktivləri hesabına formalaĢır. Əlavə gəlir 

əldə etmək üçün müəssisə baĢqa müəssisələrin və dövlətin qiymətli kağızla-

rını əldə etmək, yeni yaradılan müəssisələrin nizamnamə kapitalına vəsait 

qoymaq, qaytarılma, təcililik və ödəmə Ģəraitində baĢqa müəssisələrə borc 

vermək hüququna malikdir. 

Nəhayət, borc maliyyə resurslarının tərkibinə bankların uzunmüddətli 

və qısamüddətli kreditləri, həmçinin borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi ilə bağ-

lı digər uzunmüddətli maliyyə öhdəlikləri, kommersiya krediti və digər 

mənbələr daxildir. 

Bir tərəfdən müəssisənin maliyyə resurslarını formalaĢdıran və onların 

aktivlərinin maliyyələĢdirilməsində iĢtirak edən Ģəxsi, borc götürülmüĢ və cəlb 

olunmuĢ kapital, digər tərəfdən, bu, konkret mülkiyyətçilər – dövlət, hüquqi və 

fiziki Ģəxslər qarĢısında öhdəlikdir (uzunmüddətli və qısamüddətli) [7]. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, maliyyə resursla-

rının tərkibi, onların həcmi turizm müəssisəsinin növündən və həcmindən, 

onun fəaliyyət növündən, istehsal həcmindən asılıdır. Bununla yanaĢı, ma-

liyyə resurslarının həcmi istehsalın həcmi, müəssisənin səmərəli fəaliyyəti 

ilə sıx bağlıdır. Müəssisənin daha çox istehsal həcmi və yüksək iĢ səmərəli-

liyi, daha çox dəyər Ģəxsi maliyyə resursları deməkdir, və əksinə. Deməli, 

maliyyə resurslarının kifayət qədər olması, onların səmərəli istifadəsi müəs-

sisənin maliyyə vəziyyətini ödəmə qabiliyyətini, maliyyə dayanıqlığını, lik-

vidliyini müəyyən edir. Bununla əlaqədar olaraq, müəssisələrin ən mühüm 

vəzifəsi Ģəxsi maliyyə resurslarının artırılması, ehtiyatlarının axtarıĢı və bü-

tövlükdə müəssisənin iĢinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə onlardan 

daha səmərəli istifadə edilməsidir. Cədvəl 2-də mehmanxana və mehmanxa-

na tipli müəssisələrin maliyyə göstəriciləri verilmiĢdir. 
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Cədvəldən göründüyü kimi 2016-2019-cu illərdə mehmanxana və 

mehmanxana tipli müəssisələrin maliyyə göstəricilərində nəzərə çarpacaq 

dərəcədə artım müĢahidə edilirdi. Belə ki, müəssisələrin istismarından daxil 

olan gəlir həmin dövrdə 210075,8 min manat, yaxud 87,5%; müəssisələrin 

istismar xərcləri 103490,2 min manat, yaxud 50,6%; büdcəyə ödənilmiĢ 

ƏDV və digər vergilər 3726,8 min manat, yaxud 9,7 % artmıĢdı. 

Cədvəl 2. Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin maliyyə göstəriciləri 

2016 2017 2018 2019 2020 

Müəssisələrin 

istismarından 

daxil olan gəlir, 

min manatla 

240 112,7 284 453,9 359 453,0 450 188,5 116 798,0 

Müəssisələrin 

istismar xərcləri, 

min manatla 

204 852,3 222 192,9 277 680,5 308 342,5 171 805,1 

Büdcəyə ödənilmiĢ 

ƏDV və digər 

vergilər, 

min manatla 

38 525,7 39 040,6 33 323,1 42 252,5 15 018,2 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-

matları [3] 

2019-cu il ilə müqayisədə 2020-ci ildə mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin maliyyə göstəricilərində kəskin azalmalar müĢahidə edil-

di. Müəssisələrin istismarından daxil olan gəlir həmin dövrdə 333390,5 min 

manat, yaxud 74,05%; müəssisələrin istismar xərcləri 136537,4 min manat, 

yaxud 44,3%; büdcəyə ödənilmiĢ ƏDV və digər vergilər 27234,3 min ma-

nat, yaxud 64,5% azalmıĢdı. 

Cədvəl 3. Səyahət agentlikləri və turoperatorların maliyyə göstəriciləri 

2016 2017 2018 2019 2020 

SatılmıĢ turizm 

yollayıĢlarının dəyəri, 

min manat 

33 466,5 54612,2 66 570,7 78 132,2 4 988,4 

o cümlədən:

Ölkə daxilində sə-

yahət etmək üçün 

Azərbaycan vətəndaĢ-

larına 

3 932,2 5 608,40 6 979,3 7 071,8 15,8 
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Ölkədən kənarda 

səyahət etmək üçün 

Azərbaycan vətən-

daĢlarına 

23 893,5 
37 

718,80 
47 108,8 50 771,4 4 162,4 

Azərbaycan ərazisində 

səyahət etmək üçün 

əcnəbilər və vətəndaş-

lığı olmayan şəxslərə 

5 640,9 11285,0 12 482,6 20 289,0 810,2 

Qəbul edilmiĢ və 

göndərilmiĢ tu-

ristlərin sayı, nəfər 

63 543 77 587 83 722 99 507 8 205 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-

matları [3] 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi 2016-2019-cu illərdə satılmıĢ turizm yolla-

yıĢlarının dəyəri müsbət dinamikaya malik idi. Belə ki, həmin dövrdə bu dəyər 

44665,7 min manat, yaxud 133,5% artmıĢdı. 2016-2019-cu illərdə qəbul edil-

miĢ və göndərilmiĢ turistlərin sayı 35964 nəfər, yaxud 56,6% artmıĢdı. 

2019-cu il ilə müqayisədə 2020-ci ildə satılmıĢ turizm yollayıĢlarının 

dəyəri 73143,8 min manat, yaxud 93,6%; qəbul edilmiĢ və göndərilmiĢ tu-

ristlərin sayı 91302 nəfər, yaxud 91,8% azalmıĢdı. 

Cədvəl 4. İaşənin əsas göstəriciləri 

2016 2017 2018 2019 2020 

ĠaĢə dövriyyəsi, 

milyon manat 
1 215,4 1401,8 1 533,3 1655,2 759,6 

o cümlədən:

dövlət 15,6 16,2 15,7 15,4 5,6 

qeyri-dövlət 1 199,8 1385,6 1 517,6 1639,8 754,0 

ĠaĢə dövriyyəsinin fiziki 

həcm indeksi, əvvəlki ilə 

nisbətən, faizlə 

100,1 103,4 106,8 106,7 45,4 

dövlət 93,6 93,0 94,8 96,7 35,8 

qeyri-dövlət 100,2 103,6 109,5 106,8 45,5 

ĠaĢə fəaliyyəti göstərən sa-

hibkarlıq subyektlərinin 

sayı, vahid 

17 298 18 728 19 440 20 878 21 483 

o cümlədən:

dövlət 19 19 19 19 19 

qeyri-dövlət 17 276 18 709 19 421 20 859 21 464 

İaşə obyektlərində outracaq 

yerlərinin sayı, min yer 
660,2 730,7 825,0 906,5 934,6 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-

matları [3] 
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Cədvəl 4-dən göründüyü kimi 2016-2019-cu illərdə iaĢə dövriyyəsi 

439,8 mln. manat, yaxud 36,2% artmıĢdı. 2019-cu il ilə müqayisədə 2020-ci 

ildə iaĢə dövriyyəsi 895,6 mln. manat, yaxud 54,1% azalmıĢdı. 

Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsində 2019-cu ilin göstərici-

ləri bu sahədə maliyyə resurslarından düzgün istifadəsi və bunun nəticəsində 

turizm sahəsində ümumi canlanma müĢahidə edilirdi. Lakin dünyanı öz cən-

ginə alan pandemiya turizm sahəsindən də yan keçmədi və artıq 2020-ci il-

lərin nəticələri bunu sübut etdi. Ölkədə postpandemiya Ģəraitində görülən 

tədbirlər artıq 2021-ci ilin birinci yarısında öz müsbət təsirini göstərir. 

“2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə 54730,2 milyon manatlıq və ya 

əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,6 faiz çox ümumi daxili məhsul is-

tehsal olunmuĢdur” (Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatları [3]). Ġnanırıq ki, 2021-ci ilin sonuna turizmdə və-

ziyyət müsbətə doğru dəyiĢəcək. Bu isə maliyyə resurslarından istifadənin 

daha səmərəli həyata keçirilməsinə zəmin yaradacaq. 

Nəticə və təkliflər 

Bazar münasibətləri Ģəraitində turizm müəssisələrinin əksəriyyəti maliy-

yə resurslarına ehtiyac duyurlar. Belə müəssisələrin nizamnamə üzrə nəzərdə 

tutulmuĢ fəaliyyətini uğurla həyata keçirmək üçün onları təmin edən zəruri 

amillərə malik olmalıdır. Burada söhbət dövriyyədənkənar və dövriyyə aktivlə-

rindən gedir. Onlar Ģəxsi və cəlb edilmiĢ maliyyə resursları hesabına formalaĢır. 

Hər il turizm müəssisələri əsas fondların yeniləĢdirilməsini həyata ke-

çirməli, kollektivin sosial ehtiyaclarına çəkilən xərcləri ödəməli, mədəni-

məiĢət obyektlərinin maliyyələĢdirilməsini həyata keçirməlidirlər. Bu xərc-

lər Ģəxsi mənbələri hesabına ödənilir, bununla da onların özünümaliyyələĢ-

dirilməsi prinsipi təmin edilir. ġəxsi mənbələrinin dövriyyəyə kifayət qədər 

buraxılmaması zamanı turizm müəssisələri gələcəkdə onların ixtiyarında qa-

lan mənfəət hesabına bank kreditlərindən istifadə edirlər [12]. 

ÖzünümaliyyələĢdirmə prinsipi turizm müəssisələrinin tam maliyyə 

müstəqilliyi və məsuliyyəti ilə sıx bağlıdır. Onlara Ģəxsi maliyyə resursların-

dan müstəqil sərəncam vermək, cəlb edilmiĢ və borc vəsaitlərini axtarmaq 

və dövriyyəyə buraxmaq hüququ verilmiĢdir. Dövlət artıq müəssisə və təĢki-

latların maliyyə resurslarını yenidən bölüĢdürə bilməz. Müəssisənin əldə et-

diyi gəlirlər maliyyə resursları və müəssisələrin pul vəsaitləri fondlarının 

formalaĢması mənbəyidir [9]. Müəssisədə gəlirlər hesabına aĢağıdakı maliy-

yə resursları formalaĢır: 

– mənfəət; 

– amortizasiya fondu; 

– əmək haqqı fondu; 

– ehtiyat fondu və s. 
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Bunlar turizm müəssisələrinin kompleks Ģəkildə istehsal və qeyri-is-
tehsal tələbatlarını təmin edirlər. 

Müəssisənin maliyyə resurslarının yaranması potensial olaraq istehsal 
mərhələsində baĢ verir, bu zaman yeni qiymət formalaĢır və köhnənin köçü-
rülməsi həyata keçirilir. Maliyyə resurslarının real formalaĢması isə bölgü 
mərhələsində baĢ verir ki, bu da qiymətin reallaĢması və gəlirin tərkibində 
reallaĢdırılmıĢ dəyərin konkret iqtisadi formalarını müəyyən edir. Maliyyə 
resursları hesabına məqsədli pul fondlarının yaradılması və onlardan istifadə 
edilməsi pul vəsaitlərinə mikrosəviyyəli təkrar istehsal prosesini təmin et-
məyə imkan verir. Maliyyə resurslarından istifadənin fond forması geniĢ 
təkrar istehsalın ehtiyacları ilə əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ və qeyri-fond 
formasına nisbətən bəzi üstünlüklərə malikdir [10]. 

Maliyyə resurslarının fond forması onların istifadəsinin ən səmərəli 
yoludur, çünki əsas resursların ictimai istehsalın inkiĢaf istiqamətləri üzrə 
cəmləĢməsini təmin edir. 

Maliyyə resursları ciddi məqsədli təyinatı olan müəyyən pul vəsaitləri 
fondlarına yönəldilir. 

Turizm müəssisələrində maliyyə resurslarının formalaĢdırılmasının 
əsas mənbəyi satılmıĢ məhsulların, görülən iĢlərin, göstərilən xidmətlərin 
dəyərini əks etdirir. 

Bunların müəyyən hissələri ümumi gəlirin bölgüsü zamanı pul gəlirlə-
ri və yığım formasını alırlar. Müəssisənin maliyyə resursları Ģəxsi vəsaitləri 
və onlara bərabər tutulan vəsaitlər, maliyyə bazarında ehtiyatların cəlb edil-
məsi, pul vəsaitlərinin daxilolmalarının kredit sistemi vasitəsilə yenidən bö-
lüĢdürülməsi hesabına formalaĢır. 

Turizm müəssisənin əsas vəzifəsi əmək kollektivinin üzvlərinin sosial 
və iqtisadi, müəssisənin əmlak mülkiyyətçilərinin mənafelərinin təmin edil-
məsi üçün mənfəət əldə etməyə yönəldilmiĢ təsərrüfat fəaliyyətidir. 

Müasir Ģəraitdə müəssisə öz fəaliyyətini normal həyata keçirilməsi üçün 
maliyyə ehtiyatların kifayət qədər olması olduqca vacib məsələ hesab edilir. 

Turizm müəssisəsinin maliyyə ehtiyatlarının artırılması, onların tam 
Ģəkildə maliyyə resursları ilə təmin edilməsi üçün mənfəətin kifayət qədər 
olması olduqca vacib məsələdir. 

Fikrimizcə bu istiqamətdə aĢağıdakı tədbirlərin görülməsi lazımdır: 
– avadanlıqların məhsuldarlığı və keyfiyyətini artırmaq;
– materialların proqressiv növlərindən və onların emalı texnologiya-

sından istifadə etmək; 
– qısamüddətli aktivlərin dövriyyəsini sürətləndirmək;
– turizmin iĢçi heyətinin ixtisaslaĢmasını və məhsuldarlığını artırmaq;
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– turizmdə istehsal olunan malların, görülən iĢlərin və göstərilən xid-
mətlərin əmək və materialtutumunu azaltmaq [11]. 

Maliyyə resurslarının formalaĢdırılması turizm müəssisəsinin istənilən 

mülkiyyət və mənsubiyyət formasından asılı olmayaraq qarĢısında duran 

əsas vəzifələrdən biridir. Əgər bu məsələ uğurla həll olunmasa, onda müəs-

sisəni durğunluq, borcların yığılması və nəticədə müflisləĢmə gözləyir. Be-

ləliklə, müəssisələrin maliyyə resurslarından istifadəsinin formalaĢması və 

səmərəliliyi istənilən dövrdə öz aktuallığını itirmir [13]. 
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STATUSUNUN FORMALAġDIRILMASI PROSESĠ 
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НАХЧЫВАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Xülasə: Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində coğra-

fi prinsiplər əsasında yaradılmıĢ muxtar qurumdur. Qeyd olunduğu kimi, 

Naxçıvanın muxtariyyət ideyası RSFSR rəhbərliyi tərəfindən Zəngəzurun Er-

mənistana verilməsi ilə bu torpaqların Azərbaycan Sovet Respublikasının əra-

zisindən ayrı salınmasından doğan zərurət əsasında meydana gəlmiĢdir. Bey-

nəlxalq əhəmiyyətə malik olan 1921-ci il Moskva və Qars müqavilələrində 

Naxçıvanın muxtar qurum kimi statusu siyasi cəhətdən də əsaslandırılmıĢdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan SSR, Naxçıvan MSSR, Muxtariyyat, 

Kostitusiya, Azərbaycan SSR. 

Abstract: The Nakhchivan Autonomous Republic is an autonomous 

body established within Azerbaijan on the basis of geographical principles. As 

noted, the idea of Nakhchivan's autonomy arose on the basis of the need to 

separate these lands from the territory of the Soviet Republic of Azerbaijan 

with the transfer of Zangazur to Armenia by the leadership of the RSFSR. The 

Moscow and Kars agreements of 1921, which were of international importance, 

also substantiated the status of Nakhchivan as an autonomous entity. 

Keywords: Nakhchivan SSR, Nakhchivan MSSR, Autonomy, 

Constitution, Azerbaijan SSR. 

Абстракт: Нахчыванская Автономная Республика является авто-

номным органом, созданным в составе Азербайджана на основе геогра-

фических принципов. Как отмечалось, идея автономии Нахчывана воз-

никла исходя из необходимости отделения этих земель от территории 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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Азербайджанской ССР с передачей Зангезура Армении руководством 

РСФСР. Московское и Карсское соглашения 1921 года, имевшие меж-

дународное значение, также подтвердили статус Нахчывана как авто-

номного образования. 

Ключевые слова: Нахчыванская ССР, Нахчыванская МССР, 

Автономия, Конституция, Азербайджанская ССР. 

Azərbaycanın digər hissələrində sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

XI Qızıl ordu hissələrinə Naxçıvan ərazisini erməni-daĢnak iĢğalçılarından 

təmizləmək əmri verildi. XI Qızıl ordunun 1-ci Qafqaz polku Gorus, ġahbuz 

və Cəhridən keçərək, 1920-ci il iyulun 28-də axĢamüstü Naxçıvan Ģəhərinə 

daxil oldu. Beləliklə, Naxçıvan diyarında da sovet hakimiyyəti quruldu. 

Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası elan edildi və respublikanın ali haki-

miyyət orqanı – Naxçıvan Ġnqilab Komitəsi (M.BəktaĢov, A.Kazımov, 

F.Mahmudbəyov, Q.Babayev və b. daxil idi) yaradıldı.[1]

Naxçıvan inqilab komitəsi ilk dəyiĢikliklər həyata keçirdi: sənaye müəs-

sisələri və mədənlər, bəy-xan torpaqları milliləĢdirildi. Yerlərdə inqilab ko-

mitələri təĢkil edilir, rayon və kənd yoxsul komitələri yaradılırdı. [5, s. 160] 

1920-ci il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvanda fövqəladə istintaq ko-

missiyası yaradıldı. [12,s.18] 

Azərbaycan SSR Naxçıvan üzərində hüquqlarından irəli gələn vəzifə-

ləri həyata keçirirdi. Bununla belə, Naxçıvanın Azərbaycan SSR tərkibində 

muxtar respublika hüququnun qanuni yolla təsbit edilməsi 1924-cü ilin fev-

ralınadək ləngidildi. [11, s. 363] 

Naxçıvan Revkomunun qərarı ilə 13 oktyabr 1920-ci ildə köhnə məh-

kəmələr ləğv edilmiĢ, yerinə xalq məhkəmələri qurulmuĢdu. [8, s. 360] 

1921-ci il yanvarın əvvəlində Naxçıvanda onun Azərbaycan SSR tər-

kibində saxlanması barədə rəy sorğusu – referendum keçirildi. Rəy sorğu-

sunda Naxçıvan əhalisinin 90 faizdən çoxu vilayətin muxtar respublika hü-

ququnda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verdi. [6] 

Hələ 1921-ci ilin sentyabrından fəaliyyət göstərməkdə olan Naxçıvan 

SSR Xalq Komissarları Sovetinin ərzaq, torpaq, maliyyə, səhiyyə, maarif, 

daxili iĢlər, hərbi iĢlər, fəhlə-kəndli müfəttiĢliyi xalq komissarlıqlarına 

oktyabr ayından xalq xarici iĢlər, rabitə, əmək, daxili ticarət, sosial təminat, 

ədliyyə, xarici ticarət, fövqəladə komissiya, xalq təsərrüfatı Ģurası və hərbi 

tribunal komissarlıqları da əlavə olundu. [12, s. 27] 

1921-ci ilin sonunda Naxçıvan respublikasında sovetlərə seçkilər keçi-

rildi. 1922-ci il yanvarın 25-də Naxçıvan SSR-in Birinci Sovetlər qurultayı 

oldu. Qurultay diyarda sovet və təsərrüfat quruculuğuna, mədəni quruculuğa 

dair mühüm qərarlar qəbul etdi. Naxçıvan Ġnqilab Komitəsi ləğv olundu, 
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Naxçıvan Ġcraiyyə Komitəsi və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Soveti 

yaradıldı. [5, s. 161] 

1922-ci il mayın 22-də AK(b)P MK-nın Rəyasət Heyəti Naxçıvan di-

yarı haqqında Əsasnamənin və Naxçıvan SSR Konstitusiyasının Azərbaycan 

MĠK tərəfindən təqdim olunmuĢ layihələrini müzakirə etdi. Naxçıvan diyarı 

haqqında Əsasnamədə deyilirdi: “Naxçıvan diyarı ASSR-in qəyyumluğu al-

tında muxtar respublika elan edilərək Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası 

adlandırılsın”. [1] 

Naxçıvan SSR Konstitusiyasının layihəsində deyilirdi: “NSSR, dinin-

dən, irqindən və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vətəndaĢların bəra-

bər hüquqlara malik olmalarını təsdiq edərək, bu zəmində hər hansı imtiyaz-

ların və ya üstünlüklərin müəyyən olunmasının, yaxud bunlara yol verilmə-

sinin, eləcə də milli azlıqlara qarĢı hər cür zülmün və ya onların hüquq bəra-

bərliyinin məhdudlaĢdırılmasının respublikanın əsas qanununa zidd olduğu-

nu elan edir”. [14, s. 98] 

AK(b)P MK-nın Rəyasət Heyəti bu layihələri müzakirə edib onların 

son variantını tamamlamağı qərara aldı və yenidən müzakirə edərək Naxçı-

van diyarının muxtariyyəti haqqında məsələni RK(b)P MK-nm müzakirəsi-

nə verdi. 1922-ci ilin noyabrında V.Ġ.Leninin sədrliyi ilə RK(b)P MK Siyasi 

Bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmasının zəruriliyi haqqında 

qərar qəbul etdi. [15, s. 144] 

Zaqafqaziya sovetlərinin birinci qurultayı (1922-ci il, 12 dekabr) özü-

nün xüsusi qərarında göstərmiĢdi: “Naxçıvan Respublikası Azərbaycanın 

muxtar vahid hüququnda ayrılmaz və tərkib hissəsi hesab edilsin”. [3] 

Naxçıvan SSR Sovetlər qurultayı ölkədə ali dövlət orqanı idi. Qurul-

taylar arasında bu vəzifəni Naxçıvan MĠK yerinə yetirirdi. Naxçıvan SSR 

MĠK-i Xalq Komissarlar Sovetini formalaĢdırırdı. Xalq Komissarları Soveti 

həm MĠK, həm də Sovetlər qurultayı qarĢısında məsul idi. [11, s. 189] 

1923-cü ilin yanvarında RK(b)P Güney Qafqaz ölkə komitəsi Naxçı-

van muxtariyyətinin təĢkili barədə məsələni müzakirə edərək qərara aldı: 

“Güney Qafqaz Sovetlər qurultayının qərarları əsasında Naxçıvanı muxtar 

vilayətə çevirmək AK(b)P MK-ya təklif olunsun. [9, s. 356] 

1923-cü il fevralın 27-də açılan III Ümumnaxçıvan Sovetlər qurultayı 

Naxçıvan SSR-in muxtariyyət hüquqlarında Azərbaycanın tərkibinə qatılması 

məsələsini geniĢ müzakirə etdi və ayrıca bəyanatla bölgənin ayrılmaz hissə 

kimi Azərbaycana daxil olmasını vacib saydı. Bu qurultayın qərarında deyilir-

di: “1) Naxçıvan SSR Azərbaycan SSR-in ayrılmaz hissəsi kimi tanınsın...; ... 

4) bütün Naxçıvan ölkəsi özünün aparatları ilə muxtar ölkə hüquqlarında

Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil olsun”. Qurultayın digər bir qərarı ilə qə-
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zalar ləğv edildi, Naxçıvan muxtar ölkəsinin bütün ərazisi isə 6 sahəyə bölün-

dü: Tumbul, Cəhri, Əbrəqunis, ġahtaxtı, NoraĢen və Ordubad. [9, s. 357] 

III Ümumnaxçıvan Sovetlər qurultayında yekun olaraq qeyd edilirdi 

ki, “...Fəhlə və kəndlilərimizin mənafeyinin qorunması, mədəni, iqtisadi in-

kiĢafımızı və tərəqqimizi biz ancaq Azərbaycanla sıx birlikdə görürük”. [10] 

1923-cü ilin iyununda Azərbaycan Sovetlərinin II çağırıĢ Mərkəzi 

Ġcraiyyə Komitəsi plenumunun III sessiyası Naxçıvan Sovetlər qurultayının 

bölgənin Azərbaycan SSR-in ayrılmaz və muxtar hissəsi kimi onun tərkibi-

nə daxil olmasına dair vəsadətnaməsini təsdiq etdi. [9, s. 357] 

1923-cü il dekabrın 31-də Azərbaycan SSR MĠK Naxçıvan diyarının 

Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında qəti qərar 

qəbul etdi və Zaqafqaziya MĠK-dən bu qərarın təsdiq olunmasını xahiĢ etdi. [4] 

Zaqafqaziya MĠK-in 1924-cü il yanvarın 8-də keçirilən birinci plenu-

mu Naxçıvan Muxtar Diyarının Muxtar Respublikaya çevrilməsi haqqında 

qərar qəbul etdi. [13, s. 33] 

1924-cü il yanvarın 18-də Naxçıvan MĠK-nin birinci plenumu çağırıl-

dı. Plenumda Zaqafqaziya və Azərbaycan MĠK-lərinin qərarları əsasında 

Naxçıvan Muxtar Diyarının Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında məsələ 

müzakirə və təsdiq edildi. Plenumun qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Sovet So-

sialist Respublikası MĠK-i, Xalq Komissarlıqları Soveti və komissarlıqların 

(torpaq, daxili iĢlər, maarif, səhiyyə), habelə Azərbaycan SSR xalq komis-

sarlıqlarının (maliyyə, əmək, hərbi komissarlıq) müvəkkillikləri yaradıldı. 

Plenumda MĠK-in 7 nəfərdən ibarət rəyasət heyəti seçildi, Naxçıvan MSSR 

MĠK nəzdində elektrikləĢdirmə, telefonlaĢdırma və mənzil tikintisi üzrə ko-

missiyalar təĢkil edildi. Naxçıvan MSSR inzibati cəhətdən üç qəzaya: ġərur, 

Ordubad və Naxçıvan qəzalarına bölündü. [12, s. 28-29] 

Azərbaycan SSR Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinin 9 fevral 1924-cü il ta-

rixli dekreti ilə Naxçıvan ölkəsinin Azərbaycanın protektorluğunda Naxçı-

van Muxtar Sovet Sosialist Respublikası statusunda fəaliyyətə baĢlaması 

rəsmiləĢdirilmiĢdir. Ümumnaxçıvan Sovetlər Qurultayının 18 aprel 1926-cı 

il tarixdə çağırılmıĢ iclasında qəbul olunmuĢ Naxçıvan Muxtar Respublika-

sının birinci Konstitusiyasının xüsusi bir maddəsi ilə “Naxçıvan Muxtar So-

vet Sosialist Respublikasının Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 

protektorluğunda olmaqla onun tərkib hissəsi olması” hüquqi cəhətdən də 

təsdiq olunmuĢdur. Beləliklə, uzun və çətin bir mübarizədən sonra Azərbay-

can Respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradıl-

ması iĢi baĢa çatdırılmıĢdır [7]. 
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АЗЕРБАЙДЖАНА 

AZƏRBAYCANIN AZIX MAĞARASI TARĠXĠNĠN 

SAXTALAġDIRILMASI 

FALSIFICATION OF THE HISTORY OF THE AZYKH CAVE OF 

AZERBAIJAN 

Резюме: Эта статья об Азыхской пещере в Карабахском регионе 

Азербайджана. В 1968 году в этой пещере азербайджанский ученый 

М.Гусейнов обнаружил нижнюю челюсть древнего человека. Специа-

листы отмечают, что возраст этой челюстной кости насчитывает 350-400 

тысяч лет. Материалы, полученные при раскопках азербайджанских 

ученых в пещере Азых, сфальсифицированы армянскими учеными еще 

с советских времен. Это усугубилось после оккупации Нагорного Кара-

баха армянской армией. В результате 44-дневной Отечественной войны 

азербайджанской армии (27 сентября-10 ноября 2020 г.) были освобож-

дены оккупированные территории, в том числе Азыхская пещера. Азер-

байджанские ученые продолжают великие победы нашей армии на иде-

ологическом фронте, решительно борются с фальсификацией истории. 

Ключевые слова: Карабах, Азыхская пещера, история, 

фальсификация, древний человек, кость нижней челюсти. 

Xülasə: Bu məqalə Azərbaycanın Qarabağ ərazisində yerləĢən Azıx ma-

ğarasından bəhs edir. Bu mağarada Azərbaycan alimi M.Hüseynov 1968-ci ildə 

qədim insanın alt çənə sümüyünü tapmıĢdır. Ekspertlər bu çənə sümüyünün ya-

Ģının 350-400 min il bundan əvvələ təsadüf etdiyini qeyd etmiĢlər. Azərbaycan 

alimlərinin Azıx mağarasında apardıqları qazıntılar zamanı əldə olunmuĢ mate-

rialları erməni alimləri sovet dövründən baĢlayaraq saxtalaĢdırmıĢlar. Bu saxta-

karlığı onlar Dağlıq Qarabağ ərazisinin Ermənistan ordusu tərəfindən iĢğalın-

dan sonra daha geniĢlənmiĢlər. Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müha-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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ribəsi (27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il) nəticəsində digər iĢğal edilmiĢ ərazilər 

kimi Azıx mağarası da iĢğaldan azad olunmuĢdur. Ordumuzun əldə etdiyi möh-

təĢəm qələbələri Azərbaycan alimləri ideoloji cəbhədə bu gün də davam etdirir, 

tarixin saxtalaĢdırılmasına qarĢı qətiyyətlə mübarizə aparırılar. 

Açar sözlər: Qarabağ, Azıx mağarası, tarix, saxtakarlıq, qədim insan, 

alt cənə sümüyü. 

 

Abstract: This article is about the Azykh cave in the Karabakh region of 

Azerbaijan. In 1968, the Azerbaijani scientist M. Huseynov found the lower 

jawbone of an ancient man in this cave. Experts note that the age of this 

jawbone dates back to 350-400 thousand years ago. Materials obtained during 

the excavations of Azerbaijani scientists in the Azykh cave have been preserved 

by Armenian scientists since the Soviet era. This fraud was exacerbated after 

the occupation of Nagorno-Karabakh by the Armenian army. As a result of the 

44-day Patriotic War of the Azerbaijani Army (September 27-November 10, 

2020), other occupied territories, such as the Azykh Cave, were liberated. 

Azerbaijani scientists continue the great victories of our army on the ideological 

front, and resolutely fight against the falsification of the ideology. 

Keywords: Karabakh, Azykh cave, history, forgery, ancient man, 

lower jaw bone. 

 

Коротко об Азыхской пещере 

Междуречье Куры и Аракса является одним из древнейших оча-

гов цивилизации. Именно здесь обнаружены древнейшие следы жизни 

и деятельности человека. Первобытные люди жили в пещере Азых на-

чиная с эпохи Палеолита и до эпохи Энеолита. Азыхские находки ещѐ 

раз доказывают, то что люди начали жить на территории Азербайджа-

на 1,5 миллиона лет назад. 

Азыхская пещера – комплекс из шести пещер у села Азых, распо-

ложенный на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе, к 

северо-западу от города Физули, на высоте 1400 м над уровнем моря. 

Площадь Азыхской пещеры – 800 кв. км. Пещера размещена в лесу. 

Азых имеет 7 выходов в разные стороны. [1, c. 47; 4, с. 6] 

Археологическая экспедиция Института Истории Академии Наук 

Азербайджанской ССР в 1960 году при проведении археологических 

работ в Физулинском, Гадрутском (ныне Ходжавент) и Джебраильском 

районах, обнаружили Азыхскую пещеру. Начиная с того времени, в те-

чение 25 лет в пещере проводились раскопки. Восемь человек из 20 ис-

следователей, участвующих в экспедиции, были из Москвы, остальные 

были азербайджанскими специалистами. Среди них можно назвать 
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Д.Гаджиева, М.Гусейнова, А.Мамедова, А.Величко, Н.Ширинова, 

А.Джафарова, М.Сулейманова, К.Алиева и других. Редкие находки, 

найденные в пещере, были в центре внимания ученых из Москвы, Ле-

нинграда, Киева, Тбилиси, даже Европы, Америки, Индии. (6) 

Возраст обнаруженного в Азыхской пещере остатка самого древ-

него костра – приблизительно 700 000 лет. В 1968 году д.и.н., проф. 

Мамедали Гусейновым был найден фрагмент нижней челюсти азы-

хантропа, самого древнего в бывшем СССР человеческого образца, 

возраст которого около 350-400 тысяч лет тому назад. [1, c. 51;4, с.9] 

Это было выдающееся научное открытие, так как в истории мировой 

археологии подобного рода находка являлась пятой по счету. Она име-

ет очень большое сходство с палеоантропологическими находками со 

стоянки Тотавель на юго-западе Франции. Это обстоятельство позво-

лило антропологам впервые сделать вывод о существовании обширной 

области обитания пренеандертальцев на территории Европы. [9] 

Исследователь Азыхской пещеры, азербайджанский ученый, 

д.и.н., проф. М.Гусейнов писал: «Изученная культура орудий из речно-

го камня в Азыхе близка комплексу Олдувайской культуры Восточной 

Африки. В то же время, в изготовлении орудий имеются отличитель-

ные черты, что позволило назвать орудия, найденные в нижних плас-

тах Азыха, Гуручайской культурой… Возраст же Гуручайской куль-

туры древнее 1 миллиона 200 тыс. лет». [5, с.12] 

С 1993 года территория, на которой располагается Азыхская пе-

щера, находился под армянской оккупацией. Несмотря на 4 резолюции 

Совета Безопасности ООН об освобождении оккупированных террито-

рий Азербайджанской Республики, в течение 27 лет это требование не 

было выполнено. Только начиная с 27 сентября 2020 года, 44 дневным 

контрнаступлением Азербайджанская Армия освободила свои земли и 

восстановила целостность территории Азербайджана, признанную 

ООН. В этих операциях освобождена и Азыхская пещера. 9 ноября 

2020 года президент Азербайджана объявил об освобождении Азер-

байджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов, в том 

числе села Азых Ходжавендского района.[11] 
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Азыхская пещера 

Челюсть азыхантропа 
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Фальсификация истории 

Существует большое количество фактов, свидетельствующих о 

фальсификациях армянскими историками истории, культуры Азербайд-

жана. Но фальсификации фактов по Азыхской пещере являются, пиком 

наглости. Ибо иначе невозможно оценить попытки некоторых армя-

нских «ученых», ищущих в Азыхской пещере, относящейся к камен-

ному веку, «армянскую женщину». Несколько лет тому назад в респуб-

ликанской печати было отведено широкое место публикациям, посвя-

щенным археологическим исследованиям армянских и испанских архео-

логов армянского происхождения в Азыхской пещере и протесту на это 

граждан Азербайджана. По моему мнению, редкими протестами на по-

добные вещи в виде кампаний невозможно решить данную проблему. 

Иными словами, выступлениями нескольких специалистов Азербайджа-

на в отечественной печати, на телеканалах, то есть для внутренней ауди-

тории, мы никаких результатов не достигнем. Верить тому, что армянс-

кие «историки» откажутся от своих лженаучных и аморальных действий 

посредством подобных методов, было бы наивностью. Для предотвра-

щения такого рода провокаций необходимо выразить официальное от-

ношение и привлечь к этому процессу международные организации. 

Провокации, связанные с Азыхской пещерой, находящейся на 

территории Азербайджанской Республики, начались еще в советский 

период, были претворены в жизнь в особо резкой форме накануне рас-

пада СССР и во время осложнения межэтнических отношений. 

Обучаясь в очном отделении исторического факультета Азер-

байджанского государственного университета (ныне-БГУ), мы под ру-

ководством известного археолога Мамедали Гусейнова в течение меся-

ца прошли практику в Азыхской пещере. Вместе с товарищами-студен-

тами мы жили в здании школы села Туг, находящейся поблизости пе-

щеры, и каждый день с фонарями осматривали салоны пещеры, прово-

дили исследования. Впоследствии, читая писанину армянских фальси-

фикаторов, даже никогда не побывавших в пещере, мы, как и вся азер-

байджанская общественность, не могли не удивляться, ибо, все, что 

они утверждали, было абсурдом. 

Профессор Мамедали Гусейнов в статье «Клевета и истина: Азыхс-

кая пещера и фальшивое отношение к научным источникам», в научной 

форме, фактами уличил фальсификации армян. [7, 22 декабря 1989 года] 

Большинство армянские «ученых», которые распространяют аб-

сурдные и ложные мнения об Азыхской пещере, не являются археоло-

гами. Один из них – пчеловод, другой – музейный работник, а третий 

является писателем. 



Фальсификация истории Азыхской пещеры Азербайджана 

 

79 

Пчеловод Сурен Осипян в статье, опубликованной в первом но-

мере издающегося в Москве журнала «Пчеловодство» от 1974 года ут-

верждал, что якобы в пещере были найдены глиняные кувшины раз-

личных размеров, на которых изображены птицы и пчелы-медоносы. 

Будто жившие 300 000 лет назад в пещере неандертальцы собирали 

мед. Были отмечены также якобы изображенные на скалах пчелиные 

соты и рисунки охоты первобытного человека для сбора меда. Автор 

прекрасно знал, что читателю, особенно русским читателям, практи-

чески было невозможно вывести на чистую воду его ложь. Поэтому в 

той статье автор прибегает к еще большим выдумкам, что является ни-

чем иным, как провокацией против мусульманского населения, в осо-

бенности азербайджанцев. Осипян писал: «В средние века в Нагорном 

Карабахе, в частности в Гандзасарском монастыре, содержали обучен-

ных к военному ремеслу пчел в целях обороны и защиты. При нападе-

нии на эти земли арабов, персов, тюрков, монгол, с горных высот вы-

пускали на них тех диких пчел». Подобного рода статьи публикова-

лись с целью проведения до умов читателей бредовых мнений о приш-

лости азербайджанцев в Карабах. Советское государство же зажигало 

зеленый свет на распространение подобного абсурда. 

В книге Шагена Мкртчяна «Историко-архитектурные памятники 

Нагорного Карабаха» также можно встретить такие фальсификации. Он 

без какой-либо научной основы пишет, что «в Азыхской пещере до сих 

пор сохранился памятник армянской женщины ашельского периода». 

Специалисты хорошо знают абсурдность этих мнений, но наивные чита-

тели, особенно инородные читатели, не в курсе того, что написанное нич-

то иное, как ложь. Такие вот горе-специалисты своими абсурдными вы-

думками годами готовили идеологическую базу для сепаратизма в Нагор-

ном Карабахе, являющемся неотъемлемой частью Азербайджана. 

Хотя бред армянских «авторов» вызывает горькую улыбку у 

азербайджанского читателя, но не надо забывать, что армяне именно 

такими методами строят свою идеологию и все еще таким же путем 

продолжают свои провокации. [7, 22 декабря 1989 года] 

Резюмируя сказанное, можно сказать, что для защиты террито-

риальной целостности Азербайджана нельзя ограничиваться только по-

литическими переговорами и укреплением своей армии. Необходимо 

вести также серьезную борьбу против идеологических провокаций и 

фальсификации нашей истории. В 2020-году азербайджанская Армия 

освободила свои земли и восстановила целостность территории Азер-

байджана. А борьба против идеологических провокаций, против фаль-

сификации истории продолжается. 
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DAĞLIK KARABAĞ’IN KURTARILMASININ 

AZERBAYCAN’A ETKĠLERĠ 

DAĞLIQ QARABAĞIN XĠLASININ AZƏRBAYCANA TƏSĠRLƏRĠ 

THE EFFECTS OF THE RESCUE OF NAGORNO-KARABAKH ON 

AZERBAIJAN 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Xülasə: Dağlıq Qarabağ bölgəsi qanuni olaraq Azərbaycan ərazisi ol-

sa da ermənilər tərəfindən haqq iddia olunur. Bu münaqiĢə iki yüz ilə yaxın-

dır davam edən və minlərlə insanın ölümünə səbəb olan iki millət arasında 

əhəmiyyətli bir problemə çevrilmiĢdir. Rus Ġmperatoru Böyük Pyotrun tə-

məlini qoyduğu bu problemin sonradan daha da böyüdüyünü və Türkmən-

çay müqaviləsi ilə çıxılmaz vəziyyətə düĢdüyünü aydın görmək olar. 

Rusiya Ġmperiyasının süqutundan sonra SSRĠ tərəfindən iĢğal edilmiĢ 

iki ölkə arasındakı problemlər birlik dövründə də davam etdi, lakin əsasən 

SSRĠ rəhbərliyi tərəfindən məhdudlaĢdırıldı. Birliyin dağılmasına doğru 

problemlər yenidən alovlandı. 1992-ci ilin sonunda, Ermənistanın dəstəklə-

diyi iĢğalçı qoĢunların geniĢmiqyaslı hücumundan sonra, 1994-cü ildə 1-ci 

Qarabağ müharibəsi baĢladı və ermənilərin xeyrinə baĢa çatdı. Azərbayca-

nın 20 faizi iĢğalçı qoĢunların nəzarətinə keçdi. 

Müharibədən sonra Azərbaycan, Türkiyə və müttəfiq dövlətlərin dəs-

təyi sayəsində qısa müddətdə həm siyasi həm hərbi həm də iqtisadi cəhətdən 

gücləndi. 2020 -ci ildə yenidən baĢlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində zəfər 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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qazandı və iĢğal olunmuĢ torpaqlar azad edildi. Bu müharibə bir çox sahə-

lərdə Azərbaycana qələbələr gətirdi və Qafqazda söz sahibi olduğunu sübut 

etdi. Bu yazıda Dağlıq Qarabağla birlikdə Azərbaycanın Ermənistan və böl-

gə ölkələri ilə əlaqələri və bu ölkələrin son müharibədən əvvəl və sonra 

Azərbaycana müsbət və mənfi təsirləri izah edilir. 

Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ müharibəsi, Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, 

Ermənistan. 

Abstract: Despite the fact that the Nagorno-Karabakh region is legally 

Azerbaijani territory, it is claimed by the Armenians. This conflict has become 

an important problem between the two nations that has been going on for 

nearly two hundred years and causing the deaths of thousands of people. It is 

clearly seen that this problem, which was mooted by the Russian Emperor Peter 

the Great, grew and became a deadlock with the Turkmenchay Treaty. 

The problems between the two countries that were occupied by the 

USSR after the collapse of the Russian Empire continued during the union 

period but were largely restrained by the USSR administration. Towards the 

collapse of the Union, problems flared up again. At the end of 1992, after 

the large-scale attack of the Armenian-backed occupation troops, the 1st 

Karabakh War started and ended in favor of the Armenians in 1994. Twenty 

percent of Azerbaijan came under the control of the occupying troops. 

After the war Azerbaijan, has been strengthened in a short time 

politically, militarily and economically especially thanks to the support of 

Turkey and the allied states. In the 2nd Karabakh War, which started again 

in 2020, a victory was won and the occupied lands were liberated. This war 

gave Azerbaijan victories in many areas and proved that it has a say in the 

Caucasus. In this article, together with Nagorno-Karabakh, the relations of 

Azerbaijan with Armenia and the countries of the region and the positive 

and negative effects of these countries on Azerbaijan before and after the 

last war are explained. 

Keywords: Nagorno-Karabakh War, Turkey, Azerbaijan, Russia, 

Armenia. 

Абстракт: Несмотря на то, что Нагорный Карабах юридически 

является территорией Азербайджана, на него претендуют армяне. Этот 

конфликт стал важной проблемой между двумя странами, которая про-

должается уже почти двести лет и привело к гибели тысячи людей. 

Хорошо видно, что эта проблема, начало которую поставил российс-

кий император Петр Великий, разрослась и зашла в тупик с Туркмен-

чайским договором. 
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После распада Российской империи проблемы между двумя стра-

нами, которые были оккупированы СССР, продолжались и в союзный 

период, но в значительной степени сдерживались администрацией 

СССР. К распаду Союза проблемы снова вспыхнули. В конце 1992 го-

да, после крупномасштабного нападения поддерживаемых Арменией 

оккупационных войск, началась 1-я Карабахская война, которая закон-

чилась в пользу армян в 1994 году. 20% территории Азербайджана 

перешло под контроль оккупационных войск Армении. 

Послевоенный Азербайджан, особенно благодаря поддержке Тур-

ции и союзнических государств, за короткое время укрепился как в по-

литическом, так и в военном, и в экономическом плане. Во 2-й Кара-

бахской войне, которая снова началась в 2020 году, была одержана по-

беда и оккупированные земли были освобождены. Эта война принесла 

Азербайджану победы во многих сферах и доказала, что он доминиру-

ющая страна на Кавказе. В этой статье вместе с Нагорным Карабахом 

объясняются отношения Азербайджана с Арменией и странами регио-

на, а также положительное и отрицательное влияние этих стран на 

Азербайджан до и после последней войны. 

Ключевые Слова: Нагорно-Карабахская Война, Турция, 

Азербайджан, Россия, Армения. 

GiriĢ 

Ermeniler ile Azerbaycan Türkleri arasında uzun yıllardır yaĢanan so-

runlar, anlaĢmazlıklar günümüzde de devam etmektedir. Türk topraklarında 

hak iddia eden Ermeniler, özellikle Azerbaycan Türklerine düĢmanca hisler 

besleyerek, kin gütmektedirler. GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde de Türk 

topraklarını benimseyerek, kendi toprakları gibi gösteren sahte belgelerle 

dünya kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedirler. Büyük Ermenistan ha-

yaliyle yaĢayan Ermenilerin asılsız iddiaları yetmezmiĢ gibi, Türklere karĢı 

yaptığı sayısız katliamlar ve terör eylemleri de sınırı fazlasıyla aĢmıĢtır. 

Rusya tarafından Türkiye ile Türk devletlerinin her türlü iliĢkisini kesmek 

ve bölgeyi Rusya’ya bağımlı hale getirmek amacıyla Güney Kafkasya’da 

Ermenistan isimli bir devlet kuruldu ve gerçekten uzun yıllar planları kusur-

suzca iĢledi. Özellikle Sovyet döneminde Zengezur (Aze.) bölgesinin Erme-

nistan’a devredilmesiyle Türkiye Azerbaycan sınırı tamamen kapatıldı. Sov-

yet döneminde de türlü haksızlıklara ve katliamlara maruz kalan Azerbay-

can Türkleri, birliğin yıkılmasıyla bağımsızlık ilan etti ve sıfırdan devlet 

kurmaya baĢladı. 1992 Eylül’ünde iĢgalci birlikler tarafından Ermenistan 

dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan ayrılıkçı Dağlık Karabağ Cumhuri-

yeti kuruldu. Azerbaycan’daki boĢluktan istifade eden bu ayrılıkçı örgüt, 
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1992 sonunda Ermenistan ve Rus ordusunun da desteğiyle Azerbaycan’a sa-

vaĢ ilan etti ve Karabağ’a saldırdı. 1. Karabağ savaĢı olarak anılan bu savaĢ-

ta Ermeni güçleri Dağlık Karabağ bölgesinin neredeyse yüzde doksanını ve 

ayrıca Karabağ bölgesine bağlı 7 rayonu (il) iĢgal ederek Azerbaycan’ın 

yüzde 20’sini ele geçirdi. BirleĢmiĢ Milletler vb. örgütlerin iĢgal edilen top-

raklardan derhal çıkılması yönünde aldığı kararlar olmasına rağmen Ermeni 

güçleri iĢgale devam etmiĢlerdir. 

Aradan geçen yaklaĢık 30 yıl boyunca Azerbaycan baĢta Türkiye ol-

mak üzere önemli müttefikler edinmiĢ hem siyasi hem ekonomik hem de as-

keri açıdan güçlenmiĢtir. 27 Eylül 2020’de iĢgalci Ermeni güçlerinin saldırı-

sı sonrası baĢlayan 2. Karabağ SavaĢı sonrası Azerbaycan iĢgal altında bulu-

nan topraklarının büyük bölümünü kurtarmıĢtır. Yapılan ateĢkes anlaĢma-

sıyla Ermenistan yenilgiyi kabul etmiĢ ve kendi kontrolünde bulunan bazı 

rayonları iade edeceği tarihleri net vermiĢtir. AnlaĢmayla Ermenilerin yaĢa-

dığı bölgelere Rus barıĢ güçlerinin geleceği ve savaĢ öncesi dönemde kayıt-

larda bulunan Azerbaycan vatandaĢı olan Ermeni halkının bölgede yaĢama-

ya devam edeceği belirtilmiĢtir. Yine bu anlaĢmayla halen Ermenilerin yaĢa-

dığı bölgelerdeki silahlı grupların bir an önce bölgeyi terk etmesi kararlaĢtı-

rılmıĢtır. Azerbaycan yönetimi anlaĢma sonrası bölgede bulunan silahlı güç-

leri terörist olarak göreceğini ve bu güçlere karĢı savaĢ değil anti-terör ope-

rasyonu yapacağını ve yakalanacak olan örgüt üyelerinin Azerbaycan Cum-

huriyeti kanunlarına göre yargılanacağını açıklamıĢtır. 2. Karabağ Sava-

Ģı’nın Azerbaycan lehine erken bitmesinin en büyük sebebi Türkiye’dir. 

Türkiye’nin hem siyasi hem askeri kesin desteği sayesinde 44 gün içinde 

Ermenistan beyaz bayrak kaldırmıĢtır. 

1. ĠKĠNCĠ KARABAĞ SAVAġI VE AZERBAYCAN’IN HAKLI

ONURU 

Dağlık Karabağ sorununun sulh yolu ile çözülmeye çalıĢılması süreci 

yaklaĢık 20 yıl devam etmiĢ ancak bir türlü kalıcı bir çözüme kavuĢturula-

mamıĢtır. Minsk Grubu tarafından önerilen teklifler ve yapılan ateĢkes çok 

faydalı olmamıĢ, cephe hattında Ermenistan’ın taciz ve saldırıları neticesin-

de bu geçen yıllarda çok sayıda Azerbaycan askeri hayatını kaybetmiĢtir. 

Azerbaycan ordusu da bu saldırılara gerekli cevabı misliyle vermiĢtir. 

2016 yılında 4 gün boyunca Nisan ÇatıĢmaları (Aprel DöyüĢləri) yaĢan-

mıĢ ve Azerbaycan 1. Karabağ SavaĢı’ndan sonra ilk defa bazı toprakları geri 

alabilmiĢtir. Bu çatıĢmalar neticesinde iki taraf yine çok sayıda askerini kay-

betmiĢtir. Uluslararası kamuoyunun ve Minsk Grubu’nun baskıları neticesin-

de karĢılıklı ateĢkes tekrar sağlanmıĢ olup, her iki taraf çatıĢma sonucunda bu-

lundukları yerde sabit kalmaya devam etmiĢlerdir (Abbasov, 2018). 



Dağlık Karabağ’ın kurtarilmasının Azerbaycan’a etkileri 

85 

Nisan çatıĢmaları sonrasında da yine belirli aralıklarda Ermenistan 

güçleri sınır ihlalleri ve taciz ateĢlerine devam etmiĢtir. Tüm giriĢimlerine 

Azerbaycan ordusu tarafından karĢılık verilmiĢtir. 2. Karabağ SavaĢı önce-

sinde 2020 Temmuz ayında yine Ermeni silahlı güçleri Azerbaycan’ın 

Tovuz Rayonu yönünde arazi iddiaları nedeniyle saldırıya baĢlamıĢtır. Bu 

saldırı Dağlık Karabağ çatıĢmalarından farklıydı çünkü bu çatıĢmalar Erme-

nistan-Azerbaycan resmi devlet sınırında yaĢanmıĢtır. Tovuz ÇatıĢmaları 

(Tovuz DöyüĢləri) olarak anılan bu çatıĢmalarda Ermeniler aynı zamanda 

Nahçivan, Gedebey, Qazah yönünde de saldırılar yapmıĢlardır. 12 Temmuz 

2020 tarihinde baĢlayan ve 4 gün Ģiddetli olmak üzere, toplamda 11 gün sü-

ren Ermenistan’ın tüm saldırıları Azerbaycan ordusu tarafından engellenmiĢ 

ve gerekli karĢılık misliyle verilmiĢtir. Azerbaycan tarafının bu çatıĢmalar 

sonucunda 1 generali, 1 albayı ve 10 askeri hayatını kaybetmiĢtir (Azerbay-

can Savunma Bakanlığı, 2020). Ermenistan tarafının ise içlerinde rütbeliler 

de dahil toplamda 120 askeri etkisiz hale getirilmiĢtir. Her iki tarafın çeĢitli 

askeri techizatları zarar görmüĢtür. SavaĢ sonrasında her iki taraf da zafer 

ilan etmiĢtir (Aliyev, 2020a & Pashinyan, 2020). Bu çatıĢmalar bardağı taĢı-

ran son damla olmuĢtur. Hatta bunun üzerine Azerbaycan halkı baĢkent Ba-

kü’de büyük çaplı yürüyüĢ gerçekleĢtirerek kaybedilen toprakların derhal 

geri alınması yönünde hükümete çağrılar yapmıĢtır. 

1.1. Ġkinci Karabağ SavaĢı’nın Önemli Olayları 

Ermenistan’ın saldırgan ve hiçbir Ģekilde uzlaĢma yoluna gitmemesi 

nedeniyle Azerbaycan’ı taciz etmeye devam etmesi ve yaklaĢık otuz yıldır 

devam eden sorunun çözümü için hiçbir Ģey yapmaması Dağlık Karabağ 

münakaĢasının tek çözüm yolunun askeri müdahale ile olabileceği sonucunu 

doğurmuĢtur. 27 Eylül 2020 tarihinde Ermeni silahlı güçlerinin taciz ateĢleri 

sonrasında Azerbaycan ordusu geniĢ çaplı saldırı operasyonlarına baĢlamıĢ-

tır. Bu saldırı operasyonları sonrasında Ermenistan tam seferberlik, Azer-

baycan ise kısmi seferberlik ilan etmiĢtir. Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham 

Aliyev bölgede tekrar kontrolü sağlayacaklarından emin olduğunu “BaĢarılı 

karĢı taarruz harekatımızın 30 yıllık iĢgale, adaletsizliğe son vereceğinden 

eminim” Ģeklindeki sözleriyle açıklamıĢtır. KarĢılıklı saldırılar ve can kayıp-

ları sonrasında Ermenistan BaĢbakanı Nikol PaĢinyan da “Kutsal vatanımızı 

savunmaya hazır olun!” çağrısı yapmıĢtır. Bölgede yaĢanan çatıĢmalardan 

dolayı huzursuz olan uluslararası kuruluĢlar ve aynı zamanda Minsk Grubu 

da çatıĢmaların durdurularak sulh yolu ile çözümlenmesi gerektiğini bildir-

miĢlerdir. Azerbaycan yönetimi 44 gün süren bu savaĢta bilgi kirliliği ve 

olayları önceden tahmin etmek gibi durumları önlemek amacıyla sosyal 

medyaya eriĢimi kısıtlamıĢtır. Bu kısa ama Azerbaycan ve bölge ülkeleri 

açısından çok önemli olan savaĢta Türkiye Cumhuriyeti, bizzat Türkiye 
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CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a haklı savaĢında so-

nuna kadar destek verildiğini açıklamasıyla, dünya ülkelerini de bu haksızlık 

karĢısında Azerbaycan’ın yanında olmaya çağırmıĢtır (BBC News, 2020 a). 

Ġlk kurtarılan bölgeler arasında olan SugovuĢan Barajı ve bölgedeki 

bazı köyler özellikle Azerbaycan halkında çok büyük sevinç hissi uyandır-

mıĢtır. Bu bölgeler savaĢtan 6 gün sonra yani 3 Ekim’de kurtarılabilinmiĢtir, 

zira Ermeni güçleri Azerbaycan’ın ilerleyememesi için neredeyse tüm sınır 

ve cephe hatlarına çok sayıda mayın döĢemiĢlerdir. SavaĢ sırasında Ermeni 

güçlerinin bu bölgeleri mayınların yanında beton ağırlıklı mevziler, engeller 

vb. ile donatmıĢ oldukları anlaĢılmıĢtır. Bunlardan dolayı çatıĢmanın ilk haf-

tasında Azerbaycan’ın irelileyiĢi yavaĢ seyretmiĢtir. Ekim ayının 4’ünde ise 

Cebrayıl Ģehri ve çevre köyleri iĢgalden kurtarılmıĢtır. Ermeniler bu yenilgi-

yi hazmedemeyerek sivil insanların yaĢadığı Gence, Mingeçevir, Hızı, Ab-

Ģeron, Terter vb. bölgeleri roket ile vurmuĢtur. 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde 

bazı köy ve kasabalar Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmiĢ, Ermenis-

tan ağır kayıplar vermiĢtir. 10 Ekim 2020’de Moskova’da ilk insancıl ateĢ-

kes antlaĢması imzalanmıĢ, ancak anlaĢmanın gecesinde Ermeni güçleri sal-

dırılarına devam etmiĢtir. 11 Ekim’de Gence Ģehrine sivil yerleĢim bölgesi-

ne balistik roket atarak sivil insanların ölümüne neden olmuĢtur. Bu da do-

ğal olarak yapılan anlaĢmayı geçersiz kılmıĢtır (BBC News, 2020b). Erme-

nilerin sonuncusu 17 Ekim olmak üzere sadece ekim ayında toplamda 4 defa 

Gence Ģehrine, sivil insanların yaĢadığı yerlere balistik füze saldırılarını ger-

çekleĢtirmiĢ olduğu Azerbaycan resmi makamları tarafından tespit edilmiĢ-

tir. Saldırı sonucunda çocuklar da dahil onlarca insan hayatını kaybetmiĢtir 

(Ali, 2020). Saldırılar sonrasında açıklama yapan CumhurbaĢkanı Ġlham Ali-

yev, Ermenilere gerekli cevabın misliyle verildiğini ve aynı zamanda Füzuli 

Ģehri ve çevre köylerin iĢgalden kurtarıldığını açıklamıĢtır (Aliyev, 2020b). 

Ġkinci insancıl ateĢkes antlaĢmasının 18 Ekim 2020 gecesinden itiba-

ren geçerli olması gerekirken, Ermeni güçleri yine aynı gün sabah saat 07:00 

itibariyle ateĢkes rejimini ihlal etmiĢtir. Azerbaycan’ın karĢı yoğun saldırıla-

rı sonucunda Ġran ile Azerbaycan sınırında bulunan Hudaferin Köprüsü ve 

çevresi iĢgalden kurtarılmıĢtır. 20 Ekim 2020 itibariyle birçok köy olmak 

üzere, Zengilan Ģehri de iĢgalden kurtarılmıĢtır. 

Bu ağır darbeleri hazmedemeyen Ermeniler 22 Ekim’de cephe hattın-

da bulunmayan Kürdemir, Gebele ve Siyezen Ģehirlerine roket saldırısı dü-

zenlemiĢtir. Saldırılar sonucunda 1 kiĢi yaralanmıĢ olup, sivil binalar hasar 

görmüĢtür. Devam eden karĢılıklı çatıĢmalar sonucunda yine birçok köy ve 

kasaba ile birlikte 25 Ekim 2020’de Gubadlı Ģehri de iĢgalden kurtarılmıĢtır. 

26 Ekim 2020’de 3. insani ateĢkes imzalanmıĢtır ancak Ermeni güçleri daha 

öncekilerde görüldüğü gibi yine ateĢkesi ihlal etmiĢlerdir. 
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27 ve 28 Ekim 2020 tarihlerinde Ermeni güçleri cephe hattında olma-

yan Azerbaycan’ın Berde Ģehrine, yani sivil yerleĢim yerlerine roketli saldı-

rıda bulunmuĢtur. Saldırılar sonucunda 30’a yakın insan hayatını kaybetmiĢ 

olup, 40 kiĢi yaralanmıĢtır. Bu saldırıları inceleyen Uluslararası Af Örgütü 

Ermenistan’ın yasak olan klaster bombasını kullandığını bildirmiĢtir. 30 

Ekim’de Ġnsan Hakları Ġzleme Örgütü de Ermenistan’ın Berde Ģehrine ya-

saklanmıĢ silah olan klaster bombası attığını doğrulamıĢtır. 31 Ekim’de ye-

nileceğini tahmin eden Ermenistan Rusya’dan Kolektif Güvenlik AntlaĢma-

sı Örgütü’nden destek istemiĢtir ancak Rusya Dağlık Karabağ bölgesinin 

hukuken Azerbaycan sınırlarında olduğunu savunarak destek gösteremeye-

ceğini bildirmiĢtir. Devam eden karĢılıklı çatıĢmalar sonucunda Azerbaycan 

yine birçok bölgeleri iĢgalden kurtarmıĢtır (BBC News, 2020c). 

Azerbaycan için manevi değeri çok yüksek bir Ģehir olan ġuĢa Ģehri 8 

Kasım 2020’de bir operasyon ile iĢgalden kurtarılmıĢ (Aliyev, 2020c). ġuĢa 

Ģehrinin kurtarılmasından sonra Ermenistan yenileceğini kesin bir Ģekilde 

anlamıĢtır. Ermenistan’ın cephedeki yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 

Kasım 2020’de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan cumhurbaĢkanlarının ka-

tıldığı uzaktan (online) toplantıda kapsamlı ateĢkes antlaĢması imzalanmıĢ, 

bu antlaĢmayla Azerbaycan’ın zaferi kesinleĢmiĢtir. AntlaĢmanın ardından 

yayınlanan Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet baĢkanlarının ortak bil-

dirisi Ģöyledir: 

“1. 10 Kasım 2020'de Moskova saatiyle 00.00'dan itibaren tam bir 

ateĢkes sağlanacak ve Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki tüm askeri ope-

rasyonların tam durdurulması ilan edilecek. Bundan böyle, taraflar olarak 

anılacak Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti mevcut ko-

numlarında kalacaktır. 

2. 20 Kasım 2020 tarihine kadar Ağdam bölgesi Azerbaycan Cumhu-

riyeti'ne iade edilecektir. 

3. Rusya Federasyonu'na ait 1.960 silahlı asker, 90 zırhlı araç, 380 as-

keri araç ve özel teçhizattan oluĢan bir barıĢ gücü birliği, temas hattı ve La-

çin koridoru boyunca Dağlık Karabağ'da konuĢlandırılacaktır. 

4. Rusya Federasyonu'nun barıĢı koruma birliği, Ermeni silahlı kuv-

vetlerinin geri çekilmesine paralel olarak konuĢlandırılacaktır. Rusya Fede-

rasyonu barıĢı koruma birliğinin kalıĢ süresi 5 yıl olup, sürenin bitiminden 6 

ay önce, taraflardan herhangi biri bu hükmü feshetme niyetini açıklamadık-

ça, süre otomatik olarak 5 yıl daha uzatılacaktır. 

5. ÇatıĢan tarafların anlaĢmalara uygunluğunun izlenmesinin etkinliğini

artırmak amacıyla ateĢkes kontrolü için bir barıĢı koruma merkezi kurulacaktır. 

6. Ermenistan Cumhuriyeti, Kelbecer bölgesini 15 Kasım 2020'ye ka-

dar ve Laçın bölgesini 1 Aralık 2020'ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 
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iade edecektir. Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir bağlantı sağlaya-

cak ve ġuĢa Ģehrini kapsamayacak olan Laçın koridoru (5 km geniĢliğinde), 

Rus barıĢı koruma birliğinin kontrolünde kalmaya devam edecektir. 

AnlaĢmaya göre, gelecek 3 yıl içinde Dağlık Karabağ ile Ermenistan 

arasında iletiĢimi sağlayacak olan Laçin koridoru üzerinde yeni bir güzerga-

hın inĢasına iliĢkin bir plan oluĢturulacak olup, Rus barıĢı koruma birliğinin 

bu güzergahı korumak için gelecekte yer değiĢtirmesi öngörülmektedir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti, vatandaĢların, araçların ve yüklerin Laçın 

koridoru boyunca her iki yönde hareketini garanti edecektir. 

7. Ülke içinde yerinden edilmiĢ kiĢiler ve mülteciler, BirleĢmiĢ Millet-

ler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin gözetimi altında Dağlık Karabağ top-

raklarına ve çevre bölgelere geri döneceklerdir. 

8. SavaĢ esirleri, rehineler ve diğer tutuklular ile cesetlerin değiĢimi

yapılacaktır. 

9. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaĢım bağlantıları yeniden sağlana-

caktır. Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaĢların, araçların ve yüklerin her iki 

yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 

batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaĢım bağlantıla-

rının güvenliğini garanti edecektir. TaĢıma kontrolü, Rusya Federal Güven-

lik Sınır Servisi tarafından gerçekleĢtirilecektir. 

Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbay-

can'ın batı bölgelerini birbirine bağlayan yeni ulaĢım iletiĢimlerinin inĢası 

sağlanacaktır (BBC News, 2020d).” 

2. ĠKĠNCĠ KARABAĞ SAVAġI SONRASI YAġANAN GELĠġME-

LER 

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan cumhurbaĢkanları arasında imzala-

nan antlaĢmada mevcut maddeler sayesinde Azerbaycan’ın 3 büyük Ģehri 

Kelbecer, Ağdam ve Laçin tek kurĢun atılmadan Azerbaycan’a iade edilmiĢ-

tir. Ermeniler, yoğun olarak yaĢadıkları Hankendi, Hocavend, Askeran ve 

Hocalı Ģehirlerinde ise Rus barıĢ güçlerinin denetiminde yaĢamlarını sürdür-

mektedirler. Azerbaycan’ın izni ile Rus barıĢ güçlerinin denetiminde olan 

Laçin Koridoru vasıtasıyla Ermenistan-Karabağ arasında güvenli kara ulaĢ-

tırması sağlanmaktadır. Ancak yine bu antlaĢmaya göre Azerbaycan toprak-

larından Ermeni silahlı güçlerinin tümünün çıkarılması gerekmektedir. 

Azerbaycan hükumeti yaptığı bildirimde savaĢ durumunun tamamen bittiği-

ni ve an itibariyle Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni silahlı güçleri-

ni asker olarak değil tamamen terörist olarak göreceğini açıkça belirtmiĢtir. 

Bu açıklamadan sonra Azerbaycan özel kuvvetleri tarafından yapılan anti-

terör operasyonu sonrasında onlarca Ermeni terörist daha ele geçirilmiĢtir 

(Azerbaijan Press Agency, 2020). 
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ĠĢgal dönemi boyunca Ermenistan’ın önceki bölümlerinde de belirtilen 

savunma engelleri yanında, Karabağ bölgesinin Azerbaycan’ın kalan diğer 

bölümleri ile olan sınırlarına çok büyük sayıda anti-tank mayınları döĢemiĢ 

olduğu görüldü. SavaĢ sonrası Azerbaycan yönetimi çok sayıda olduğu tah-

min edilen mayınların döĢendiği yerlerin haritalarının verilmesi konusunda 

Ermenistan yönetimine defalarca çağrıda bulunmuĢsa da Ermenistan ısrarla 

vermemekte direnmektedir. Bu mayınlar yüzünden savaĢ sonrası Nisan 

2021 tarihine kadar 100’ün üzerinde insan hayatını kaybetmiĢtir. Azerbay-

can’a mayın temizleme konusunda baĢta Türkiye olmak üzere Rusya da des-

tek göstermektedir (Azerbaijan Press Agency, 2021). 

Azerbaycan, mayın haritalarının verilmesi konusunda Ermenistan’a 

çağrıların yanında uluslararası kuruluĢlar vasıtası ile de baskı yapmaya çalıĢ-

maktadır. Geçtiğimiz günlerde daha fazla baskılara dayanamayan PaĢinyan 

rejimi haziran ayının 12’sinde 15 Ermeni terörist karĢılığında sadece Ağdam 

bölgesinde bulunan 97 bin mayın haritasını vermeyi kabul etmiĢtir. Bu aynı 

zamanda Ermenistan parlamento seçimleri için PaĢinyan için bir artı olmuĢ-

tur. PaĢinyan yaptığı açıklamada mayın haritalarının çok küçük ama önemsiz 

olmayan bir kısmını verdiklerini bildirmiĢtir (Azadliqradiosu, 2021). 

2.1. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi 

Ġkinci Karabağ SavaĢı’nın bitimini müteakip savaĢ sonrası durumun 

kontrolü ve gözlemlenmesi için Türkiye ile Rusya arasında antlaĢma yapıl-

dığını açıklayan Türkiye CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu merke-

zin aynı zamanda Dağlık Karabağ bölgesinde olacağını bildirmiĢti (Voice of 

America, 2020). Nihayet ilgili merkez üç ülkenin savunma bakanlık yetkili-

lerinin katılımı ile 30 Ocak 2021 tarihinde Dağlık Karabağ bölgesinin Ağ-

dam rayonunun Merzili köyü yakınlarında törenle açılmıĢtır. Merkezde ĠHA 

personelinin de bulunduğu 60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapmaktadır. 

Cami ve kilise bulunan merkezin ve ilgili yaĢam alanının güvenliği Azer-

baycan ordusu tarafından sağlanmaktadır (Anadolu Ajansı, 2021a). 

2.2. Ermenistan Açısından GeliĢen Süreçler 

AteĢkes sonrasında Azerbaycan için her Ģey, her geçen gün daha iyiye 

doğru giderken Ermenistan’da ise her Ģey daha kötüye doğru gitmiĢtir. Ye-

nilgiyi kabul etmeyen Ermeni halkı günlerce baĢkent Erivan sokaklarında 

gösteriler yapmıĢ ve baĢbakan PaĢinyan’ın istifasını talep etmiĢlerdir. PaĢin-

yan yapılan antlaĢmada Dağlık Karabağ sorununun tamamen çözülmediğini 

ve mücadele edeceğini, antlaĢma yapılmasaydı kayıplarının çok daha fazla 

olabileceğini bildirmiĢtir (Chirciu, 2020). 

Bir türlü dinmeyen protestoların ardından 25 ġubat 2021 tarihinde Er-

menistan Genelkurmay BaĢkanlığı bir bildiri yayınlayarak BaĢbakan Nikol 

PaĢinyan’ı “Kader ve kriz anında yeterli kararlar alamadığı” gerekçesiyle is-
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tifaya çağırmıĢtır (NTV, 2021a). PaĢinyan bu çağrıyı darbe giriĢimi olarak 

algılamıĢ ve destekçilerini sokağa çıkmaya çağırmıĢtır. PaĢinyan sonrasında 

Genelkurmay BaĢkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıĢtır. Ancak Cumhur-

baĢkanı Armen Sarkisyan bu emre onay vermemiĢtir. Bunun üzerine PaĢin-

yan, cumhurbaĢkanının hareket tarzının darbe giriĢimine destek anlamı taĢı-

dığını ifade etmiĢ, ardından da Genelkurmay BaĢkanı Onik Gasparyan’ı 

kendi rızası ile istifa etmeye çağırmıĢtır (NTV, 2021b). Kendi rızası ile istifa 

etmeyen ve mahkemeye baĢvuru yapan Gasparyan, mahkeme sürecini ka-

zanmıĢtır. Ancak bu kararı kabul etmeyen PaĢinyan yönetimi, Ermenistan 

Anayasası’na göre Gasparyan’ın görev süresinin bittiğini ve yerine yeni 

Genelkurmay BaĢkanı atanacağını açıklamıĢtır (TRT Haber, 2021a). 

Halkın istifa ve erken seçim çağrılarına daha fazla dayanamayan Nikol 

PaĢinyan, 25 Nisan 2021’de istifa ettiğini ve 20 Haziran 2021’de gerçekleĢ-

tirilecek olan parlamento seçimlerine kadar geçici olarak baĢbakan vekili 

görevini sürdüreceğini açıklamıĢtır (BBC News, 2021e). 

Ermenistan’da 20 Haziran 2021 tarihinde yapılan parlamento seçimle-

rini PaĢinyan’ın Sivil SözleĢme Partisi oyların yüzde 53,92’sini alarak zafer 

kazanmıĢtır. Bu zafer, PaĢinyan’ın en büyük rakibi olan, oyların yüzde 

21,04’ünü alan ve sürekli savaĢ demeçleri veren Ermenistan’ın ikinci cum-

hurbaĢkanı Robert Koçaryan’ın partisi Ermenistan Ġttifakı’nın halk tarafın-

dan tercih edilmediğini ve insanların savaĢtan gerçekten yorulduklarını gös-

termektedir (Euronews, 2021). 

2.3. Azerbaycan Açısından GeliĢen Süreçler 

YaklaĢık 30 yıllık iĢgalden kurtuluĢ sürecinde Türkiye’den önemli 

maddi ve manevi destek gören Azerbaycan’a karĢı olan yabancı güçler de 

geri çekilmek ve sadece izlemek zorunda kaldılar. Türkiye birebir savaĢta 

rol almasa da Azerbaycan’a savaĢ öncesi verdiği SĠHA/ĠHA’lar sayesinde 

Azerbaycan ordusu iĢgale son verdi. 

Azerbaycan hükumeti tarafından yapılan açıklamalarda Karabağ’ın ta-

rihi dokusunu kaybetmeden en kısa sürede yeniden inĢa edileceğini ve göç-

menlerin tekrar kendi ata yurtlarına geri döneceğini bildirmiĢtir. Hükumet, 

Karabağ’ın inĢa sürecinde Türkiye modelinin uygulanacağını ve tüm sözleĢ-

melerin iĢlerin daha kolay yürümesi için çok basit hale getirileceğini ekle-

miĢtir (Sputnik News, 2021). 

Aralık 2020 içerisinde CumhurbaĢkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’a Za-

fer Günü askeri geçit törenine katılmak için yaptığı ziyaret çerçevesinde 

Türkiye ile Azerbaycan arasında çok önemli antlaĢmalar imzalandı. Bu ant-

laĢmalardan birine göre iki ülke vatandaĢları artık nüfus cüzdanları ile karĢı-

lıklı olarak pasaportsuz seyahat edebileceklerdi (DW News, 2020). AntlaĢ-

ma 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir (DW News, 2021). 
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Ġkinci Karabağ SavaĢı zaferinin Azerbaycan’ın yanı sıra baĢta Türkiye 

olmak üzere birçok ülkeye olumlu anlamda yansımaları olmuĢtur. Özellikle 

Azerbaycan ve Türkiye’nin jeopolitik güçlenmesinin yanında, bu iki ülke 

arasında ekonomik ve askeri ticaret alanlarında da önemli adımlar atılmıĢ, 

antlaĢmalar imzalanmıĢtır. Bunlardan en önemlisi ġuĢa Beyannamesi’dir. 

Beyannamenin en önemli maddeleri arasında askeri ve savunma alanlarında 

iĢ birlikleri vardır. Bu beyannameye göre iki ülkeden herhangi birine üçüncü 

ülkeler tarafından saldırı gerçekleĢirse diğer ülke anında müdahale edecek-

tir. Bu beyanname askeri, savunma alanlarının yanı sıra ekonomi, siber gü-

venlik, kültür, spor, lojistik vb. olmak üzere birçok alanları kapsamaktadır. 

Beyanname Azerbaycan Milli KurtuluĢ Günü olan 15 Haziran 2021 tarihin-

de Dağlık Karabağ’ın ġuĢa Ģehrinde Türkiye CumhurbaĢkanı ile Azerbaycan 

CumhurbaĢkanı tarafından imzalanmıĢtır (Haber Global, 2021). 

2.4. Kalıcı BarıĢ AnlaĢması Konusunda Belirsizlik 

Her ne kadar tam bir ateĢkes imzalansa da kalıcı bir barıĢ antlaĢmasının 

imzalanması konusunda kat edilecek oldukça uzun bir yol olduğu anlaĢılabil-

mektedir. Taraflar arasında sınır anlaĢmazlığı, göçmenlerin kendi ata yurtlarına 

dönmesinin gecikmesi, Hankendi, Hocalı, Askeran ve Hocavend Ģehirlerinde 

halen ayrılıkçı Ermeni yönetiminin Rus barıĢ güçlerinin kontrolünde yaĢamaları 

ve bu yönetime Ermeni silahlı teröristlerinin destek vermesi gibi sorunlar çö-

züm beklemektedir. Ermenistan’da daha yeni sonuçlanan parlamento seçimleri-

nin kazananı PaĢinyan yönetiminin zaferini hazmedemeyen en büyük rakibi, 

Rusya yanlısı Robert Koçaryan ve destekçileri seçim öncesi ve sonrasında ateĢ-

kes rejimini bozarak sınır ihlalleri yapmakta ve Azerbaycan topraklarına ateĢ 

açmaktadırlar. (TRT Haber, 2021b). Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev 

ateĢkes antlaĢması sonrasında bölgenin refaha, huzura kavuĢması için barıĢ ant-

laĢması konusunda defalarca Ermenistan yönetimine çağrıda bulunmuĢ, ısrarla 

bu çağrılara devam etmektedir (Anadolu Ajansı, 2021b). 

Sonuç 

Azerbaycan’ın milli meselelerinden Dağlık Karabağ ve etrafındaki ye-

di rayonun iĢgali ile ilgili sorun Ġkinci Karabağ SavaĢı’ndan sonra ilk defa 

Azerbaycan’ın isteği yönünde geliĢme kaydetmeye baĢlamıĢtır. Ermenis-

tan’ın son parlamento seçimlerinde de zafer kazanan, Rus yanlısı olmayan, 

Ermenistan’ın ekonomik açıdan geliĢtirilmesi ve refahı açısından değiĢimle-

ri getireceğine Ermenistan’da önemli bir çoğunluk tarafından inanılan Nikol 

PaĢinyan yönetiminin attığı adımların birçoğu bölge devletleri için umut ve-

ricidir. PaĢinyan’ın, ülke içindeki Rus yanlılarının her türlü engellemelerine 

karĢı direnmesi ve ateĢkes antlaĢmasının maddelerini uygulamaya yavaĢ da 

olsa çalıĢmasına Azerbaycan yönetimi de her seferinde olumlu yanıt ver-

mektedir. Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın devlet kademelerinde halen varlığı-
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nı sürdüren, hafife alınmayacak sayıda Rus yanlısı bir gücün olduğunun far-

kında olması ve PaĢinyan yönetiminin de Rus yanlılarının her türlü engelle-

melerine rağmen ateĢkes antlaĢmasının maddelerine genel olarak uyum sağ-

lamaya gayret göstermesi de sürecin gidiĢatı açısından taraflarca olumlu 

karĢılanmaktadır. Güney Kafkasya’daki gerginliğe bir son vermeye çalıĢan 

bölge ülkeleri Türkiye, Rusya, Ġran ve Gürcistan’dan da olumlu mesajlar 

gelmektedir. Özellikle bunlar arasında en büyük desteği veren Türkiye, 

Karabağ bölgesinin yeniden kalkınması için ekonomik, kültürel, askeri vb. 

alanlarda Azerbaycan’ın en önemli güvencesi haline gelmiĢtir. Ġkinci Kara-

bağ SavaĢı zaferinin ardından Azerbaycan bölgede siyasi açıdan da güç ve 

önem kazanan bir ülke konumuna yükselmeye baĢlamıĢtır. Tabii ki Azer-

baycan Türklerinin de moral ve psikolojik güç unsurlarında da büyük bir 

patlama yaĢandığı söylenebilir. 

Son savaĢın ardından Azerbaycan’ın kalıcı bölgesel barıĢın tesisine 

yönelik hamleleri, Birinci Karabağ SavaĢı’ndan sonra Ermenistan’ın tutu-

munun tam aksinedir. Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev, bölgede 

istikrarın sağlanması, göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesi, ekonomik 

sorunların giderilmesi için baĢta Zengezur Koridoru olmak üzere ulaĢım 

yollarının açılması, sınır hatlarının belirlenmesi, lojistiğin sağlanması gibi 

hemen her alanda iĢ birliği mesajları vermektedir. Bu mesajlara Ermenistan 

yönetiminden de zaman zaman olumlu cevaplar gelmektedir. 

SavaĢın kaybeden tarafında yer alan Ermenistan için hızlı bir entegras-

yon kısa zamanda mümkün olmayacağı açıktır ancak Ermeni halkının da ar-

tık istikrar istediği son parlamento seçimleriyle de kanıtlanmıĢ oldu. Zira sa-

vaĢ nutukları atan Robert Koçaryan kaybederken, savaĢı kaybeden Nikol 

PaĢinyan’ın partisi tekrar seçilmiĢtir. 

Dağlık Karabağ’ın kurtarılmasının Azerbaycan’a kısa vadede nefes aldı-

racağı, kendini iyice toparlayacağı kesindir. Uzun vadede ise son 30 yıl içinde 

topladığı gücünün üstüne daha fazla güç katacağı, ekonomisini geliĢtireceği ve 

Karabağ’ı her anlamda bölgenin en geliĢmiĢ bölgeleri arasına yükselteceği bek-

lenmektedir. Tüm bunları tek baĢına değil, bölge ülkelerinden özellikle Türki-

ye’nin desteğiyle yapmaya çalıĢacaktır. Türkiye’nin savaĢın kazanılmasında 

gösterdiği destek ve sonrasında iki ülke arasında yaĢanan geliĢmeler Türkiye-

Azerbaycan iliĢkilerini çok daha sağlam ve olması gereken gerçekçi zemine 

oturturken, bölgedeki Türk devletlerinin birbirlerine ekonomik ve siyasi açıdan 

daha fazla yakınlaĢmasına pozitif yönde katkı sağlayacaktır. 

Bütün bunlar incelendiğinde Azerbaycan Türkleri ile Ermeniler arasın-

da geçmiĢten günümüze süregelen bu husumeti, dünyanın her geçen gün daha 

da modernleĢmesi, eğitim alanlarının geliĢmesi, ekonomik fırsatların artması, 

farklı inanıĢların tarihte kalması veya güncellenmesi, politikacıların daha po-
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zitif ve hukuka uymaya özen göstermeleri gibi durumların kısa vadede olmasa 

da çözülebileceği beklentisi mevcuttur. Zira zaten büyük ekonomik sorunlarla 

boğuĢan ve bir bakıma Türkiye ile Azerbaycan arasında yarı izole konuma 

düĢen Ermenistan halkı da son savaĢtan dersler çıkartmıĢ olmalıdır. Türkiye 

ve Azerbaycan, antlaĢmalara uyduğu takdirde Ermenistan ile her türlü ekono-

mik iĢ birliğine hazır olduklarını defalarca vurgulamıĢlardır. Mevcut dönemde 

Ermenistan’ın iç siyasetinin çok karıĢık olması, ekonomisinin zayıflığı, özel-

likle Rus yanlısı güçlerin türlü nedenlerle hakimiyeti ele geçirmeye çalıĢması 

ve seçilmiĢ BaĢbakan Nikol PaĢinyan’ın iĢini zorlaĢtırmaktadır. PaĢinyan yö-

netimi, bütün bu sorunların aĢılabilmesinin, halk tarafından desteklerinin arta-

bilmesinin sadece düĢman politikalardan vazgeçtikleri takdirde, Azerbaycan 

ve Türkiye ile yapacakları antlaĢmalar ile olabileceğini çok iyi bilmektedir. 

Bu antlaĢmalar Ermenistan’ın çökmüĢ ekonomisini canlandıracağı gibi, bölge 

ülkelerine etkisi açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgeye huzurun, 

refahın gelmesi için tarihi süreçler engel teĢkil etse de barıĢ dolu bir geleceğin 

planlarının yapılmasının zamanı gelmiĢtir. 
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AZƏRBAYCANDA MƏSKUNLAġAN DAĞ YƏHUDĠLƏRĠNĠN 

MƏNġƏYĠ 

ORIGIN OF MOUNTAIN JEWS LIVING IN AZERBAIJAN 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Xülasə: Bir çox millətlərin nümayəndələri kimi yəhudilər də uzun il-

lərdir ki, ölkəmizin ərazisində sülh və əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢayır. Bir 

çox mənbələrdə yəhudilərin mənĢəyi sami tayfaları deyə qeyd olunur. Sami-

lər Aralıq dənizi sahili ölkələrinin ən qədim əhalisi hesab olunur. Belə ki, 

hələ eramızdan əvvəl IV-III minilliklərdə bu ərazilərdə qədim sami tayfaları 

məskunlaĢmıĢdı. Azərbaycanlı tədqiqatçı Məhəmmədhəsən Vəlilinin (Ba-

harlı) 1921-ci ildə Bakıda nəĢr olunmuĢ “Azərbaycan. Coğrafi-təbii, etno-

qrafik və iqtisadi mülahizat” adlı kitabında Azərbaycan yəhudilərinin Assu-

riya padĢahları tərəfindən əsir edilən, Assuriya və Midiyada yaĢayan qədim 

yəhudilərin övladlarından olduğu qeyd edilib. 

Açar sözlər: Dağ yəhudiləri, mənĢə, köçürülmə, Xəzərlər, Qırmızı 

Qəsəbə. 

Abstract:Like representatives of many nations, Jews have been living in 

our country in peace and tranquility for many years. Many sources mention the 

origin of the Jews as a Sami tribe. The Sami are the most ancient inhabitants of 

the Mediterranean countries. Thus, in the IV-III millennia BC, the ancient Sami 

tribes settled in these territories. In the book of the Azerbaijani researcher 

Muhammadhasan Walili (Baharli) “Azerbaijan. Geographical, natural, 

ethnographic and economic considerations”, it is said that Azerbaijani Jews 

were the descendants of ancient Jews captured by Assyrian kings and living in 

Assyria and Media. 

Keywords: Mountain Jews, origin, resettlement, Khazars, Gyrmyzy 

Gasaba ('Red Town'). 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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Абстракт: Как и представители многих народов, евреи уже 

много лет живут в нашей стране в мире и спокойствии. Многие ис-

точники упоминают происхождение евреев как саамских племен. 

Саамы – самые древние жители стран Средиземноморья. Таким 

образом, в IV-III тысячелетиях до нашей эры на этих территориях 

поселились древние саамские племена. В книге азербайджанского 

исследователя Мухаммедхасана Валили (Бахарли) «Азербайджан. 

Географические, природные, этнографические и экономические 

соображения », говорится о том, что азербайджанские евреи были 

потомками древних евреев, захваченных ассирийскими царями и 

живших в Ассирии и Мидии. 

Ключевые слова: Горские евреи, происхождение, переселение, 

Хазары, Красная Слобода 

 

Əsrlər boyu Azərbaycanda sülh və əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢayan 

yəhudilərin ölkəmizdə ümumi sayı hazırda 30.000-dir. Paytaxt Bakıda yaĢa-

yan yəhudilərin sayı isə təxminən 16.000-dir. Tarixən Azərbaycanda dağ yə-

hudiləri, aĢkenazi
1
 yəhudilər və Gürcüstan yəhudiləri kimi müxtəlif qruplar-

da təmsil olunan yəhudilər uzun illərdir ki, ölkəmizdə sülh və əmin-amanlıq 

                                                      
1
 “AĢkenazi” termini ibri dilində “Almaniya”; “Sefarad” isə “Ġspaniya” kəlməsindən forma-

laĢmıĢdır. AĢkenazilər Almaniya, Fransa və ġərqi Avropada yaĢayan və ya orada yaĢayan-

ların nəslindən olan yəhudilərdir. Ġspaniya, Portuqaliya, Ġtaliya, Yunanıstan, Türkiyə, ġima-

li Afrika və Yaxın ġərqdəki yəhudilər və onların nəsilləri isə Sefaradi yəhudilərdir. 1400-cü 

illərə qədər Pireney (The Iberian Peninsula) yarımadası, ġimali Afrika və Yaxın ġərq mü-

səlmanların nəzarəti altında idi. Yəhudilər 1492-ci ildə Xristian hökmdarları tərəfindən 

Ġspaniyadan qovulandan sonra onların bir çoxu Hollandiya, Ġtaliya, Balkanlar, Türkiyə 

(Osmanlı Ġmperiyası), ġimali Afrika və Orta ġərqdə məskunlaĢmıĢ və bu ərazilərdə yaĢayan 

icmalar tərəfindən qəbul edilmiĢlər. Sefarad xalqının inancı Ortodoks (dindar) yəhudiliyinə 

uyğun olsa da, bəzi dini qanunları AĢkenazilərin inancından fərqlidir. Bu fərqlərdən birinə 

misal olaraq Pasxa bayramı ərzində sefardlar düyü, qarğıdalı və paxlalı qidalar yeyə bildiyi 

halda, AĢkenazilərin bu qidalardan imtina etməsini qeyd etmək olar. Sefaradilər AĢkenazi-

lərdən daha çox tarix boyu yaĢadıqları bölgənin (yəhudi olmayan) yerli mədəniyyəti ilə 

qaynayıb qarıĢmıĢlar. AĢkenazi yəhudiliyinin inkiĢaf etdiyi xristian bölgələrində xristianlar-

la yəhudilərin arasındakı boĢluq o qədər gərgin idi ki, yəhudilər öz dinindən olmayan qon-

Ģularından ayrılmaq məcburiyyətində qalmıĢlar. Sefaradilərin yaĢadığı Ġslam ölkələrində isə 

ayrıseçkilik və zülm yox dərəcəsində idi. Sefaradilərin düĢüncəsi və mədəniyyətinə müsəl-

manların və yunanların fəlsəfəsi və eləcə də elmi təsir etmiĢdi. Sefaradilərin dua ayinləri 

AĢkenazilərdən fərqlidir və Sefaradilər dua zamanı fərqli melodiyalardan istifadə edirlər. 

Bundan əlavə, Sefaradi xalqının bir sıra bayram adətləri və ənənəvi yeməkləri AĢkenazidən 

fərqlidir. Bir çox insanın beynəlxalq yəhudi dili olaraq bildikləri idiĢ dili əslində AĢkenazi-

lərin dilidir, kökü Alman və Ġbri dilindən gəlir. Sefaradilərin istifadə etdiyi dil isə La-

dinodur, kökü ispan və ibri dilindən gəlir.  (https://www.chabad.org/library/ article_cdo/ 

aid/4095674/ jewish/Ashkenazi-and-Sephardic-Jews.htm) 

https://www.chabad.org/library/
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Ģəraitində yaĢayır. Belə ki, dağ yəhudilərinin əsrlər boyu Qafqazda yaĢadıq-

larına və onların Birinci Məbədin dağıdılmasından sonra, eramızdan əvvəl 

587-ci ildə Ġsraili tərk edən itirilmiĢ qəbilələrin nəslindən olduqlarına inanı-

lır. Bəs itirilmiĢ qəbilə dedikdə nə nəzərdə tutulur?

ĠtirilmiĢ qəbilələr dedikdə on qəbilə nəzərdə tutulur, on qəbilə isə on iki 

Ġsrailoğlu qəbiləsindən onunun Neo-Assuriya Ġmperiyası tərəfindən kölə halı-

na salındığı və ya öldürülərək məhv edildiyi düĢünülən bir hadisədir. Hadisə-

dən sonra bu on qəbilənin və bu qəbilələrdə yaĢayan ibranilərin varlığına son 

qoyuldu [10]. On Ġsrailoğlu qəbiləsi aĢağıdakı kimi sıralanır: Reuben, ġimon, 

Dan, Naftali, Qad, AĢer, Ġssakar, Zebulun, MenaĢe, Yusif. Günümüzə qədər 

gəlmiĢ ibranilərin hamısı ya Yəhuda (Yəhudilər) qəbiləsindən, ya da Levi (bir 

qədəri isə Binyamin qəbiləsindən olmaqla) qəbiləsindəndir [9]. 

Onların əcdadları da Cənubi Azərbaycanda, yəni indiki Ġranın Ģimal-

qərb hissəsində məskunlaĢmıĢ və burada onlar tat dilini qəbul etsələr də yə-

hudi olaraq qalmıĢlar. Sonradan isə onların danıĢdıqları bu dil Judeo-tat və 

ya Judeo-Persian adlanan fərqli bir yəhudi ləhcəsi halına gəlmiĢdi. Ġrandakı 

təqiblərdən qaçan bir çox yəhudi Qara dəniz və Xəzər dənizinin hər iki tərə-

findəki dağ kəndlərinə köçmüĢdü. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaĢayan dağ yə-

hudilərinin məĢğul olduğu əsas sənət sahəsi əkinçilik və bağbanlıq idi. Yə-

hudilərin bu cür həyat tərzi Privolnoe (Azərbaycan Respublikasının Cəlil-

abad rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd), Qırmızı Qəsəbə (Azərbay-

can Respublikasının Quba rayonunun inzibati ərazi vahidində qəsəbə) və 

VartaĢen (Ġndiki Oğuz rayonu – 7 fevral 1991-ci ilədək VartaĢen rayonu) Ģə-

hərlərində daha da inkiĢaf etmiĢdir. Bir qisim tədqiqatçılar dağ yəhudilərinin 

eramızdan əvvəl 722-ci ildə Ġsraildən sürgün edilmiĢ və Qafqaz dağlarında 

məskunlaĢmıĢ on itirilmiĢ nəslin davamçıları olduqlarına inanılır. Digərləri 

isə dağ yəhudilərinin XVIII əsrin ortalarında indiki Ġrandan köçdüklərinə və 

ġimali Azərbaycanın yüksəkliklərində Quba Ģəhəri ətrafında Qırmızı Qəsə-

bə (Krasnaya Sloboda) adlı qəsəbəni qurduqlarına inanırlar [1]. 

Yəhudilərin ən çox məskunlaĢdığı Quba xanlığındakı Qırmızı Qəsəbə 

1742-ci ildə Fətəli Xan tərəfindən bütün xanlıq boyunca yəhudilər üçün sı-

ğınacaq yeri olaraq qurulmuĢdu. Buradakı Qudyalçay Ģəhəri sanki iki yerə 

bölür. Belə ki, Ģiə müsəlmanlar çayın Ģimal sahilində yaĢadığı halda, yəhu-

dilər çayın cənub sahilində yaĢayır. Qəsəbənin Yəhudilər yaĢayan hissəsi 

rus dilində “Yevreskaya Sloboda” və ya Ana dilimizdə “Yəhudi Qəsəbəsi” 

olaraq da bilinir. Sovetlər Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirəndə onu Qır-

mızı Qəsəbə anlamına gələn “Krasnaya Sloboda” adlandırmıĢlar. Hazırda bu 

ərazinin adı Qırmızı Qəsəbə olaraq tanınır. Sloboda yəhudiləri Kulqat, Ku-

sari, Çipkənd, Karçaq, ġuduh, Krız adlı dağlıq və vadi kəndlərindən gəlib. 
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Belə ki, 1780-ci illərdə Fars əyalətinin Gilan vilayətindən olan yəhudilər də 

Slobodaya köç edib. Bir sıra Sloboda sakinləri isə yüksək dağlıq ərazidə 

yerləĢən və tat kəndi sayılan ġuduh kəndindən gəlmiĢdir [1]. 

Qeyd edək ki, araĢdırmalar nəticəsində tat müsəlman tayfalarından bi-

rinin adının məhz “israili” olduğu məlum olub. ġuduh kəndinin müsəlman 

tatları Qırmızı Qəsəbə yəhudilərinin onların qohum-əqrəbası olduğuna ina-

nırlar. Belə ki, uzun illər öncə müəyyən ġuduh yəhudiləri Ġslam dinini qəbul 

edərkən, digərləri kəndi tərk edib Slobodaya yerləĢmiĢdir. ġuduh tatları ilə 

Sloboda yəhudiləri bugün də bir-biri ilə çox yaxın və mehriban münasibət-

dədir [1]. Rus tarixçisi K.M.Kurdov tatları və eləcə də dağ yəhudilərinin 

antropologiyasını tədqiq edərək onların antroloji baxımdan eyni bir Orta 

Asiya qrupuna daxil olması nəticəsinə gəlmiĢdir [6]. 

1991-ci ildə Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra Sloboda da tədricən 

tənəzzülə uğradı. Belə ki, iĢ yerləri az idi və nəticədə çox sayda yəhudi daha 

yaxĢı iqtisadi imkana sahib olmaq üçün xaricə getmiĢ, əsasən Ġsrailə, Ameri-

kaya və Avropaya köç etmiĢdir. Bu gün Qubada təxminən 3000 yəhudi ya-

Ģayır və bu gün də onlar özlərinin tarixi həyat tərzini qoruyub saxlayır. 

Dağ yəhudilərini adətən Quba dialektinə uyğun olaraq “Cuhuro” və ya 

“Cuhud” deyə adlandırırlar. Hər iki terminin mənası “yəhudi” anlamına gə-

lir. Tarixə nəzər saldıqda Ģahidi oluruq ki, yerli yəhudilər də özlərini “Juhu-

ro Ġmuni”, yəni “ġərqi Qafqaz yəhudiləri” və ya baĢqa adla “ivri”, “yəhudi” 

deyə adlandırıblar [11]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, dağ yəhudilərinin hələ qədim çağlardan bu yana 

Qafqazda məskunlaĢdığına və yaĢadığına inanılır. Belə ki, inanca görə, As-

suriyalılar tərəfindən eramızdan əvvəl 722-ci ildə sürgünə göndərilən 10 qə-

bilə bir müddət sonra cənub-qərbi Ġrandan Azərbaycan ərazisinə köç etmiĢ 

və burada yaĢamıĢlar [4]. 

Ümumilikdə “yəhudilər ilk dəfə Azərbaycan torpaqlarında nə vaxtdan 

məskunlaĢmıĢlar?” sualına Azərbaycanlı tədqiqatçı, Azərbaycan Dövlət 

Bankının ilk müdiri, iqtisadçı, etnoqraf Məhəmmədhəsən Vəlili (Baharlı) 

hələ 1921-ci ildə Bakıda nəĢr olunmuĢ “Azərbaycan. Coğrafi-təbii, etnoqra-

fik və iqtisadi mülahizat” adlı kitabında belə cavab vermiĢdir: “Azərbaycan 

yəhudiləri, Assuri padĢahları tərəfindən əsir edilmiĢ, əvvəl Assuriyada və 

sonra Midiyada sakin edilmiĢ qədim yəhudilərin övladlarındandırlar. Bura-

dan yəhudilər Assuri hökmranlığının süqutundan sonra, Salmanasar Ģahın 

zamanında, indiki Azərbaycana, Gürcüstana və Dağıstana köçmüĢdülər” [5]. 

Yəhudilərin Azərbaycana ilk gəliĢi isə Əhəmənilər dövrü ilə əlaqələn-

dirilir. Hələ qədim dövrdən dağ yəhudilərinin Azərbaycanda məskunlaĢması 

xaricdən köçürülmələr və daxili yerdəyiĢmələr nəticəsində baĢ vermiĢdir. Ġlk 

köçürülmələr Sasani dövləti ilə (III-VII əsrlər) əlaqələndirilir. Belə ki, Sasa-
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nilər Xəzərsahili bölgələrin müdafiəsini təĢkil etmək üçün imperiyanın müx-

təlif yerlərindən buraya xeyli əhali köçürmüĢdür ki, onların içərisində yəhu-

dilər də var idi. Bu proses Ərəb Xilafəti (VII-IX əsrlər), monqollar (XIII-

XIV əsrlər) və sonrakı dövrlərdə də davam etmiĢdir. Ġkinci böyük dalğa ki-

mi Səfəvi (1501-1736) hökmdarı ġah Abbasın dövrü qeyd olunur. Dağ yə-

hudilərinin daxili məskunlaĢmasında əsas dəyiĢikliklər Səfəvi dövlətinin 

varlığına son qoyaraq hakimiyyəti ələ alan Nadir ġah ƏfĢarın dövründə 

(1736-1747) baĢ vermiĢdir. 1747-ci ildə Nadir Ģahın öldürülməsi ilə ƏfĢarlar 

dövləti parçalanmıĢ, xanlıqlar yaranmıĢdır. Yeni yaranmıĢ Quba xanlığının 

banisi olan Hüseynqulu xan (1747-1758) yəhudilərin əvvəlki yerlərindən 

nisbətən aĢağıda məskunlaĢmasına icazə vermiĢdir. Beləliklə, burada Yəhu-

di qəsəbəsi yaranır. Hüseynqulu xanın oğlu Fətəli xanın dövründə (1758-

1789) Quba xanlığına əhali köçürülmələri davam etmiĢdir [5]. 

Azərbaycanda yaĢayan dağ yəhudilərinin tarixi haqqında digər bir mə-

lumata qısa nəzər yetirdiksə Ģahidi oluruq ki, onların mənĢəyi haqqında mə-

lumatlar mübahisəlidir. Artur Koestlerə (Arthur Koestler) görə, Xəzər xa-

qanlığı dağıldıqdan sonra musəvi xəzərlər Krım, Ukrayna, Macarıstan, PolĢa 

və Litva kimi ölkələrin ərazilərinə yayılmıĢlar. Bir qisim alimlər dağ yəhu-

dilərinin VII əsrdə yaranmıĢ və Azərbaycan torpaqlarını da əhatə edən xə-

zərlərdən törədiyini deyirlər [7, s. 36]. 

Xəzərlərin necə musəvi olduqlarını, hətta Musəviliyi qəbul edəndən 

təxminən 200 il sonra varlıqlarını necə qoruyub saxladıqlarını, Xəzər Kralı 

Cozefin (Joseph) Kordovalı yəhudi bir dövlət adamı olan Xasday Ġbn ġapru-

ta yazdığı məktubdan, yəni “Xəzər YazıĢmasından” öyrənirik. Xasday Ġbn 

ġaprut Əndəlüs Xəlifəsinin vəziri olmuĢdur. Özü də mənĢəcə bir yəhudi 

olan Xasday Ġspaniyaya gələn xorasanlı tacirlərdən və bizanslı səfirlərdən 

ġimalda bir “Yəhudi krallığının” varlığını öyrənir və həyəcanlanır. Bu yəhu-

dilər üçün bir möcüzə idi. Sonradan hətta öz əsl adının da Yusif (ibri dilində 

Yosef) olduğunu öyrənir [7, s. 31-32]. 

Yüz illərdir ki, dağ yəhudiləri icması müsəlmanların ətrafında sülh və 

əmin-amanlıq içərisində yaĢayırlar. Hətta onlar müsəlmanların danıĢdıqları 

dildə danıĢır. Bununla yanaĢı yəhudilər Azərbaycan torpaqları uğrunda mü-

haribələrdə iĢtirak etmiĢ və Ģəhidlik zirvəsinə ucalmıĢlar. Belə ki, Azərbay-

canın milli qəhrəmanlarından biri olan Qarabağ müharibəsində qəhrəmanca-

sına Ģəhid düĢmüĢ Albert Aqarunov
2
 dağ yəhudisi idi [2]. 

2
 Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarından biri olan və Qarabağ müharibəsində qəhrəmancası-

na Ģəhid olan Albert Aqarunov dağ yəhudisi idi. Belə ki, Qarabağ müharibəsində Ģəhid olan 

ilk qəhrəmanlar sırasında yəhudi əsilli milli qəhrəmanımız Albert Aqarunovun da adı xüsu-

si çəkilir. O, ermənilərin xeyli canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını məhv etmiĢdir. Azərbay-

can xalqının milli qəhramanlarından biri olan və Vətəni üçün canını heç düĢünmədən fəda 
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Azərbaycan Dağ yəhudiləri icmasının sədri Milix Yevdayev baĢqa öl-

kələrdə yaĢayan yəhudilərin antisemitizimdən əziyyət çəkdiyini xüsusi vur-

ğulayır. Eyni zamanda o bildirir ki, “tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu ölkə 

digər ölkələr üçün tolerantlıq nümunəsidir” [3, s. 3-4]. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Ulu öndəri Heydər Əliyev bu haqda 

qeyd edib: “Yəhudilər Azərbaycanda əsrlərdir ki, yaĢayırlar və onlara qarĢı mü-

nasibətdə heç vaxt diskriminasiya halları baĢ verməmiĢdir. Tarixdən də məlum-

dur ki, yəhudi xalqının bəzi nümayəndələri qırğınlardan xilas olmaq üçün Azər-

baycana köçmüĢlər və burada diskriminasiya hiss etmədən sakit yaĢamağın 

mümkün olduğu yer tapmıĢlar. Bu, bizim xalqın xüsusiyyətidir. Bu, həm də 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin nümayiĢidir” [8]. 
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MUZEYLƏRLƏ TURĠZM MÜƏSSĠSƏLƏRĠ ARASINDA  

MÖVCUD PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLĠ YOLLARI 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУ МУЗЕЯМИ И ТУРИСТИЧЕСКИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

PROBLEMS BETWEEN MUSEUMS AND TOURĠSM 

ENTERPRĠSES AND WAYS TO SOLVE THEM 

Xülasə: Məqalədə turizm Ģirkətləri və agentlikləri ilə iĢin təĢkil edil-

məsi üçün muzeylərin həmin Ģirkət və agentliklərlə qarĢılıqlı münasibətlərin 

düzgün Ģəkildə qurulmasına imkan yaradacaq bir sıra tədbirlərin həyata ke-

çirməsindən bəhs edilir. Muzeylərin turizm sferasında görməli yerlər forma-

sında irəliləməsi istənilən Ģəkildə turizmin inkiĢafının mühüm strateji vəzi-

fələrindəndir. Ġlk növbədə bu və ya digər tərəfdaĢın və ya tərəfdaĢlar qrupu-

nun aĢkarlanması üçün Ģəhərdə fəaliyyət göstərən turizm Ģirkətlərinin moni-

torinqini aparmaq, onların təklif etdikləri turizm proqramlarını və marĢrutla-

rını diqqətlə tədqiq etmək lazımdır. Bundan baĢqa,turizm agentliklərinin 

fəaliyyətləri tərəfimizdən təhlil edilmiĢ və Bakıya bir günlük turlar təĢkil 

edən 50-dən çox fərdi, bələdçi-operator üçün səyahət xidmətlərini göstəril-

miĢdir. Həmçinin məqalədə muzeylərlə turizm müəssisələrinin qarĢılıqlı əla-

qəsi, mövcud problemlər və bu problemlərin aradan qaldırılması üçün irəli 

sürülən təkliflər, turizm agentlikləri vasitəsilə muzeylərə gələn turistlərin 

muzeylərdən əldə edilmiĢ təəssüratları və digər mədəni tədbirlərdə iĢtirak et-

mələri nəticəsində əldə edilmiĢ təcrübə təhlil edilmiĢdir. 

Açar sözlər: muzey, milli statuslu muzey, muzey proqramları, mədəni 

turizm, turizm agentliyi; tur-operator. 

Абстракт: Для организации работы с туристическими компания-

ми и агентствами в статье рассматривается реализация ряда мероприя-

тий, которые позволят музеям правильно наладить отношения с этими 

компаниями и агентствами. Продвижение музеев в виде мест для 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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посещения в сфере туризма – одна из важных стратегических задач для 

развития туризма в любом направлении. Прежде всего, чтобы иденти-

фицировать того или иного партнера или группу партнеров, необходи-

мо провести мониторинг туристических компаний, работающих в го-

роде, внимательно изучить предлагаемые ими туристические програм-

мы и маршруты. Кроме того, нами проанализирована деятельность ту-

ристических агентств и изучены туристические услуги более чем 50 

индивидуальных гидов-операторов, которые организуют однодневные 

туры в Баку. В статье также анализируется взаимодействие музеев и 

туристических предприятий, выявлены существующие проблемы и 

даны предложения по их решению, изучены мнения туристов, посеща-

ющих музеи через туристические агентства, и опыт, полученный в ре-

зультате участия в других культурных мероприятиях. 

Ключевые слова: музей, национальные музеи, музейные 

программы, культурный туризм, туристическое агентство, туроператор. 

 

Abstract: In order to organize work with tourism companies and 

agencies, the article discusses the implementation of a number of measures that 

will allow museums to properly establish relations with these companies and 

agencies. The promotion of museums in the form of attractions in the field of 

tourism is one of the important strategic tasks for the development of tourism in 

any way. First of all, in order to identify this or that partner or group of partners, 

it is necessary to monitor the tourism companies operating in the city, carefully 

study the tourism programs and routes they offer. In addition, we analyzed the 

activities of travel agencies and provided travel services to more than 50 

individual, guide-operators who organize one-day tours to Baku. The article 

also analyzes the interaction of museums and tourism enterprises, existing 

problems and proposals to address these problems, the impressions of tourists 

visiting museums through travel agencies and the experience gained as a result 

of participation in other cultural events. 

Keywords: museum, national museums, museum programs, cultural 

tourism, tourism agency, tour operator. 

 

Müasir dünyada müstəqil sosial-mədəni praktikalar qismində muzey 

və turizm müəssisələrinin fəaliyyətində müəyyən ayrılmalar müĢahidə edilsə 

də, onlar eyni zamanda qarĢılıqlı ĢərtləndirilmiĢ asılılıq nümayiĢ etdirirlər. 

Belə ki, hər ikisi eyni sosial məqsədə – insanın mənəvi tələbatlarının təmin 

edilməsinə xidmət edirlər. Muzey mədəni turizmin məzmunlu, əsas iĢtirak-

çısı qismində iĢtirak edir. 
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Turizm özünün uzunmüddətli təkamül dövrü ərzində artıq formalaĢ-

mıĢ muzey Ģəbəkələrinə əsaslanırdı. Lakin son yüzilliyin sonlarından baĢla-

yaraq muzeylərin və turizm müəssisələrinin qarĢılıqlı fəaliyyət prinsipləri 

tədricən dəyiĢmiĢdir. Belə ki, turizm sənayesi yeni muzey mərkəzlərini for-

malaĢdırmaqla muzey Ģəbəkəsinin inkiĢafına aktiv təsir göstərməyə baĢla-

mıĢdır. Bununla yanaĢı, turizm muzeylərə yeni sosial funksiyaları Ģamil et-

məklə muzey Ģəbəkəsinin təkamülünü sürətləndirən “katalizator” (inkiĢafı 

sürətləndirən faktor) rolunu oynayaraq mövcud tarixi-mədəni və təbii irsdən 

asılılığı saxlayır [16, s. 16]. 

ġübhəsiz, müasir və sürətlə dəyiĢən dünyada muzeylər yeni sosial-iq-

tisadi Ģəraitlərə inteqrasiya etməyə borcludurlar. Onlar davamlı inkiĢaf stra-

tegiyası ilə sıx əlaqəli olan ən yeni iĢ üsullarına müraciət etməlidirlər. 

Tərəfimizdən aparılan tədqiqat göstərir ki, ölkənin muzey Ģəbəkəsinin 

turizm sənayesinə cəlb olunması üçün zəruri tarixi-mədəni potensiala malik 

olmasına baxmayaraq, muzeylərlə turizm müəssisələri arasındakı münasi-

bətlər mahiyyət etibarilə epizodik xarakteri daĢıyır. Müasir dövrdə muzeylə-

rin turizm təĢkilatları ilə əməkdaĢlığı bu fəaliyyət növlərinin inkiĢafı üçün 

ümumi resurs əsasları ilə əlaqədar olmaqla yanaĢı, həm muzey fəaliyyətinin 

təkmilləĢməsinin, həm də turizm tələbatının formalaĢmasının müasir ten-

densiyalarına dayanır. Bununla bağlı olaraq mədəni turizm bu gün muzey 

fəaliyyətinin perspektivli formalarından biri hesab edilir. 

Fikrimizcə, elə bir turizm məhsulu mövcud olmalıdır ki, ona yalnız 

müəyyən bir muzey malik olsun. Buna misal olaraq, həm yeni mədəni-maarif 

sərgisini, həm də prinsipial olaraq yeni bir layihəni göstərmək olar. Muzeyin 

saytında onun fəaliyyəti və keçirilən sərgilər haqqında ətraflı məlumatın yerləĢ-

dirilməsi, həmin muzeyə aid olan çap və digər məhsulların (kitabçalar, buklet-

lər, açıqcalar, suvenirlər) satıĢının təĢkili də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Turizm Ģirkətləri və agentlikləri ilə iĢin təĢkil edilməsi üçün muzeylər 

həmin Ģirkət və agentliklərlə qarĢılıqlı münasibətlərin düzgün Ģəkildə qurul-

masına imkan yaradacaq bir sıra tədbirləri həyata keçirməlidirlər. Ġlk növbə-

də bu və ya digər tərəfdaĢın və ya tərəfdaĢlar qrupunun aĢkarlanması üçün 

Ģəhərdə fəaliyyət göstərən turizm Ģirkətlərinin monitorinqini aparmaq, onla-

rın təklif etdikləri turizm proqramlarını və marĢrutlarını diqqətlə tədqiq et-

mək lazımdır. Öz tərəfindən muzey də xidmət və proqramlarının siyahısını 

əks etdirməklə kommersiya təklifini formalaĢdırmalı, turizm Ģirkətlərini bü-

tün ekskursiya marĢrutları ilə tanıĢ etməli, turizm Ģirkəti tərəfindən hazırlan-

mıĢ məhsullara muzey xidmətlərinin əlavə edilməsi təklifini irəli sürməli və 

muzeyi maraqlandıran turizm marĢrutlarının reallaĢdırılması üzrə məsul 

Ģəxslə əlaqə qurmalıdır. 
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Muzeylərin mədəni turizmin inkiĢafındakı rolu onlar üçün real pers-

pektivlər yaradır: yeni iĢ üsullarının iĢlənib hazırlanması və tətbiqi ölkənin 

bütün bölgələrinin muzey irsini adekvat Ģəkildə təqdim etmək üçün fürsət 

yaradacaq. Burada önəmli rol muzey sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai 

təĢkilatların və fondların payına düĢə bilər. 

Müasir dövrdə muzeylər müxtəlif mədəni məkanlarda öz yerini axtar-

maqdadırlar. Məhz bu səbəbdən də onlar bütün maraqlı mədəniyyət və biz-

nes institutları ilə aktiv əməkdaĢlıq siyasətini həyata keçirməklə, turizm təĢ-

kilatları ilə münasibətlərin qurulması zamanı təĢəbbüskar rolunda çıxıĢ et-

məlidirlər. Çünki məhz mövcud sosial və iqtisadi Ģərait muzeyləri daha fəal 

olmağa məcbur edir. Onlar bunları etmək məcburiyyətində qalırlar. Belə ki, 

davamlı inkiĢaf, kolleksiyaların mühafizəsi və saxlanılması üzrə hədəflərə 

çatmaq üçün muzeylərin maliyyə resurslarına ehtiyacı var [17, s. 9, 11]. Mu-

zeylər həmçinin əhəmiyyətli təhsil və tədris elementlərinə çevrilirlər. Çünki 

məhz muzeylər müxtəlif ixtisaslı və müxtəlif yaĢlı insanlar üçün milli mədə-

ni və təbii irsdən faydalanmaq imkanı yaradırlar. 

Tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilir ki, hal-hazırda əksər turistlər baĢ-

qa ölkələrə səfər edərkən ilk növbədə yerli mədəniyyətlə maraqlanırlar. Mu-

zeylər onlara yerli xalqın tarixi-mədəni irsi ilə tanıĢ olmaq imkanı yaradır. 

Meksikalı muzeyĢünas alim Yani Herremanın (Yani Herreman) düzgün ola-

raq qeyd etdiyi kimi, məhz muzeylər və mədəni irs mədəni turizm proqram-

larının əsasını təĢkil edirlər [17, s. 7]. 

Beləliklə, əksər hallarda muzeylər bu və ya digər Ģəhərə səfər etməyin 

baĢlıca səbəbi kimi çıxıĢ edirlər. Buna misal kimi Londondakı Britaniya 

Muzeyini, Parisdə yerləĢən Luvr Muzeyini və Sankt-Peterburqda yerləĢən 

Ermitajı göstərmək olar. 

Müasir dövrdə muzey iĢinin aparıcı istiqamətinin və muzeylərin qarĢı-

lıqlı fəaliyyətinin müxtəlif yollarının müəyyən edilməsi, interaktivlik meto-

dunun əhəmiyyətinin muzeylərin inkiĢaf vasitəsi kimi qeyd edilməsi, müxtə-

lif növ və müxtəlif səviyyəli muzeylərə (milli, regional və yerli) aid ediləcək 

Ģəbəkənin yaradılması məqsədilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinin öyrə-

nilməsi və s. üzrə muzeyĢünaslıq sahəsində tədqiqatlar aparılır [15]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu iĢin əsas istiqamətlərini müəyyən edəcək 

perspektivli, elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ proqramın yaradılması zərurəti 

meydana gəlmiĢdir. Ölkədə baĢ verən sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər yerli mu-

zeylərin fəaliyyətlərində innovasiyalı ĢəkildəyiĢmələrin baĢ verməsi üçün 

Ģərait yaratmıĢdır. Onların həyata keçirilməsi idarəetmə sisteminin təkmil-

ləĢdirilməsini, qonaqlarla iĢin müxtəlif forma və üsullarının yaradılmasını 

tələb edir. 
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Milli statuslu muzeylərin effektiv maliyyə və maddi-texniki təminatı 

muzey proqramlarının reallaĢdırılması üçün investisiyaların cəlb edilməsi me-

xanizminin iĢlənib hazırlanması, xeyriyyəçilik yardımının, mesenat və spon-

sor vasitələrinin vergi, gömrük və iqtisadi tənzimləmələrin digər növləri vasi-

təsilə cəlb edilməsi üçün muzey fəaliyyətinə dövlət dəstəyi mexanizminin tək-

milləĢdirilməsi imkanını verən muzey marketinqi, menecmenti, müqayisəli 

iqtisadi təhlil məsələləri üzrə analitik mərkəzlərin olması Ģərti ilə mümkündür. 

Muzey kolleksiyalarının turizm biznesinə daxil edilməsi muzeylərin 

mədəni təsirinin geniĢlənməsinə, turist axının intensivləĢməsinə, muzeyda-

xili strukturun təkmilləĢməsinə, yeni muzey peĢələri üzrə mütəxəssislərin 

yaranmasına, muzeylərin müxtəlif inzibati və sahibkarlıq strukturları ilə 

əməkdaĢlıq münasibətlərinə cəlb edilməsinə və nəticə etibarilə muzeylərin 

maliyyə müstəqilliyinə Ģərait yaradacaq. Bu da öz növbəsində milli statuslu 

muzeylərlə turizmin qarĢılıqlı fəaliyyətinin bütün kompleksinin dəqiq təhlil 

edilməsi zərurətini bir daha ortaya qoyur. 

Həm qarĢılıqlı fəaliyyət formalarının müəyyən edilməsi, həm də mu-

zeyin mədəni-maarif təyinatı ilə həmin təyinatın kommersiyalaĢması arasın-

da lazımi balansın yaradılması üçün milli statuslu muzeylər və turizm müəs-

sisələrinin nümayəndələri arasında dialoqlar prinsipi mühüm əhəmiyyət 

kəsb etməyə baĢlayar. 

Turizm sənayesinin intensiv inkiĢafı, muzeyin rolunun və yerinin dəyiĢ-

məsi onlar arasındakı qarĢılıqlı fəaliyyət növlərinin strateji istiqamətlərinin və 

prioritet növlərinin inkiĢafına səbəb olur. Müasir idarəetmə formalarını – me-

necment və marketinqi fəal tətbiq edən və öz fəaliyyətlərində ən yeni texnologi-

yaları istifadə edən muzeylər turizm sənayesində uğurla fəaliyyət göstərirlər. 

Qeyd etdiyimiz bu məsələlər müfəssəl nəzəri fikirlərin və praktiki təd-

qiqatların aparılmasını tələb edir. Muzey fenomeninin mürəkkəbliyi, turizm 

sənayesinin çoxaspektliliyi, cəmiyyətin tez-tez dəyiĢən sosial-mədəni tələ-

batları muzeyĢünaslığın, mədəniyyətĢünaslığın, iqtisadiyyatın, sosiologiya-

nın və digər elmlərin qarĢılıqlı fəaliyyətinin zəruriliyini Ģərtləndirir. 

Muzey və turizm müəssisələrinin qarĢılıqlı uğurlu iĢbirliyi onların 

fəaliyyətlərinin optimallaĢdırılması ilə sıx əlaqəlidir. Bu vaxtadək ölkədə 

mədəni turizmin inkiĢafında milli statuslu muzeylərin rolu və yeri kifayət 

qədər tədqiq edilməmiĢdir. 

Tədqiqatçıların və praktiklərin çoxsaylı əsərləri muzeylərin turizm sa-

həsinə inteqrasiyasına, bu prosesdə muzeylərlə turizm agentlikləri arasında 

əməkdaĢlıq formalarına həsr edilmiĢdir. Bu məsələlər müxtəlif elmi və prak-

tik konfranslarda müzakirə mövzusu olmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

muzeylərin qeyri-kommersiya, elmi və mədəni bir qurum kimi tanınmıĢ 

beynəlxalq statusuna baxmayaraq, onların turizm sektoruna inteqrasiya edil-
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məsi zərurəti əksər elmi mütəxəssislər tərəfindən zəmanəmizin obyektiv 

gerçəkliyi kimi qəbul edilir. Bu arada tədqiqatçılar arasında muzeylərin tu-

rizm agentlikləri ilə əməkdaĢlığı, bu iĢin necə qurulması və bu məsələdə 

muzeyin rolu haqqında fikir birliyi yoxdur. 

Turizm sahəsindəki mütəxəssislər hesab edirlər ki, muzeylərlə iĢbirli-

yinin kifayət qədər olmaması muzeyin özünün qeyri-kommersiya qurumu 

kimi fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, turizm agentlikləri ilə bu cür əməkdaĢlığın 

daha kommersiya xarakterli olması, muzey iĢçilərinin müasir bazar münasi-

bətlərinin tələblərinə və reallığa qeyri-adekvat münasibəti ilə əlaqədardır. 

Muzey mütəxəssisləri əmindirlər ki, muzeylərlə iĢ birliyini təĢkil edərkən 

turizm təĢkilatları yalnız kommersiya maraqlarından çıxıĢ edir, muzeyin iĢ 

xüsusiyyətlərini nəzərə almırlar, tur proqramı və marĢrut formalaĢdırarkən 

muzeyin istəklərinə cavab vermirlər. Beləliklə, muzeylə turizm təĢkilatı ara-

sında iĢ birliyinin formalaĢmasında iki fərqli yanaĢma görünür. Fikrimizcə, 

qeyd edilən bu iki məsələyə aĢağıdakı cavab daha uyğun hesab edilir: muze-

yin mədəni və tarixi eksponatlarını kommersiyalaĢdırmaq nə dərəcədə müm-

kündür və əgər mümkündürsə, hansı həddə qədər. 

Əminliklə deyə bilərik ki, muzey əməkdaĢlığın təĢəbbüskarı və əsas iĢ-

tirakçısı olmalıdır. Muzey fəaliyyətini aparıcı turizm agentliklərinin əməkdaĢ-

lıq etmək istədiyi turizm xidmətləri bazarının cəlbedici iĢtirakçısına çevrilə-

cək Ģəkildə qurmalıdır. Zəngin mədəni və tarixi kolleksiyaya malik olmaqla 

bərabər, muzey aktiv ictimai, elmi, maarifləndirici və təbliğat fəaliyyətinə gö-

rə ilk növbədə ölkədə və xaricdə tanınmalıdır. Fikrimizcə, muzey ölkənin 

simvollarından birinə çevrilməlidir ki, ziyarətçilər ölkədə yaĢayan xalqların 

tarixi və mədəniyyəti ilə tanıĢ olmaq istəyərkən məhz muzeydən baĢlamalıdır. 

Dünyanın aparıcı muzeyləri olan Britaniya Muzeyi, Luvr Muzeyi, Metropoli-

tan Muzeyi, Ermitaj və baĢqaları öz kolleksiyalarında dünya əhəmiyyətli eks-

ponatlar var və bu muzeylərin fəaliyyəti elə qurulub ki, onlar muzeyin əsas 

funksiyalarını uğurla yerinə yetirirlər və turizm xidmətləri bazarında səmərəli 

Ģəkildə iĢtirak edərək hər il milyonlarla ziyarətçini cəlb edirlər. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, ölkənin milli statuslu muzeyləri 

də dünyanın aparıcı muzeyləri kimi daha aktiv ictimai fəaliyyət göstərməli, 

ölkənin bölgələrində müxtəlif birgə sərgilər təĢkil etməli, yerli tarix və di-

yarĢünaslıq muzeylərinə kömək etməli, cəmiyyətin geniĢ təbəqələrini zəngin 

mədəni və tarixi irsimizlə tanıĢ edərək insanlarda milli qürur və vətənpərvər-

lik hisslərini formalaĢdırmağa kömək etməlidir. Eyni zamanda muzeylərin 

özləri də ölkənin müxtəlif təbəqələrində tanınacaq və ölkəmizin tarixi, mə-

dəniyyəti, adət və ənənələri ilə maraqlanan hər kəs üçün cəlbedici olacaqdır. 

Turizm agentliklərinin təklif etdiyi tur proqramlarının əsasını milli statuslu 

muzeylərə ziyarətlər təĢkil edəcəkdir. 
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Beləliklə, milli statuslu muzeylərin turizm sektoruna inteqrasiyasının 

bu mərhələsində ölkənin turizm agentlikləri ilə uğurlu əməkdaĢlıq etmək, 

turizm bazarının özünün vəziyyətini müəyyənləĢdirmək vacibdir. 

Bu məqsədlə turizm xidmətləri bazarını, turizm agentliklərinin fəaliy-

yətini və səyahət xidmətlərindən əldə etdikləri qazancı, milli statuslu mu-

zeylərin bu bazarda yerini araĢdırdıq və Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin 2015-2019-cu illər üçün turizm sahəsində statistik 

məlumatlarını təhlil etdik. Təhlil bu sahədəki bütün göstəricilərdə əhəmiy-

yətli dərəcədə artım olduğunu göstərir. Beləliklə, statistik məlumatlara görə, 

2015-ci ildə turizm xidmətləri bazarında 243 səyahət agentliyi və turopera-

tor fəaliyyət göstərirdi, 2016-cı ildə onların sayı 272, 2017-ci ildə 339, 

2018-ci ildə 374, 2019-cu ildə isə 432-yə çatmıĢdır [1]. Beləliklə, turizm ba-

zarında səyahət agentliklərinin və turoperatorların sayında təqribən iki dəfə 

artım var ki, bu da ölkəmizdə turizm sənayesinin inkiĢafını obyektiv Ģəkildə 

göstərir. Bu fəaliyyət növünə cəlb olunan iĢçilərin sayı müvafiq olaraq – 

2015-ci ildə – 1586 nəfər, 2016-cı ildə – 1838 nəfər, 2017-ci ildə – 1.891 

nəfər, 2018-ci ildə – 2.074 nəfər, 2019-cu ildə – 2205 nəfər olmuĢdur [1]. 

Eyni zamanda, turizm xidmətlərinin göstərilməsində iĢtirak edən iĢçilərin 

sayına dair statistik məlumatlar göstərir ki, səyahət agentlikləri arasında say-

baxımından 5 nəfərdən az iĢçisi olan kiçik agentliklər və turoperatorlar üs-

tünlük təĢkil edir. 

Ölkədəki turizm bazarının inkiĢafının digər bir mühüm göstəricisi, fik-

rimizcə, səyahət agentliklərin və turoperatorların səyahət xidmətləri göstər-

məsindən əldə etdikləri qazancdır. Deməli, statistik göstəriciyə əsasən, 

2015-ci ildə gəlir 36.482.200 manat, 2016-cı ildə 36.758.300 manat, 2017-ci 

ildə 41.034.200 manat, 2018-ci ildə 56.439.400 manat və 2019-cu ildə isə 

63.363.800 manat olmuĢdur [1]. 2019-cu ildə gəlirin 2015-ci ilə nisbətən 

təxminən iki dəfə artması ölkəmizdə turizm xidmətləri bazarının inkiĢafı 

faktını açıq Ģəkildə təsdiqləyir. Bu, zəngin mədəni irsə və bənzərsiz təbiətə 

əlavə olaraq ölkədəki siyasi sabitliyi və bir tərəfdən təhlükəsizlik səviyyəsi-

nin yüksəlməsini və yaxĢılaĢmasını da qeyd etmək lazım olan bir sıra müs-

bət amillərlə əlaqədardır. 

Turizmin inkiĢaf vəziyyətini müəyyənləĢdirmək üçün vacib amil xari-

ci və daxili turizmin göstəricilərini əks etdirən statistik məlumatların təhlili-

dir. Beləliklə, statistikaya əsasən 2015-2019-cu illər üçün səyahət agentlik-

ləri və turoperatorları cəmi 239.536 tur paketi satılmıĢdır. O cümlədən, ölkə 

daxilində səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaĢları – 31.278 tur paketi, 

ölkə hüdudlarından kənarda səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaĢları - 

175.360 tur paketi və Azərbaycan ərazisinə səyahət etmək üçün xarici və-

təndaĢlar və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər – 32.898 tur paketi satılmıĢdır. 
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2015-2019-cu illər üzrə səyahət agentlikləri və turoperatorlar vasitəsilə qə-

bul edilmiĢ turistlərin sayı 68.140 nəfər və göndərilmiĢ turistlərin sayı isə 

329.746 nəfər təĢkil edir[1]. Bu statistika bir tərəfdən daxili və gəlmə tu-

rizm, digər tərəfdən isə xarici turizm arasındakı fərqi əks etdirir. Bu da öz 

növbəsində ölkədə turizmin inkiĢafı ilə əlaqədardaxili turizm sahəsində tu-

rizm xidmətlərinin göstərilməsi, maddi-texniki bazanın təkminləĢdirilməsi, 

qiymət siyasətinin tənzimlənməsi, mədəni və tarixi irsimizi, misilsiz təbii 

sərvətlərimizin aktiv Ģəkildə xaricdə tanıdılmasının həyata keçirilməsi üçün 

əlavə praktik tədbirlər tələb etdiyinin sübutudur. 

Milli statuslu muzeylərin mədəni turizm sahəsinə inteqrasiya səviyyə-

sini öyrənmək üçün turizm xidmətləri bazarında fəaliyyət göstərən 80-dən 

çox aparıcı turizm agentliklərinin fəaliyyətini təhlil etdik. Milli statuslu mu-

zeylərin turizm agentlikləri ilə əməkdaĢlığı məsələləri araĢdırılmıĢ, turizm 

agentliklərinin veb saytlarında mövcud olan milli statuslu muzeylərə təĢkil 

edilən ekskursiyalar haqqında məlumatlar təhlil edilmiĢdir. 

Beləliklə, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindən verilən məlumata əsa-

sən, muzey aĢağıdakı turizm agentlikləri ilə əməkdaĢlıq edir: Cult Baku, 

Geo Travel, Business and Rest Travel, VIP Travel, Baku Travel, AFF 

Travel, Terra Travel, Safa Travel, Silkway Səyahət, Məktəbli Səyahət, Atro-

patena Səyahət. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi isə qeyd edilən turizm Ģir-

kətləri ilə sıx əməkdaĢlıq edir: ENC Tour, AL Travel, Millenium Travel, 

PaĢa Travel, Victory Travel. Azərbaycan Milli Ġncəsənət Muzeyinin əmək-

daĢlıq etdiyi agentliklər arasında GE Travel, Turoperator, Aristokrat Travel 

Azerbaijan, Pasha Travel, Caspian Events Organizer, ITECA Caspian, Qlo-

bus MMC Travel, Improteks Travel, Voyage Tours Azerbaijan, Alban 

Travel. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə gəl-

dikdə, əməkdaĢlıq etdiyi turizm agentlikləri haqqında məlumat verilməyib. 

Yuxarıda göstərilən turizm agentliklərinin, o cümlədən milli statuslu 

muzeylərin göstərdikləri internet səhifələrindəki məlumatların təhlili, qeyd 

edilən turizm agentliklərinin hamısının bu muzeylərə turist turları proqram-

larının olmadığını aĢkar etdi. Lakin, aĢağıda proqramlarına milli statuslu 

muzeylərə turlar və ya bu muzeylərin təbliğini həyata keçirən turizm agent-

liklərini sadalayırıq. 

Deməli, Cult BakubirbaĢa səyahət agentliyi deyil. Bu klub, ölkəmizin 

mədəniyyətini və tarixini tanıtmaq üçün müxtəlif beynəlxalq görüĢlər təĢkil 

etməklə məĢğuldur. “Qalereya” səhifəsində musiqi xadimlərinin Milli Tarix 

Muzeyinin binasında iĢtirak etdiyi fotoĢəkillər mövcuddur. Nəticə etibarilə 

Cult Baku klubunun Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi ilə əməkdaĢlığı yalnız 

bəzi tədbirləri çərçivəsində məhdudlaĢır [6]. 
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Səyahət agentliyi Terra Travel, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Azər-

baycan Milli Xalça Muzeyi ilə səmərəli əməkdaĢlıq edir. Beləliklə, Baku Tour 

agentliyinin kataloqunda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Azərbaycan Milli 

Xalça Muzeyini ziyarətlə bağlı reklam xarakterli məlumatlar yer alır. TəĢkil 

olunmuĢ turlar çərçivəsində 6 günlük “Qədim və Müasir Bakı” turu təqdim olu-

nur ki, turun 2-ci günündə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini, 3-cü günündə isə 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyini ziyarət etmək planlaĢdırılır. 5 günlük “Azər-

baycanı kəĢf edin” turu çərçivəsində turun 2-ci günü Azərbaycan Milli Xalça 

Muzeyini ziyarət etmək planlaĢdırılır [13]. 

Silkrow Travel agentliyinin Facebook səhifəsində ölkəmizin bölgələri-

nə təĢkil edilənturlar geniĢ Ģəkildə təqdim olunur. Azərbaycan saytının səhi-

fəsində Bakının gəzinti turunun təĢkili barədə qısa məlumat verilib. Bu eks-

kursiya çərçivəsində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə ziyarət edilir [12]. 

Bakı və Azərbaycanın bölgələrindəki turlar ENC Tour turizm agentli-

yinin veb saytında yerləĢdirilmiĢdir. Agentlik müxtəlif turlarda turistlərə öl-

kənin milli statuslu muzeylərinə ziyarət təklif edir. Beləliklə, proqramın 2-ci 

günü 8 günlük “Salam Azərbaycan” turunda Azərbaycan Milli Xalça Muze-

yini, həmçinin “Xalça və Yerli Ġrs” tur proqramlarında tarix, ədəbiyyat, elə-

cə də Bakıdakı vəbölgələrdəki digər muzeylərə ziyarətlər təĢkil edilir [7]. 

Millenium Səyahət Agentliyinin veb səhifəsi turistlərə milli statuslu 

muzeyləri ziyarət proqramını təklif edir. Beləliklə, 7 günlük “Bulvar Tour” 

tur proqramında Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini, ikinci günü 13 günlük 

“Azerbaijan to Tour” turunda isə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyini və 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyini ziyarət etmək 

planlaĢdırılır [9]. 

PaĢa Səyahət Agentliyi Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini ziyarət et-

məklə birlikdə 7 günlük “Azərbaycanı kəĢf et” paketini təqdim edir, əlavə 

olaraq 4 və 7 günlük turlarda turistlər Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini zi-

yarət etməyə dəvət olunur [11]. 

Baku Holiday Travel agentliyinin internet saytında yerləĢdirilən turlar 

proqramına Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi 

və Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi daxildir [4]. 

Aristokrat Travel agentliyinin 5 turun proqramlarında Azərbaycan 

Milli Xalça Muzeyi və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeylərinə ziyarətlər plan-

laĢdırılır. Beləliklə, 10 günlük turun proqramında “Xalça Turu”nun Azər-

baycan Milli Xalça Muzeyinə və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeylərinə ziya-

rətləri planlaĢdırılır. Azərbaycana 3 günlük turun proqramına Azərbaycan 

Milli Xalça Muzeyinə ziyarət daxildir. Proqramın ikinci günü “Azərbaycan-

da PolĢa kökləri” adlı yeddi günlük turda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini 

ziyarət etmək və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin memarlığı ilə tanıĢ ol-
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maq planlaĢdırılır. Bakıda 5 günlük qrup turunda və Bakıda 5 günlük turda 

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə ziyarətlər planlaĢdırılır [3]. 

Victory Tour agentliyinin veb saytında 5 günlük turun proqramında 

“Azərbaycan gözəlliyi” Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə ziyarət var [14]. 

Natali Səyahət Agentliyinin veb saytında verilən məlumata əsasən, 

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə ziyarət təĢkil edilir. Beləliklə, “Azərbay-

can turu” 10 günlük turun proqramında, proqramın ikinci və üçüncü günlə-

rində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə ziyarət qeyd edilir. 5 günlük “Köh-

nə və Müasir Bakı” turunun proqramına turun ikinci günü Azərbaycan Milli 

Xalça Muzeyinə ziyarət daxildir [10]. 

Azərbaycan Səyahət Beynəlxalq Agentliyinin veb saytında “Bakıya 

ekskursiya” proqramları çərçivəsində təqdim olunan Bakıdakı fərdi turun sə-

hifəsində“Bakıya və ĠçəriĢəhərə ekskursiya” ilə yanaĢı Azərbaycan Milli 

Xalça Muzeyinə də ziyarət təĢkil edilir [2]. 

Cactus Travel agentliyi veb saytlarında təqdim edilən6 günlük “Azər-

baycan: sehrli rənglər ölkəsi” proqramı çərçivəsində, ziyarət edilən yerlər sı-

rasında Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi də göstərilmiĢdir [5]. 

Greenwich Travel Club agentliyinin veb saytında yerləĢdirilən xalça 

və sənətkarlıq turunun proqramı Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi də yer al-

mıĢdır. “Memarlıq turu” proqramına bütün milli statuslu muzeylərin binala-

rına ekskursiyalar və onların yaranma tarixi haqqında hekayələr daxildir [8]. 

Yuxarıda göstərilən turizm agentliklərinin fəaliyyətləri tərəfimizdən 

təhlil edilmiĢ və Bakıya bir günlük turlar təĢkil edən 50-dən çox fərdi, bə-

lədçi-operator üçün səyahət xidmətlərini göstərdik. Bu turların əksər proq-

ramları muzeylərə getmədən Bakının görməli yerləri ilə tanıĢ olmaq məqsə-

di daĢıyır, lakin istəyə görə milli statuslu muzeyləri ziyarət etmək təklifi də 

var. Eyni zamanda, bir sıra bələdçilər proqramlarına milli statuslu muzeyləri 

ziyarət etməyi də daxil edirlər. Beləliklə, “Formula 1 marĢrutu boyunca”, 

“Bakı və AbĢeron yarımadası turu” və “Köhnə və yeni Bakı boyunca” bir 

günlük tur proqramında, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə ziyarət təĢkil 

edilir. “Bakı və ətrafı” adlı 3 günlük turda “Odlar yurdunun əzəmətli sim-

volları”, “Avropa və Asiyanın kəsiĢməsində” 5 günlük turlar proqramında 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi ziyarət 

olunur, həmçinin “Azərbaycan xəzinələri” adlı 6 günlük turda Azərbaycan 

Milli Xalça Muzeyinə ziyarət təĢkil edilir [18; 19]. 

Beləliklə, veb saytlarda yerləĢdirilən ölkənin bütün bölgələrini əhatə 

edən müxtəlif mədəni və tarixi proqramların təqdim olunduğu 80-dən çox 

turizm agentliyinin, turoperatorun və 50 fərdi bələdçinin fəaliyyətinin təhlili 

göstərir ki, turlarında xüsusi ziyarət proqramları, ölkənin milli statuslu mu-

zeyləri haqqında məlumat yalnız 14 turizm agentliyi və 7 bələdçi mövcud-
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dur. Üstəlik qeyd etməliyik ki, göstərilən agentliklər tərəfindən təqdim edi-

lən milli statuslu muzeylərin ziyarəti bu agentliklərin geniĢ tur proqramının 

yalnız bir hissəsidir. Fikrimizcə, turizm agentlikləri bir sıra mədəni və tarixi 

turlarında milli statuslu muzeylərə ziyarətləri tur proqramının əsasını təĢkil 

etməlidirlər ki, bu da tariximizin və mədəniyyətimizin daha da təbliğinə 

müsbət təsir göstərəcəkdir. ENC Tour, Terra Travel, Millenium Travel, 

Baku Holiday Travel və Aristokrat Travel kimi turizm agentliklərinin turla-

rında milli statuslu muzeyləri ziyarət etmək üçün ən geniĢ təqdim olunan 

proqramlar mövcuddur. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi və Milli Azərbay-

can Tarixi Muzeyi ölkənin ən çox ziyarət edilən milli statuslu muzeyləridir. 

Buna görə də iddia etmək olar ki, ölkənin milli statuslu muzeyləri ilə 

aparıcı turizm agentlikləri arasındakı əməkdaĢlıqda müəyyən müsbət ten-

densiyalara baxmayaraq, agentliklər yerli və xarici turistlərin ölkənin milli 

statuslu muzeylərinə cəlb olunmasında hələ ki əsas tərəfdaĢ olmamıĢdır. Gö-

ründüyü kimi ölkənin milli statuslu muzeylərini ziyarət edənlərin əksəriyyə-

ti turizm agentliklərinin və ya turoperatorların xidmətlərindən istifadə etmə-

yən Ģəxslərdir. Buna görə bu əməkdaĢlıq sahəsi daha da inkiĢaf etdirilməsini 

tələb edir və əsas inteqrasiya yollarından biri isə tərəfimizdən təklif edilən 

elmi konsepsiya olmalıdır. Bu konsepsiya çərçivəsində milli statuslu muzey-

lər turizm agentlikləri ilə daha sıx əməkdaĢlıq üçün mühüm hüquqi baza, 

təĢkilati müstəqillik və daxili stimul, yəni əməkdaĢları həvəsləndirəcək təd-

birlər nəzərdə tutulur. 
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YARADICILIĞINDA MĠLLĠ MOTĠVLƏR 

NATIONAL MOTIVES IN CREATIVITY 

AZERBAIJANI AND TATAR ARTISTS 

Абстракт: В статье говорится об азербайджано-татарских связях 

в области изобразительного искусства. Эти связи освещаются в кон-

тексте отражения в творчестве художников праздников Новруз и 

Сабантуй, широко отмечающиеся азербайджанским и татарским наро-

дами. Интересно, что как у азербайджанских, так и у татарских худож-

ников довольно много произведений живописи, в которых отражены 

эти два национальных праздника. В произведениях азербайджанских 

художников отражены колоритные сцены праздника Новруз, а у та-

тарских – праздника Сабантуй. Анализируя произведения Эльмиры 

Шахтахтинской, Вагифа Уджатая а также татарских художников – 

Лотфуллы Фаттахова и Файзрахмана Аминова, автор приходит к выво-

ду, что при всем сходстве национальных обрядов двух братских наро-

дов существуют и различия, отражающиеся в работах этих и других 

мастеров кисти. В частности, в работах азербайджанских художников 

много ярко-красочных тонов, проявление колоритного миниатюрного 

подхода, тогда как в работах татарских художников преобладают клас-

сические принципы, проявляющиеся в колористическом решении кар-

тин, в общих чертах построения композиции. Интересно, что в работах 

азербайджанских художников показан дом или двор, где женщины го-

товятся к празднику – делают предпраздничную уборку, пекут нацио-

нальные сладости, выращивают семени. Иную картину можно видеть в 

работах их татарских коллег – здесь события, как правило, разворачи-

ваются в открытой местности, на поляне, в степи за городом, где люди 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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своеобразно отмечают праздник Сабантуй – юноши и молодые мужчи-

ны состязаются, стреляют из лука, борются, а музыканты играют на на-

циональных музыкальных инструментах, распевают веселые песни. 

Kлючевые слова: Азербайджано-татарские художественные связи, 

Новруз, Сабантуй, Эльмира Шахтахтинская, Лотфулла Фаттахов. 

Xülasə: Məqalədə təsviri sənət sahəsində Azərbaycan-tatar əlaqələrin-

dən danıĢılır. Bu əlaqələr Azərbaycan və tatar xalqları tərəfindən geniĢ qeyd 

edilən Novruz və Sabantuy bayramlarının rəssamların yaradıcılığında əks et-

dirilməsi kontekstində iĢıqlandırılır. Maraqlıdır ki, həm Azərbaycan, həm də 

tatar rəssamlarının bu iki milli bayramın əks olunduğu xeyli sayda rəngkar-

lıq əsəri vardır. Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində Novruz bayramının 

rəngarəng lövhələri, tatar rəssamlarının əsərlərində isə Sabantuy bayramı 

əks etdirilmiĢdir. Elmira ġahtaxtinskayanın, Vaqif Ucatay, həmçinin tatar 

rəssamlarının – Lütfulla Fəttahovun və F.Aminovun əsərlərini təhlil edən 

müəllif belə bir qənaətə gəlir ki, iki qardaĢ xalqın milli adət-ənənələrindəki 

oxĢarlıqlarla yanaĢı, müəyyən fərqlər də vardır ki, bu da özünü bu və ya baĢ-

qa fırça ustasının əsərlərində büruzə verir. Azərbaycan rəssamlarının əsərlə-

rində parlaq, əlvan rənglər çoxdur, rəngarəng miniatür yanaĢması geniĢ əks 

olunur, lakin tatar rəssamlarının tablolarında rəng həllində, kompozisiyanın 

quruluĢunun ümumi cəhətlərində özünü büruzə verən klassik prinsiplər üs-

tündür. Maraqlıdır ki, Azərbaycan rəssamlarının əsərlərində adətən ev, həyət 

göstərilir, bayrama hazırlaĢan qadınlar yığ-yığıĢ edir, milli Ģirniyyat növləri 

biĢirir, səməni yetiĢdirirlər. Onların tatar həmkarlarının əsərlərində baĢqa 

səhnələr görünür – burada hadisələr, bir qayda olaraq, açıq yerdə, talada, Ģə-

hərdən kənarda yerləĢən çöldə baĢ verir, insanlar özünəməxsus tərzdə Sa-

bantuy bayramını qeyd edirlər – gənclər və cavan kiĢilər yarıĢır, ox atır, gü-

ləĢirlər; musiqiçilər milli musiqi alətlərində ifa edir, Ģən mahnılar oxuyurlar. 

Açar sözlər: Azərbaycan-tatar bədii əlaqələri, Novruz, Sabantuy, 

Elmira ġahtaxtinskaya, Lütfulla Fəttahov. 

Abstract: The article deals with Azerbaijani and Tatar relations in the 

field of fine arts. These relationships are highlighted in the context of reflection 

of Novruz and Sabantui holidays, which are widely celebrated by Azerbaijani 

and Tatar nations, in works of artists. It is interesting that both Azerbaijani and 

Tatar artists have quite a lot of paintings, which these two national holidays are 

reflected in. Colorful scenes of Novruz holiday are reflected in the works of 

Azerbaijani artists, like Sabantui holiday in Tatar ones. Analysing Elmira 

Shakhtakhtinskaya, Vaqifa Ucatay and also Tatar artist – Lotfulla Fattakhov 

and Fayzraxman Aminov the author comes to the conclusion that despite of the 
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similarity of the national rituals of two fraternal peoples, there are also 

differences reflected in the works of these and other masters of the brush. In 

particular, there are many bright-colorful tones, a colorful miniature aspect in 

Azerbaijani artists’ works, whereas classical principles, which are manifested in 

the coloristic solutions of paintings and in general terms of composition, prevail 

in Tatar artists’ works. It is interesting that a house or yard is shown in works of 

Azerbaijani artists, where women make preparations for the holiday – they do 

spring cleaning, cook national sweets and grow samani (green sprouting 

wheat). Different image can be seen in the works of Tatar colleagues – here, as 

a rule, events unfold in an open area, in meadow, in steppe beyond the town, 

where people celebrate Sabantui holiday in a peculiar way – young men 

compete, shoot a bow, fight and musicians play national musical instruments, 

sing cheerful songs. 

Keywords: Azerbaijani-Tatar artistic ties, Novruz, Sabantuy, Elmira 

Shakhtakhtinskaya, Lotfulla Fattakhov. 

Искусство неразрывно связано с историей человечества. В част-

ности, изобразительное искусство параллельно сосуществует с челове-

ческой организацией. Изобразительное искусство представляет собой 

сложный этнокультурный феномен. Изобразительное искусство спо-

собствует передаче культурной информации последующим поколе-

ниям. С древнейших времен люди стремились запечатлеть видимые 

образы на камнях, на стенах, на бумаге с целью передать свое вообра-

жение и оставить о себе память будущим поколениям. В этой статье 

будут исследоваться национальные мотивы в работах азербайджанских 

и татарских художников. В частности, на примере национальных праз-

дников Новруз байрам и Сабантуй. Следует отметить, несмотря на то 

что, наши народы принадлежат к единым этническим корням в отно-

шение к праздникам есть как и общие так и отличительные черты. Эти 

различия нашли свое отражение и в работах выдающихся азербайд-

жанских и татарских художников. Следует отметить, что Азербайджан 

мультикультуральная страна, являющаяся родиной для многих народов 

и этнических меньшинств. Представители народов заселявших этот 

край, являются полноправными гражданами республики Азербайджан, 

в том числе и татары. По определению ученого Ф.Мамедова, мульти-

культурализм – это «гуманистическое мировоззрение и соответству-

ющая ему политика, признающая права культуры представителей раз-

ных народов, живущих в одной стране…это не ассимиляция, а 

равноправное объединение и развитие людей разных этносов и культур 

на принципах интеграции в общенациональную культуру титульной 
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нации» [3, c. 261-262]. В работах мастеров кисти были обнаружены ин-

тересные моменты передачи национальных отличий в проведении 

праздников. Сравнительный анализ ведется на основе художественных 

работ четверых мастеров изобразительного искусства; Эльмиры Шах-

тахтинской, Вагифа Уджатая, Лотфуллы Фаттахова и Файзрахмана 

Абдрхмановича Аминова. 

Самым излюбленным и почитаемым праздником азербайджанцев 

является древний праздник Новруз. В переводе с персидского Навруз 

обозначает «новый день». Народ отмечает приход весны, обновление 

природы. Отмечают праздник в день весеннего равноденствия, 21 мар-

та. Истоки этого праздника уходят в дописьменную эпоху истории че-

ловечества. Он являлся религиозным праздником зороастризма. 

30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезен-

тативный список нематериального культурного наследия человечества, с 

этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз [6]. 

Новруз байрам особо почитается и среди художников. Не мало 

работ посвящено этому празднику весны. Одна из таких работ картина 

Эльмиры Шахтахтинской «В преддверии праздника Новруз». Картина 

талантливой азербайджанской художницы Эльмиры Шахтахтинской 

занимает особое место в коллекцию работ про Новруз. Она чисто по-

женски отнеслась к изображению праздника. Художница изобразила 

труд женщин в подготовке к празднику. Они заняты выпечкой нацио-

нальных сладостей к празднику. Сюжет картины разворачивается в 

комнате. Аппетитный аромат выпечки витает по картине. Пожилая 

женщина и женщина по-моложе, скорее всего ее невестка, заняты изго-

товлением азербайджанской сладости-шекербура. Пожилая женщина 

удобно расположилась на полу перед круглым столиком с короткими 

ножками. На столике много уже сделанной шекербуры. Женщина с 

маленькими щипцами в руках, придает узоры кондитерскому изделию. 

На втором плане художница изобразила большой стол с белой ска-

тертью. На столе наравне с шекербурой, мы видим важный символ 

праздника, который символизирует благосостояние, проросшие зеле-

ные семена пшеницы-сямяни. Зеленые семяни перевязанные красной 

лентой придают картине яркости и сочности. Разукрашенные, разноц-

ветные яйца тоже являются атрибутами Новруза. Их художница распо-

ложила вокруг сямяни. За столом сидит красивая молодая женщина. 

Она сосредоточено занята украшением праздничной выпечки. Ковер с 

затейливыми узорами, на заднем плане картины придает особый уют 

картине. Картина пронизана атмосферой перед праздничной подготов-

кой. Изумляет то, какое выражение мастер придала лицам героинь. Ху-
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дожница изобразила на лицах женщин умиротворение, любовь к своей 

работе, радость от сознания скорого праздника. Художница хочет под-

черкнуть, что праздник создается руками женщины. Благодаря женщи-

нам в домах витает аромат благополучия, любви и семейного счастья. 

Натюрморт Вагифа Уджатая «Праздничный стол», тоже посвя-

щен древнему празднику. Очень яркая и уютная картина. Стол покрыт 

белой скатертью в розочку. На столе художник изобразил яства празд-

ничного стола. На столе большая хонча – поднос с различными угоще-

ниями. Здесь и национальные сладости, кондитерские изделия, фрук-

ты, конфеты, орехи. По краям хончи горят праздничные, цветные све-

чи. По древнему обычаю, сколько членов семьи столько же свечей 

должно быть в праздник. Если учесть, что на подносе семь свечей го-

рит, то в этом доме живут семь человек. В самом центре хончи зеленые 

ростки пшеницы – сямяни, перевязанная красной лентой. Неподалеку 

стоит ваза с ветками цветущей вишни. Заварной фарфоровый чайник, 

рядом маленькая вазочка с вишневым вареньем. В армуды, азербайд-

жанцы пьют в нем чай, стеклянные стаканы в форме груши, налит аро-

матный чай. В блюдце дольки лимона, розетка с вишневым вареньем. 

Вот и стеклянный сосуд с эликсиром цветков розы – гюлаб, как раз 

кстати, его добавляют в блюда, в том числе в чай для придания цветоч-

ного аромата. Особый колорит придает картине шебеке – это окно с 

заполняющими их разноцветными стеклами. Это конструкция созда-

ется азербайджанскими народными мастерами из мелких деревянных 

деталей без клея и гвоздей. [7]. Художник попытался передать домаш-

нюю, праздничную атмосферу, это дом где чтят древние обычаи. И это 

у него очень хорошо получилось. В целом картина создает впечатление 

теплого весеннего и очень вкусного праздника. 

Самым любимым и почитаемым праздником татарского народа 

является Сабантуй. Сабантуй древний, прекрасный праздник, дошед-

ший до нас из глубины веков, сохранивший в себе древнюю и богатую 

культуру предков татарского народа. Этот праздник раньше прово-

дился весной, перед началом посевных работ. В настоящее время Са-

бантуй проводится после посевных работ, в конце июня. Считалось, 

если хорошо прошел праздник, то хорошим будет урожай. Сабан (ха-

бан) в переводе с татарского (тюркского) обозначает плуг, или яровой, 

а туй это праздник [8]. Праздник земного, праздник жизни, труда, ра-

дости, солнца. 

Сабантуй нашел свое отражение и в полотнах знаменитых татарс-

ких художников Лотфулла Фаттахова и Ф.А.Аминова. На картине 

Л.Фаттахова «Сабантуй» изображена поляна, на которой проходит 
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празднество. Из-под белых облаков выглядывает ясное, голубое небо. 

Праздник проходит в весенний, солнечный, но ветреный день. Высо-

кая, кудрявая береза, на заднем плане, слегка наклонилась от ветра. На 

ветру развиваются расписные, нарядные, национальные полотенца и 

ткани. В центре картины художник изобразил национальный вид та-

тарской борьбы, между двумя участниками. Кругом зрители оживлен-

но следят за поединком, аплодируют. Автор очень хорошо передал 

эмоции, владеющие праздной толпой: интерес, азарт, оживление. Кар-

тина написана в мягких, не кричащих тонах, где преобладают оттенки 

зеленого. 

Вот еще одно интересное изображение древнего праздника, на 

картине Ф.А.Аминова. Так как на Сабантуе устраивались различные 

состязания, то художник решил показать одну из составляющих празд-

ника состязание всадников. Соревнуются за первенство на празднике. 

На переднем плане изображены женщины с детьми. Две молодые жен-

щины особо переживают за своих родных, которые участвуют в сорев-

новании. Судя по костюмам людей события происходят в первой поло-

вине XX века. Среди зрителей мы видим и бабушку со внуком в руках. 

Рядом аккуратно и празднично одетая в розовое платье девочка, с жел-

тыми лентами на косичках. Позади толпа зрителей. Многочисленная 

толпа с обеих сторон активно болеет за участников. Сами всадники 

изображены посередине картины. Пыль столбом. Идет ожесточенная 

борьба между двумя всадниками, на светлом и темном скакунах. 

Вперед забегает всадник на темном скакуне. Небо художник изобразил 

грязно голубым, с облаками серого оттенка. Дух соревнования и борь-

бы ярко чувствуется. Художнику удалось передать бойцовский дух 

древнего народа, в жилах которого течет кровь завоевателей [9]. 

Рассматривая полотна выше указанных художников, их отличия 

и схожести мы пришли к ниже перечисленным выводам. В работах ху-

дожников сочетаются западные и восточные традиции. Еще одна об-

щая черта, прослеживающая в этих работах, это безмерная любовь к 

своему народу и к его традициям. Картины и азербайджанских и та-

тарских художников очень колоритны, национально самобытны, бо-

гаты национальными мотивами. Работы отражают яркий ментальный 

мир народов, их бережное отношение к традициям. 

Работы азербайджанских художников несколько отличаются от 

работ своих татарских коллег. В этих работах есть четкость, цветовая 

резкость, богатство и яркость красок. Работы богаты символикой. 

Национальные мотивы играют важную роль в работах азербайджанс-

ких художников. Передача основных мотивов является приоритетной 
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задачей, уловить и передать настроение, отношение народа к праздни-

ку. Восточная школа живописи оказала большое влияние на работы 

азербайджанских мастеров кисти. Наиболее большой интерес азер-

байджанские мастера, в отличие от татарских, уделяют проведению 

празднества в домашних условиях. Проведению праздника дома в се-

мейном очаге на столько сильно проникнуто в сознание азербайд-

жанцев, что нашло свое отображение и в работах мастеров изобрази-

тельного искусства. Дом, очаг, домашний уют этим понятиям азер-

байджанцы придают сакральное значение. И наши художники, в изоб-

ражение народного праздника, тоже преследуют эту мысль. 

Татарские мастера изобразительного искусства больше изобра-

жают праздник как большое народное гуляние. С его состязаниями, 

поединками, песнями, плясками, хороводами. Скорее всего, такой под-

ход к проведению и изображению праздника кроется в генах наших на-

родов. Мы как земледельческий народ более привязаны к своему дому. 

Татары, как кочевники, в прошлом, ценят различные состязания, пое-

динки. Передать, в картинах, бойцовский дух своего народа для них 

очень приоритетно. Для произведений татарских художников харак-

терны более мягкие тона, пластичность, игра со светотенью, разнооб-

разие средств выразительности, широкое использование полутонов. 

Роль художников, в передачи будущим поколениям националь-

ной самобытности, национальных мотивов велика! Благодаря интересу 

к истории и культуре своего народа, художники создали замечатель-

ные полотна. Большое внимание художники уделяют отображению 

чувства любви к своим корням, к своим праздникам, к традициям и 

обычаям. Сегодня картины азербайджанских и татарских художников 

занимают достойное место в мировой живописи и наряду с работами 

всемирно известных мастеров украшают музеи мира. 
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POETS OF KARABAKH AND MANUSCRIPTS 

Xülasə: Biz bu tədqiqatda XVIII-XIX əsrlərdə Qarabağda yaĢamıĢ 

Ģairlərinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat vermiĢik. Onların yaradı-

cılığlarını əks etdirən müxtəlif Ģeir növlərinin toplandığı divanlar barədə də 

bu tədqiqatda ayrıca bəhs edilir. Maraqlı və dəyərli məqamlarından biri də 

zənnimizcə, Qarabağ Ģairlərinin AMEA Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutun-

də mühafizə edilən ayrı-ayrı Ģeir nümunələrinin yazıldığı əlyazma nüsxələri-

nin tədqiqata cəlb edilməsidir. 

Açar sözlər: Qarabağ, Ģair, əlyazma, nüsxə. 

Abstract: This study provides information on the life and work of 

poets who lived in Karabakh in the 18th-19th centuries. The sofas, which 

are a collection of different poems that reflect their creativity, are also 

considered separately in this study. In our opinion, one of the interesting and 

valuable moments is the attraction of the manuscripts of the Karabakh poets 

to the study of individual samples of poems stored at the Institute of 

Manuscripts named after Fizuli of ANAS. 

Keywords: Karabakh, poet, manuscripts, copie. 

Абстракт: В данном исследовании представлена информация о 

жизни и творчестве поэтов, живших в Карабахе в XVIII-XIX веках. Ди-
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ваны, которые представляют собой сборник различных стихов, отража-

ющих их творчество, также рассматриваются отдельно в этом исследо-

вании. На наш взгляд, одним из интересных и ценных моментов явля-

ется привлечение рукописей карабахских поэтов к исследованию от-

дельных образцов стихотворений, хранящихся в Институте рукописей 

имени Физули НАНА. 

Ключевые слова: Карабах, поэт, рукописи, копия. 

Tədqiqata aĢağıdakı Qarabağlı Ģairlər və onların yaradıcılığını əks et-

dirən əlyazma nüsxələr cəlb edilmiĢdir: 

XurĢidbanu Natavan 

Görkəmli Azərbaycan Ģairi Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı Xur-

Ģidbanu Natəvan 1832-ci ildə ġuĢada anadan оlmuĢdur. XurĢudbanu ailənin 

yeganə övladı, həm də Qarabağ xanlığının sоnuncu hakimi оlduğu üçün, 

оnu sarayda “Dürri yeкta” (Təк inci), el arasında isə “Xan qızı” çağırmıĢlar. 

Xan qızı ərəb və farsdillərini öyrənmiĢ, klassik Ģeirin qayda-qanunlarını mə-

nimsəmiĢdi. Ġlk vaxtlar onun “XurĢid” imzası ilə yazdığı Ģeirlərinin yalnız 

cüzi bir hissəsi bizə gəlib çatmıĢdır. 1870-ci ildən etibarən Ģairə özünə 

“Natəvan” təxəllüsü götürərək, dərin məzmunlu qəzəllərini yaratmıĢdır. 

XurĢidbanu Natəvan 1897-ci ildə vəfat etmiĢdir və Ağdamın “Ġmarət” qəbi-

ristanlığında dəfn olunmuĢdur [2, s.163-164]. 

Xan qızının əlyazmaları, Ģəxsi geyim və əĢyaları nadir eksponat kimi 

arxiv və müzeylərimizdə saxlanılır. Onun əlyazmalarından biri olan qısa 

həcmli Azərbaycan və fars dillərində Ģeirlərin yazıldığı Gül dəftəri (albom) 

(M-117) Əlyazmalar Ġnstitutunda qorunmaqdadır. ġuĢada hicri 1886-ci ildə 

Natavan tərəfindən hazırlanmıĢ gül dəftərinə dəniz mənzərəsi, ev, güllər, çi-

çəklər, körpü və s. otuz iki ədəd rəsm əsəri daxil edilmiĢdir. Cildi kartona 

çəkilmiĢ güllü tikmədir. Natavanın digər əlyazması türk dilində yazdığı 

müxtəlif məzmunlu Ģeirlərin 1885-ci ildə toplandığı “Məcmuəyi-əĢar”    (M-

118) adlı avtoqraf nüsxədir.

Seyyid Məhəmməd Haziq

Seyyid Məhəmməd Haziq Ərzurumda anadan olsa da əslən Qarabağ-

dandır. Ġlk müəllimi atası olmuĢdur, sonralar isə Ərzrumda Ġxlasiyyə mədrə-

səsində müfti Ömər Əfəndi və Qazabadi Əhməd Əfəndi kimi alimlərdən 

dərs almıĢdır. Təhsilini bitirdikdən sonra Ərzurumun Ġbrâhim PaĢa, Xatu-

niyyə və s. mədrəsələrində dərs vermiĢdir. Fars dilini çox yaxĢı bilən Haziq 

klassik ədəbiyyatla məĢğul olmuĢ və bir çox tələbə yetiĢdirmiĢdir. Haziq 

1764-cü ildə vəfat etmiĢdir[ 17, XVII,s.122] . 

Əlyazmalar Ġnstitutunda onun fars dilində yazdığı “Yusif və Züleyxa” 

əsəri (M-51) mühafizə edilir. Ġlk səhifədə mavi, qırmızı və sarı rəngli boya-
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larla təzhiblənən sərlövhə tərtib edilmiĢ bu nüsxə institutda qorunan yeganə 

nüsxə olub,1853-cü ildə köçrülmüĢdür. Əlyazmada Təbriz məktəbinə aid 

edilən və böyük ustalıqla çəkilmiĢ iyirmi rəngli miniatür öz əksini tapmıĢdır. 

Sədi Sani Qarabaği 
Sədi Sani Qarabaği 1854-cü ildə Qarabağın CavanĢir qəzasının Cinli kən-

dində anadan olmuĢdur. Təhsilini ġuĢada və Türkiyənin Amasiya Ģəharində 

Hacı Mir Həmzə Seyid Nigarinin yanında almıĢdır. “Məclisi-fəramuĢan” Ģairlə-

ri xüsusilə Həsənəli xan Qaradaği ilə yaxınlıq və dostluq etmiĢdir. Klassik üs-

lubda, Azərbaycan və fars dillərində yazmıĢ, bədii irsinin bir hissəsi qalmıĢdır. 

Ġstedadlı Ģair Sadi Sani 25 yaĢında, 1879-cu ildə vəfat etmiĢdir [7,s. 4-8]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Sədi Sani Qarabağinin Ģeirlərindən ibarət beĢ 

əlyazma nüsxəsi (S-396, B-445, B-1298, B-1232, B-4151) mühafizə edilir. 

Nüsxələrə türk və fars dillərində müxtəlif məzmunlu yazılmıĢ qəzəl, qəsidə 

və müxəmməs daxil edilmiĢdir. Əlyazmalardan biri 1898-ci ildə Əbdüləziz 

bin Molla Hacı Ata Nemətabadi tərəfindən Ərəbocağı kəndində (AğdaĢ ra-

yonunun QoĢaqovaq inzibati ərazi ) köçürülmüĢdür. Digərlərinin yazılma ta-

rixi qeyd edilməsə də, paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə XIX əsrin sonuna 

aid etmək olar. Qeyd edək ki, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Ra-

qub Kərimovun “Sədi Sani Qarabağinin həyat və yaradıcılığı – Sədi Sani 

Qarabaği qəzəlləri” adlı tədqiqat kitabı nəĢr olunmuĢdur. 

Ġsmayıl bəy Allahqulu oğlu Daruğa 

Ġsmayıl bəy Mirzə Allahqulu bəy oğlu Daruğa 1840-cı ildə ġuĢa Ģəhə-

rində anadan olmuĢdu. Ġbtidai təhsilini atasından ġuĢada aldıqdan sonra 

mədrəsə təhsilini davam etdirmiĢ, fars dilini öyrənmiĢdir. Ġsmayıl bəy “Məc-

lisi-üns” üzvü olmaqla yanaĢı, həmçinin qəza idarəsində iĢləmiĢ, bir müddət 

Ģəhər bazarının darğası (polisi) olmuĢdur. Mir Möhsün Nəvvab onun haq-

qında təzkirəsində məlumat vermiĢdir. Ġsmayıl bəy 1891-ci ildə ġuĢada və-

fat etmiĢdir [21]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Ġsmayıl bəyin ancaq fars və türk dillərində 

yazdığı 23 qəzəl və növhənin daxil edilmiĢ bir dəftər (A-34) mühafizə edilir. 

Bu dəftər 1897-ci ildə yazılmıĢdır. Bundan baĢqa müxtəlif cünglərə də (B-

724;d-288;) onun Ģeirləri daxil edilmiĢdir. 

Məmo bəy Hacı Əhməd oğlu Məmai 

Məmo bəy Məmai təqribən 1849-cu ildə ġuĢa Ģəhərində anadan ol-

muĢdur. Ġlk təhsilini ġuĢada almıĢ Ģair ərəb və fars dillərini öyrənmiĢdir. 

Fars və türk dillərində Məmai təxəllüsü ilə Ģeirlər yazmıĢ və ġuĢada Mirzə 

Rəhim Fənan tərəfindən təĢkil olunmuĢ “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin üzvü 

olmaqla yanaĢı Mir Möhsün Nəvvabın “Məclisi-fəramuĢan” ədəbi məclisdə 

də iĢtirak edirdi. Mənbələrdə onun ticarətlə məĢğul olduğu və bu səbəblə 

Rusiya, Orta Asiya, Türkiyə və Ġranın bir çox Ģəhərlərini gəzmiĢ, aldığı təs-
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süratı, gördüyü Ģəxslərdən eĢitdiklərini qələmə alaraq “Səyahətnamə” adlı 

əsər yazmıĢdır. Lakin həmin əsər bu günə gəlib çıxmamıĢdır. ġair 1918-ci 

ildə ġuĢada vəfat etmiĢdir. [11, s.189] 

Əsərlərini klassik üslubda yazan Məmainin bədii irsinin nümunələri 

toplanmıĢ əlyazma nüsxələr Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə edilir. Bu 

nüsxələrdə (B-1293; B-1478) türk və fasr dillərində müxtəlif məzmunlu 

Ģeirlər daxil edilmiĢdir. Nüsxələrdən (B-1293) biri iki dəftərdən ibarət olub 

151 Ģeir daxil edilmiĢdir. Hər iki nüsxənin yazılma tarixi və katibin adı ya-

zılmamıĢdır. Həmçinin Ģairin müxtəlif əlyazma cünglərdə (B-4819;B-867; 

B-1767; B-724) yer almıĢ Ģeirləri də vardır.

Mirzə Məhəmməd bəy MəĢədi Bayram bəy oğlu Katib 

Mirzə Məhəmməd bəy MəĢədi Bayram bəy oğlu 1833-ci ildə ġu-

Ģa Ģəhərində anadan olmuĢdur. Mollaxanada təhsili almıĢdı. ġair idi. Katib təxəl-

lüsü ilə xoĢtəb Ģeirlər yazırdı. ġuĢada fəaliyyət göstərən “Məclisi-FərəmuĢan” 

ədəbi məclisinin üzvü idi. O, ərəb, fars dillərini kamil bilməklə, rus dilini də 

tamam-kamal öyrənmiĢdi. Onun haqqında Mir Möhsün Nəvvab, Məhəmməd ağa 

Müctəhidzadə və Firidun bəy Köçərli öz əsərlərində məlumat vermiĢlər. Mirzə 

Məhəmməd Katib 1889-cu ildə vəfat edib [11, s. 246]) 

Əlyazmalar Ġnstitutunda onun Ģeirləri Əli Abbas Müznib tərəfindən 

toplanaraq yazılmıĢ bir əlyazma nüsxənin fraqmenti (Fr.-995) saxlanılır. 

Nüsxədə türk dilində Ģeirlər daxil edilmiĢdir. Ġlk vərəqlərdə Müznib Ģairin 

həyatını yazmıĢdır. Bu nüsxədən baĢqa müxtəlif əlyazma cünglərdə (B-

3959; A-559; B-1160 və s.) onun qələminə aid Ģeirlər vardır. Onun Ģeirləri 

2004-cü ildə kitab halında nəĢr edilmiĢdir. 

Mirzə Əbülhəsən bin Kərbalayi Kazım ġəhid ġuĢalı 

Mirzə Əbülhəsən ġuĢalı 1816-cı ildə ġuĢa Ģəhərində anadan olmuĢdur. 

Ġlk təhsilini aldıqdan sonra mədrəsədə oxumuĢdur. CavanĢir qəzasının qazısı 

olmuĢ və həmçinin Ģair idi. ġəhid təxəllüsü ilə klassik üslubda Ģeir yazan 

Mirzə Əbülhəsən ġəhid 1872-ci ildə vəfat edib. O, “Məclisi fəramuĢan” ədə-

bi məclisdə iĢtirak edirdi [23]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda onun türk və fars dillərində müxtəlif məz-

munlu Ģeir, qəsidə, qəzəl, məsnəvi və s. yazılmıĢ məcmuəsi (B-2681) saxla-

nılmaqdadır. 

Molla Zeynalabdin bin Kərbəlayı Molla Sadıq Sağəri Qarabaği 

Zeynalabdin Kərbəlayı Molla Sadıq oğlu 1790-cı ildə ġuĢa Ģəhərində 

anadan olmuĢdur. Ġbtidai təhsilini atası Axund Molla Sadıqdan dərs almıĢ-

dır. Ömrünün axırına qədər müdərrislik və Ģairlik etmiĢ, Sağərinin həm türk-

cə, həm də farsca Ģeirlər yazmıĢdır [17, s. 399]. 
Əlyazmalar Ġnstitutunda onun türk və fars dillərində müxtəlif məz-

munlu Ģeir, rübai qəzəl, saqinamə və s. yazılmıĢ divanlarının (B-1247; B-

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
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https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99clisi-F%C9%99r%C9%99mu%C5%9Fan
https://az.wikipedia.org/wiki/Mir_M%C3%B6hs%C3%BCn_N%C9%99vvab
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d_a%C4%9Fa_M%C3%BCct%C9%99hidzad%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99h%C9%99mm%C9%99d_a%C4%9Fa_M%C3%BCct%C9%99hidzad%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Firidun_b%C9%99y_K%C3%B6%C3%A7%C9%99rli
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1391; B-562) əlyazmaları saxlanılmaqdadır. Bu divanlardan ikisi türk dilin-

də yazılmıĢ: biri (B-1247) naməlum katib tərəfindən 1854-cü ildə, digəri isə 

113 vərəq olub, Mərənddə 1846-cı ildə Nəsrullah ibn Musa Rza Mərəndi tə-

rəfindən köçürülmüĢdür. Son nüsxə isə (B-562) müəllifin fars dilində yazdı-

ğı müxtəlif məzmunlu Ģeir, rübai, qəzəl, saqinamə və s. yazılmıĢ divandır. 

Bu divan 1835-ci ildə yazılaraq A.A.Bakıxanovun “Qanuni-Qüdsi” adlı əsə-

ri ilə birlikdə cildlənmiĢdir. 

Nəcəfqulu bəy Mirzə Məhəmmədhəsən oğlu ġeyda Baharlı 

Nəcəfqulu bəy Mirzə Məhəmmədhəsən bəy oğlu Baharlı 1858-ci ildə 

ġuĢa Ģəhərində doğulmuĢdur. Ġbtidai təhsilini molla yanında almıĢ və sonra 

isə Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin açdığı gеcə kursunda oxumuĢdu. 

Qubеrniya idarəsində iyirmi bеĢ ilə yaxın tərcüməçi iĢləmiĢdi. Nəcəfqulu 

bəy Ģair olub, ġеyda təxəllüsü ilə Ģеir yazırdı. ġuĢada fəaliyyət göstərən 

“Məclisi üns” və “Məclisi fəramuĢan” ədəbi məclislərində iĢtirak etmiĢdir. 

Mir Möhsün Nəvvab özünün “Təzkirеyi-Nəvvab” əsərində, onun barəsində 

qısa məlumat verir. ġair 1936-cı ildə ġuĢada vəfat etmiĢdir [2,s.22-79]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda ġeyda Bahalının müxtəlif məzmunlu türk di-

lində yazdığı qəzəl, qitə, musaddas, müxəmməs, rubai, nəsihətnamə və Ģeir-

lərindən ibarət iki məcmuəsi (B-6564; S-1133) mühafizə edilir. Bu məcmu-

ələrdən biri (B-6564) məktəbli dəftərinə (65 v.) yazılmıĢdır. Nüsxədə Ģair 

Ģeirlərin sonunda yazılma tarixini qoymuĢdur. Ġlk Ģeirin tarixi 1886, son ta-

rix isə 1936-cı il olaraq qeyd edilmiĢdir. AnlaĢıldığı kimi ömrünün sonuna 

qədər yazdıqları Ģeir nümunələrini bu məcmuəyə daxil etmiĢdir. Digər nüsxə 

isə (S-1133) “GülĢəni-maarif” adlanan əlyazma avtoqraf olub, 1935-ci ildə 

yazılmıĢdır. Həmçinin onun qələmindən çıxmıĢ bir çox Ģeirlər müxtəlif əl-

yazma cünglərə (B-1684;B-1482;B-1783 və s.) daxil edilmiĢdir. 

MəĢədi Məhəmməd bin Kərbalai Ġsmayıl Qaryağdı Bülbül ġuĢalı 

MəĢədi Məhəmməd 1858-ci ildə ġuĢada anadan olmuĢdur. Təhsili-

ni ġuĢada Molla Ġbrahimin məktəbində alaraq burada ərəb, fars dillərini öy-

rənmiĢ, Quranın təcvidlə oxunması və hüsnxət təlimi almıĢdır. Bülbül təxəl-

lüsü ilə Ģeirlər yazmıĢ, həvəskar xanəndə olmuĢdur. O, məĢhur xanəndə 

Cabbar Qaryağdının böyük qardaĢıdır. “Məclisi-FəramuĢan” ədəbi məclisi-

nin üzvü olmuĢdur. MəĢədi Məhəmməd ġuĢada 1918-ci ildə vəfat etmiĢ və 

Mir Fasih ocağı adlanan yerdə dəfn edilmiĢdir [12,s. 1]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda MəĢədi Məhəmməd Bülbülün fars və türk dil-

lərində yazdığı Ģerilərin topladığı yeganə əlyazma nüsxə (M-70) saxlanılır. 

Qırmızı millərlə qrafalanmıĢ mühasib dəftərinə yazılmıĢ nüsxəyə 1316 beyt 

türk , 630 beyt fars dilində yazılmıĢ qəzəl, rübai, mənzum məktub və s.daxil 

edilmiĢdir Əlyazma əvvəldən və sondan naqis olduğu üçün katibi, müəllifi 

və nə vaxt harda yazıldığı məlum deyil. Bundan baĢqa institutda mühafizə 
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edilən franqment əlyazma nüsxəsində (Fr-1299) 40 Ģeir nümunəsi və müəlli-

fin oğluna məktubu yazılmıĢdır. 

Mirzə Hüseyn bin Mirzə Kərim Çakər ġuĢalı 

Mirzə Hüseyn Çakər 1863-cü ildə ġuĢa Ģəhərində Qurdlar məhəlləsin-

də anadan olmuĢdu. Əslən CavanĢir-Dizaq mahalının Hacılı camaatındandır. 

Ġbtidai təhsilini atasından almıĢ, sonra mədrəsədə təhsilini davam etdirmiĢ-

dir. ġərq dillərini bilən Mirzə Hüseyn bəy ġuĢada yaranan “Qarabağ məcli-

si”nin üzvü idi. Bu təĢkilatın üzvləri erməni silahlılarına qarĢı mübarizə apa-

rırdılar. Mirzə Hüseyn bəy Çakər təxəllüsü ilə fars və türk dillərində Ģeirlər 

yazırmıĢ və 1936-cı ildə vəfat etmiĢdir [22]. 

Əlyazmalar Ġnsitutunda Mirzə Hüseyn Çakərin “Leyli və Məcnun” ad-

lı əsərinin bir nüsxəsi (B-201) saxlanılır. Nüsxə naqis olduğu üçün yazılma 

tarixi və yeri məlum deyil. Bundan baĢqa isə Ģairin müxtəlif əlyazma cüng-

lərə (B-158; B-2379; A-345; A-219) daxil edilmiĢ Ģeir nümunələri vardır. 

Növbəri Kərbəlayi Qara bin MəĢədi Süleyman ġiĢeyi 

Kərbəlayi Qara bin MəĢədi Süleyman 1885-ci ildə ġuĢa Ģəhərində 

anadan olmuĢ və 1965-ci ildə isə Bakıda vəfat etmiĢdir. “Novbəri” təxəllüs-

lü yazan Ģair Fizulinin qəzəllərinə türk dilində qəzəl və təxmislər yazmıĢdır. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Növbərinin yaradıcılığının 5 əlyazma nüsxəsi       

(S-464; S-465; S-466; S-467; B-3169) mühafizə edilir. Əlyazmalardan biri 

Ģairin lirik Ģeirlər toplusu olan “Divan”ı (S-466; S-467) Ģeirlər ərəb əlifbası-

nın sırası ilə tərtib edilərək yazılmıĢdır. Bu “Divan”ı T. Nurəliyeva tərəfin-

dən müasir əlifbaya transfoneliterasiya edilərək 2016-cı ildə nəĢr edilmiĢdir. 

ġairin Füzulinin qəzəllərinə yazdığı təxmisləri daxil edilmiĢ nüsxələri də   

(S-464;S-465) C.Nağıyeva və T.Nurəliyeva tərəfindən müasir əlifbaya 

transfoneliterasiya edilərək nəĢr edilmiĢdir. 

Abdullah bəy Əli bəy oğlu Asi 

Abdullah bəy Asi öz dövrünün ziyalısı, Ģair, mütəfəkkiri olub, 1841-ci 

il-də ġuĢada anadan olmuĢdur. Qasım bəy Zakirin (1784-1857) nəvəsidir. 

Təhsilini ġuĢada almıĢdır. (Köç.I.146) Ərəb, fars, rus dillərini, Nəvaini oxu-

maqla çığatay dilini də gözəl bilmiĢ, hətta bu dildə bir neçə qəzəl də yazmıĢ-

dır. Abdulla bəy Asi gənc yaĢlarında 1874-cü ildə ġuĢada vəfat etmiĢdir. 

“Məclisi-fəramuĢan” ədəbi məclisnin üzvü olan Ģairin əsərlərinin az hissəsi 

mühafizə edilmiĢdir [9, s. 146] 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Ģairin 4 əlyazma nüsxəsi (B-7789; B-3352; 

B-3567; B-7264) saxlanılır. Bu əlyazmalara müxtəlif məzmunlu türk və fars 

dilində qəzəl, müxəmməs, tərcibənd, dübeyti, bəhri-təvil, növhəcat mərsiyə 

və fars dilində yazılmıĢ Ģeirlər daxil edilmiĢdir. Nüsxələrdən biri isə Hüseyn 

bəy Əfəndiyev tərtib etdiyi məcmuə (B-7264) olub, buraya Ģairin aftoqraf 
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olduğu vərəqlər (s.292b-311b) daxil edilmiĢdir. R.Kərimov Ģairin həyat və 

yaradıcılığını tədqiq etmiĢ və 2009-cu ildə kitab halında nəĢr edilmiĢdir. 

Məhəmmədəli bəy MəĢədi Əsədulla bəy oğlu Məxfi 

Məhəmmədəli bəy MəĢədi Əsədulla bəy oğlu 1832-ci ildə ġuĢa Ģəhə-

rində anadan olmuĢdur. Ġbtidai təhsilini atasından almıĢ və sonralar isə ġuĢa 

qəza məktəbində təhsilini davam etdirmiĢdir. Fars və rus dillərini bildiyi 

üçün bir müddət ġamaxı, Tiflis, Ġrəvan və ġuĢa qəza idarələrində məmur iĢ-

ləmiĢdir. Məhəmmədəli bəyin tərçümə iĢləri də olduğu haqqında mənbələr-

də məlumat vardır. “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin üzvü olan Məhəmmədəli 

bəy Məxfi təxəllüsü ilə türk və fars dillərində Ģeirlər yazırdı. O, 1891-ci ildə 

ġuĢada vəfat etmiĢdir [11, s.183-184; 9,II, s.186]. 

Əlyazmalar Ġnstitutunda Məxfinin 296 qəzəl və 8 müxəmməsin daxil 

edildiyi avtoqraf bir nüsxə mühafizə edilir. Nüsxə 171 vərəq olub, 1886-cı 

ildə yazılmıĢdır. Əlyazmanın bəzi səhifələrində dərmanlar haqqında qeydlər 

də vardır. Abidə Nəsir Vəliyev adlı birinin Ģəxsi kolleksiyasındandır. Bu 

nüsxədən baĢqa Məxfinin ayrı-ayrı Ģeirləri müxtəlif cünglərə (B-867; 

B-1767) daxil edilmiĢdir. Əlyazmalar Ġnstitutunda Məhəmmədəli bəy Məx-

fiyə aid edilən “Əhvalati-Qarabağ” adlı bir əlyazmanın fotosurəti (inv.

19929) mühafizə edilir. Əsərin yeganə nüsxəsi Ermənistan Əlyazmaları

Fondu – Matenadaranda saxlanılır. Həmin əsərin sondan naqis fotosurəti Əl-

yazmaları Ġnstitutunda FS-455 nömrəli Ģifrlə altında saxlanılır. Əsər 1888-ci

ildə ġuĢada yazılmıĢdır. Müqəddimədə əsərin 12 fəslinin adı yazılsada, bu

fotosurətdə ancaq üç fəsli daxil edilmiĢdir. Üçüncü fəsli naqis olan əsərin

fotosurəti cildlənib və həcmi 74 vərəqdir. Bu əsəri 1963-cü ildə Sulduz Rüs-

təmov araĢdırmıĢ və əsərin müəllifinin Ģərti olaraq Baharlı adlandırılmıĢdır.

Çünki, əsərdəki qeydlərdən aydındır ki, müəllif Mirzə Vəli Baharlının nəs-

lindəndir. Sonralar isə R.Kərimov Məxfinin həyat və yaradıcılığını tədqiq

edərək əsəri onun qələminin məhsulu olduğunu bildirir.

MəĢhədi Eyyub ibn Hacı Sadiq Baki 
MəĢhədi Eyyub Baki təxminən 1866-cı ildə ġuĢada anadan olmuĢdur. 

Mollaxanada təhsil almıĢ və sonra isə ġuĢanın məĢhur alimi Mirzə Kərim ibn 

Hacı Məhəmməd bəy Qarabağidən dərs almıĢdır. Bədii yaradıcılığa həvəs gös-

tərmiĢ və Baki təxəllüsü ilə müxtəlif janrlarda türk və fars dillərində Ģeirlər 

yazmıĢdır. “Məclisi-fəramuĢan” ədəbi məclisində iĢtirak etmiĢ Baki qısa bir 

ömür yaĢamıĢdır. Təxminənə 1908-ci ildə ġuĢada vəfat etmiĢdir [11, s.261-261] 

Əlyazmalar institutunda ona məxsus avtoqraf bir divan (B-5615) mü-

hafizə edilir. 90 vərəqli bu divana Bakinin türk və fars illərində yazdığı qə-

zəl, rübai, müxəmməs və təxmis janrında Ģeirlər daxil etmiĢdir. Bu nüsxədən 

baĢqa Ģairin cünglərə daxil edilmiĢ Ģeirləri (M-237;B-1783; M-208;B-818 

https://az.wikipedia.org/wiki/1832
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eamax%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Tiflis
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0r%C9%99van
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/1892
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və s.) vardır.
 
ġairin “Riyazül-Məhəbbət” adlı məcmuəsini R.Kərimov tərcü-

mə və tranlifonoletrasiya edərək nəĢr hazırlamıĢdır. 
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AZƏRBAYCANIN XIX ƏSR TARĠXĠ FRANSIZ 

ARXEOLOQLARININ TƏDQĠQAT OBYEKTĠ KĠMĠ 

(MORQAN ARAġDIRMALARI ƏSASINDA) 

XIX CENTURY AZERBAIJAN AS AN OBJECT OF 

RESEARCH OF FRENCH ARCHAEOLOGISTS  

( BASED ON MORGAN’S RESESARCH) 

ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА XIX ВЕКА КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ АРХЕОЛОГОВ  

( ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРГАНА) 

Xülasə: Azərbaycan Böyük bir imperiyanın Rusiya imperiyasının 

müstəmləkəsi olduğu halda onun əraziləri əcnəbi səyyah və arxeoloqların 

maraq obyektinə çevrilmiĢdir. Bu səyyah və arxeoloqlar arasında rus, alman 

və fransız alimləri çoxluq təĢkil edirdi. Azərbaycanın Cənub bölgəsində Son 

tunc və ilk dəmir dövrü qəbir abidələri Jak de Morqan tərəfindən tədqiq 

olunmuĢdur. Bu tədqiqatdan 200 il keçməsinə baxmayaraq müasir dövrü-

müzdə “Jak de Morqan Ġrsinin tədqiqi layihəsi” ilə əlaqədar bu ərazilərdə 

beynəlxalq arxeoloji tədqiqatlar hələ də davam etməkdədir. Tədqiqatın ob-

yekti daĢ qutu qəbirlər və dolmen tipli tikililər təĢkil edir. Ordan aĢkər edi-

lən maddi mədəniyyət nümunələri tədqiq olunduqdan sonra, laborator müa-

yinədən keçirilərək, muzey fondlarına mühafizə olunmaq üçün verilir. 

Açar sözlər: daĢ qutu qəbrlər, dolmen, Jak de Morqan, Sen Jermen, 

arxeoloq. 

Abstract: While Azerbaijan is a colony of a large empire, the Russian 

Empire, its territories have become an object of interest for foreign travelers 

and archaeologists. Among these travelers and archaeologists were Russian, 

German and French scientists. The last Bronze Age Iron Age tombs, in the 

Southern region of Azerbaijan were studied by Jacques de Morgan. Despite 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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the fact that 200 years have passed since this research, international 

archaeological research continues in these areas in connection with the 

“Morgan Heritage Research Project”. The object of research is a stone box 

and dolmen-type graves. Samples of material culture found in the graves are 

being studied, laboratory tested and preserved in museums and collections. 

Keywords: stone box tombs, dolmen, Jacques de Morgan, Sen Jermen 

Резюме: Азербайджан входил в состав Российской империи, но 

несмотря на это его территории стали объектом исследований иност-

ранных путешественников и археологов. Среди этих путешественни-

ков и археологов были русские, немецкие и французские ученые и лю-

бители приключений. В южном регионе Азербайджана Жак де Морган 

исследовал захоронения поздней бронзы и раннего железного века. 

Хотя с момента этого исследования прошло 200 лет, международные 

археологические исследования в этой области все еще продолжаются и 

получили название «Проект исследования наследия Жака де Моргана». 

Объект исследования – каменный ящик и дольмены. Найденные в мо-

гилах образцы материальной культуры проходят лабораторные иссле-

дования а потом передаѐтся для хранения в музейные коллекции. 

Ключевые слова: Каменный ящик, дольмены, Жак де Морган, 

Сен-Жермен 

Azərbaycan qədim tarixə, təbii əlveriĢli coğrafi Ģəraitə və zəngin maddi 

mədəniyyətə malik bir diyardır. XIX əsr Qafqaz və Azərbaycan xarici səy-

yahların və arxeoloqların hədəfinə çevrilmiĢdir. Bu arxeoloqlar nəyinki kəĢ-

fiyyat qazıntı iĢləri aparmıĢdır, eyni zamanda ələ etdikləri maddi mədəni nü-

munələri öz ölkələrinə aparmıĢdılar. Bir çox xarici səyyahların adlarını çək-

mək olar, оnların arasında rus, alman, fransız səyyahlarına daha çox rast gəli-

nir. Lakin bizi, məqalənin mövzusuna uyğun fransız səyyahları maraqlandırır. 

Bu mövzuyla bağlı Azərbaycanda bir sıra tədqiqat iĢləri aparılmıĢdır. 

Fransız səyyahları arasında, Ernest ġantr, Debua de Monpere, Jak de 

Morqan qazıntılarının adlarını xüsusi qeyd etməliyik. Ernest ġantr XIX əsrin 

sonlarında Qafqazda bir sıra arxeoloji qazıntılar aparıb və əldə etdiyi material-

lar əsasında 5 cildlik kitab nəĢr etdirmiĢdir. Kitab “Qafqazda antropoloji tədqi-

qatlar” adlanır. ġantrın tədqiqatı bu ərazidə rusların iĢtirakı olmadan ən geniĢ-

miqyaslı və əhatəli aparılmıĢ bir arxeoloji tədqiqat hesab olunurdu. [8, s. 71] 

Digər səyyah və tədqiqatçı, Debua de Monpere Azərbaycanın indiki 

Göygöl rayonu ətrafında 30-a qədər kurqanda və Naxçıvan Ģəhərinin bir çox 

türbələrində arxeoloji qazıntı iĢləri aparmıĢdır. Çox maraqlı haldır ki, bir 

çox mənbələrdə isveçrə səyyahı kimi təqdim olunan D.de Monpere əldə et-
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diyi tapıntıları, maddi mədəniyyət nümunələrini Fransaya göndərmiĢdir. 

Sonra o, Naxçıvandan keçib 1834-cü ildə ġuĢaya gəlmiĢ buranın təbii-coğ-

rafi Ģəraiti, eləcə də, tarixi abidələri ilə tanıĢ olmuĢdur.[8, s73] 

Azərbaycanın Cənub bölgəsinə gəldikdə isə bu ərazilərin tədqiqatı Jak 

De Morqanın adı ilə bağlıdır. Morqan Sen Jermen muzeyinin əməkdaĢı idi. 

O bir sıra yerlərdə tədqiqat iĢləri aparmıĢdır. Tədqiqatın dövrü Son tunc, ilk 

dəmir dövrünü əhatə edir. O, qazıntı iĢləri apardığı yerlərdə əldə etdiyi mad-

di mədəniyyət qalıqlarını Fransanın Sen Jermen muzeyinə göndərmiĢdir. 

Belə ki, Misir, Ġran , Cənubi Qafqazda indiki Ermənistanın bir sıra əraziləri , 

Hindistan və digər bu kimi yerlərdə tədqiqat iĢləri aparmıĢdır. Onun bu yer-

lərdəki tədqiqatlarının səbəblərinə gəldikdə isə, bu haqda bir sıra versiyalar 

olsa da fikrimizcə əməkdaĢı olduğu muzeyi əldə etdiyi materiallarla daha da 

zənginləĢdirmək idi. 

Morqandan sonra Azərbaycanın Cənub bölgəsində tədqiqatlar sistemli 

xarakter daĢımır. Sovet imperiyası dövründə bir sıra tədqiqatçılar cəlb olun-

sa da, tutarlı tədqiqatlar aparılmamıĢdır. Müasir dövrdə Fransa Azərbaycan 

müĢtərək müqaviləsinə əsasən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutu-

nun Fransanın 2 Lion Universiteti, Sen Jermen Muzeyi və Fransa Elmi 

AraĢdırmalar Mərkəzi ilə birlikdə həyata keçirdiyi layihə ilə 2012-ci ildən 

bu əraziyə beynəlxalq ekspedisiya təĢkil olunur. TəĢəbbüs Fransa hökuməti 

tərəfindən göstərilərək “Jak de Morqan irsinin tədqiqi layihəsi” çərçivəsində 

həyata keçirilib. 2014-2015-ci illərdə Azərbaycanda aparılan sözügedən 

beynəlxalq arxeoloji qazıntılarda mən özüm də iĢtirak etmiĢəm və rəhbərli-

yin tapĢırıqlarını layiqincə yerinə yetirməyə çalıĢmıĢam. 

2012-ci ildə Fransa Respublikasının maliyyə dəstəyi ilə AMEA Arxeolo-

giya və Etnoqrafiya Ġnstitutunun t.ü.f.d A.Ġ.Ələkbərov və A. Ağalarovun iĢtirakı 

ilə muzey materiallarının iĢlənməsi ilə bağlı təlim mübadiləsində iĢtirak etmiĢ-

lər və Azərbaycandan aparılan bütün materiallar ilə tanıĢ olmuĢdular. 

Morqan ilk qazıntılara Keraveladi (Lerik rayonu) nekrapolunda baĢla-

mıĢdır. [ġəkil 5] Lakin onların hamısında qazıntıların aparılmasının müm-

kün olmadığını qeyd edir. O, 10 qəbirdə (4, 5, 7, 11, 40, 106, 107, 108, 109, 

110 №-li qəbirlər) apardığı qazıntılar nəticəsində çox da zəngin olmayan 

maddi mədəniyyət nümunələrinin aĢkar olunduğundan bəhs edir [9,s.21-26]. 

Onun burada qazıntısını apardığı daĢ qutu qəbirlər əsasən yanları iri sal daĢ-

lardan ibarət olub düzbucaqlı formada qurulmuĢdur. 3,70 m uzunluğu, 1,10 

m eni, 0,95 m dərinliyə malik bu qəbirlərin əksəriyyəti skeletsiz olub və zəif 

inventarla təmin ediliblər [9, s 17-27]. 

CodikəĢ nekropolundakı iri ölçülü sal daĢlardan ibarət qəbir abidələri-

ni Morqan yeni dolmenlər qrupu adlandırır[9, s 29]. Lakin qeyd etmək la-
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zımdır ki, onun dolmen adlandırdığı bu qəbirlər sadəcə daĢ qutulardır və tə-

bii-coğrafi relyefə uyğun olaraq salınmıĢdır. 

O, Hovil nekropolunda qeydə aldığı qəbirlərdən birinin qazıntısını 

aparmıĢdır. Uzunluğu 3,80 m, eni 1,15 m iri ölçülü çay daĢlarından qurul-

muĢ qəbirin içərisindəki insan ətrafında qəbir avadanlığı ilə birlikdə dəfn 

edilmiĢdir. 

Rəzgov nekropolunda dolmen kimi qeydə alaraq qazıntısını apardığı 

qəbirlərdən biri 2 kameralı olmuĢdur. Qəbir kamerası ortadan sal daĢla ayrıl-

mıĢ, bir tərəfdə insan skeleti zəngin avadanlığı ilə birlikdə dəfn edilmiĢ, di-

gər hissədə 1 ədəd saxsı qab qoyulmuĢdur [9, s 39]. Bu tip daĢ qutu qəbirlər 

qonĢuluqdakı Yardımlı rayonu üçün də xarakterikdir və Q.QoĢqarlı onları 

antik dövrə aid edir. 

Coni nekropolu Morqanın qazıntısı zamanı ən zəngin material ilə təm-

sil olunan abidələrdəndir. Burada qazıntısını apardığı eynilə daĢ qutu qəbir-

ləri tipində olan dəfn abidələrini səhvən “dolmen” adlandıran müəllif onla-

rın iri ölçülü olmasına görə bu qənaətə gəlmiĢdir.Onun qazdığı bir qəbir abi-

dəsi bir-birinə yanaĢı 6 qəbir kamerasından ibarət olub çox az sayda insan 

dəfnindən ibarətdir. Demək olar ki, dəfn avadanlıqsız icra edilmiĢdir. 

Tülü nekropolundakı daĢ qutu qəbirlərin qeydə alınmasından sonra 

onlardan birində qazıntı iĢləri aparılmıĢdır. Qazıntısı aparılan daĢ qutu qəbir 

yanları sal daĢlardan ibarət qəbir kamerasından ibarətdir. Qəbir kamerasında 

insan skeleti, dəmir nizə ucluqları, küpə və vaza tipli saxsı qablar, tunc qol-

baqlar və qızıldan hazırlanmıĢ asma bəzək əĢyaları olmuĢdur. 

Mastayıl nekropolunda bir neçə yerdə dolmen hesab etdiyi iri sərdabə 

tipli daĢ qutularda qazıntı aparan Morqan qeyd edir ki, analoji qəbir abidələ-

rinə Keraveladi yaxınlığındakı Tülü adlanan yerdə rast gəlmiĢdir. Mastayıl-

dakı dolmenin 7,30 m uzunluğa malik daĢ bloklardan ibarət üst örtüyü 

müəyyənləĢmiĢdir [9, s 56-57]. 

Ümumiyyətlə, Morqan yuxarıda adları sadalanan nekropollarda apar-

dığı qazıntı iĢləri zamanı onların son tunc-ilk dəmir dövrünə aid olduğunu 

yazır. Azərbaycanın Cənub bölgəsində iĢlədiyi ərazilərin arxeoloji xəritəsini 

də tərtib etmiĢdir. [ġəkil 1-3] O, Keraveladi, Hovil, Hamarat nekropollarını 

son tunc dövrünün I mərhələsinə, Mistan nekropolunu eyni dövrün II mər-

hələsinə, Veri və Coni nekropollarını isə bu dövrün III mərhələsinə aid et-

miĢdir. Eyni zamanda Coni və Tülü nekropollarındakı bəzi qəbirlərin dəmir 

dövrünə aid edildiyini qeyd edir [9, s 61]. 

Anar Ağalarzadəyə görə əldə olunan arxeoloji materialları 3 təsnifata 

bölmək olar: 

1) Saxsı qablar

2) Metal əĢyalar
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3) DaĢ əĢyalar və bəzəklər

Morqan tapıntılarının içərisində tuncdan hazırlanmıĢ xəncərlər xüsusi

yer tutur. Bunlar bu gündə Sen Jermen muzeyini bəzəməkdədir. Buna misal 

olaraq 2015-ci il Fransa Azərbaycan beynəlxalq ekspedisiyasında A.Ġ.Ələk-

bərovun heyətində iĢtirak etdiyimiz zaman birinci sahədəki qəbirdən aĢkar 

etdiyimiz iki ədəd tunc skop və xəncər tiyəsinin sınığını da deyə bilərəm. Bu 

haqda daha ətraflı mənim magistr dissertasiyamda məlumat verilecək. 

F.Mahmudovun fikirincə, Cənubi Qafqazın qədim əhalisi tunc dövrünün 

sonu dəmir dövrünün əvvələrində ibtidai icma quruluĢu münasibətlərinin yük-

sək mərhələsinə – “hərbi demokratiyaya” qədəm qoyur. Buna görə də silah is-

tehsalı xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Təsadüfi deyildir ki, bu sahədə baĢlıca rol 

olaraq tunc silahlar istehsalı prosesində inkiĢaf edən metallurgiya sənəti özünün 

ən yüksək inkiĢaf mərhələsini bu dövrdə keçirmiĢdir. [2 s. 67-68] 

Arxeoloji materiallar içərisində xüsusi yer tutan qılınclar 2 tipdir: 1) 

RapiraĢəkilli qılınclar və 2) Dəmir qılınclar[6, s 36-37]. RapiraĢəkilli I tip 

qılıncların uzun tiyəsi və dar sonluğu olmuĢdur. Onların tiyəsinin uzunluğu 

75-85 sm-dir. Morqan bu tip silahları CodikəĢ və Veri kəndlərindən tapmıĢ-

dır [9, s. 63]. TalıĢ-Muğan mədəniyyətinin birinci mərhələsi üçün xarakterik

olan qılıncların uzun tiyəsi döyüĢ zamanı onların əlveriĢli istifadə edildiyini

göstərir. E.əv. XIV-XIII əsrlərə aid bu silah növlərinin analoqu Muğan dü-

zü, Lənkəran ovalığı, Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan TalıĢının dağlıq

rayonlarındakı abidələrindən məlumdur [6, s 36-37]. Cəlilabad rayonu ərazi-

sindəki HəməĢəra-MiĢarçay yaĢayıĢ yerindən də bu qılıncdan aĢkarlanmıĢ-

dır. Bu tip 6 ədəd qılınclar 1968-ci ildə Lənkəranın Digah kəndi yaxınlığın-

dakı Divəlona adlı yerdən tapılmıĢdır. F.R.Mahmudov Divəlonadan tapılmıĢ

saplaqlı qılınc tiyələrini TalıĢ-Muğan zonasının son tunc-ilk dəmir dövrü

abidələrində geniĢ yayılmıĢ rapiraĢəkilli qılınc tiyələri tipinə daxil edir. Təd-

qiqatçının fikrincə, TalıĢ dağlarındakı abidələrdə bu tip qılınclar əksər hal-

larda tiyəsi üzərində aypara Ģəkilli, relyef bəzəyi olan xəncərlərlə, Lənkəran

ovalığı və Muğan düzü abidələrində isə yəhərvari baĢlığa malik qılınclarla

müĢayət olunur[3, s 49-50]. Masallı rayonu HiĢkədərə kəndi və Lənkəran

yaxınlığında torpaq iĢləri zamanı bu tipli qılınclar tapılıb. Bu qılıncları TalıĢ

və Muğan üçün səciyyəvi uzun qılınc tiyələrindən fərqləndirən baĢlıca cə-

hətlər onların enli tiyəyə, buynuzvari çiyinlərə və rombvari kəsiyə malik ol-

masıdır. Bunlara bənzər xəncər tiyəsi Cənubi Azərbaycan TalıĢındakı ġırĢır

qəbiristanlığından tapılmıĢdır. Buynuzvari çiyinlər Egey qılıncları üçün da-

ha çox səciyyəvi olub Miken dövrünə aid silahlar içərisində çox rast gəlmək

mümkündür [4, s 68].
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Dəmir qılınclar da eynilə özündən əvvəlki tunc qılıncların tipində ha-

zırlanmıĢdır. Morqan onların ilk nümunəsini Conidəki tunc dövrü nekropo-

lundan tapdığını qeyd edir[9, s 63]. 

Ümumiyyətlə son tunc-ilk dəmir dövründə metal istehsalı xüsusilə ge-

niĢ yayılmıĢdır. Eyni zamanda dəmirin kəĢfi ilə yeni və daha keyfiyyətli bir 

metal insanların həyatına daxil olmuĢdur. N.Ə.Müseyiblinin fikrincə, Xoca-

lı-Gədəbəy, Naxçıvan və Muğan mədəniyyətlərinə aid abidələrdən aĢkarlan-

mıĢ tunc və dəmirdən hazırlanan çoxsaylı silahlar – xəncərlər, təbərzin bal-

talar, nizə və ox ucluqları, qılınclar və s. silah növləri heç Ģübhəsiz ki, artıq 

geniĢ əraziləri əhatə etmiĢ, müəyyən silahlı güc strukturları olmuĢ erkən 

dövlət qurumlarının mövcudluğunu sübut edir [5, s 75-76]. 

Tuncdan hazırlanmıĢ asma bəzəklər içərisində fiqurlar xüsusi yer tutur. 

Maral, öküz, keçi, qoyun təsvirlərindən ibarət tökmə üsulunda hazırlanmıĢ bu 

fiqurlar son tunc-ilk dəmir dövrü TalıĢ-Muğan mədəniyyəti qəbir abidələrinin 

baĢlıca tapıntılarından hesab edilir. Maral fiqurları digərlərinə nisbətən iri qa-

baritlidir, onların geniĢ ĢaxələnmiĢ buynuzları vardır. Bu fiqurların bel hissə-

sində asmaq üçün yer açılmıĢdır. Qoyun və öküz fiqurları isə nisbətən kiçik 

ölçülü olub çıxıntılı buynuzları təsvir edilmiĢdir. Morqan bu fiqurları Coni, 

Tülü və Hiveridən tapdığını yazır. Müəllif qeyd edir ki, bütün bunlara baxma-

yaraq, heç bir yerdə insan fiqurlarına rast gəlməmiĢdir. Morqan yazır ki, TalıĢ 

ərazisində hazırlanmıĢ bu fiqurların tərtibatında mahir ustalıq bacarıqları əks 

olunmur. Lakin Dağıstan ərazisindən və Qafqaz Tiflis Muzeyində saxlanılan 

Kevsureti və Samtavrdan tapılan fiqurlarda hərəkətlilik və bir növ canlı təsvir 

müĢahidə edilir[9, s 102]. Bu baxımdan o TalıĢın tunc fiqurlarını yaxın və 

həmdövr tapıntılardan nisbətən zəif hesab edir. 

Nəticə 

Son tunc-ilk dəmir dövrü qəbir abidələri ilə zəngin olan Azərbaycanın 

cənub-Ģərq bölgəsi ümumilikdə qədim dövr maddi mədəniyyətinin öyrənil-

məsi baxımından zəngin bir bölgədir. XIX əsrin sonunda bu bölgədə ilk də-

fə, lakin sistemsiz Ģəkildə qazıntılar aparan Jak de Morqanın tapıntıları bizə 

sadəcə olaraq dövrün sənətkarlıq sahələrinin necə inkiĢaf etməsi barədə mə-

lumat verir. Əhəmiyyətlidir ona görə ki, bölgə bexnəlxalq əhəmiyyət daĢı-

yır. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, tapılan maddi mədəniyyət nümunələri 

Azərbaycan muzeylərini deyil xarici muzeyləri bəzəyir. Aparılan qazıntılar 

nəticəsində bu nəticəyə gəlmək olar ki, Morqanın qazıntıları sistemli xarak-

ter daĢımırdı. Öyrəndiyi dövr Son tunc ilk dəmir dövrü olsa da tapıntılar ara-

sında antik dövr əĢyalara da rast gəlmək olur. Bütün bunları nəzərə almaqla 

arxeoloji tədqiqat iĢləri bölgədə bu gün də davam etməkdədir. Və son tunc 

ilk dəmir dövrü məĢğuliyyəti araĢdırılmaqdadır. 
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Şəkil 1-3. Jak de Morqanın qazıntı planları 
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ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

Xülasə: Bu gün Azərbaycanda turizm, o cümlədən beynəlxalq turizm 

sahəsi diqqət mərkəzindədir. Turizm təkcə insanların səyahətlərinin təĢkili-

nə, onların mənəvi həzzinə xidmət etmir, eyni zamanda turizm insanları 

müxtəlif bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünyagörüĢlərini inkiĢaf etdir-

mək funksiyalarını yerinə yetirir. Məqalədə mədəni irsin mühafizəsi, istifa-

dəsi qaydaları araĢdırılır və bu təcrübənin elmi-praktik baxımdan tətbiqi yol-

ları muzeyĢünaslıq aspektində təhlil edilir. 

Açar sözlər: mədəni irs, muzey, turizm, dövlət, beynəlxalq əməkdaĢlıq. 

Abstract: Today, tourism in Azerbaijan, including international tourism, 

is in the spotlight. Tourism serves not only the organization of peoples travel, 

their spiritual thinking, but also serves to educate people with various 

information to develop their worldview. The article examines the rules of 

protection and use of cultural heritage and analyzes the ways of applying this 

practice from a scientific and practical point of view in the field of museology. 

Keywords: Cultural heritage, museum, tourism, state, International 

cooperation. 

Абстракт: Сегодня туризм в Азербайджане, в том числе междуна-

родный, находится в центре внимания. Туризм служит не только органи-

зации путешествий людей, их духовному мышлению, но и служит прос-

вещению людей различной информацией, развитию их мировозрения. В 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies 
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статье рассматриваются правила охраны и использования объектов 

культурного наследия, а также анализируется применение этой практи-

ки с научной и практической точки зрения в области музейного дела. 

Ключевые слова: Kультурное наследие, музей, туризм, 

международное сотрудничество. 

Mədəni irs tədqiqatçılar tərəfindən həm də insanların tarix boyunca 

topladıqları təcrübələrin və ənənələrin davamlılığını, gələcəyin doğru qurul-

masını təmin edən bir fenomen kimi araĢdırılır. Göstərilir ki, mədəni irs, ona 

miras keyfiyyətini verən dünyəvi dəyərlərlə yanaĢı gənclərə yeni öyrənmə 

və inkiĢaf imkanları verdiyi, insanlara gözəl duyğular və xoĢ xatirələr yaĢat-

dığı, yaradıcılığı və kəĢfetmə duyğusunu bəslədiyi, dünyagörüĢümüzü zən-

ginləĢdirdiyi və hamımızın keçmiĢimizdən öyrənəcək çox Ģeyimiz olduğu 

üçün qorunmalıdır. Həm də bu səbəbdən ki, müasir dünyada mədəni irsin ta-

nıdılmasının çərçivəsi getdikcə geniĢlənmiĢ və zənginləĢmiĢdir. Müasir kul-

turoloji düĢüncədə əsasən, abidə əsərlərin tanıdılması və qorunması anlayı-

Ģından daha əhatəli olan və insana aid bütün mədəni dəyərləri ehtiva edən 

bir mədəni irs anlayıĢı qəbul edilmiĢdir. Bu dinamik bir prosesdir və dövrün 

ehtiyaclarına görə mədəni irsin tərifi zaman-zaman yenidən Ģərh edilməkdə-

dir. Ġnsan haqları, mədəni çeĢidlilik (müxtəliflik) və bərabərlik vurğusu, mə-

dəni irslə bağlı təriflər və sənədlər üçün təməl terminlərdir. 

Günümüzdə YUNESKO, ĠCOMOS və digər müvafiq beynəlxalq təĢ-

kilatlar tərəfindən hazırlanan müqavilələrdə, beynəlxalq hüquq mətnlərində, 

eləcə də milli səviyyədə qəbul edilmiĢ qanun və sərəncamlarda iĢlədilən mə-

dəni irs kateqoriyaları bu Ģəkildə təsnif edilmiĢdir: 1. Maddi mədəni irs: Da-

Ģınar mədəni irs (tablolar, heykəllər, sikkələr, əl yazmaları, arxeoloji əsərlər 

və s.) və daĢınmaz mədəni irs (abidələr, arxeoloji məkanlar, tarixi Ģəhər qa-

lıqları və s.); 2. Sualtı mədəni irs (bataqlıqlar, sualtı xarabalıq və Ģəhərlər); 

3. Qeyri-maddi mədəni irs (Ģifahi ənənələr, tamaĢa sənətləri, rituallar və s.);

4. Təbii irs (mədəni mahiyyəti olan təbii məkanlar, mədəni peyzajlar kimi

fiziki, bioloji və geoloji formasiyalar və s.). Azərbaycanın dövlət mədəniy-

yət siyasətində də mədəni irsin mühafizəsi, tədqiqi və istifadəsi məsələlərin-

də beynəlxalq sənədlərin tələblərinə və Azərbaycan Respublikasının müva-

fiq qanunvericiliyinə isnad edilir. [1, s. 44-47]

Bu gün Azərbaycanda turizm, o cümlədən beynəlxalq turizm sahəsi 

diqqət mərkəzindədir. Turizm insan kütləsini özündə birləĢdirən bir sahə ol-

duğu üçün burada insanların mədəni ünsiyyətinin və onların maarifləndirilmə-

sinin də böyük ictimai-siyasi və kulturoloji əhəmiyyəti vardır. Turizm təkcə 

insanların səyahətlərinin təĢkilinə, onların mənəvi həzzinə xidmət etmir, eyni 

zamanda turizm insanları müxtəlif bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünya-
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görüĢlərini inkiĢaf etdirmək funksiyalarını yerinə yetirir. Bu gün turizmin təĢ-

kili prosesini kulturoloji proseslərdən ayrı təsəvvür etmək düzgün deyildir. 

Mədəni-maarifləndirmə prosesi həm də insanlar arasında ünsiyyət ya-

ratmaq vasitəsinə çevrilir. Bu ünsiyyət rəsmiyyətdən uzaq olan əyləncəli 

əlaqələr zəminində baĢ verir və insanlar arasında mədəni əlaqələri dostluq, 

tanıĢlıq mərhələsinə çatdırır. Təbii ki, ictimai əlaqələrin geniĢlənməsi bir 

növ mədəni ünsiyyətin özünü qloballaĢdırır, ayrı-ayrı fərdlər arasında dün-

yəvi münasibətlər formalaĢdırır. Bu pedaqoji proses etnik və milli zəmində 

dünyanın müxtəlif yerlərində baĢ verən separatizmin, beynəlxalq terrorizmin 

qarĢısının alınmasına da mədəni-siyasi zəmin yaradır. 

Turizmin humanitar xüsusiyyəti onun imkanlarından Ģəxsiyyətin inki-

Ģafı, onun yaradıcılıq potensialının və bilik dairəsinin geniĢləndirilməsindən 

ibarətdir. Bilik toplamağa cəhd həmiĢə insanın ayrılmaz əlaməti olmuĢdur. 

Turizmin həll etməyə qadir olduğu məsələlərdən biri də özgə xalqın həyatı-

nı, tarixini və mədəniyyətini öyrənməklə səyahəti və istirahəti bir yerə sığıĢ-

dıra bilməkdir. Dünyanın, onun müxtəlif regionlarında baĢ vermiĢ hadisələ-

ri, yenilikləri, möcüzələri öz gözləri ilə görmə, eĢitmə, hiss etmə turizmin 

bərpa funksiyasının əsas hissəsini təĢkil edir. Bununla onlar özlərində böyük 

humanitar potensial əldə edirlər, öz mənəvi aləmini zənginləĢdirirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin imzaladığı 

6 aprel 2010-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə 

turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı” nın təsdiq edilməsi haqqında Sə-

rəncamı, ölkədə turizm sektorunun dayanıqlı inkiĢafını təmin etmək və tu-

rizmin ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə nail ol-

maq məqsədini daĢıyır. Dövlət Proqramına əsasən, turizm infrastrukturunun 

yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulması, daxili və xarici investi-

siyaların bu sahəyə cəlb edilməsi məqsədi ilə təĢviqləndirici investisiya və 

biznes mühitinin formalaĢdırılması, ölkənin turizm sahəsinin təqdim etdiyi 

xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq standartlara uyğunluğunun 

təmin edilməsi, dünya turizm xidmətləri bazarında ölkə turizminin rəqabət 

qabiliyyətinin artırılması və s. məqsədyönlü fəaliyyətin həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulub [5,s.195]. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ümumdünya Turizm TəĢkilatının tamhü-

quqlu üzvüdür və ölkəmizin bu beynəlxalq təĢkilatla əməkdaĢlığı ilbəil ge-

niĢlənir. Bu əməkdaĢlıq çərçivəsində hər il Azərbaycanda beynəlxalq turizm 

sərgisi təĢkil olunur və sevindirici haldır ki, məhz Bakıda 2-ci Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində Ümumdünya Turizm TəĢ-

kilatı tərəfindən turizm sahəsi üzrə sessiya keçirilib. 

Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevrilməsi və dünya arenasında 

öz sözünü deməsi üçün böyük potensialı vardır. Zəngin təbii sərvətləri, qə-
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dim tarixi və memarlıq abidələri, özünəməxsus mentaliteti, əlveriĢli ictimai-

coğrafi mövqeyi, Xəzərin sahil zonaları turizmin inkiĢafında xüsusi əhəmiy-

yət kəsb edir. 

Turizmin inkiĢafında əlbətddə ki, muzeylərin rolunu danmaq olmaz. 

Muzeyin əsas vəzifəsi əhalini maarifləndirmək, mədəniyyəti, elmi bilikləri 

təbliğ etməklə yanaĢı, qədim Azərbaycan ərazilərinin inkiĢaf yolunu əks etdi-

rən azəri türklərinin bu torpaqlarda məskunlaĢma tarixinin salnaməsini sənəd-

lərlə, arxeoloji ekspedisiyalarda aĢkar edilmiĢ faktiki materiallarla, eksponat-

larla təsdiq etməkdir. Muzey türk dünyasının qürur mənbəyidir. Keçən əsrin 

20-ci illərində, respublikada muzey iĢi öz inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoyduğu 

andan, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyətinin savadsız olduğu bir dövrdə mu-

zey əməkdaĢlarının qarĢısında ümumtəhsil məsələləri öndə dururdu. 

Аzərbаycаn Respublikаsı 1991-ci ilin oktyаbrındа öz müstəqilliyini elаn 

etdikdən sonrа muzey iĢi sаhəsində də müstəqil siyаsət yeritməyə bаĢlаdı. Yeni 

muzeylərin yаrаdılmаsı, muzey Ģəbəkəsinin yeni tələblərə uyğunlаĢdırılmаsı, 

mövcud ekspozisiyаlаrın müаsir tələblər bаxımındаn təkmilləĢdirilməsi, fond-

lаrın zənginləĢdirilməsi üzrə iĢ yeni mərhələyə qədəm qoydu [3,s. 66-72]. 

Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam et-

dirərək “Azərbaycan Respublikasının Dovlət mustəqilliyi haqqında” Konsti-

tusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, indiki və gələcək nəsil-

lər qarĢısında öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüquqdan istifadə edərək 

aĢağıdakı niyyətlərini bəyan edir: “ÜmumbəĢəri dəyərlərə sadiq olaraq bü-

tün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢamaq və 

bu məqsədlə qarĢılıqlı fəaliyyət göstərmək əsas prinsipə çevrilməkdədir”. 

Müasir dövrdə yüksək milli mədəniyyət yalnız öz xalqına xidmət etməklə 

yekunlaĢmır və həm də bəĢəri xarakter daĢıyır. QarĢılıqlı ünsiyyətdə həm 

özü zənginləĢir, həm də baĢqa millətlərin mədəniyyətlərinin mənəvi dəyərlə-

rinin zənginləĢməsinə rəvac verir. 

“Аzərbаycаndа inqilаbidemokrаtik hərəkаt tаrixi və döyüĢ Ģöhrəti” 

muzeyi Аzərbаycаn Ġstiqlаl muzeyi аdlаndırıldı. 1993-cü ilin fevrаlındа 

“Muzey mərkəzi”ndə muzeyin ekspozisiyаsının təntənəli аçılıĢı oldu. Hə-

min gün burаdа tаmаĢаçılаr həm də Аzərbаycаn Xаlçаsı və Xаlq Tətbiqi Sə-

nəti, C.Cаbbаrlı аdınа Аzərbаycаn Dövlət Teаtr muzeylərinin yeni ekspozi-

siyаlаrı ilə ilk dəfə tаnıĢ oldulаr [2, səh.77-79]. 

Ölkəmizdə muzey iĢinin dünyəvi prinsiplər əsasında inkiĢaf etdirilmə-

si ilə bağlı ulu öndərin arzusunun gerçəkləĢdirilməsi müstəqilliyin bərpasın-

dan sonra həqiqətə çevrildi. Azərbaycan Respublikasının “Muzeylər haqqın-

da” Qanunun qəbul edilməsi (2000-ci il) ölkədə muzey iĢi istiqamətləri üzrə 

fəaliyyətə geniĢ imkanlar açdı. 



Vüsalə MƏMMƏDZADƏ 

146 

Ölkənin 1919-cu ildən formalaĢmaqda olan muzey fondunun qorunması-

nı və keyfiyyətcə zənginləĢməsini gücləndirmək, muzeylərimizin fəaliyyətini 

xeyli yaxĢılaĢdırmaq (bu gün ölkədə 250-ə yaxın muzey var), yenilərini, o cüm-

lədən özəl muzeylər yaratmaq üçün “Muzeylər haqqında” qanun qəbul edilmiĢ-

dir ki, qanun dövlətlə muzeylər arasında qarĢılıqlı əlaqələri tənzimləyən, onların 

vəzifə və funksiyalarını, imtiyaz və səlahiyyətlərini müəyyən edən, muzeylərin 

qaydalarını və hüquqlarını dəqiq ifadə edən, muzey fondunun qorunmasına, 

saxlanmasına, inkiĢaf etdirilməsinə və zənginləĢdirilməsinə yardım edən və 

muzey iĢçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirən təsirli bir sənəddir. 

Mədəniyyətin tərkib və aparıcı hissəsi sayılan muzey fəaliyyəti “Elmi, 

mədəni, mənəvi və estetik təlabatın ödənilməsi məqsədilə insan, onun fəaliyyəti 

və yaĢayıĢ mühiti haqqında mədəniyyət sərvətlərinin və maddi nümunələrin əl-

də edilməsi, qorunması, uçotu, tədqiqi, təbliği və nümayiĢi muzey fəaliyyəti he-

sab olunur”. “Azərbaycan muzey iĢinin yaxĢılaĢdırılması haqqında” Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin 6 mart 2007-ci il tarixli sərəncamında deyilir: 

“Xalqımızın ən qədim zamanlardan müasir dövrədək tarixini və mədəniyyəti-

nin inkiĢaf yolunu əks etdirən Azərbaycan muzeyləri ölkəmizdə zəngin mədəni 

irsin qorunması və təbliğ olunması iĢində mühüm rol oynayır. Bu gün muzeylə-

rimiz nadir sənət injilərinin və milli sərvətlərin nümayiĢ etdirildiyi geniĢ bir Ģə-

bəkəyə malik olub respublika-mızın bütün bölgələrini əhatə edir” [5,s.77]. 

1989-cu ildə Bakıda yaradılmıĢ “Rinay” özəl muzeyindən sonra 2002-ci 

ildə Miniatür kitab özəl muzeyinin təĢkili, ölkədə Heydər Əliyev siyasi irsinin 

öyrənilməsi, azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaĢdırılaraq inkiĢaf etdirilmə-

si məqsədilə yaradılan Heydər Əliyev muzeyləri respublikada muzey Ģəbəkə-

sinin geniĢləndirilməsi sahəsində mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. 

Mənsubiyyət və profilindən asılı olmayaraq, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bü-

tün muzeylərə dövlət qayğısı gücləndirildi, maddi-texniki təminatına diqqət 

artırıldı. Azərbaycan Milli Tarixi Muzeyi, Azərbaycan Milli Ġncəsənət, Niza-

mi Gəncəvi adına Azərbaycan Milli Ədəbiyyatı muzeyləri əsaslı təmirdən 

sonra yeni və maraqlı ekspozisiyaları ilə ölkəmizin mədəni həyatında fəal rol-

larını davam etdirirlər. 

Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini həmiĢə diqqət mərkəzində saxla-

yan Ulu Öndərin hakimiyyəti illərində çox səmərəli tədbirlər reallaĢdırılıb. 

Ümummilli lider Azərbaycanın sivil dünya ilə inteqrasiyasına, xalqların iqti-

sadi-siyasi, humanitar yaxınlaĢmasına dövlətçiliyi möhkəmləndirən, xalqı 

inkiĢaf etdirən ən vacib vasitələrdən biri kimi baxırdı. Və bu zaman dünya 

ilə dil tapmağın ən sınanmıĢ və optimal yollarından biri olaraq, mədəni də-

yərlərin qarĢılıqlı dərkini və təbliğini əsas götürürdü. Bu mənada xarici öl-

kələrdə keçirilən Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət günləri, eyni zaman-
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da Azərbaycanda keçirilən belə tədbirlər mədəniyyətlərarası dialoqun inki-

Ģafına çox gözəl yol açırdı [9,s.121-128.]. 

Azərbaycana rəhbərlik edən, uzaqgörən, səriĢtəli siyasi xadim Heydər 

Əliyev Respublikanın gələcəyi naminə iĢ görməyi bacardı. 4 yanvar 1980-ci 

il tarixdə “Muzeylərdə ideya-siyasi tərbiyə iĢini daha da yaxĢılaĢdırmaq 

haqqında” qərar qəbul edilməsinə nail oldu. Ġttifaq qarĢısında “Mənim mil-

lətim var, onun tarixi var” fikrini aĢılaya bildi. Olduqca qısa bir müddətdə 

respublikanın bütün rayonlarında tarix-diyarĢünaslıq muzeyləri yaradıldı. 

Muzeylərin ekspozisiyasında Azərbaycanın tarixi, müxtəlif siyasi maneələri 

dəf edilərək göstərilə bildi [9, s.121-128]. 

2000-ci ildə “Muzeylər haqqında” Qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 30 yanvar 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə Mədəniy-

yət Nazirliyinin ləğvi və onun əvəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ya-

radılması, eyni zamanda həmin Nazirlikdə “Muzey iĢi” sektorunun təĢkili, pre-

zidentin müvafiq sərəncamlarına əsasən Bakı Ģəhərində Ġstiqlal və Müasir Ġncə-

sənət Muzeylərinin təĢkili üzrə iĢin davam etdirilməsi, Azərbaycan Xalça Mu-

zeyi üçün yeni binanın Ģəhərin ən görkəmli yerində inĢa edilməsi, “Azərbayca-

nın regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmi-

rinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi tədbirlər 

planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

22 may 2009-cu il tarixli 292 nömrəli Sərəncamı və nəhayət Azərbaycan Res-

publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Muzey iĢinə dair 

məqsədli dövlət inkiĢaf Proqramı (2008-2011-ci illər)” hazırlanması muzey 

iĢinə çox böyük diqqət və qayğının göstərilməsi deməkdir [6, s.198]. 

Yeni-yeni muzeylər yaratmaq, onların maddi-texniki bazasının möhkəm-

ləndirilməsinə və iĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına hərtərəfli qayğı göstərmək 

ənənəsi Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. “Azərbaycanda mu-

zey iĢinin yaxĢılaĢdırılması haqqında” ölkə Prezidentinin 6 mart 2007-ci il ta-

rixli Sərəncamı muzeylərə dövlət qayğısının bariz nümunəsidir [7,s.39-40] 

Dövlət baĢçısı muzey iĢinə mühüm əhəmiyyət verərək demiĢdir: “Xal-

qımızın ən qədim zamanlardan müasir dövrədək tarixini və mədəniyyətinin 

inkiĢaf yolunu əks etdirən Azərbaycan muzeyləri ölkəmizdə zəngin mədəni 

irsin qorunması və təbliğ olunması iĢində mühüm rol oynayır. Bu gün mu-

zeylərimiz nadir sənət incilərinin və milli sərvətlərin nümayiĢ etdirildiyi ge-

niĢ Ģəbəkəyə malik olub, respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edir” Döv-

lət səviyyəsində həyata keçirilən önəmli addım dövlət mədəniyyət sistemi-

nin elmi və mütərəqqi metodlarla idarəçiliyinin təmin edilməsinə zəruri im-

kan yaratmıĢdır. Mədəniyyət təchizatları tərkibində qeydə alınan yeddi min-

dən çox dünya əhəmiyyətli, ölkə əhəmiyyətli və yerli əhəmiyyətli maddi 
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mədəniyyət və tarixi memarlıq abidələri, bağ, park monumental və xatirə 

abidələri təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri, müxtəlif profilli mu-

zeylərimizdə nümayiĢ etdirilən zəngin mədəniyyət sərvətləri həmiĢə, hər za-

man məĢhur səyyahları, xarici qonaqları və turistləri maraqlandırmıĢdır. 

Son dövrlər yaradılan muzeylərin sırasında ölkənin əksəriyyət Ģəhər və 

rayonlarında inĢa edilmiĢ Heydər Əliyev Mərkəzlərini xüsusi qeyd etmək la-

zımdır. Uğurlu dövlət mədəniyyət siyasətinin nəticəsidir ki, son illər muzeylə-

rimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri geniĢlənmiĢ, beynəlxalq 

əməkdaĢlıq sahəsində gözəl nəticələr əldə edilmiĢdir. Azərbaycanın “Qobus-

tan dövlət tarix-bədii qoruğu”, “ġirvanĢahlar Sarayı Kompleksi”, “Qız qala-

sı”və “ġəki xan sarayı” UNESCO-nun Dünya Ġrsi Siyahısına daxil edilmiĢdir. 

Məlumdur ki, Azərbaycanda Mədəniyyət siyasətinin təminatı aĢağıda-

kı istiqamətlərdə həyata keçirilir: 

– Qanunvericilik təminatı;

– Müəlliflik hüququ;

– Mədəniyyətin maliyyələĢməsi;

– Mədəniyyət sahəsində təhsil, treninqlər və tədqiqatlar;

– Beynəlxalq münasibətlər;

– Əhalinin mədəni həyatda iĢtirakı;

– Mədəni və təbii irs;

– Muzeylər;

– Kitabxanalar;

– Ənənəvi incəsənət;

– Ġfaçılıq sənəti –yaradıcılığın dəstəklənməsi;

– Mədəniyyət industriyaları;

– Avropa ekspertlərindən ibarət müstəqil qrupun məruzəsi (Mədəniy-

yət və sabit inkiĢaf; 

– Azərbaycanda mədəniyyət strategiyalarının inkiĢafı;

– Nəticə və beynəlxalq əməkdaĢlıq məsələləri;

– Mədəniyyət və özünəməxsusluq: milli, regional və azlıqlar səviyyə-

sində perspektivlər və cari vəziyyət); 

– Mədəniyyət Sahəsində Qanunvericilik və Mədəniyyət Siyasətinin

ĠnkiĢafi. 

Müxtəlif tarixi dövrlərdə mədəni özünəməxsusluğun mənbəyi sayılan 
Ģifahi xalq yaradıjılığının, adət-ənənələrinin qorunub saxlanılması və inkiĢa-
fı məhz mədəniyyət sərvətlərinin yaradılmasına, artırılmasına və yayılması-
na təkan vermiĢdir. “Mənəvi və estetik normalar, davranıĢ qaydaları, dillər, 
dialektlər, ləhcələr, milli və etnik ənənələr və adətlər, tarixi toponimlər, 
folklor, tətbiqi xalq sənətləri, mədəniyyət və incəsənət əsərləri, mədəniyyət 
fəaliyyətinin elmi tədqiqatının nətijələri və metodları, tarixi və mədəni əhə-
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miyyəti olan binalar, tikililər, əĢyalar, tarix və mədəniyyət baxımından uni-
kal ərazilər və obyektlər mədəniyyət sərvətləridir” [8,s.73-78]. 

Mədəniyyət sərvətlərinin yaradılması, artırılması, tədqiqi və yayılması isə 
öz növbəsində mövcud mədəniyyət fəaliyyəti vasitəsilə həyata keçirilir. Mədə-
niyyət fəaliyyəti isə dövlət mədəniyyət sistemi mexanizmi ilə tənzimlənir. 

Müasir Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti, hər Ģeydən əvvəl, öz tarixi-
nin müstəqillik bayrağı altında yaĢayan bir ölkənin siyasətidir. Siyasi reji-
min dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat və sosial sahələrdə köklü dəyiĢikliklərə 
səbəb olan transformasiyası mədəni prosesin məzmununa və dinamikasına 
bilavasitə təsir göstərmiĢdir. Eyni zamanda, həyat gerçəkliyinin spesifik ini-
kas forması olan və düĢüncənin, psixologiyanın, sosial Ģüurun dərin qatları-
na nüfuz edən mədəniyyətdə baĢ verən dəyiĢikliklər digər sahələrdəki kimi 
heç də surətli və aĢkar Ģəkildə olmamıĢdır. 

“Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda muzey 
fəaliyyətinin növləri ayrı-ayrılıqda göstərilmiĢdir: [6] 

Azərbaycan Respublikasında muzey fəaliyyətinə: 
–  Muzey əĢyalarının və kolleksiyalarının komplektləĢ-dirilməsi, onla-

rın uçotunun, mühafizəsinin təĢkili və bütövlüyünün təmin olunması; 
–  Muzey kolleksiyaları, arxiv, kitabxana və digər materiallar əsasında 

elmi tədqiqatlar; 
–  Muzey ekspozisiyalarının və sərgilərin təĢkili, muzey sahəsində di-

zayn və tərtibat iĢlərinin həyata keçirilməsi; 
–  Muzey əĢyalarının konservasiyası və bərpasının bütün növləri; 
–  Muzey kolleksiyalarının kataloqlarının hazırlanması və nəĢr olunması; 
–  Muzey kolleksiyalarının təbliği daxildir”. 
Məhz milli statusa malik, respublika əhəmiyyətli, bələdiyyə mülkiyyə-

tində və xüsusi mülkiyyətdə olan muzeylərin fəaliyyəti sayəsində nümunələ-
rin toplanması, iĢlənməsi, tədqiqi və təbliği iĢi həyata keçirilir. 

Müasir dövrdə turizm sahəsində diqqət çəkən aĢağıdakı növ muzeylərdir: 
–  Arxeologiya Muzeyləri 
–  Ġncəsənət Muzeyləri 
–  Tarix Muzeyləri 
–  DiyarĢünaslıq Muzeyləri 
–  Təbiət Tarixi Muzeyləri 
–  Geologiya Muzeyləri 
–  Elm Muzeyləri 
–  Hərbi Muzeylər 
–  Sənaye Muzeyləri və s. Ģəklində təsnif olunur. 
Bu Muzey növlərini saxladığı kolleksiyaya görə artırmaq mümkündür. 

Hətta çox vaxt Ġçində hər hansı bir əsər yer almasa belə binası ilə önə çıxan və 
diqqət çəkən saray muzeylər də muzey növləri arasında yer alır [3, s. 66-72]. 
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Qeyd edək ki, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ” ĠnkiĢaf Konsepsi-

yasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən-

camında da muzeylərin qorunması mədəniyyət siyasətinin əsas hissəsi ola-

raq qeyd olundu. Məhz buna görə də Konsepsiyada nəzərdə tutulur ki, Azər-

baycanın qeyri-maddi mədəni irsinin mədəni-siyasi təminat mexanizmləri-

nin inkiĢafı ilə yanaĢı, diyarĢünaslıq, folklor və xalq tətbiqi sənəti sahələri-

nin təĢkili üçün ardıcıl tədbirlər görüləcək, bu sahədə beynəlxalq miqyasda 

təbliğat iĢlərinin aparılması prioritet vəzifə olaraq qalacaqdır. 

Arxeoloji irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsi istiqamətində öl-

kəmizdə arxeoloji irsin tədqiqini həyata keçirən təĢkilatların fəaliyyətinin dəs-

təklənməsi, arxeoloji zonaların və qədim Ģəhər yerlərinin tədqiqinin baĢa çat-

dırılması və həmin ərazilərin mədəniyyət və turizm təyinatlı istifadəyə uyğun-

laĢdırılması məqsədi ilə zəruri iĢlər həyata keçirilmiĢdir. PeĢəkar bərpaçılıq 

məktəbinin canlandırılması, gənc bərpaçılar nəslinin yetiĢdirilməsi məqsədi 

ilə müvafiq tədbirlər görülərək bu sahədə elmi-texniki baza möhkəmləndirilir. 

Muzey iĢinə yeni yanaĢmanı, muzeylərin fondlarında saxlanılan əĢyala-

rın tam mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq standartlara uyğun 

muzey əĢyaları haqqında məlumatların elektron bazası yaradılacaq və muzey-

lərin mərkəzləĢdirilmiĢ informasiya sistemi təĢkil edilmiĢdir. Muzeylərin 

əsaslı təmiri və tikintisi, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, yeni 

muzeylərin yaradılması iĢləri davam etdiriləcəkdir. ĠĢğaldan azad olunmuĢ 

ərazilərdən oğurlanmıĢ muzey əĢyalarının qaytarılması, dünya muzeylərində 

saxlanılan Azərbaycan mənĢəli əĢyaların tədqiqi və Azərbaycana məxsuslu-

ğunun sübutu üçün materialların toplanması da diqqət mərkəzindədir. 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban Əliyevanın böyük zəhməti sayəsində bir neçə tarixi-memarlıq abi-

dələri UNESCO-nun Dünya Ġrsi Siyahısına daxil edilmiĢdir. Fondun həyata 

keçirdiyi müxtəlif layihələr çərçivəsində Qarabağ muzeyləri və tarixi-me-

marlıq abidələri haqqında məlumatlar mötəbər beynəlxalq təĢkilatlara çatdı-

rılmıĢdır. Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü və rəhbərliyi ilə elm, təhsil, mə-

dəniyyət, o cümlədən, muzey iĢi, turizm, xalq yaradıcılığı sahələrində bir sı-

ra layihələr həyata keçirilmiĢdir. Respublikada muzey Ģəbəkəsinin inkiĢafına 

və muzey iĢinin hərtərəfli yaxĢılaĢdırılmasına Heydər Əliyev Fondu da 

əvəzsiz töhfələr bəxĢ edir. (4.,səh.86) 

Bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsi bir daha sübut edir ki, mədə-

niyyət siyasəti dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətini təĢkil edir. Bu 

tədbirlər mədəni irsin qorunmasına, mədəniyyət siyasətinin daha səmərəli 

Ģəkildə həyata keçirilməsinə yönəldilmiĢ tədbirlər kompleksidir. 
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