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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN 

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİ 
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Açar sözlər: Heydər Əliyev, müstəqillik, Azərbaycan, liderlik, hakimiyyət, müdafiə 

Bu gün Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı, uğurlu daxili və xarici siyasəti sayəsində dünya 
birliyinə inteqrasiya edərək, tarixinin ən şərəfli və çox çətin dövrünü yaşayır. 

Lakin ənənəvi düşmənlərimiz Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi mövcudluğunu 
boğmaq, onun daha da inkişaf etməsinin və yüksək tərəqqiyə nail olmuş bir sıra dövlətlərə çevrilməsinin 
qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şeyi edirlər. Avropa və Asiya ölkələri, Rusiya, Yaxın və Orta Şərq 
ölkələri arasında vacib körpü rolunu oynayan Azərbaycanın müstəqilliyi və güclənməsini görmək istəməyən 
tərəflərin planları tam başqadır. 

Müasir Azərbaycan qlobal miqyasda qlobal beynəlxalq qüvvələrin maraqlarının kəsişdiyi ən qaynar 

nöqtələrdən birinə çevrilmişdir. Zəngin təbii sərvətlərə malik olan müstəqil Azərbaycana siyasi, hərbi, 
iqtisadi və mənəvi təzyiqlər dayanmır. Gələcəkdə də belə olacaq. Bir maneəni aşmağa vaxtımız olmadığı 
üçün yolumuzu başqaları bağlayır. 

Azərbaycan xalqının ən məkrli düşmənləri tərəfindən əsrlər boyu sınanmış "erməni kartı" xalqımıza 
qarşı heç vaxt 1988-ci ildən bəri bu qədər fəal və geniş miqyasda istifadə edilməmişdir. Xarici qüvvələr 
tərəfindən Azərbaycanı parçalamağa çalışmaq, etnik və vətəndaş qarşıdurması təşkil etmək, insanlar arasında 
dini parçalanma yaratmaq taktikaları tarix boyu heç vaxt indiki kimi sistemli bir şəkildə istifadə 

edilməmişdir. 
Bu gün Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olaraq mövcud olması zəngin və qədim tarixə, minilliklər 

boyu müstəqil dövlətçilik ənənələrinə malik böyük bir xalqın dirçəlişi deməkdir. Bu həm də ayrı -ayrı 
dövrlərdə zorla qoparılan, itirilmiş ərazilərimizin qaytarılması, ədalətin və milli -mənəvi birliyin bərqərar 
olması uğrunda mübarizənin başlanğıcı deməkdir. 

Azərbaycanın düşmənlərini ən çox narahat edən, bu qədər problemi olan Azərbaycan xalqının başında 
dövrünün ən güclü siyasətçisinin - Heydər Əliyevin durması, rəhbərlik etməsi idi. Müxtəlif tarixi dövrlərdə 

Azərbaycanın müstəqilliyini dağıdan, xalqımızı çox vaxt qan içində boğan, müasir silahlarla silahlanmış 
ənənəvi düşmənlərimizin sonsuz hiylələrinə və hiylələrinə tab gətirməyi bacaran Heydər Əliyevin şəxsiyyəti  
xalqımızın xilası demək idi. 

H.Əliyev şəxsiyyəti araşdırılmamış bir dünyadır! Bu nadir şəxsiyyətin siyasət dünyasını sonsuz, 
tükənməz bir okeanla müqayisə etmək olar. Bənzərsiz bir dövlət xadimi olaraq Vətən üçün, doğma xalqı 
üçün nadir, ən çətin, hətta ümidsiz görünən bir vəziyyətdən ən yaxşı, gözlənilməz bir yol tapma 
qabiliyyətlərini özündə birləşdirən Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının doğma torpağını hədsiz dərəcədə 
sevən fədakar oğlu və vətənpərvəri idi. Bu nadir keyfiyyət Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bütün dövrləri üçün 

xarakterik idi. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir ki, “dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin 

Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi  
Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik 
ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik 
arzusuna çatmasına nail olmuşdur” [2]. 

Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyində yarım əsrlik zəngin təcrübəyə malik, müxtəlif səviyyəli dövləti 

idarəetmə sistemlərinin bütün incəliklərini mükəmməl bilən, nəhəng bir dövlət məkanında kiçik bir xalqın 
oğlu olan nadir insan idi. O, sonunci sovet lideri M.Qorbaçovun onu məhv etməyə yönəlmiş təqibləri və 
hiylələrinə baxmayaraq 1993-cü ildə yenidən böyük siyasətə qayıtmağı bacardı [4, s.409]. 

Heydər Əliyev hər kəs tərəfindən qəbul edilən və müasir dünyamızda cərəyan edən siyasi proseslərin 
əsas istiqamətlərini müəyyən etməyi bacaran dünya liderləri arasında xüsusi olaraq seçilən möhtəşəm bir 

mailto:sdu.adil@gmail.com
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şəxsiyyət idi. O 1993-cü ildə Azərbaycanı o illərin ən çətin və qanlı çaxnaşmasından xilas etmək üçün 
xalqımızın ümummilli lideri idi. 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Moskva illəri onun görkəmli dövlət xadimi kimi dəmir iradəsinin 
canlı sübutu idi. 1982-1987-ci illəri əhatə edən bu dövrdə Heydər Əliyev Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin 

Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini olaraq, böyük rus şovinizminin və  
gücünün hakim olduğu Kreml rejiminə, özünün zəngin, tükənməz və hərtərəfli idarəçilik istedadını 
dayandıra bilmədiyi bu rejimin yaratdığı zülm və qərəz sisteminə qarşı öz nadir idarəetmə bacarığını 
qoyduğunu sübut etdi [5, s.27]. Hakimiyyətdaxili çəkişmə və tənəzzül dövrünü yaşayan nəhəng bir 
imperiyada ən çətin sahələrini idarə etməkdə böyük uğurlar əldə edən Heydər Əliyev qısa müddətdə bütün 
SSRİ miqyasında böyük nüfuz qazanmışdı. 

O dövrdə Heydər Əliyev Siyasi Büroda Sovet dövlətini idarə etməyə və onu dərin böhrandan 

çıxarmağa qadir olan yeganə dövlət xadimi idi. Bu səbəbdən Kremlin səriştəsiz və bacarıqsız rəhbərləri, 
xüsusi ilə də M.Qorbaçov Heydər Əliyevi ciddi rəqib hesab edirdilər. Onların əlində Sovet İttifaqının 
başında xalqımızın böyük oğlunun dayanmasına mane olmaq üçün yeganə bəhanə onun türk -müsəlman 
əhalisinin nümayəndəsi - azərbaycanlı olması idi. Belə bir şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq,  
Heydər Əliyev sovet rəhbərliyində olarkən Azərbaycanı daim diqqət mərkəzində saxlayır, onun inkişafına 
hər cür kömək və qayğı göstərirdi [5, s.37]. 

Heydər Əliyevin Moskvadakı 1987-1990-cı illəri əhatə edən həyatının ən çətin durumu M.Qorbaçovun 
başçılıq etdiyi Kreml rejimi tərəfindən xalqımızın böyük oğlunun siyasi fəaliyyətdən “səhhəti lə əlaqədar”  
zorla təqaüdə göndərildiyi vaxtlar idi. Ömrünün bütün dövrlərində olduğu kimi, bu illərdə də Heydər Əliyev 
doğma xalqı naminə yaşadı, ziyalılar və xalqımızın qabaqcıl nümayəndələri ilə sıx əlaqələr qurdu, qeyd  
olunan ittifaqın süqutu şəraitində Azərbaycan üçün çıxış yolları axtardı. Zəngin idarəçilik təcrübəsindən tam  
gücü ilə istifadə edərək, Azərbaycanı çətin yaşadığı böhrandan çıxarmaq üçün müdrik tövsiyələr verdi. Lakin 
o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyində dayanan, Moskvaya itaət edən bacarıqsız liderlərin xəyanətkar siyasəti  

nəticəsində bu dövrdə Azərbaycan xalqı böyük oğlunun fəaliyyət potensialından istifadə edilmədi. 
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci və ikinci dövrləri arasındakı illər, sözün əsl 

mənasında, qarışıqlıq, qanunçuluğun pozulması, tariximizin kəskin tənəzzül dövrüdür. Xüsusi ilə də 1990- 
1993-cü illər Azərbaycan tarixinin ən çətin, faciəli illəri olaraq xalqın yaddaşında qalmaqdadır. Moskvanın 
göstərişi əsasında hərəkət edən respublika rəhbərliyinin ardınca onu əvəz edən və dövləti idarə etmək 
təcrübəsi olmayan, "Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rejimi"nin səriştəsiz liderləri ölkəni parçalanma və məhv 
təhlükəsi qarşısında qoydular. Azərbaycan Cənubi Qafqazın siyasi xəritəsindən silinmək üzrə idi. O zaman  

Vətənin və xalqın yeganə ümidi məhz Heydər Əliyev idi. Bu dövrdə - 21 yanvar 1990-cı ildə (20 Yanvar 
faciəsinin ertəsi günü), öz həyatını riskə ataraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedən 
Heydər Əliyev faciənin təqsirkarlarının cəzalandırılmasını tələb edərək, doğma xalqına başsağlığı verdi [2].  
Əslində, milli qurtuluş azadlıq mübarizəsinin başında dayananlar, respublikanın, xalqın taleyi ilə bağlı gedən 
oyunların qarşısını almaqda acizlik və qətiyyətsizlik göstərən, bəlkə də rəhbər mövqelərini qoruyub 
saxlamaq üçün Mərkəzlə sövdələşərək xalqa qarşı gizli xəyanətkar planlar həyata keçirən Azərbaycan 
rəhbərliyi Bakıda qətliam törədənlərdən heç də az günahkar deyildilər [3, s.26]. 

Xalqın çətin günlərində Kremlin təqibindən azad olan parlaq siyasətçi 20 iyul 1990-cı ildə vətəninə 

qayıtdı. Ancaq Vətəndə - tariximizin ən biabırçı faktlarından biri baş verdi: xalqın xilaskarı bir vaxtlar 
özünün qurub abadlaşdırdığı paytaxtda - Bakıda qalmaması üçün təqib olunmağa başladı. Böyük siyasətçi 
və dövlət xadimi doğma xalqı ilə birlikdə ağır bir faciənin tərətdiyi şəraitdən, yaranmış çətin vəziyyətdən 
doğru yolu ona göstərmək üçün Bakıya gəldikdən iki gün sonra - 22 iyul 1990-cı ildə həyatının başladığı 
Naxçıvanda dəstək tapmaq məcburiyyətində qaldı [4, s.124]. 

Heydər Əliyev Naxçıvanda bütün Azərbaycanı xilas etmək üçün fəal mübarizəyə başladı. Bu dövrdə 
ermənilər və Sovet Ordusunun silahlı hissələri tərəfindən hərbi-siyasi və iqtisadi blokadaya alınan Naxçıvan 

özünü ümidsiz vəziyyətə salmışdı. Naxçıvan artıq erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğalının həyata 
keçirilməsi gözlənilirdi. Azərbaycanın o vaxtkı "rəhbərliyi"ndən heç kim Naxçıvandan səsləndirilən kömək 
çağırışına cavab vermədi. Hakimiyyətdə qalmağa çalışan səriştəsiz liderlər bir -birinin ardınca yalnız 
bəyanatlar verməklə kifayətlənirdilər. 

O vaxt nəinki Naxçıvanda, hətta bütün Azərbaycanda vəziyyət ağır idi. SSRİ-nin süqutu ərəfəsində 
müəyyən düşmən dairələrin torpaqlarımızı parçalamaq, Naxçıvan da daxil olmaqla Vətənimizi Cənubi 
Qafqazın siyasi xəritəsindən silmək üçün planları var idi. Heydər Əliyev məhz belə bir çətin şəraitdə bütün 

Azərbaycanda vəziyyətin ən çətin bölgədən - Naxçıvandan Vətənin xilası üçün mübarizəyə qalxdı [1, s.78]. 
Sovet sərhəd qoşunları və müasir erməni daşnaqların əhatəsində olan Naxçıvanda nəinki ölkənin bu 
bölgəsinin, hətta bütün Azərbaycanın taleyi həll edilirdi. Bu inanılmaz çətin tarixi vəziyyətdə Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinin misilsiz siyasi, böyük diplomatik peşəkarlığı və dövlətçilik bacarığına, Naxçıvan əhalisinin 
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döyüş ruhuna və iradəsinə güvənərək öz vətənini Vətənə qaytara bildi. Nəticədə düşmənin bütün planları 
pozuldu və ermənilər Naxçıvanı işğal edə bilmədilər.Çox böyük tarixi əhəmiyyəti olan bu hadisə H.Əliyevin 
Vətənə dönüşündən sonra qazandığı ilk və ən böyük siyasi qələbə idi. 

Uğursuz Qarabağ müharibəsi, hakimiyyəti ələ keçirmək naminə müqəddəs torpaqlarımızın düşmənə 

təslim edilməsi, bir zamanlar xaricdəki düşmən qüvvələrə daha sədaqətlə xidmət uğrunda rəqabət, vaxtı ilə  
N.Nərimanovu öldürən Kremlin labirintlərində sağ qalaraq doğma xalqını xilas etmək üçün vətəninə qayıdan 
Heydər Əliyevi - böyük dövlət xadimini siyasi fəaliyyətdən kənarlaşdırılmasına cəhdlər, hətta onu 
Naxçıvanda rəhbərlikdən uzaqlaşdırmaq cəhdi və digər biabırçı hərəkətlər tariximizin ən qara səhifələri və  
bağışlanmaz səhvləridir. O dövrdə bu müdrik siyasətçi respublikada hökumətin sükanı arxasında olsaydı, 
Azərbaycan xalqı bu qədər əziyyət çəkməzdi. 

19-20 yanvar faciəsindən sonra 1990-cı illərdə Naxçıvan əhalisinin SSRİ -nin qalması ilə bağlı 
referendumda iştirakdan imtina etməsi, muxtar respublika ərazisində Kommunist Partiyasının yerli 
orqanlarının fəaliyyətinə xitam verilməsi, 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü elan 
edilməsi [1, s.80] və nəhayət, böyük Vətəndən - Azərbaycandan və bir çoxlarından təcrid olunmuş 
Naxçıvanın hərbi -iqtisadi blokadası şəraitində doğma torpağını düşməndən qorumaq, adını qeyd 
etmədiyimiz onlarla faktlar böyük şəxsiyyətin Naxçıvanda düşmən blokadası şəraitində baş verən həyat və 
fəaliyyətinin qısa xülasəsidir. 

Böyük Vətənə gəlincə isə qeyd etməliyik ki, o zaman Azərbaycana fəlakətli bir vəziyyətdə idi. Ən sərt 
tarixi həqiqət budur: 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ərəfəsində Azərbaycan 
tarixinin ən qanlı burulğanında vuruşurdu. Cəbhədə ağır məğlubiyyətlər, xəyanət, qanunsuzluq, təslimçilik, 
hakimiyyəti ələ keçirmək naminə müqəddəs torpaqlarımızın satılması adi hala çevrilmişdi. Sözün əsl 
mənasında ölkədə anarxiya və siyasi xaos hökm sürürdü. 

Dövlət əslində mövcud deyildi. Ölkəni xalqın adından idarə edən, amma əslində heç bir siyasi 
təcrübəsi olmayan və ən sadə hökumət qaydaları haqqında heç bir fikri olmayan və kənardan gələn bəylərin 

göstərişi ilə hərəkət edən məhdud bir qrup, ölkəni əsl fəlakət gözləyir. Sükan ustası olmadan qaldı. Ölkə  
vətəndaş müharibəsi və etnik münaqişələr meydanına çevrilmək üzrə idi. Cəbhə düşmənə açıq idi. Ataların 
müqəddəs irsi olan Vətən torpaqları hərraca çıxarılıb. Azərbaycan beynəlxalq nüfuzunu tamamilə itirib. 
İnsanlar ümidsizlik və ümidsizlik içində idilər. Sabaha inam itirildi. Ən böyük təhlükə Azərbaycanın xarici 
düşmənlərinin daxili satqınlarla birləşməsi idi. Daşnakların qonşu dövlətlərin - tarixi düşmənlərimizin 
paytaxtlarında hazırlanan "Böyük Ermənistan" yaratmaq niyyətləri, Azərbaycanı Cənubi Qafqazın siyasi  
xəritəsindən silmək planları reallaşmağa yaxın idi. Azərbaycan ərazisi etnik mənsubiyyətə görə parçalanmaq 

və yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Bakı yaxınlığındakı Nəvai kəndində vətəndaş müharibəsinin ilk  
güllələri atıldı və qardaş qanı töküldü. 

Tarixin bu faciəli anında Azərbaycan xalqının, Vətənimizin yeganə ümidi və xilaskarı Heydər Əliyev 
idi. O zaman müdrik xalqımız qətiyyətli və cəsarətlə hərəkət edərək yeganə düzgün addımı atdı - bu böyük 
sülh siyasətçisini hakimiyyətə gətirdi. Beləliklə, Azərbaycan xalqının xarici və daxili düşmənlərinin oxları 
bir daşa dəydi, bədxahlarımızın arzuları yerinə yetirilmədi. Məhz o vaxt – 1993-cü ilin iyun günlərində 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın qurtuluşunda həlledici dönüş yarandı [2]. 

Müdrik siyasətçi bir neçə uğurlu addımdan sonra vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı. 

Xarici və daxili düşmənlərin Azərbaycanı parçalamaq və müstəqil dövləti məhv etmək planı iflasa uğradı.  
Xalq əmin oldu ki, dövlətin taleyinin sükanı dahi dövlət xadiminin əlindədir. Vətən, millət və bütün xalqımız 
məkrli düşmənlərin hazırladığı ölümcül uçuruma düşmədi, fəlakətdən və ölümcül təhlükədən yan keçdilər.  
Milli qurtuluş uğrunda mübarizədə qələbəyə doğru böyük dönüş əldə edildi. 

Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ən qısa müddətdə xalqı və Vətən üçün çox işlər gördü. 
Bu səbəbdən 15 iyun 1993 -cü ili Milli Qurtuluş Günü adlandırması tamamilə ədalətlidir [2]. 

Sonda görülmüş bütün işləri sadalamağın mümkünsüzlüyünə baxmayaraq, onlardan ən vacibini 

vurğulamağa çalışacağıq. 
Bütün dövrlər üçün ən vacib olan cəhət - azadlıq və müstəqillik həm tək bir ölkənin hər bir vətəndaşı, 

həm də bütün xalqlar və millətlər üçün ən müqəddəs amal deməkdir. Azərbaycan xalqı onilliklər ərzində öz  
azadlığını və müstəqilliyini qoruya bildi, bu yolda döyüşdü və minlərlə şəhid verdi. Azadlığı və müstəqilliyi 
qorumaq onları əldə etməkdən qat -qat çətindir. Güclü və davamlı bir dövlətin olmadığı yerdə azadlıq və 
müstəqillik də olmaz. Dövlətsiz bir millət yox olmağa məhkumdur. Azərbaycan dövləti bizim üçün "olmaq 

və ya olmamaq" sualıdır. 
Bu dahi şəxsiyyətin - Heydər Əliyevin qədirbilən Azərbaycan xalqına və tariximizə ən böyük xidməti, 

ilk növbədə, torpaqlarımıza sahib çıxmaq üçün ən kəskin geosiyasi ziddiyyətlər şəraitində Azərbaycan 
dövlətçiliyini parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsindən xilas etməsidir. Azərbaycanın mövcud olması, 
dövlətçiliyin qorunması həm də Azərbaycan xalqının azadlığının və müstəqilliyinin qorunması deməkdir. 
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Ona görə də bütün bunları bacarmış Heydər Əliyev xalqının və Vətəninin xilaskarı olaraq tarimizdə ən 
parlaq şəxsiyyət və dövlət xadimi kimi daim qalacaq. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Бахшалиев А.Б. 

 

В статье говорится, что Гейдар Алиев был уникальным человеком с богатым опытом 
государственного управления, знавшим все тонкости различных систем управления, сыном 

маленькой нации в огромном государственном пространстве. Годы между первым и вторым 
периодами его руководства в Азербайджане считаются временем хаоса, беззакония и резкого упадка 
в нашей истории. В частности, 1990-1993 годы остались в памяти народа как годы самых тяжелых 
трагедий в истории Азербайджана. Защита государственности Гейдара Алиева означает также защиту 
свободы и независимости азербайджанского народа. Поэтому Гейдар Алиев - вечный спаситель 
народа и Родины. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, независимость, Азербайджан, руководство, власть, защита 

 
SUMMARY 

 

THE IMPORTANCE OF HEYDAR ALIYEV'S POLITICAL ACTIVITIES FOR RESTORING 

THE STATE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

Bakshaliyev A.B. 

 

The article says that Heydar Aliyev was a unique person with rich experience in government, who 
knew all the subtleties of various government systems, the son of a small nation in a huge state space. The 
years between the first and second periods of his leadership in Azerbaijan are considered a time of chaos, 
lawlessness and sharp decline in our history. In particular, 1990-1993 remained in the memory of the people 
as the years of the most difficult tragedies in the history of Azerbaijan. Protecting the statehood of Heydar 
Aliyev also means protecting the freedom and independence of the Azerbaijani people. Therefore, Heydar 

Aliyev is the eternal savior of the people and the Motherland. 
Key words: Heydar Aliyev, independence, Azerbaijan, leadership, power, protection 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ VƏ SOSİAL-MƏDƏNİ İNKİŞAFI 

 

Səlimov Ş.D. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Shirxan.salimov@mail.ru 

 

 
 

Xülasə. Tezisdə müstəqilliyin bərpa edilməsindən sonra ilk illərdə Azərbaycan Respublikasında 
yaranmış sosial iqtisadi və mədəniyyət sahəsində olan problemlər, Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlməsindən sonra qeyd edilən mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə “Əsrin müqavilə”sinin 
imzalanması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, neft və qaz qəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft 
bölməsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində qəbul edilmiş qərarlara diqqət yetirilmişdir. Bununla yanaşı 

prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqram”larının qəbul edilməsi, dövlətin iqtisadi qüdrətinin daha da artırılması, regionların, 
qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, istehsal və infrastrukturun müasir tələblərə uyğun 
yenidən qurulması, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, iqtisadi, sosial, mədəni, neft, rifah 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə iqtisadi sahələrin tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən artıq qanun 

qəbul edilmiş, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanmış, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. 
Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əlaqələr yaradıldı, onların rəhbərləri Bakıya dəvət olundu. 

Azərbaycanın o zamankı məhdud imkanlarını nəzərə alan Heydər Əliyev iqtisadiyyatda ciddi dönüşə 
nail olmaq üçün respublikanın malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni vacib 
hesab edirdi…1994-cü ilin sentyabrında böyük təzyiqlərə baxmayaraq “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına 
nail olması yüksək siyasi iradənin və qətiyyətin təntənəsi idi. Bu saziş həmçinin, Azərbaycanın qapılarını 

bütün dünyanın üzünə açdı, bu sahədə yeni müqavilələrin imzalanmasını və ölkəyə investisiya qoyuluşunu  
təşviq etdi.Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı–Novorossiysk, 1999-cu 
ildə Bakı–Supsa ixrac neft kəmərləri istismara verildi. Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin 
inşasına dair sazişin imzalanması ilə ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına nail olundu. [7] 

Heydər Əliyev ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının özəl sektorla bağlı olduğunu vurğulayırdı: 
“Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması 
bizim strateji yolumuzdur”. 

Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə sahibkarlıq infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində 
mühüm addımlar atıldı, sahibkarlara maliyyə dəstəyi və zəruri texniki yardım (məsləhət, informasiya və s.  
xidmətlər) göstərən strukturlar formalaşdı. Sahibkarların vergi yükünün azaldılması istiqamətində mənfəət və 
əlavə dəyər vergisinin dərəcələri aşağı salındı, kiçik sahibkarlıq subyektlərinə vahid vergi tətbiq edilməyə  
başlandı. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin qanunvericilik bazası yaradıldı və bu sahədə müvafiq 
dövlət proqramları təsdiq olundu.[7] 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında prioritet kimi müəyyən edilmiş və neft-qaz gəlirlərindən 

səmərəli istifadə etməklə regional tarazlığın təmin edilməsi istiqamətində müstəsna rol oynayan regional 
inkişaf üzrə Dövlət Proqramları əhalinin işgüzar fəallığının artmasına, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin 
daha da genişlənməsinə, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə, beynəlxalq tələblərə cavab verən 
rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni müəssisə və obyektlərin yaradılmasına 
səbəb olmuş, vətəndaşların rifahını xarakterizə edən keyfiyyət göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırmışdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının (2004-2008-ci illər)" əsas məqsədi qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə regionlarının 
tarazlı inkişafının təmin edilməsi, regionlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının 
yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması nəticəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsinin  
artırılması və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur. 

Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin davamı 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü il 27 fevral tarixli 118 nömrəli 

Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı" təsdiq edilmişdir. Regional inkişaf üzrə hər iki dövlət proqramlarının icrası dövründə bütün 
iqtisadi rayonlara daxil olan şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə 240 
sərəncam imzalanmışdır. 
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Azərbaycanda həyata keçirilən çevik büdcə-vergi siyasəti nəticəsində dövlətin iqtisadi qüdrətinin daha 
da artırılması, regionların, qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, istehsal və 
infrastrukturun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində işlər davam etdirilmiş, dövlət büdcəsi sosial və investisiya yönümlü, inkişaf və quruculuq  
büdcəsi, iqtisadi islahatların və dövlət proqramlarının maliyyələşmə mənbəyi olmuşdur. 

İnsanların sağlam təbii mühitdə yaşamaları və təbii sərvətlərdən xalqın rifahının yaxşılaşması naminə  
istifadəsi məsələləri ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatların tərkib hissəsidir. Ekologiyanın və təbii 
mühitin tarazlığının qorunması, əhalinin təmiz suya və havaya olan ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə son  
illər ərzində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.[6] 

Keçid dövrünün ilk illərində müharibə, qeyri-sabit siyasi şərait və tənəzzüllə üzləşmiş Azərbaycan 
digər ölkələrə nisbətən daha ağır vəziyyətdə idi. Ermənistan dövləti tərəfindən aparılan təcavüzkar siyasətin 
nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı doğma yurdlarından qovularaq qaçqın və məcburi köçkün 
şəraitində yaşamağa məhkum edilmişdi. Azərbaycanın hərbi təcavüz, daxili çəkişmələr, iqtisadi tənəzzüllə 
üzləşdiyi bir vaxtda iqtisadiyyatın bütün göstəriciləri neqativ meyillərlə xarakterizə olunurdu. [5] 

Bu gün ölkədə inkişafın müsbət dinamikasının təmin edilməsi, iqtisadi potensialın 
möhkəmləndirilməsi, dərinləşdirilməsi, onlardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, makroiqtisadi 
sabitliyə və artıma nail olunması, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, təşviqi, qeyri-neft 

sektorunun, rəqabət qabiliyyətli, ixracyönümlü yerli istehsalın inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır. Bazar 
iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğun islahatların dərinləşməsi, habelə regionların resurslarının təsərrüfat 
dövriyyəsinə cəlb olunması, onların kompleks və sürətli sosial-iqtisadi inkişafına nail olunması, milli 
iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası, Azərbaycanın bölgənin aparıcı ölkəsinə çevrilməsi,  
son nəticədə ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi 
siyasətin həmin proqramların uğurla reallaşdırılmasının məntiqi sosial-iqtisadi nəticəsi hesab edilməlidir.[3] 

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda 

duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş iclası respublikamızın dinamik inkişaf yolunda olduğunu bir 
daha təsdiqləmişdir. İclasda səslənən statistik rəqəmlər dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
islahatların səmərəliliyini və insan amilinin yüksəlişinə xidmət etdiyini bir daha təsdiqləyir. Hesabat 
dövründə dövlət büdcəsinə vergi və gömrük orqanlarının xəttilə 200 milyon manatdan artıq əlavə vəsait 
toplanmış, ümumi daxili məhsul 3 faiz, sənaye istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 15,6 
faiz artmışdır. Hesabat dövründə kənd təsərrüfatının 3,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin 5,5 faiz artması, 
inflyasiyanın aşağı həddə - 2,1 faiz civarında olması, ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard dollar sərmayənin 

qoyulması inkişafdakı pozitiv dinamikanın əyani göstəriciləri kimi qeyd olunmalıdır.[4] 
Milli iqtisadiyyatımız qlobal iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olduğundan, xarici mühitdən təsirlənə bilir. 

Bu səbəbdən uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın daxili və xarici təsirlərə dayanıqlığı gücləndirilməli, 
makroiqtisadi sabitlik daha da möhkəmləndirilməlidir. Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin və dayanıqlığın 
gücləndirilməsi məqsədilə yeni reallıqlara uyğun büdcə qaydasına əsaslanan fiskal çərçivə 
formalaşdırılmalıdır. 

Davamlı və yüksək iqtisadi artım dinamik və inklüziv cəmiyyətin formalaşmasına xidmət etməli, hər 

bir vətəndaş öz həyatında bu inkişafı hiss etməlidir. İnsanların sosial statusundan və yaşadığı ərazidən asılı 
olmayaraq iqtisadi imkanlara çıxışı bərabər və ədalətli olmalıdır. Bu prioritet aşağıdakı üç məqsəd əsasında  
uğurla reallaşa bilər: 

- inkişafdan hər bir vətəndaşın bəhrələnməsi; 
- yüksək və ədalətli sosial təminat, inklüziv cəmiyyət; 
- paytaxt və regionların tarazlı inkişafı. 
Ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin minimuma endirilməsi və aşağı işsizlik səviyyəsi, eləcə də yoxsul  

təbəqənin ehtiyaclarının qarşılanmasına yönələn ünvanlı yardımların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
vətəndaşların sosial müdafiəsinə əlavə imkanlar yaradır. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması xalqımızın çoxəsrlik tarixində möhtəşəm yer tutur.  

Dövlət sərhədlərini bərpa etməklə Azərbaycan xalqı son bir əsrdə hərbi və diplomatik sahədə ən böyük 
zəfərə nail oldu. Qələbənin əbədiləşdirilməsi üçün öz doğma torpaqlarından köçkün düşən insanların vətənə 
qayıdışı təmin olunmalıdır. Bu Böyük Qayıdış vətəndaşlarımızın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı 
məskunlaşmasında və bu ərazilərin ölkənin iqtisadi fəaliyyətinə qoşulmasında bir körpü olacaqdır.[2] 

2003-cü ildən sonra yeni mədəniyyət siyasətinə uyğun olaraq dövlət tərəfindən çoxsaylı və mühüm 

əhəmiyyətli     işlər     görülüb. Azərbaycan     Prezidenti     İlham     Əliyev      ulu      öndərin      mədəniy- 
yət sahəsində başladığı islahatları uğurla davam etdirərək milli mədəniyyətimizin qorunması, təbliği 
istiqamətində daha böyük nailiyyətlərə imza atdı. İlk növbədə, mədəniyyət siyasətinin həyata keçirilməsinin 
ən əsas vasitələrindən biri olan hüquqi cəhətdən mükəmməl, dünya standartlarını və milli özəllikləri 
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nəzərə alan qanunların hazırlanmasına ciddi diqqət yetirilib. Bir sıra qanunlar, o cümlədən, "Mədəniyyə t 
haqqında", "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında", "Turizm haqqında", "Nəşriyyat işi 
haqqında", "Muzeylər haqqında", "Arxiv fondu haqqında", "Memarlıq fəaliyyəti haqqında" qanunlar, bir 
sözlə, 2003-cü il də daxil olmaqla, 21 qanun Milli Məclisdə qəbul edilib və ölkə Prezidenti tərəfindən 
təsdiqlənib.[8] 

Azərbaycanda dəqiq hədəflərə hesablanan iqtisadi islahatlar kursunun uğurla davam etdirilməsi yeni  
perspektivlərə yol açmışdır. Qarşıdakı dövrdə isə formalaşmış bu möhkəm təməl üzərində bazar iqtisadiyyatı 
prinsiplərinin tam bərqərar olmasına çalışmaq, iqtisadi sahədə liberallaşdırma prosesini davam etdirmək 
hökumətin qarşısında ciddi vəzifələrdən biri kimi dayanır.[1] 
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РЕЗЮМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО- 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Салимов Ш.Д. 

 

В тезис рассматриваются социально-экономические и культурные проблемы Азербайджанской 

Республики в первые годы после восстановления независимости, подписание «Контракта века» для 
устранения существующих проблем после прихода к власти Гейдара Алиева, развитие 
предпринимательство, нефть и газ.Обращено внимание на принятые решения по развитию нефтяного 
сектора. В то же время, во время правления Президента Ильхама Алиева, принятие 
«Государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской 
Республики», дальнейшее повышение экономической мощи государства, развитие регионов, 

ненефтяных сектор и предпринимательство, реконструкция производства и инфраструктуры, 
обсуждена проделанная работа по повышению благосостояния населения. 

Ключевые слова: Азербайджан, экономический, социальный, культурный, нефть, 
благосостояние. 

SUMMARY 

 

ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Salimov Sh.D. 

 

The thesis discusses the socio-economic and cultural problems in the Republic of Azerbaijan in the 
first years after the restoration of independence, the signing of the "Contract of the Century" to eliminate the 

existing problems after Heydar Aliyev came to power, the development of entrepreneurship, oil and gas. 
Attention was paid to the decisions taken to develop the oil sector. At the same time, during the rule of 
President Ilham Aliyev, the adoption of the "State Program of socio-economic development of the regions of 
the Republic of Azerbaijan", further increase the economic power of the state, development of regions, non- 
oil sector and entrepreneurship, reconstruction of production and infrastructure. The work done to improve 
the welfare of the people was discussed. 

Key words: Azerbaijan, economic, social, cultural, oil, welfare 

http://e-qanun.az/framework/46813
http://www.cabmin.gov.az/
http://www.anl.az/down/meqale/525/2016/oktyabr/510308.htm
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Xülasə. 2003-cü ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli istiqamətində əhəmiyyətli 
keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bu məsələyə ikili standartlar 
əsasında yanaşmasına baxmayaraq, İlham Əliyev münaqişənin həllində prinsipial və ədalətli mövqeyindən 
geri çəkilmədi. Münaqişədə beynəlxalq təşkilatların mövqeyinin dəyişməsi və Azərbaycanın haqlı olduğu və  
ərazi bütövlüyünü tanıdığı barədə fikirlərə fərqli münasibət bildirilməsi, prezidentimizin mövqeyinin nəzərə 

alınması deməkdir. 
İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin nəticələri tezliklə öz bəhrəsini verdi. 44 günlük müharibənin 

ikinci mərhələsində tarixi ədalət bərpa edildi. 
Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ, münaqişə, Minsk qrupu, siyasi, beynəlxalq, müharibə 

Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yanaşma tərzi və bununla bağlı fəaliyyət sahələrində əsas hədəflər 
və münasibət dəyişməz qalsa da, lakin 2003-cü ildən bəri bu istiqamətdə də fəaliyyətimizdə bir sıra mühüm 
keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. 

Dövlət başçımız münaqişənin həlli sahəsində böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların məsələyə 
ikili standartlar əsasında yanaşmaları, bəzi hallarda mövqeyimizə güclü təzyiqlər göstərildiyi vaxtlarda da 
dövlətimizin və özünün prinsipal və ədalətli mövqeyindən geri çəkilməmişdir. İ.Əliyevin məsələ ilə əlaqədar  
bütün bəyanat və çıxışlarında bildirmişdir ki, “heç vaxt Azərbaycan indiki vəziyyətlə barışmayacaq və öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir” [3, s.323]. Bu həm də o deməkdir ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam 
bərpa edilməli, azərbaycanlılar əzəli yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Beynəlxalq təşkilatlar, diplomatlar, həmsədrləri tez-tez dəyişən Minsk qrupu ardıcıl olaraq dövlət 

başçımızın mövqeyində Ermənistanın xeyrinə müəyyən güzəştlərə nail olmağa çalışsalar da, sonra İ.Əliyevin 
prinsipial, lakin qanuni və haqlı mövqeyi ilə razılaşaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün xüsusi olaraq 
vurğulandığı qərar, qətnamə və digər növ sənədləri qəbul etməli olmuşdur. 

Münaqişənin uzanması, Azərbaycan tərəfinin Minsk qrupunun fəaliyyətindən narazılığını bildirən 
bəyanatlarla çıxış etməsi və bunun qrupun həmsədrlərinin nəzərinə çatdırması gedişində bir sıra yeni 
prinsipial məqamlar yaranmışdır. 

Nəhayət, son illərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinin müəyyən limitinin olması  
haqqında mesajlar münaqişənin başladığı vaxtdan bəri dövlət başçımızın mövqeyinin sərtləşdiyini göstərərək  
bütün əhali tərəfindən razılıqla qarşılanmışdır. 

Beynəlxalq təşkilatların münaqişənin gedişində öz mövqelərini dəyişərək get-gedə Azərbaycan 
tərəfinin haqlı olduğu və ərazi bütövlüyünün tanınması haqqında bəyanatlarla fərqli fikir bildirməsi 
danışıqların gedişində dövlət başçımızın mövqeləri ilə indi daha çox hesablaşılması deməkdir. 

Dağlıq Qarabağla bağlı erməni təbliğatının əsas demaqoq şüarı, əslində bəhanə olan guya hər millətin 

müqəddəratını təyin etmək hüququna malik olması barədə saxta erməni cəfəngiyyatı az qala bütün 
beynəlxalq təşkilatların tribunalarından dəfələrlə səsləndirilərək Ermənistanın seperatçılıq hərəkətlərinə, 
torpaqlarımızın 20 faizindən çoxunun havadarlarının köməyi ilə erməni işğalçılarının ələ keçirməsi kimi  
bəşəri cinayəti ört basdır etməyə köklənmişdir. 

Bu saxta cəfəngiyyat məhz 2003-cü ildən sonra dövlət başçımızın beynəlxalq təşkilatlarda və dövlət 
başçıları ilə ikitərəfli əlaqələrində müzakirələrdən sonra, demək olar ki, gündəlikdən çıxarılmışdır. İndi 
rəsmən münaqişənin nizamlanmasına çalışan, lakin erməni cinayətkarlığına rəsmi və hüquqi qiymət 

verilməsini, həm də işğalçıların işğal etdikləri bütün ərazidən qeyd-şərtsiz çıxmasını təmin edə bilməmiş 
Minsk qrupunun həmsədrlərinin hesabatlarında bu saxta şüar haqqında söz açılmır. 

mailto:sdu.adil@gmail.com
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Çünki müstəqillik dövründə məhz İ.Əliyev ilk dəfə bu saxta şüarın mahiyyətini elmi və hüquqi 
ədəbiyyatlar əsasında təhlil edərək sübut etmişdir ki, erməni xalqı yalnız 1918-ci ilin mayın 28-də dövlət 
yaradaraq öz müqəddəratını o vaxt təyin etmişdir. Dünya tarixində isə birmənalı şəkildə qəbul olunmuş tarixi 
həqiqət isə bundan ibarətdir ki, bir millət elə birdir, yəni eyni millətdən ikincisi, üçüncüsü olmur. 

Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı xarici siyasət kursunun gedişində yaranan yeni keyfiyyət 

dəyişikliklərindən biri də İ.Əliyevin qeyd etdiyi kimi, sözdən işə keçmək, müdafiə olunmaqdan hücum 
siyasətinə keçməyin vaxtı çatmasının dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara mesaj edilməsidir. Bu bir  
həqiqətdir ki, təcavüzə məruz qalmış istənilən bir xalq, torpaqları işğal edilmiş hər bir dövlət heç bir 
müzakirəsiz, qeyd-şərtsiz, kimisə xəbərdar etmədən, öz ərasini azad edə və orada öz suverən hüquqlarını 
bərpa edə bilər. Hətta o bunları etməyə borcludur. 

Bu baxımdan heç bir qanun, beynəlxalq təşkilat Azərbaycanın öz torpaqlarının müharibə yolu ilə azad 

etmək hüququnu inkar edə bilməz, ümumiyyətlə, nə belə qanun, nə də belə təşkilat ümumiyyətlə yoxdur. 
Lakin 1992-ci ildə BMT-yə, 1992-ci ildə ATƏM-ə, 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olarkən 

dövlətimizin qəbul etdiyi öhdəliklərə riayət edilməsi xatirinə, münaqişənin dinc yolla nizamlanması tədqiq 
olunan dövrdə xarici siyasət fəaliyyətində hələlik daha çox nəzərdə tutulan variant olaraq qalır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İ.Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, biz güclü, ən müasir silah və 
texnika ilə təmin edilmiş orduya malikik. “Azərbaycanın 2016-cı ilin aprel döyüşləri bizim şanlı 

qələbəmizdir. Azərbaycan əsgəri, zabiti, generalı – Azərbaycan Ordusu əsl qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, rəşadət 
göstərdi” [4, s.320]. Nəticədə Milli Ordumuz işğal altında olan torpaqlarımızın bir hissəsini azad etdi, 
əhəmiyyətli dərəcədə digər hissəsinə nəzarət etməyin təmin olunması ilə nəticələnən strateji məntəqələri geri  
qaytardı. Bütün bunlar dövlət başçısının öz mövqeyində nə qədər qətiyyətli, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 
öz torpaqlarını öz gücləri ilə azad etməyə həm israrlı, həm də qadir olduqlarını bir daha sübut etmiş oldu. 

Yəqin ki, məhz aprel günlərində beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrini ardıcıl izləyənlər 
Ermənistan paytaxtında və digər iri şəhərlərdə ermənilərə ona artıq 3 əsrə yaxın havadarlıq edən ölkənin 

dövlət bayrağının yandırıldığını, dövlət rəhbərinin ünvanına isə təhqirlərin səsləndiyinin əyani şahidi 
olmuşdur. 

Bəlkə də həmin günlərdə Azərbaycan silahlı qüvvələri üçüncü bir ölkənin köməyi olmadan öz gücü ilə 
işğal altında olan ərazilərimizi tamamilə azad edə bilərdi və əvvəlcədən də qarşıya qoyulmuş vəzifə, Ali Baş 
Komandan İ.Əliyevin döyüş əmri də belə idi. Lakin həmişə olduğu kimi, münaqişənin nizamlanmasında 
öhdəlikləri olan Minsk qrupunun həmsədr ölkələri, əvvəl etdikləri kimi Ermənistanın bu cür gülünc və 
fəlakətli vəziyyətində onun köməyinə tələsərək hücum əməliyyatlarının dərhal dayandırılması üçün İ.Əliyevə 

diplomatik təzyiqlər göstərdilər. Bu təzyiqlərin içərisində bu dövlətlərin xüsusi “həmrəylik göstərərək” 
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hücum əməliyyatlarını davam etdirəcəyi təqdirdə illərlə qeyri-qanuni 
seperatçı rejim adlandırdıqları oyuncaq, qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikasını” tanıyacaqları 
təhdidlərini israrla təkrar etmələri nəinki məhəlli münaqişlərin, ümumiyyətlə, diplomatiya tarixində 
görünməmiş nadir hal idi. Silahlı münaqişənin həlli üçün diplomatik fəaliyyəti gücləndirmək haqqında 
öhdəlik qəbul etmiş nizamlayıcı dövlətlər münaqişənin əsas səbəbkarının cinayətkar mövqeyinin 
müdafiəsinə keçməklə beynəlxaq və siyasi dairələrdə özlərini gülünc vəziyyətə salmış oldular. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində 2003-2017-ci illər ərzində Azərbaycan 

Respublikası qəbul etdiyi bütün beynəlxalq öhdəliklərə və ümumbəşəri sülh dəyərlərinə sadiq qalaraq 
münaqişənin danışıqlar vasitəsi ilə həllinə üstünlük verilməsini sübut edən faktlar və məqamlar çoxdur. 

2008-ci il 14 martda BMT Baş Məclisində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü  
və erməni hərbi birləşmələrinin işğal edilmiş bütün ərazilərdən çıxarılması məsələsi müzakirə edilsə də, lakin 
çox acınacaqlı və təəssüf doğuran səbəbdən - “Minsk qrupu həmsədrləri ölkələri ABŞ, Rusiya və Fransanın 
təklif etdiyi qətnamə layihəsinin əleyhinə səs verməsi, ən azı əsassız bəhanələrlə, bu müzakirələrin nəticəsiz 
qalması ilə başa çatmasına səbəb oldu” [1, s.541]. 

Eyni vəziyyət İ.Əliyevin 2008-2013-cü illəri əhatə edən ikinci prezidentliyi dövründə də davam 
etmişdir . Azərbaycan Respublikası Prezidenti Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətindən, daha dəqiq desək, 
fəaliyyətsizliyindən xalqımızın ciddi şəkildə narazı qaldığını bəyan edərək demişdir ki, problem ətrafında  
mövcud status-kvo uzun müddət qala bilməz və vəziyyət hər an dəyişə bilər. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Minsk qrupu xətti ilə nizamlanması prosesinin artıq 28 illik tarixi var. 
Bu müddətdə qrupun fəaliyyətində ara-sıra nisbi sakitlik hökm sürsə də, xüsusi ilə Ermənistanda hər dəfə 
prezident seçkiləri kampaniyalarının gedişində namizədlərin Qarabağ kartından seçkilərdə məharətlə istifadə 

etmələri məsələ ətrafında gərginliyin artmasına paralel olaraq həmsədrlərin əsasən bölgəyə çoxsaylı 
səfərlərinin ardınca danışıqlarda fasilələr daha çox davamlı olmuşdur. 

Ermənistan hər dəfə növbəti seçkilərin yekunlaşmasından sonra beynəlxalq təşkilatların, ilk növbədə 
Minsk qrupunun tələbi ilə yenidən danışıqlar masası arxasına qayıtsa da, lakin hər dəfə mövcud vəziyyətdəki 
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status-kvonun saxlanması üçün əvvəllər qəbul etdiyi bütün öhdəliklərdən imtina edərək danışıqlar prosesini 
dolaşığa salmışdır. 

Artıq münaqişənin başlanmasından 32 il keçmişdir. Münaqişənin həlli üçün sülh danışıqları əvvəlki  
formatda yenə də davam edir. Lakin indi danışıqlarda vəziyyət və tərəflərin mövqeyi 2016-cı ilə qədər 

olduğundan xeyli fərqli olmuşdur. Bir tərəfdən yeni Ermənistan rəhbərliyinə nəhayət ki, tam şəkildə aydın  
olmuşdur ki, ölkəsi Dağlıq Qarabağ məsələsində mövcud status-kvonu uzatmağa davam etdikcə regionda 
həyata keçirilən, irimiqyaslı iqtisadi layihələrdən özünü kənarlaşdırmaqla hər il milyardlarla ABŞ dolları ilə 
ölçülən maddi itkiləri ilə iqtisadiyyatı kəskin iflic vəziyyətinə düşmüşdür. 

Ədalət naminə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının münaqişəni gec-tez öz silahlı 
qüvvələrinin köməyi ilə qısa bir vaxtda həll edə biləcəyinə möhkəm əmin olan beynəlxalq təşkilatların, o 

cümlədən Minsk qrupunun iki aparıcı üzvü olan ABŞ və Rusiyanın Ermənistan rəhbərliyinə müxtəlif 
formada təzyiqləri artmaqla bərabər, bu iki ölkənin bu məsələ ətrafında get-gedə daha çox, əvvəlki illərdə 
olduğundan fərqli şəkildə həmrəylik nümayiş etdirməsi də Ermənistanda çox ciddi narahatlıq yaratmışdı. 

Dağlıq Qarabağ probleminin nəhayət ki, uğurla həll edilməsi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi,  
ərazi bütövlüyümüzün bərpasının reallaşmasında İ.Əliyevin məsələnin sülh yolu ilə həllini 30 ildən artıq bir 
müddətdə gözləyən vətəndaşların səbir limitinin tükənməsi haqqında bütün beynəlxalq qurumlarda yüksək  
səviyyəli görüşlərdə səsləndirdiyi açıq mesajları da öz işini görmüş oldu. 

2003-cü ildən 2020-ci il sentyabrın 20-də Vətən müharibəsinin ikinci 44 günlük mərhələsi başlayana 

qədər münaqişənin həlli üçün sülh danışıqları əvvəlki formatda davam etsə də, bütün bunlar, çox təəssüf ki, 
nəticəsiz qalmışdı [2, s.1]. Bu ilk növbədə məsələyə yanaşmada qeyri-konstruktiv mövqe tutan Ermənistanın, 
sonra da ona havadarlıq edən ölkələrin, nəhayət Azərbaycanın münaqişəni öz gücü ilə həll etməsindən sonra  
bizi yenidən əvvəlki danışıqlar formatına qaytarmağa cəhd edən Minsk qrupu həmsədrlərinin təqsirində irəli 
gəlirdi. 

Sonda qeyd etməliyik ki, İ.Əliyevin uğurlu xarici siyasət kursunun nəticələri, o cümlədən Dağlıq 
Qarabağ probleminin siyasi yolla həlli istiqamətində fəaliyyəti tezliklə öz bəhrəsini verdi. Vətən 

müharibəsinin 44 günlük ikinci mərhələsində tarixi ədalət bərpa olundu [5, s.4]. Minsk qrupunun həmsədr 
ölkələri, təcavüzkarın bütün havadarları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinin qarşısını ala, 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə mane ola bilmədilər. 

Bu, eyni zamanda milli dövlətçiliyimizin ağır sınağa çəkdiyi 30 ildən çox davam edən çətin və gərgin 
günlərin arxada qalması idi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛЬХАМА АЛИЕВА ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОГО КАРАБАХА 

Абасзаде Н.М. 

 

С 2003 года произошли значительные качественные изменения в направлении политического 
решения нагорно-карабахского конфликта. Ильхам Алиев не отступил от своей принципиальной и 
справедливой позиции в урегулировании конфликта, несмотря на то, что крупные державы и 

международные организации подходят к этому вопросу на основе двойных стандартов. 
Изменение позиции международных организаций в конфликте и выражение другого мнения по 

поводу заявлений о том, что Азербайджан прав и признает свою территориальную целостность, 
означает, что позиция нашего президента принимается во внимание. 

http://ru.strategiya.az/news.php?id=124627
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Результаты успешного внешнеполитического курса Ильхама Алиева вскоре принесли свои 
плоды. Историческая справедливость была восстановлена на втором этапе 44-дневной войны. 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, конфликт, Минская группа, политический, 
международный, война 

 
SUMMARY 

 

ILHAM ALIYEV'S ACTIVITIES ON POLITICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF 

NORTHERN KARABAKH 

Abbaszade N.M. 

 

Since 2003, significant qualitative changes have taken place in the direction of a political solution to 
the Nagorno-Karabakh conflict. Ilham Aliyev did not back down from his principled and fair position in the 
settlement of the conflict, despite the fact that major powers and international organizations approach this 
issue on the basis of double standards. 

The change in the position of international organizations in the conflict and the expression of a 

different opinion on the statements that Azerbaijan is right and recognizes its territorial integrity means that 
the position of our president is taken into account. 

The results of Ilham Aliyev's successful foreign policy soon bore fruit. Historical justice was restored 
in the second phase of the 44-day war. 

Key words: Nagorno-Karabakh, conflict, Minsk Group, political, international, war 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

Abdiyev C.Y. 

Bakı şəhəri 160 saylı klassik gimnaziya 

160klassikgimnaziya@bakuedu.gov.az 

 
 

Xülasə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu sözlərlə dövlət idarəçiliyi sahəsində 
əsas prinsipini elan edərək demişdir: “Vətəndaşlar dövlətə deyil, dövlət vətəndaşlara xidmət etməlidir” [3, 
s.54]. Bu prinsip 2003-cü ildən bəri daha da intensivləşmiş idarəetmə islahatlarında ölkə vətəndaşlarının 
maraqlarının ön plana çıxdığını bir daha təsdiqləyir. Ardıcıl institusional islahatlar dövlət məmurlarının ölkə 
vətəndaşlarına göstərdiyi xidmətləri daha da əkmilləşdirmək məqsədi daşıyır. 

Açar sözlər: islahat, idarəetmə, kadr, iqtisadi, siyasət,vitse-prezident, struktur, referendum 

Ölkə rəhbərliyinin istifadə etdiyi idarəetmə mexanizminin əsas xüsusiyyətlərindən biri, hər bir 
məmurun işini əldə edilən konkret nəticələr əsasında qiymətləndirməkdir. Görülmüş işin nəticələrə görə 
qiymətləndirilməsi prinsipi, bir qayda olaraq, dövlət məmurlarının işlərinə daha məsuliyyətli yanaşmalarına  
kömək edir, digər tərəfdən, dövlət idarəçiliyinin daha səmərəli və məhsuldar işləməsinə zəmin yaradır. 2003- 

cü ildə Nazirlər Kabinetinin ilk iclasında Prezident İlham Əliyev yeni təsdiqlənmiş hökumət üzvlərinə 
müraciət edərək demişdi: “Qeyd etmək istərdim ki, hər birinizin bundan sonrakı fəaliyyəti nəticələrdən asılı  
olacaq. Bütün sahələrdə nəticələr olmalıdır ... Hər kəsdən öz işinə məsuliyyətli yanaşmasını və vəzifə 
borcunu vicdanla yerinə yetirməsini tələb edirəm” [3, s.54]. 

Bu gün idarəetmə sistemində edilən dəyişikliklər idarəetmə mexanizmində müasir metod və formaların 
tətbiqinə, bəzi dövlət orqanlarında fəaliyyətsizliyin və ətalətin aradan qaldırılmasına, onların 
koordinasiyasının daha səmərəli, çevik təşkil edilməsinə və müasir tələblərə uyğun olaraq dövlət qulluğunun  
qurulmasına yönəlmişdir. 

Dövlət başçısı artıq ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz vəzifələri 
müəyyən etmişdir. Bunlar, əslində, iqtisadi quruculuq prosesində yeni mərhələnin vəzifələri sayıla bilər.  
Dövlət orqanlarının bu vəzifələri uğurla yerinə yetirməsi həm də ölkə vətəndaşları qarşısında məsuliyyətlidir. 
Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün işə peşəkar yanaşmaqla yanaşı, komanda prinsipinə ciddi riayət 
etmək də lazımdır. Komanda prinsipi, bütün dövlət məmurlarının eyni şəkildə düşünməsinin zəruriliyini  
deyil, ölkənin inkişafının strateji istiqamətləri ilə bağlı ortaq mövqenin nümayişini, qarşıya qoyulan 

mailto:160klassikgimnaziya@bakuedu.gov.az
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məqsədlərin reallaşdırılması naminə bütün səylərin səfərbər edilməsi məqsədlərini nəzərdə tutur. Qeyri- 
səmimi, ətalətliyi ilə seçilən, siyasi müstəvidə fürsətçi dəyişikliklərə əsaslanan, əmr prinsipinə heç əməl 
etməyən məmurlarla, Azərbaycanın inkişafı naminə məqsədlərimizə çatmaq yolunda çox vaxt itirə bilərik. 

Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyevin yerli sahibkarlarla görüşündə dövlət məmurlarının vahid bir 

komanda şəklində işinin əhəmiyyətini qeyd etməsi təsadüfi deyildi: “Azərbaycanın böyük gələcəyi var.  
Azərbaycanda sabitlik var. Azərbaycanın əla insan potensialı, əsl peşəkarları var. Təbii ki, siyasi iradə də 
var. Yerlərimizdə hamımız vahid bir komanda olaraq bu istiqamətdə çalışsaq, əminəm ki, yaxın gələcəkdə 
Azərbaycanda sahibkarlar üçün heç bir problem olmayacaq” [3, s.181]. 

Prezident İlham Əliyevin çıxışlarına və söylədiyi fikirlərə əsaslanaraq kadr siyasətinin konturlarını da  
görə bilərik. Cənab Prezident müsahibələrinin birində qeyd edir: “Hesab edirəm ki, Azərbaycanda çox güclü  

insan resursları potensialı yaranıb. Bu potensial, peşəkarlar qorunmalıdır. Sizə deyim ki, Azərbaycanda  
onların sayı o qədər də çox deyil. Təbii ki, mən bütün məmurlara eyni cür yanaşıram. Mən ayrı-seçkiliyə yol 
vermirəm və hesab edirəm ki, vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirənlər, əlbəttə ki, işlərini davam 
etdirməlidirlər" [4, s.12]. 

Kadr məsələsinə gəldikdə, hər bir məmur dövlət maraqlarına cavab verən meyarları rəhbər tutmalı, öz 
fəaliyyəti ilə kadr siyasətinə kölgə salmamalıdır. Ayrı-ayrı məmurların kadrlarla bağlı özbaşınalığı 
nəticəsində kadr potensialının itirilməsinə, onlara səthi və subyektiv yanaşmaya yol verilməməlidir. 
Azərbaycanda institusional islahatların mahiyyətinin, məqsəd və vəzifələrinin düzgün qiymətləndirilməsi 

struktur islahatlarının uğurla həyata keçirilməsinin həlledici şərtlərindən biridir. Lakin müşahidələr göstərir 
ki, idarəetmə islahatlarının "fəlsəfəsi" ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. 

İqtisadi və təşkilati baxımdan müsbət nəticələr yalnız idarəetmə islahatları, bir qayda olaraq, sərbəst  
iqtisadiyyatın inkişafı və bürokratik meyllərin aradan qaldırılması, çevik idarəetmə və koordinasiya üçün 
şərait yaradılması nəticəsində əldə edilir. Ümumiyyətlə, dövlət idarəetmə sistemində islahatlar ağrılı və 
mürəkkəb bir prosesdir. Lakin güclü və sabit siyasi gücə malik olan ölkələrdə iqtisadi islahatlar və struktur 

dəyişiklikləri problemsiz gedir, çünki hakimiyyətin siyasi gücü bu islahatlar yolunda yaranan "maneələri" 
aşmağı asanlaşdırır. 

Azərbaycan, bütün postsovet ölkələri və keçmiş sovet respublikaları kimi, ümumi "reseptlərə" 
əsaslanan bazar iqtisadiyyatına keçmişdir. Bu mənada, transformasiya dövrünü yaşayan ölkələrdə iqtisadi 
islahatların gedişi və mərhələləri, demək olar ki, bir-birindən fərqlənməmişdir. Əsas fərq bu ölkələrin seçdiyi 
tənzimləmə və idarəetmə modelindədir. 

Fərqli iqtisadi potensiala, sənaye strukturuna, milli iqtisadi maraqlara, geosiyasi mövqeyə və yeni  

iqtisadi əlaqələrin formalaşma sürətinə malik olan ölkələrin tənzimləmə modelləri və idarəetmə sistemi,  
əlbəttə ki, eyni ola bilməz. Prezident İlham Əliyev buna əsaslanaraq sosial-iqtisadi inkişafın spesifik 
xüsusiyyətlərini və mövcud reallıqları nəzərə alaraq Azərbaycanda iqtisadi tənzimləmə və idarəetmə sistemi 
modelini qurmuşdur. 

Dövlət idarəetmə sisteminin yenidən qurulması zamanı diqqət edilməli olan vacib məsələlərdən biri də 
iqtisadi islahatların tempi ilə idarəetmə islahatlarının düzgün əlaqələndirilməsidir.  Yəni idarəetmə sisteminin 
yenidən qurulması və yeni bir iqtisadi sistemin formalaşması bir-birini tamamlamalıdır. Bu baxımdan 
ölkəmizdə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi iqtisadi islahatların gedişi ilə sinxronlaşır və bu da öz 

növbəsində iqtisadiyyatın səmərəli tənzimlənməsi üçün əlverişli şərait yaradır. 
Hazırda dövlət idarəetmə sistemində islahatların yeni mərhələsi həyata keçirilir. Struktur islahatlarının 

uğurla başa çatdırılması dövlət orqanlarının hüquq və səlahiyyətlərinin balansından, idarəetmə sistemində 
şəffaflığın təmin edilməsindən və iqtisadiyyatda bürokratiyanın ləğvindən asılıdır. Bu isə son nəticədə, 
dövlət qurumları ilə biznes sektoru arasında daha sağlam əsasda əlaqələrin qurulması üçün şərait yaradır. 

İqtisadiyyatın liberallaşması və yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması, dövlət və özəl sektor 
arasındakı nisbətin dəyişməsi özlüyündə dövlətin iqtisadi funksiyalarını müəyyən etmir. Həm Qərbi, həm də 

Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, bu ölkələrdə iqtisadi inkişaf eyni prinsiplərə əsaslansa da, 
dövlətin iqtisadiyyatda rolu fərqlidir. Bu fərq ilk növbədə hər bir dövlətin özü üçün qoyduğu vəzifələrin 
müxtəlifliyindən, onların həyata keçirilməsi üçün seçilmiş üsul və vasitələrdən irəli gəlir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və dövlət quruculuğu sahəsində ölkəmizin əldə etdiyi 
uğurlara əsaslanaraq dövlət idarəetmə aparatının yenidən təşkili yeni iqtisadi nizamın prinsipləri, bugünkü 
inteqrasiya reallıqları, müstəqil dövlətimizin qloballaşan dünyaya qoşulması, milli iqtisadiyyatın inkişaf 
tendensiyaları və son olaraq ortaya çıxan iqtisadi sistemin tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. 

İdarəetmə sistemindəki islahatlar ayrı-ayrı dövlət orqanlarının ləğvi və ya birləşməsi, yaxud yeni 
strukturların yaradılması kimi xarakterizə edilə bilməz. İnstitusional islahatlar, ilk növbədə, dövlət 
strukturlarının tənzimləyici rolunun gücləndirilməsini və fəaliyyətlərinin səmərəliliyini təmin etməlidir. Bu,  
heç bir halda bürokratik meyllərin dərinləşdiyini ifadə etmir. Əksinə, idarəetmə sistemində aparılan islahatlar 
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dövlət orqanlarının bürokratizasiyasına və iqtisadiyyatda dövlət inhisarçılığının aradan qaldırılmasına şərait  
yaratmalıdır. 

İdarəetmə islahatları dövlət orqanlarının əsasnamələrinə yenidən baxılmasını və ciddi şəkildə 
araşdırılmasını tələb edir. Beləliklə, bir çox iqtisadi yönümlü dövlət orqanlarının fəaliyyətində üst-üstə düşən 

funksiyalar və vəzifələr var. Mövcud qaydaların dəfələrlə hazırlanması iqtisadi idarəetmə sahəsində 
təkrarlanmanı aradan qaldıra bilər. Dövlət orqanlarının təşkilati strukturunu ümumi meyarlar və prinsiplər 
əsasında formalaşdırmaq üçün nazirliklər, komitələr üçün yeni nümunəvi tənzimləmə hazırlamaq da 
məsləhət görülür. 

Azərbaycanın dövlət idarəetmə aparatında nəzərdə tutulan, ölkənin mövcud reallıqlarına cavab verən 
dəyişikliklər Əsas Qanununun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Konstitusiyaya görə, ali icra 

hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məxsusdur [2, m.99]. Dövlət idarəetmə aparatı bu 
prinsipə uyğun olaraq işləməli və təkmilləşməlidir. 

Azərbaycanda prezident respublikasının idarəetmə formasının seçilməsi iqtisadi sistemin 
transformasiyasını sürətləndirmək və köklü iqtisadi islahatlar aparmaq baxımından özünü doğrultmuşdur. 
Təsadüfi deyil ki, bir çox ekspertlər prezident respublikası formasında dövlət idarəçiliyinin keçid dövründə 
olan ölkələr üçün daha uyğun olduğunu düşünürlər. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası iqtisadi 
idarəetmə sahəsində ən yüksək dövlət orqanlarının əsas vəzifələri olan hüquq və səlahiyyətləri dəqiq 
müəyyən etmişdir. Ali icra hakimiyyəti - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dövlətin iqtisadi və sosial 

proqramlarını təsdiq edir və sosial-iqtisadi siyasəti müəyyənləşdirir. Nazirlər Kabineti, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin yuxarı icra orqanı olaraq, dövlət proqramlarının, yəni dövlət başçısının müəyyən 
etdiyi iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri 
daxilində müvafiq proqramların həyata keçirilməsində iştirak edir, dövlətin ayrı-ayrı sektorlarda 
planlaşdırdığı siyasəti həyata keçirirlər. 

26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilən ümumxalq səsverməsində (referendumunda) "Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Referendum Aktı qəbul edilmişdir [4, s.10]. Konstitusiya islahatları çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri institutu yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin 21 fevral 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti təyin edilməsi ölkəmizin dövlət idarəçiliyi tarixində yeni mərhələnin əsasını qoymuş 
oldu [1, s.1]. Bu təyinat, yüksək dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və daha da gücləndirilməsi, hüquqi 

dövlət quruculuğu prosesinin sürətləndirilməsi, dövlət orqanlarında qərarların tez qəbul edilməsi və sosial və 
humanitar sahədə dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Bu gün, ölkə iqtisadiyyatının sürətlə yeniləşdiyi bir vaxtda, iqtisadi yönümlü dövlət orqanlarının 
fəaliyyətinin səmərəli əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Dövlət idarəetmə 
sistemindəki islahatlar ilk növbədə iqtisadi idarəetmə və tənzimləmə yükünün dövlət orqanları arasında 
səmərəli və ədalətli bölgüsünə yönəldilməlidir. 

Sonda qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin iqtisadi məsələlərə 

sistemli və hərtərəfli yanaşması yeni islahatların gedişatına mane olan amillərin, iqtisadiyyatımızın zəif 
nöqtələrinin vaxtında müəyyən edilməsində həlledici rol oynamışdır. Bu yanaşma daha səmərəli fəaliyyətə 
xidmət edəcək iqtisadi siyasət hazırlayan və onu əlaqələndirən strukturlar üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Абдиев Дж.Я. 

 

Одной из основных особенностей современного механизма управления в Азербайджанской 
Республике является оценка работы каждого должностного лица на основе конкретных полученных 
результатов. Для достижения поставленных целей, помимо профессионального подхода к работе,  
необходимо неукоснительно придерживаться командного принципа. Правильная оценка сущности, 
целей и задач институциональных реформ в Азербайджане является одним из решающих условий 

успешной реализации структурных реформ. Сегодня, когда экономика страны стремительно 
обновляется, особенно важно обеспечить эффективную координацию деятельности экономически 
ориентированных государственных структур. 

Ключевые слова: реформа, управление, кадры, экономика, политика, структура, референдум 

 
SUMMARY 

 

IMPROVEMENT OF THE GOVERNMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Abdiyev D.Y. 

 

One of the main features of the modern management mechanism in the Republic of Azerbaijan is the 
assessment of the work of each official on the basis of specific results obtained. To achieve these goals, in 

addition to a professional approach to work, it is necessary to strictly adhere to the team principle. A correct 
assessment of the essence, goals and objectives of institutional reforms in Azerbaijan is one of the decisive 
conditions for the successful implementation of structural reforms. Today, when the country's economy is 
rapidly renewing itself, it is especially important to ensure effective coordination of the activities of 
economically oriented state structures. 

Key words: reform, management, personnel, economics, politics, structure, referendum 

 

 

AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİNİN UĞURLARI 

Abdullayeva Z.H., Hüseynova L.İ. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
abdullayeva_fuad_2018@mail.ru 

 
 

Xülasə. Unikal bir regionda yerləşən ölkəmiz tarazlaşdırılmış müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. 
Azərbaycan Respublikasının regionda apardığı müstəqil və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu beynəlxalq 
müstəvidə onun mövqeyini daha da möhkəmləndirmişdir. Bu Heydər Əliyev dühasının müstəqil 
dövlətçiliyimizin xarici siyasət konsepsiyasına gətirdiyi böyük uğurdur. Ölkəmizin qlobal əhəmiyyətli neft- 
qaz və nəqliyyat-daşınma layihələri milli təhlükəsizliyi təmin edən faktorlardandır. Son onilliklərdə 
Azərbaycan yeni layihələr irəli sürməklə bərabər, beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır. Müasir 

dövrdə Azərbaycan Respublikası strateji tərəfdaşlarla əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xeyli önəm verir. 
Açar sözlər: müstəqil dövlət, xarici siyasət, qonşu dövlətlər, beynəlxalq münasibətlər, strateji 

tərəfdaşlıq. 

Qloballaşma prosesinin sürətlə genişləndiyi bir dövrdə baş verən sürətli və ziddiyyətli geosiyasi 

dəyişikliklər dövlətlərin müstəqil xarici siyasət həyata keçirmək istəklərini daha da fəallaşdırır. 
Azərbaycanın dünya birliyində öz layiqli yerini tutması, onun həyata keçirdiyi siyasətin milli və bəşəri 
maraqların tarazlığı üzərində formalaşmasıdır. Azərbaycanın xarici siyasətdə əldə etdiyi bu böyük 
uğurların əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 

Dövlət müstəqilliyini 1991-ci ildə elan edən ölkəmiz, xarici ölkələrlə diplomatik münasibətlərini 1992- 
ci ildən etibarən qurmağa başlamışdır. Hazırda 178 ölkə ilə diplomatik münasibətlərimiz vardır. Azərbaycan 
ilk diplomatik münasibətləri qardaş Türkiyə dövləti ilə yaradılmışdır. Bununla yanaşı 27 Avropa, 26 Asiya, 

mailto:abdullayeva_fuad_2018@mail.ru
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10 Afrika, 4 Amerika, 2 Okeaniya dövlətləri ilə diplomatik münasibətlər mövcuddur. Əldə etdiyimiz böyük 
tarixi qələbə dünya ölkələrinin Azərbaycanla əlaqələrinin genişlənməsinə marağını daha da artırmışdır. 

Azərbaycanın xarici siyasət xəttinin tarixinə nəzər yetirdikdə, Prezident yanında Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzinin rəmzi olaraq ayırdığı 3 mərhələni qeyd etmək olar. Birinci mərhələ müstəqilliyin ilk illərini əhatə  

edir. Bu xaos dövrü kimi qiymətləndirilir və aparılan xarici siyasət xətti kortəbii və sistemsiz kimi 
xarakterizə olunur. Belə ki, ölkəmizin yerləşdiyi geosiyasi məkanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmır, aktual  
məsələlər düzgün təhlil olunmurdu. Eyni zamanda hakimiyyətdə olan şəxslərin qeyri-peşəkar fəaliyyəti, 
erməni diasporunun təzyiqi, davamlı erməni işğalı da xarici siyasətimizin uğursuzluğunun əsas səbəblərindən 
idi. Ölkənmiz sanki beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuşdur. Bu mərhələ xarici siyasətimizdə itirilmiş illər 
hesab edilir. 

Azərbaycanın xarici siyasətinin 1993-2003-cü illərində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi altında müstəqil xarici siyasətimiz formalaşdı. Artıq qonşu dövlətlərlə münasibətlərdə 
sabitləşmə yaranırdı. Ölkəmiz tarazlaşdırılmış xarici siyasət xəttini həyata keçirməyə başladı. İiqtisadi 
potensialımızn xarici siyasət mövqelərinin gücləndirilməsinə imkan verirdi. Artıq dünya 
azərbaycanlılarının mütəşəkkil fəaliyyət göstərməyə başladı. Bununla da Azərbaycanın beynəlxalq 
müstəvidə təcrid vəziyyətindən çıxması reallaşdı. 

Unikal bir regionda yerləşən ölkəmiz tarazlaşdırılmış müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. 

Müasir dövrdə dünyada müəyyən dairələr bir müsəlman dövləti kimi Azərbaycanın müstəqilliyini, sivil 
və demokrativ inkişaf xəttini qəbul etmək istəmir. Qeyd etməliyik ki, geosiyasi baxımdan əlverişli 
mövqedə yerləşən Qafqaz regionu əbədi mübarizələr meydanı olmuş və   diqqəti cəlb etmişdir. Heydər 
Əliyev dühasının müstəqil dövlətçiliyimizin xarici siyasət konsepsiyasına gətirdiyi böyük uğurun 
nəticəsidir ki, Azərbaycan regionda müstəqil və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirir. 

2003-cü ildən sonra Azərbaycanın xarici siyasət xətti hormətli Prezident İlham Əliyev tərəffindən 

formalaşmış ənənələr əsasında davam etdirilir. Böyük inamla qeyd edə bilərik ki, xarici siyasətimiz yeni 
bir səviyyəyə yüksəlmişdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilmişdir. 

Hazırda Azərbaycan regional əhəmiyyətli layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış etməklə, beynəlxalq 
aləmdə böyük nüfuz qazanmışd. O, 2011-ci ildə Qoşulmamaq Hərəkatına üzv olaraq öz müstəqil xarici 
siyasi kursunu bəyan etmişdir. Ölkəmiz yalnız BMT ilə deyil, Avropa İttifaqı, NATO, Körfəz Əməkdaşlıq 
Şurası, Ərəb Dövlətləri Liqası, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Afrika İttifaqı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı və 
başqaları ilə də əlaqələrə malikdir. 

Keçən müddətdə bunlarla yanaşı ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Türk Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Avropa Şurası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və  
digər qurumlarla dinamik şəkildə əməkdaşlıq əlaqələrini həyata keşirmişlər. Azərbaycanla bu təşkilatla 
arasında əlaqələr ədalətli və təhlükəsiz beynəlxalq münasibətlər sisteminin tələblərinə tam uyğun şəkildə  
həyata keçirilib. 

Azərbaycanla regiondakı ölkələr arasında bir neçə üçtərəfli əməkdaşlıq əlaqələri yaranmışdır ki, bunun 
da əsas təşəbbüskar bizim ölkəmizdir. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-İran-Türkiyə, 
Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan və Azərbaycan-Rusiya-İran formatları regional məsələlərin müzakirəsi, 

əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan təcavüzkar Ermənistanı çıxmaq  
şərtilə bütün qonşuları ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlərə xüsusi önəm verir. 

Ölkəmizin qlobal əhəmiyyətli neft-qaz və nəqliyyat-daşınma layihələrini milli təhlükəsizliyimizin 
qarantı hesab edə bilərik. Son onilliklərdə Azərbaycan yeni layihələr irəli sürməklə bərabər, TAP, TANAP, 
"Cənub Qaz Dəhlizi" kimi beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaratmışdır ki, bu da Azərbaycan rəhbərliyinin 
düzgün siyasətinin nəticəsidir. Avropa İnvestisiya Bankı "Cənub Qaz Dəhlizi" üçün böyük miqdarda vəsait 
ayırmışdır. Prezident İlham Əliyevin fəal diplomatik fəaliyyəti sayəsində ölkəmizin "Yeni İpək Yolu" 

proyektinin əsas iştirakçıları sırasına daxil olmaqla, bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən daşımalarda 
iştirak edəcəkdir. Artıq bu istiqamətdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti istifadəyə verilmişdir ki, bu da 
əhəmiyyətli strateji bir addım hesab oluna bilər. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası strateji tərəfdaş olduğu ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli 
inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Beləki, ölkəmiz 17 dövlətlə strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə 
imzalamışdır. Bu dövlətlər arasında ənənəvi tərəfdaşlarla yanaşı yeni ölkələr də var. Bunlardan 9-u 
Avropa ölkəsi(Litva, Polşa, Rumıniya, Xorvatiya, İtaliya, Macarıstan, Bolqarıstan, Çex Respublikası, 

Serbiya), 3-ü Azərbaycanın dərin tarixi köklərlə bağlı olduğu türkdilli ölkələr (Türkiyə, Qazaxıstan, 
Özbəkistan), digərləri isə post-Sovet məkanından olan ənənəvi tərəfdaşlarıdır (Rusiya, Ukrayna, 
Gürcüstan, Moldova). Pakistan bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycana tam dəstək verən ölkədir. 
Biz Pakistanla da strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikdir. 
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Müstəqillik əldə edən sovet respublikaları arasında Azərbaycan ən çox zərbə alan və parçalanmaq 
təhlükəsi ilə üzləşən ölkə idi. Belə gərgin şəraitdə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın 
xarici siyasət kursunun əsasları müəyyən edildi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş rəsmi qəbulda Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət strategiyasından bəhs edərkən xüsusi vurğulamışdı: "Xarici siyasət 

prioritetləri məhz o illərdə müəyyən edildi. Azərbaycan müasir dünyəvi dövlət kimi öz inkişafına 
başladı. Yəni, məhz o illərdə ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı strateji addımlar atılmışdır. Bu gün tarix 
göstərir ki, bu, yeganə düzgün yol idi". 

Milli maraqlara söykənən Azərbaycan, xarici siyasət sahəsində böyük uğurlar əldə edib. Ölkəmiz 
bu gün dünyada çox böyük hörmətə malik olan ölkə kimi tanınır. Azərbaycan regionda və daha geniş 

məkanda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mühiti formalaşdırmışdır. Təcavüzkar Ermənistan 
istisna olunmaqla, mehriban qonşuluq prinsipinin əsas meyarlardan biri oldüğunu qeyd etmək olar. 

Böyük fərəh hissi ilə qeyd etməliyik ki, artıq Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində yaranan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşub və ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edilib. Hal-hazırda işğaldan 
azad olunan ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa işləri həyata keçirilir. Azərbaycan tərəfi Ermənistanın öz əsassız  
iddalarından əl çəkəcəyi halda, əməkdaşlıq üçün qapıların açıq olacağını dəfələrlə vurğulayır. 

Ulu Öndərin balanslaşdırılımış və reallığı nəzərə alan müstəqil siyasəti nəticəsində Azərbaycan 
inkişaf etdi, müstəqil dövlət kimi formalaşdı və bu proses indi də davam edir. Keçən müddətdə 

Azərbaycan xalqının mənafeyi əsasında müəyyən olunan və milli maraqlardan qaynaqlanan yeni xarici 
siyasət strategiyası öz səmərəliliyini sübut etdi. Hazırda dünyada müşahidə olunan sürətli geosiyasi, 
iqtisadi və hərbi-təhlükəsizlik proseslərinin məntiqinə uyğun olaraq milli maraqlar əsasında xarici 
siyasətin qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

УСПЕХИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Абдуллаева З.Х., Гусейнова Л.И. 

 

Наша страна, расположенная в уникальном регионе, проводит взвешенную и независимую 
внешнюю политику. Независимый и сбалансированный внешнеполитический курс Азербайджанской 
Республики в регионе еще больше укрепил ее позиции на международной арене. Это большой успех 
гения Гейдара Алиева во внешнеполитической концепции нашей независимой государственности. 
Нефтегазовые и транспортные проекты нашей страны мирового значения - один из факторов 
обеспечения национальной безопасности. В последние десятилетия в Азербайджане начались 

международные проекты и налажено международное сотрудничество. В наше время 
Азербайджанская Республика придает большое значение всестороннему развитию сотрудничества со 
стратегическими партнерами. 

Ключевые слова: независимое государство, внешняя политика, соседние страны, 
международные отношения, стратегическое партнерство. 
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SUMMARY 

 

SUCCESSES OF AZERBAIJAN'S FOREIGN POLICY 

Abdullayeva Z.H., Hüseynova L.İ. 

 

Our country, located in a unique region, pursues a balanced and independent foreign policy. The 
independent and balanced foreign policy course of the Republic of Azerbaijan in the region has further 
strengthened its position in the international arena. This is a great success brought by the genius of Heydar 
Aliyev to the foreign policy concept of our independent statehood. Our country's oil and gas and transport 
projects of global importance are among the factors ensuring national security. In recent decades, Azerbaijan 

has launched international projects and established international cooperation. In modern times, the Republic 
of Azerbaijan attaches great importance to the comprehensive development of cooperation with strategic 
partners. 

Key words: independent state, foreign policy, neighboring countries, international relations, strategic 
partnership 
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Xülasə. Məqalədə ermənilərin Azərbaycan ərazisində hansı yollarla məskunlaşması, görkəmli 
alimlərin, yazıçıların, siyasi və ictimai xadimlərin ermənilər haqqında söylədiyi fikirlərə nəzər salınır. 
Azərbaycan xalqının öz döğma yurdlarından didərgin düşməsi, torpaqların ermənilər tərəfindən işğalı, 
ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər göstərilir. 

Açar sözlər: ermənilərin Azərbaycan ərazisidə məskunlaşması, dahilərin ermənilər haqqında fikirləri, 

Dağlıq Qarabağ, Zəfər müharibəsi 

Əsrlər boyu Ermənistan qurmaq arzusunda olan ermənilər, sonda qədim Azərbaycan torpaqlarında 
məskunlaşdılar. Gürcü alimi Quram Raxulinin rus dilində yazdığı “Ermənilər Ermənistan axtarır” əsərində 
yazırdı ki, erməni dövləti Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda yaranıb, indi də dünyanın hər yerində yeni erməni 
əraziləri axtarırlar, çünki ermənilər dünyanın hər yerinə yayılıblar və yaşadıqları hər ərazinin onlara aid 

olduğunu subut etməyə çalışırlar. Halbuku onların Qərbi Azərbaycana gəlmə olduqlarını bilirlər”. 
1827-ci ildə ruslar İrəvanı alanda əhalinin 70 faizi türkdilli əhali, qalanı isə erməni, yəzdi kürd və 

başqa millətin nümayəndələri idi. İrəvan Bakı və Gəncədən sonra üçüncü Azərbaycan şəhəri idi. İrəvan 
qalası Qaraqoyunlu dövlətinin başçısı Qara Yusifin (1410-1420) oğlu Pir Budağın şərəfinə tikilmişdir. 
Fransız səyyahı Jan-Batist Tavernye 1655-ci ildə İrəvanda olarkən yazıb ki, şəhər qalasında yaşayan əhalinin 
hamısı müsəlman idi. Bunda 8 il sonra orada olan Jan Şarden yazırdı: Qalada 800 ev var və onların hamısı  
farsdır (Azərbaycan). 

N.Məmmədov 2010-cu ildə yazdığı “Erməni yalanları və tarixi həqiqətlər” əsərində dünyanın müxtəlif 

millətlərindən olan tarixi şəxsiyyətlərin ermənilər haqqında dediklərinin bir hissəsini nəşr etdirmişdir. 
Onlardan: fransız yazıçısı və səyyahı Aleksandr Düma yazırdı: “ Ermənilər həmişə başqa dinlərə qulluq edən 
hökmdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə onlar öz fikirlərini, hisslərini və məramlarını gizlədən 
vücudlara, habelə dələduzlara və fırıldaqçılara çevrilmişlər”. Fransız səyyyahı Qraf De Şolye isə yazıb: 
“Mən onlarla heç vaxt dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca murdar, riyakarlıqları olduqca 
dözülməz, əclaflıqları isə təəsüf doğurur”. 

Torpaqlarımızı mənimsədikləri kimi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, folklorumuzu da ozününkiləşdirən 

ermənilərin özlərinin söylədikləri fikirlər də maraqlıdır. Professor Leo (erməni kilsəsinin və milyonçuların 
pulu ilə yaranan mifik erməni tarixinin yaradıcılarından biri) etiraf edir: “Erməni aşıq yaradıcılığının yalnız 
kiçik əhəmiyyətsiz bir hissəsi bizim ədəbiyyata aiddir. Onun böyük hissəsi türk dilindədir. Nağıllarda və  
nəğmələrdə əks olunan həyatı ifadə etmək üçün türk dili daha əlverişli, obrazlı və zəngindir”. Erməni 
jurnalisti R.Açaryan qeyd edirdi ki, erməni dilinndə 4200 türk sözü var. Erməni tarixçisi Qevork Aslanın 
1914-cü ildə “Ermənistan və ermənilər” kitabından: “Ermənilərin dövlətçiliyi olmamışdır. Ona görə də 
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onlarda vətən hissi yoxdur. Bir dövlət kimi heç bir zaman mövcud olmamış xəyali  “böyük Ermənistan” 
yaratmaq ideyası dünyanın bütün haylarını (ermənilərini) birləşdirmək yolunda ümummilli konsepsiyadır”. 

Ermənilərin Azərbaycan ərazisində məskunlaşması müxtəlif tarixi dövrləri əhatə edir. “Türkmənçay” 
müqaviləsi imzalandıqda sonra (10 fevral 1828-ci il) bu proses daha da kütləvi hal almışdır. Rus sərkərdəsi 

İvan Paskeviçin (Cənubu Qafqazın işğalı və Təbrizin tutulmasında xidmətinə görə ona İrəvan qrafı titulu 
verilmişdir) rəhbərliyi ilə Azərbaycana İrandan 40 min, Türkiyədən 90 min erməni köçürüldü. 1828-1896-cı 
illərdə Türkiyə və İrandan 985 460 nəfəri Azərbaycanın qərb torpaqlarıda, qalan hissəsi isə Qarabağ və 
Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasında yerləşdirilmişdi. Ermənilər bu yerlərdə məskunlaşandan sonra 
azərbaycanlıları sıxışdırmağa başlamış, onların qarətçilik əməlləri adi hal almışdı. 

Böyük sərkərdə Teymurləng deyirdi:” Tarix mənə bir şeyi bağışlamayacaq – ermənilər bir etnos kimi 
məhv etmək istəsəmdə, ancaq eləmədiyəmə görə”. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Bakı şəhəri 7 sentyabr 2001-ci il tarixi 557 №-li 
Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində Ağdam və Füzuli 
rayonlarından didərgin düşmüş və çadır düşərgələrində müvəqqəti yerləşdirilmiş məcburi köçkünlərin bir 
qisminin həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentin Fərmanı”nda qeyd edilmişdir. 

“Ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarında, xüsusən Rusiyanın tərkibinə Azərbaycan xanlıqları kimi 
daxil olan Qarabağ və İrəvan xanlıqları ərazisində kütləvi şəkildə yerləşdirilməsi ilə bünövrəsi qoyulmuş bu 

problem XX əsrdə özünü bir neçə dəfə büruzə verərək torpaq iddiaları üçün zəmin yaratdı. Bu torpaq 
iddiaları bəzi qüvvələr tərəfindən erməni-azərbaycanlı qarşıdurması kimi qələmə verilirdi... 

Azərbaycanlılar ermənilər tərəfindən törədilmiş hər cür haqsızlıq və vəhşiliklərə dəfələrlə məruz 
qalsalar da, həmişə xalqımıza xas olan yüksək tolerantlıq, böyük dözüm və xeyirxahlıq nümayiş etdirmiş, 
tarixin hökmü ilə qonşu yaşamağa məhkum edilmiş iki xalq arasında normal münasibətlərin bərqərar olması 
üçün əlindən gələni etmişdir. Bu, Mirzə Fətəli Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, 

Cəfər Cabbarlı kimi böyük ədib və mütəfəkkirlərimizin əsərlərində də öz parlaq ifadəsini tapmışdır. 
1987-ci ildən başlayaraq ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan xalqı tərəfindən 

elə ilk günlərdən respublikanın ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldilmiş bir cəhd kimi qəbul olundu. 
Sərhədlərimizin toxunulmazlığı müxtəlif səviyyəli dövlət qurumları tərəfindən rəsmən dəfələrlə təsdiq edilsə  
də, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması məqsədini güdən məkrli 
siyasət mərhələ-mərhələ həyata keçirilirdi. Heç bir obyektiv əsasa istinad etməyən, qondarma səbəblərlə 
qəbul edilmiş qərarla Dağlıq Qarabağa müstəsna hüquqlar verildi, bir çox məsələlərin həlli birbaşa İttifaqın 

nazirlik və qurumlarına həvalə edildi. SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 1989-cu il yanvarın 12-də 
Muxtar Vilayətdə Xüsusi İdarə Komitəsi yaradıldı. 

Münaqişənin törədildiyi ilk gündən İttifaq mətbuatında onun haqqında gedən bütün yazılar kommunist  
senzurası süzgəcindən keçirilirdi. Münaqişənin əsl səbəbləri geniş ictimaiyyətdən gizlədilirdi. Erməni 
lobbisinin SSRİ məkanında və digər ölkələrdə yaydığı məlumatlar isə münaqişənin mahiyyətini tam təhrif 
edərək Dağlıq Qarabağda ermənilərin hüquqlarının pozulması haqqında yanlış təsəvvür yaratmağa xidmət 
edirdi. İnformasiya sahəsində başlanmış bu kampaniya tədricən siyasi müstəviyə keçirildi. Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək üçün piketlər, mitinqlər, tətillər təşkil etməklə təzyiq yoluna 

əl atıldı. Sonra isə Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar zorakılıq üsullarına-işdən qovulmaq, hədə- 
qorxu, hətta qətlə yetirmək hallarına məruz qaldılar. 

1991-1992-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağda vəziyyət günü-gündən gərginləşirdi. Xocalı faciəsi baş 
verdi. Xəyanət nəticəsində Şuşanın işğalı üçün zəmin yaradıldı. Xocalı faciəsi və Şuşanın zəbti ilə erməni  
silahlı qüvvələri əslində Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə siyasətini başa çatdırdılar. Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycanlı əhalisi silah və zor gücünə öz torpaqlarından didərgin salındı. 

Azərbaycanda mövcud olan daxili çəkişmələr, hakimiyyət mübarizəsi, müxtəlif qüvvələrin təxribatları, 

Milli Ordunun əvəzinə hakimiyyət uğrunda bir-biri ilə rəqabət aparan siyasi qüvvələrə mənsub silahlı 
dəstələrin yaradılması, cəbhə bölgələrində hərc-mərcliyin baş alıb getməsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə imkan yaratmışdı. Erməni separatçıları Azərbaycanın daxilində baş 
verən mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyətdən, ölkəni vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxarmış Azərbaycan 
rəhbərliyinin səriştəsiz siyasətindən çox çevik istifadə edərək, Dağlıq Qarabağla yanaşı onun ətrafındakı 
rayonların ərazilərini ardıcıl surətdə zəbt edirdilər.” 

Tarixi səhvlər isə ərazilərimizin ya dinc, ya da qeyri yolla işğalı ilə nəticələndi. Lakin səhvləri 

düzəltmək heç də gec deyil. Son illərin hadisələri göstərdi ki, Azərbaycanın həm hərbi, həm siyasi, həm də 
iqtisadi gücü buna qadirdir. 44 günluk Vətən müharibəsi buna bariz nümunə oldu. Bu Zəfər müharibəsində 
30 ilə yaxın mənfur düşmən tapdağında olan əzəli torpaqlarımızın azad olunması uğrundakı döyüşlərdə 
Müzəffər Prezidentimiz Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi və 
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komandanlığı altında əldə olunan tarixi qələbəmiz bir daha subut etdi ki, Azərbaycan xalqı vətənini 
qorumağa və bu yolda can əsirgəməməyə daim hazırdı. 
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АРМЯНЕ ИЩУТ АРМЕНИЮ 

Адигозалова Ш.А., Гасымова Т.А. 
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В статье рассматриваются пути расселения армян в Азербайджане, мысли выдающихся ученых, 
писателей, политиков и общественных деятелей об армянском народе. Изгнание азербайджанского 
народа из родных земель, оккупация земель армянами, зверства, совершаемые армянскими 
сепаратистами, также нашли отражение в этой статье 

Ключевые слова: поселение армян на территории Азербайджана, мысли выдающихся людей 
об армянах, Нагорный Карабах, Победоносная война. 
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ARMENIANS LOOKING FOR ARMENIA 

Adigozalova Sh.A., Gasimova T.A. 
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The article discusses the ways of resettlement of Armenians in Azerbaijan, the thoughts of prominent 
scientists, writers, politicians and public figures about the Armenian people. The expulsion of the 
Azerbaijani people from their native lands, the occupation of the lands by the Armenians, the atrocities 
committed by the Armenian separatists are also reflected in this article. 

Key words:   settlement of Armenians on the territory of Azerbaijan, thoughts of prominent people 

about Armenians, Nagorno-Karabakh, Victorious war 
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Xülasə. Müstəqilliyimiz yenidən bərpa edildikdən sonra tarixi irsimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda 
dövlətçiliyimiz ilə bağlı tarixi gerçəkliklərin ortaya çıxarılması dövlət quruculuğunun və ideoloji sahədə  
həyata keçirilən işin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Müstəqilliyin ilk illərindən etibarən 1918- 
ci il soyqırımı hadisələri və erməni xislətinin əsl simasi barədə tarixi sənədlərə əsaslanan həqiqətlər 

cəmiyyətə təqdim olunmağa başlandı. 1998-ci il martın 26-da Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci ildə 
törədilmiş soyqırımı hadisələrinə hüquqi qiymət verilməsi məqsədi ilə Ümumilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanın imzalanması və  
2013-cü ildə Quba şəhərində “Soyqırımı Memorial Kompleksi”yaradılması bu sahədə işin səmərəliyinin 
artırılmasına səbəb oldu. 

Açar sözlər:1918-ci soyqırımı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi, 

erməni vandalizmi 
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Müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra müasir Azərbaycan dövlətinin 1918-ci ildə yaradılmış 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu rəsmi sənədlərdə və mühüm görüşlərdə dəfələrlə xatırlanır 
və bir çox sahələrdə Cümhuriyyətin dövlətçilik ənənələrindən uğurla istifadə olunurdu. Cümhuriyyət 
dönəmində aci tarixi hadisələr kimi xatırlanan 1918-ci ilin mart ayından etibarən bir neçə ay ərzində 
ölkəmizin bir çox qəzalarında türk- müsəlmanlara qarşı erməni-daşnak, bolşevik qüvvələri tərəfindən həyata 

keçirilmiş kütləvi soyqırımlarını araşdırmaq və bu hadisələrə hüquqi qiymət verilməsi dövlətimizin həyata 
keçirdiyi mühim işlərdən biri idi . Düzdür Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 1918-ci il 
soyqırımlarının araşdırlması məqsədilə 1918-ci il iyul ayının 15-də xüsusi qərar ilə Föqəladə Təhqiqat 
Komissiyası yaradılmış və ölkə ərzaisində soyqırımları nəticəsində öldürülmüş dinc sakinlər, talan edilmiş 
mal və mülklər, yandırılmış dağıdılmış məscidlər, müxtəlif təyinatlı bina və evlər barədə məlumatlar 
toplanmış, cinayətkarlar müəyyənləşdirilmiş lakin mövcud siyasi durumla əlaqədar millətlər arasında 
münasibətləri gərginləşdirməmək məqsədilə məsələ saxlanılmış və bütün toplanmış materiallar arxivə 

verilmişdir. 70 il ərzində tarixin acı həqiqətləri- 1918-ci il soyqırımları barədə məlumatlar Azərbaycan 
cəmiyyətindən gizlədilmiş nəhayət müstəqilliyimiz bərpa edildikdən sonra zaman kəsində gizlədilmiş 
sənədlər işiq üzünə çıxdı və tarixçilərimiz bu məsələnin araşdırılımasına yönəldilər. 1991—ci ildən etibarən 
dövlət qəzetlərində 1918-ci il erməni vandalizmi ilə bağlı silsilə məqalələr dərc edilməyə başlanıldı. Birinci 
Qarabağ savaşının gedişatinda və atəşkəs dönəmində tarixçilərimiz tərəfindən bu münaqişənin tarixi 
köklərinin araşdırılması və xalqın bu sahədə maarifləndirilməsi ideoloji sahədə həyata keçirilən dövlət 
siyasətinin doğru istiqamətləndirildiyinin göstəricisi idi. Artıq 1918-ci il hadisələri və erməni xislətinin əsl 
simasi barədə tarixi sənədlərə əsaslanan həqiqətlər cəmiyyətə təqdim olunurdu. Bu hadisələrin ölkə başçısı  

tərəfindən qiymətləndirilməsi isə 1998-ci ilin mart ayında baş verdi. Beləki, 1998-ci il martın 26-da 
Azərbaycan xalqına qarşı1918-ci ildə törədilmiş soyqırımı hadisələrinə hüquqi qiymət vermək məqsədi ilə 
Ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” Fərman imzalamışdır. Fərmanın birinci bəndinə əsasən martın 31-i “Azərbaycanlıların soyqırımı 
günü” elan edilmişdir. Həmin ildən etibarən hər il 1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı günü dövlət 
səviyyəsində qeyd edilməyə bu sahədə araşdırılmalar aparılması və işiqlandırılması üçün daha geniş şaxəli 
dövlət qayğısı göstərilməyə başlandı. 

2007-ci ilin aprelində Quba şəhərindəki stadionun yaxınlığında tikinti işləri aparılarkən təsadüfən 
kütləvi məzarlığın aşkarlanması bu məsələlərə diqqəti yenidən cəlb etdi. Araşdırmalar nəticəsində kütləvi 
məzarlığın 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş Quba sakinlərinə aid olduğu məlum olmuşdur.  
Bu məslələrə dövlət səviyyəsində münasibət bildirldi və erməni millətçilərinin qanlı cinayətlərini dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq, Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin milli yaddaşının qorunması eləcə də 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 30 dekabr 2009-cu il tarixli sərancamı ilə Quba şəhərində “Soyqırımı Memorial 
Kompleksi”nin yaradılmasına başlanıldı. 18 sentyabr 2013-cü il tarixdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
ərsəyə gəlmiş Quba şəhərində “Soyqırımı Memorial Kompleksi”nin rəsmi açılışı həyata keçirildi və açılış 
mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
iştirak etdilər. Kompleks yalnız Qubada baş vermiş soyqırımı hadisələrini deyil, ümumilikdə 1918-ci ildə 
erməni vandalizminin qurbanı olmuş soydaşlarımızın xatirəsinə həsr olunmuşdur.“Soyqırımı Memorial 

Kompleksi” dövlətimizdə erməni vandalizmini özündə əks etdirən yeganə ideoloji mərkəz olaraq yaradıldı. 
Kompleksin əsas missiyası bu soyqırımı olduğu kimi bəyan etmək və Azərbaycan həqiqətlərini həm yerli, 
həm də beynəlxalq səviyyə də təbliğ etməkdir.İdeoloji sahədə həyata keçirilən bu uğurlu işin nəticəsində  
Kompleksdə yarandığı gündən etibarən yəni 2013-cü ildən bugünədək 1 milyona yaxın yerli və xarici 
ziyarətçi qəbul edilmiş və təbliğat məqsədli cox saylı simpozium, konfrans və dəyirmi masalar formatında 
tədbirlər keçirilmişdir. Hər il “31 mart- Azərbaycanlıların soyqırımı günü” ilə bağlı Respublika tədbiri Quba 
şəhərində “Soyqırımı Memorial Kompleksi”ndə keçirilir. Həmin gün on minlərlə insan Kompleksi ziyarət 

edir, soyqırımı qurbanları anılır və toplu məzarlığın yerləşdiyi “Xatirə abidəsi”nin önünə tər çiçəklər düzülür.  
Hər il 31 mart ərəfəsində respublikanın aparıcı televiziya və mətbuat orqanlarında tarixçilərin iştirakı ilə  
1918-ci il soyqırımlarına dair müxtəlif verilişlər təqdim olunur. 

Bütün göstərilənlərdən görünür ki, müstəqilliyimizin bərpasından keçən 30 il ərzində dövlət 
quruculuğunun bütün istiqamətlərində olduğu kimi 1918-ci ildə Azərbaycanlılara qarşı erməni daşnak, 
bolşevik dəstələri tərəfindən törədilmiş soyqırımlarının araşdırılması, eyni zamanda həm ölkə daxilində, həm  
də bütün dünyada tanıdılması istiqamətində dövlətimiz tərəfindən ardıcıl məqasədyönlü siyasət həyata 

keçirilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РАБОТА В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ ГЕНОЦИДА 1918 ГОДА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

После восстановления нашей независимости обладание нашим историческим наследием и в то 
же время раскрытие исторических реалий, связанных с нашей государственностью, стало одним из 
приоритетных направлений основы государственности и работы, проводимой в идеологической 

сфере. С первых лет независимости обществу стали предоставляться факты, основанные на 
исторических документах о событиях геноцида 1918 года и об истиннойсущностиармянского 
характера. С целью дать правовую оценку событиям геноцида, совершенного в 1918 году против 
азербайджанского народа ,26 марта 1998 года Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым был 
подписан Указ «О геноциде Азербайджанцев», имеющего большое историческое значение. Создание 
в 2013 году в городе Губа «Мемориального Комплекса Геноцида»повысило эффективность работы в 
этой области. 

Ключевые слова: геноцид 1918-го года, Азербайджанская Демократическая Республика, 
Губинский Мемориальный Комплекс Геноцида, армянский вандализм. 

 
 

SUMMARY 

 

THE FIELD OF RESEARCH AND PROPAGANDA OF THE 1918 GENOCIDE DURING THE 

LAST 30 YEARS OF OUR INDEPENDENCE 

 

After the restoration of independence, seizing of our historical heritage and at the same time the 
disclosure of the historical realities of our statehood became one of the priorities of state-building and 
ideological work.From the first years of independence, the facts based on historical documents about the 

events of the 1918 genocide and the true face of the Armenian character began to be presented to the 
public.The decree on the genocide of Azerbaijanis, signed by the general leader Heydar Aliyev on March 26, 
1998, which is of great historical significance, to give a legal assessment of the genocide committed against  
the Azerbaijani people in 1918 and the "Genocide Memorial Complex" in Guba in 2013. has resulted in 
improved efficiency in this area. 

Key words: 1918 genocide, Azerbaijan Democratic Republic, Quba Genocide Memorial Complex, 
armenian vandalism. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir ki, “dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin 

Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi  
Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik 
ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik 
arzusuna çatmasına nail olmuşdur” [2]. 

Bu dahi şəxsiyyətin - Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində ən böyük xidməti 90-cı illərin kəskin 
geosiyasi ziddiyyətləri şəraitində Azərbaycanı dövlət kimi məhv olmaq təhlükəsindən xilas etməsidir. 
Azərbaycanın mövcud olması, dövlətçiliyin qorunması həm də Azərbaycan xalqının azadlığını və 
müstəqilliyini qorumağı bacarmış Heydər Əliyev xalqının və Vətəninin xilaskarı missiyasını uğurla həyata 

keçirməklə çoxminillik tarimizdə ən uğurlu şəxsiyyət və dövlət xadimi təkrarsız ad qazandı. 
Azərbaycan dövlətçiliyinin və Prezident Heydər Əliyevin əzmi 1994-cü ilin oktyabrında və 1995-ci 

ilin martında dövlət çevrilişinə 2 cəhd zamanı ən çətin sınaqlardan keçdi [4, s.92]. Heydər Əliyev öz andına 
sadiq qalıb, lazım gəlsə, Vətənin müstəqilliyi və xalqının azadlığı uğrunda mübarizə yolunda canını qurban  
verməyə hazır olan bir prezident olduğunu nümayiş etdirdi. O, ən mürəkkəb, çətin anlarda belə, xalqına layiq 
cəsarətli lider kimi xalqını və vətənini problem içərisində qoymadı, dövlət başçısı postunu tərk etmədi. 

Dövlət başçısının qətiyyəti xalqı ruhlandırdı, gələcəyə inamını qaytardı, sabitlik və sakitlik quruldu. 
Məhz bu cür sabitlik, Heydər Əliyevi böyük bir dövlət xadimi kimi növbəti tarixi qələbəsinə gətirib 

çıxardı. Ölkədə sabitliyin bərqərar olması ilə Heydər Əliyev öz gücünə və təcrübəsinə güvənən parlaq bir 
siyasətçi kimi bir qətiyyətlə və dəfələrlə söylədiyi məşhur ifadəsinə sadiqliyini sübut etdi: Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyi əbədi, sarsılmaz, dönməz olacaqdır. 

Heydər Əliyev Qarabağ müharibəsinə münasibətdə də həmin vaxt yeganə mümkün olan düzgün 

mövqe tutdu. Müdrik bir strateq olaraq o dövrün real vəziyyətini nəzərə aldı. Azərbaycan Prezidenti məkrli 
düşmənlərin və onların beynəlxalq himayədarlarının güclərini, planlarını, Azərbaycanın daxil olduğu qanlı  
savaşın təhlükə dərəcəsini nəzərə aldı və vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi. Dövlət başçımız real vəziyyətə  
əsaslanaraq atəşkəsə nail oldu. Beləliklə, o, Azərbaycanın gənc, sağlam qüvvələrinin mənasız ölümünü 
dayandırdı və bununla da millətin genofondunu xilas etdi. Bu, Azərbaycan xalqının varlığının və gələcəyinin  
davamı demək idi. 

Heydər Əliyev xalqı, vətəni milli -mənəvi parçalanmadan və dağılmaqdan xilas etdi. O, özündən 
əvvəlki "liderlərin" beynəlxalq vəziyyəti, dəyişən dünyanın reallıqlarını, daxili həyatın reallıqlarını nəzərə  

almayan, tarixi keçmişin dərslərinə deyil, emosiyalara əsaslanan səhv qərarlarının icrasını dayandırdı. 
Torpağımıza, xalqımıza və dilimizə həkk olunmuş "Azərbaycan" ifadəsi və əbədi adı xalqa qaytarıldı. 
Beləliklə, vətənpərvərliyimizin əsasını təşkil edən Türk-İslam birliyi bərpa edildi, xalqımızın və dilimizin 
adı, gücü və birliyi, başlanğıc ərəfəsində olan etnik qarşıdurmalar ehtimalı aradan qaldırıldı. 
Düşmənlərimizin oxları bu dəfə də daşa dəydi. 

Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
nüfuzu xeyli artmışdı. Azərbaycan Respublikası qısa müddət ərzində bütün dünyada demokratik, hüquqi və 

dünyəvi dövlət nüfuzunu qazanmağa nail ola bildi. Heydər Əliyev dühasının nailiyyətlərindən biri olan Əsas  
qanunumuz – 1995-ci il Konstitusiyası dünyanın ən demokratik və mükəmməl konstitusiyalarından biri 
olaraq beynəlxalq aləmdə Vətənimizə demokratik imic qazandırmışdır [5, s.190]. 

Ölkədə qurulan sabitlik və davam edən demokratik islahatlar xarici dövlətlərlə əlaqələrimizin 
genişlənməsinə müsbət təsir göstərdi. Azərbaycan Respublikası xarici siyasətini bərabərlik və qarşılıqlı 
maraqlar prinsipləri əsasında quraraq dünyanın bütün dövlətlərinə açıq bir ölkəyə çevrildi. 

Heydər Əliyevin xarici siyasətdəki ən əhəmiyyətli uğurlarından biri də Azərbaycanı ortaq türk dünyası 

ilə təcrid vəziyyətindən çıxarması idi. Bizimlə birlikdə müstəqillik əldə etmiş qardaş Qazaxıstan, Özbəkistan, 
Qırğızıstan və Türkmənistanla ənənəvi dostluq münasibətləri bərpa edildi. Bununla da Azərbaycan 
Respublikası qardaş türk dövlətləri ailəsinin tamhüquqlu üzvü oldu və Heydər Əliyev bütün türk dünyasının 
müdrik bələdçisinə çevrildi. 

mailto:sdu.adil@gmail.ru
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Heydər Əliyevin xarici siyasətdəki digər əhəmiyyətli uğurlarından biri də müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin İslam dünyasında nüfuzunun xeyli artması oldu. Məhz bəhs edilən illərdə Azərbaycan 
Respublikası bir çox beynəlxalq birlik və təşkilatların üzvü oldu. 

Bu illərdə əldə edilmiş uğurlar sonradan Azərbaycanın Avropa Şurasında uğurlu fəaliyyətinə yol açdı. 

Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan İlham Əliyevin bu mötəbər ümumavropa təşkilatındakı 
çıxışları, onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin erməni millətçiləri ilə bağlı mübahisələrdə inandırıcı 
qələbələri hər bir vətəndaşda qanuni qürur hissi doğurur. 

Bundan əlavə, İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti və Büro 
üzvü vəzifəsinə seçilməsi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun artmasının daha bir parlaq 
sübutu idi [6]. 

Ənənəvi düşmənlərimizin Azərbaycanı diz çökdürmək üçün bütün tarixi dövrlərdə istifadə etdiyi 
"erməni kartı" Heydər Əliyev tərəfindən neft strategiyası siyasəti ilə qarşı -qarşıya qoyuldu [4, s.126]. 
Nəticədə Qafqaz problemlərinin həllində "erməni kartı"dan daha güclü vasitələrin olması sübut edildi. 
Dünyanın uzaqgörən siyasətçiləri birmənalı olaraq hesab edirlər ki, neft strategiyasının “erməni kartı” və 
xarici ölkələrdəki erməni lobbisi üzərində son qələbə qazanacağı gün uzaqda deyil. Müəllifi Heydər Əliyev 
olan bu siyasətin nə qədər dərindən düşünülmüş və uzaqgörən olduğunu zaman özü də hər addımda 
göstərməkdədir. 

Xarici düşmənlərin və daxili xainlərin törətdiyi minlərlə hiylə və maneələrə baxmayaraq Bakı-Tbilisi- 
Ceyhan magistral neft kəmərinin istifadəyə verilməsi də, bu dahi şəxsiyyətin fəaliyyətinn nəticəsidir [3, 
s.40]. Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin inşası, istismara verilməsi də Heydər Əliyevin, onun sıx, ardıcıl və israrlı 
fəaliyyətinin nəticələrindən biri kimi, türk dünyası da daxil olmaqla, bölgə ölkələri üçün olduqca əhəmiyyətli 
idi. 

Bunun üçün əsas kapital qoyuluşlarının miqdarı təxmin edilən müqavilələrin dəyəri 50 milyard dollara 
bərabərdir. Əlbəttə bu, böyük məbləğdir. Lakin hər iki layihənin reallaşdırılmasından iqtisadi və siyasi 

gözləntilər nəzərdə tutulduğundan qat – qat çox olmuşdur. 
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasını şimalda və cənubda yerləşən, bəzi hallarda xarici ölkələrlə 

ənənəvi əlaqələrini kəsməyə cəhd edən qüvvələrə qarşı Şərq-Qərb dəhlizini açdı [7, s.408]. Azərbaycanı 
iqtisadi blokadadan çıxarmaq üçün Böyük İpək Yolunu canlandırmaq ideyasından məharətlə istifadə etdi. Bu 
addım indi də dünya siyasətçiləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Heç kimə sirr deyil ki, ermənilər bu 
siyasətin uğurundan narahat olmağa başlamışdılar. 

Əminliklə demək olar ki, 7-8 sentyabr 1998-ci ildə Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans tarixin ən 

böyük hadisələrindən biri idi [4, s.249]. Azərbaycanın xarici siyasətinin bütün dövrü üçün Böyük İpək 
Yolunun dirçəlişi təkcə dövlətimizin deyil, bütün türk dünyasının iqtisadi və mənəvi yüksəlişinin 
canlanmasında mühüm rol oynamış oldu və hələ bir çox onilliklər də oynayacaq. 

Bir sözlə, dövrümüzün qüdrətli siyasətçisi Heydər Əliyev böyük müdrikliyi, çevik siyasəti ilə xalqının 
uçurumların və təhlükəkələrin üzərinndən keçib getməsinə nail oldu. 

Bu gün qaynar bölgəmizdə yalnız Azərbaycanda xarici dövlətlərin vahid hərbi bazası yoxdur. 
Azərbaycan bütün Cənubi Qafqazda sabitliyin və sülhün təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Bunlarla 
yanaşı ,Azərbaycan beynəlxalq antiterror mübarizəsində də fəal və ardıcıl iştirak edir. 

Heydər Əliyevin Xəzər dənizi ilə bağlı müdrik və uzaqgörən xarici siyasət strategiyası, bu dənizi sülh 
və sabitlik dənizinə çevirmək planlarının uğurla həllində də öz həllini tapmışdır. Azərbaycan kimi zəngin, 
strateji əhəmiyyətli, beynəlxalq maraqların, o cümlədən böyük dövlətlərin və qonşuların maraqlarının 
kəsişdiyi bir ölkədə buna nail olmaq çox çətin idi. 

Heydər Əliyevin xarici siyasət sahəsində xalqı qarşısında göstərdiyi ən böyük xidmətlərdən biri, 
şübhəsiz ki, bir vaxtlar M.Qorbaçov və onun ermənipərəst ətrafı tərəfindən korlanmış, ardınca isə 20 yanar 
1990-cı ildə Bakıya böyük hərbi kontingentlər gətirilməsi və silahsız mülki əhaliyə qarşı qanlı qırğın təşkil  

edilməsi ilə pisləşmiş Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin normallaşmasıdır. Prezidentlər 
Heydər Əliyev və Vladimir Putinin uzaqgörən siyasi müdrikliyi və qarşılıqlı səyləri nəticəsində Azərbaycan 
və rus xalqları arasında qardaşlıq tarixi əlaqələr bərpa edildi [1, s.176]. Bu gün Azərbaycanın şimal qonşusu  
ilə getdikcə daha da inkişaf edən hərtərəfli dostluq münasibətlərinin, o cümlədən 44 günlük Vətən 
müharibəsi gedişində Rusiyanın bitərəf qalmasının əsası məhz Heydər Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin 
nəticəsi demək idi. 

Heydər Əliyev ölkədəki diplomatik qəbullardan başlayaraq beynəlxalq görüşlərə və yüksək səviyyəli 

danışıqlara qədər hər yerdə, hər fürsətdə ölkəsi haqqında həqiqətləri bütün dünyaya yaydı. Nəticəsi bu oldu 
ki, Azərbaycan bir vaxtlar ona qarşı təşkil edilmiş beynəlxalq informasiya blokadasını aşdı və artıq dünya 
Azərbaycan həqiqətlərini qəbul etməyə başladı. Bu böyük qələbə Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti 
nəticəsində, Vətəninə və xalqına “Ən Böyük Azərbaycanlı” kimi göstərdiyi xidmət sayəsində əldə edilmişdi. 
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Başqa bir məsələ haqqında. Heydər Əliyev gecəli -gündüzlü çalışaraq ölkədə baş verən hər bir 
hadisəni, onlardan ən əhəmiyyətlilərini ön plana çəkərək, eyni zamanda ən xırda bir belə cəhəti də gözdən 
qaçırmır, onları şəxsi nəzarəti altında saxlayaraq, öz Prezident andına sadiq qalaraq Vətəni zərgər dəqiqliyi 
ilə idarə edirdi. 

1993-cü ilin yayında Balakəndə, Lənkəranda, şimal bölgəsində xarici düşmənlər və Vətən xainləri 

tərəfindən dəstəklənən separatçılar başlarını qaldırmışdılar. Heydər Əliyevin həmin hadisələrin gedişində  
atdığı qətiyyətli addımlar, çevik siyasəti nəticəsində vəziyyət dərhal nəzarətə götürüldü və orada stabillik 
bərpa edildi. 

Bu hadisə bir daha göstərdi ki, "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əbədi, sarsılmaz və dönməzdir" 
ifadəsini bütün dünyaya bəyan edən dahi dövlət xadimi Heydər Əliyev həmişə sözünün ağası olmuşdur,  

müstəqilliyimiz üçün heç bir təhlükə ola bilməz. 
Heydər Əliyevin Vətən qarşısındakı danılmaz tarixi xidmətlərinin saymaqla bitmir. Bunları dərindən 

araşdırmaq, təhlil etmək və hamısını dəqiqliklə gələcək nəsillərə çatdırmaq asan deyil. Əlbəttə ki, bütün 
bunların hər biri xüsusi araşdırma mövzuları olaraq gələcəkdə öz həllini tapacaq. 

Bu bir həqiqətddir ki, tarixdə şəxsiyyətlərin rolu həlledici olmasa da, rolu, hadisələrin gedişinə təsiri 
böyükdür. Bu həqiqəti bir çox dünya liderlərinin siyasi fəaliyyətinin nəticələri də sübut etmişdir. Heydər 
Əliyev dünya tarixində belə görkəmli şəxsiyyətlərdən ən birincisi idi. Digər tərəfdən də keçən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində baş verənlər sübut etdi ki, Heydər Əliyevin hadisələrin gedişinə təsiri, Azərbaycan 

xalqının tarixində rolu məhz həlledici olmuşdur. 
Kiminsə subyektiv mövqeyindən asılı olmayaraq, XX əsrin 90-cı illərindən ta 2003-cü ilə qədər 

Azərbaycan tarixinə daha bir şanlı, möhtəşəm səhifə yazıldı. Bu səhifə zamanın özü və tarixin özü tərəfindən 
yazılmışdır. Heydər Əliyev şəxsiyyəti xalqımızı bu müqəddəs mübarizədən - müstəqillik mübarizəsindən 
qalib çıxardı. 

Heydər Əliyevin İstiqlal mübarizəsinin qalibi olaraq dünya tarixinin dahi şəxsiyyətləri arasında layiqli  
yer tutması olduqca təbiidir. Bu gün, XXI əsrin əvvəllərində müasir Azərbaycan demokratik, hüquqi, 

dünyəvi dövlət quruculuğunda böyük uğurlar qazanır və qazanacaq. Xalqımız parlaq gələcəyə inamla gedir. 
Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın aparıcı dövlətinə çevrilmişdir. 

Dünya tarixinin böyük şəxsiyyətlərindən olan Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olan İlham Əliyevin 
başçılıq etdiyi Müasir Azərbaycan, eləcə də dünyanın 60 milyon azərbaycanlısı dirçəliş yolundadır. Heç 
şübhəsiz yaxın gələcəkdə Azərbaycan xalqı “Ulu öndərimiz” Heydər Əliyevin görmək istədiyi “Böyük, 
vahid Azərbaycan”ın dirçəlişini görəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Бахшалиев Ф.Э. 

 

В статье говорится, что величайшая заслуга Гейдара Алиева в истории Азербайджана была- 
спасение Азербайджана от угрозы исчезновения как государства в условиях острых геополитических 
противоречий 90-х годов. 

После возвращения Гейдара Алиева к власти престиж независимого Азербайджана на 
международной арене значительно вырос. За короткое время Азербайджанская Республика завоевала  

престиж демократического, правового и светского государства во всем мире. 
События начала 1990-х годов доказали решающее влияние Гейдара Алиева на ход событий и 

его роль в истории азербайджанского народа. 
Ключевые слова: Гейдар Алиев, Азербайджан, политик, независимость, лидер, спаситель 

 
SUMMARY 

 

THE IMPORTANCE OF HEYDAR ALIYEV'S ACTIVITIES FOR STRENGTHENING 

THE STATE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

Bakshaliyev F.E. 

 

The article says that the greatest merit of Heydar Aliyev in the history of Azerbaijan was saving 
Azerbaijan from the threat of extinction as a state in the conditions of acute geopolitical contradictions of the 

90s. 
After the return of Heydar Aliyev to power, the prestige of independent Azerbaijan in the international 

arena has grown significantly. In a short time, the Republic of Azerbaijan has won the prestige of a 
democratic, legal and secular state all over the world. 

The events of the early 1990s proved the decisive influence of Heydar Aliyev on the course of events 
and his role in the history of the Azerbaijani people. 

Key words: Heydar Aliyev, Azerbaijan, politician, independence, leader, savior 
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Xülasə. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası milli maraqlara söykənir və dövrün 

çağırışlarına cavab verir. Dövlətin xarici siyasətinin məqsədini təyin edərkən, Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin həllini, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirməyi, milli mənəvi və dini dəyərlərə  
sadiq qalmağı, Azərbaycan enerji daşıyıcılarının Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün boru kəmərlərinin 

inşasını tamamlamağı, Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri üzərində iş aparmağı ilk növbədə 
nəzərdə tutmaq lazımdır [1, s.1]. Azərbaycan Respublikası, həmçinin qanunun aliliyinə əsaslanan dünya 
nizamı qurulmasının, "ədalətli və təhlükəsiz beynəlxalq münasibətlər" sisteminin gücləndirilməsinin 
tərəfdarıdır, eyni zamanda "mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunu, multikulturalizmi təşviq edir. 

Açar sözlər: Türkiyə, TÜRKSOY, əməkdaşlıq, əlaqə, həmrəylik, neopantürkizm, tərəfdaşlıq 

Göründüyü kimi, Azərbaycan xarici siyasəti müxtəlif vektorlu siyasət yürütməyə və müxtəlif regional 

və dünya oyunçuları arasında balans yaratmağa çalışır. Balans və praqmatizm respublikanın xarici 
siyasətinin təməl daşlarıdır. 

Hal-hazırda Azərbaycanın xarici siyasəti daha çox və ilk növbədə, Cənubi Qafqazda öz nüfuzunu 
gücləndərmiyə çalışan Türkiyə ilə, müəyyən qədər isə Moskva ilə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirmək, dostluq 
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əlaqələri qurmaqla öz mövqeyini möhkəmləndirmək kimi başlıca xarici siyasət vəzifələrini yerinə yetirməyə 
yönəlmişdir. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa da xüsusi diqqət yetirilməlidir. Heç 
bir halda nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk tanıyan məhz qardaş 

Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur. Bu gün ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq mədəni, siyasi və iqtisadi 
sahələrdən keçir. 

Qeyd etmək vacibdir ki, hazırda postsovet məkanındakı türkdilli beş dövlət arasında ən çox 
Azərbaycan Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır və bunu praktik olaraq 
ilbəil reallaşdırır. Bəzi analitiklər, ən çox da bu yaxınlaşmanı və əlaqələrin güclənməsini qısqanclıqla 
qarşılayan dairələr bildirirlər ki, Azərbaycan Türkiyə üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında bir "istinad  

nöqtəsidir". Lakin yaxın keçmiş tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, bu yaxınlığın kimlər tərəfindən necə 
adlandırılmasından asılı olmayaraq, məhz bu iki ölkənin qardaşlıq münasibətləri, Türkiyənin ən azı 
diplomatik yardımı, bir sıra siyasi və strateji məsələlərdə, o cümlədən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və s. 
məslələrdə, Azərbaycana təcrid olmadan, üzləşə biləcəyi siyasi böhranlardan yan keçməyə kömək etmişdir. 

Son vaxtlar Rusiya Federasiyasında bir çox analitıklər, siyasətçilər, hətta dövlət rəsmiləri Azərbaycan 
Respublikasının xarici siyasətində Türkiyənin təsirinin artmasının müşahidə edilməsini xüsusi olaraq 
vurğulayır, hətta bundan bərk narahatlıq keçirdiklərini gizlətmirlar. Belələri Ankaranın "Türk dünyasın"dakı  
tərəfdaşlarına münasibətdə guya "neopantürkizm", "neo-Osmançılıq" doktrinaları çərçivəsində "yumşaq 

güc"dən istifadə etməsi ilə əlaqələndirilən cürbəcür uydurmalar da səsləndirirlər. 
Bu kontekstdə Azərbaycan-Türkiyə arasında Gürcüstandan keçən infrastruktur dəhlizlərinin istifadəyə 

verilməsi xüsusi ilə diqqətə layiqdir. Türkiyənin Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində təsirinə 
gəlincə, deməliyik ki, Türkiyə bir çox cəhətdən Azərbaycan da daxil olmaqla bütün türk dövlətləri ilə  
hərtərəfli əlaqlər qurmağa, əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışır. Fikrimizcə, burada qeyri-adi nəsə axtarmaq 
çox gülüncdür. Deyək ki, İngiltərə və ABŞ, Fransa və Almaniya arasındakı əməkdaşlıq formalarının üçüncü 
tərəfə qarşə çevrildiyini yozmaq kimi cəhdlərdən başqa bir şey deyil. 

Bu bir faktdır ki, Türkiyə bu gün türkdilli dövlətlərdə təhsilin və elmin formalaşmasına hərtərəfli 
kömək göstərməyə çalışır. Lakin yenə həmin dairələr bunun sonradan həmin dövlətlərdə Ankaranın 
nəzarətində olacaq lobbinin formalaşmasına səbəb ola biləcəyini dilə gətirirlər. 

Belələri bir az da irəli gedərək bu cür sıx əməkdaşlığın nəticəsinin, Azərbaycanın türk dövlətlərinin 
inteqrasiyası zərurəti ideyasını dəstəkləməsini və bununla əlaqədar olaraq, Türkiyənin "yumşaq gücünün"  
yayılması üçün müxtəlif "vasitəçi təşkilatlar"ın yaradılmasında iştirakçı olmasını da özləri üçün təhlükə 

sayırlar. 
Qeyd etməliyik ki, türk dövlətlərinin iştirakı ilə yaradılan təşkilatların heç biri hərbi əməkdaşlığı 

nəzərdə tutmur və əsas məqsədi bu respublikaların hər birinin, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının 
"Türk dünyası" ərazisindəki mövqeyini gücləndirmək məqsədinə xidmət edir. 

Artıq mövqelərindən bəhs etdiyimiz qüvvələr TÜRKSOY, TÖPA və digər bu kimi inteqrasiya 
layihələrini həyata keçirən əməkdaşlıq təşkilatlarının yaradılmasını türk xalqlarının bir türk mərkəzli 
ideologiya altında pantürkçülük fəaliyyəti çərçivəsində birləşməsi kimi qələmə verirlər [3, s.592]. 

Türkiyə yeni formalaşmış keçmiş ittifaq respublikaların suverenliyini tanıyan ilk ölkə idi. Türk 
İşbirliyi və İnkişaf Agentliyi Sovet İttifaqının dağılmasından dərhal sonra 1992-ci ildə ortaya çıxan geosiyasi 
reallıq şəraitində, əksəriyyəti Türkiyə Cümhuriyyət tərəfindən dərhal tanınan bir sıra müstəqil türk 
dövlətlərinin yaranması ilə və əlaqədar olaraq qurulmuş təşkilatdır. Rəsmi internet saytlarında, əsas səhifədə 
TÖPA-nın yaranması, fəaliyyətinin xarakteri haqqında istənilən məlumatları əldə etmək mümkündür. 

Digər türk mədəni əməkdaşlıq təşkilatı olan “TÜRKSOY” Türkiyə, Azərbaycan və digər MDB türk 
dövlətləri tərəfindən təsis edilmişdir və digər dövlətlərdə nümayəndəliyi yoxdur. Təşkilat çərçivəsində sıx 

əməkdaşlıq Azərbaycanla Türkiyənin elmi-mədəni əlaqələrinin hüdudlarını genişləndirmiş, fəaliyyət 
imkanlarını artırmışdır. Füzulinin 500 illiyi münasibətilə keçirilən çoxlu birgə tədbirlər, “yaranmaqda olan 
türk dünyasına müraciət”in qəbulu bu baxımdan mühüm rol oynamışdır. “TÜRKSOY”-un 2009-cu ilin 
oktyabrında keçirilən iclasında o, Türk Mədəniyyətinin Beynəlxalq Təşkilatı adlandırılmışdır [3, s.634]. 

TÜRKSOY-un türk mədəni irsinin qorunması və yayılması istiqamətində qarşılıqlı əlaqələri olduqca 
əhəmiyyətlidir. Bu, ilk olaraq təhsil layihələri vasitəsilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə əhəmiyyətli 
dərəcədə kömək edir. 

Sovet İttifaqının dağılmasının nəticələri, türk millətlərinin birliyi prinsipi və bütün türk ölkələri ilə 
tarixi yolun və inkişafın ümumi qanunları baxımından həmişə seçilən Azərbaycan digər MDB dövlətlərində, 
ardınca isə Türkiyə Respublikasının ərazisində rəsmi nümayəndəliklər təsis etmişdir. 

Türk dünyasının inteqrasiyasında bu dövlətlərin bir-birləri ilə qarşılıqlı ikitərəfli əlaqələri aparıcı 
istiqamət təşkil edir. Bəzən “türk dünyasının iki ulduzu” adlandırılan Azərbaycan-Türkiyə strateji 
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tərəfdaşlığı real əsaslara görə önə çıxır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı, əməkdaşlığın strateji 
tərəfdaşlıq həddinədək yüksəlişi və digər amillər bu iki ölkənin qarşılıqlı əlaqələrinin türk dünyasının 
inteqrasiyasının lokomotivi ola biləcəyinə əminlik yaradır. Yəni ümumtürk həmrəyliyi və birliyinə nail 
olunması Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin səviyyəsindən birbaşa və çox asılıdır. Buna görə də hər iki 
dövlətin strateji maraqları və ümumtürk birliyi onların müttəfiqlər səviyyəsində münasibətlərə malik 

olmasını tələb edir [3, s.600]. 
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə münasibətlər də 

mühüm yer tutur. Regionun 4 türk dövləti ilə münasibətlər saxlanılması və inkişaf etdirilməsi bir sıra 
amillərlə şərtlənir. Həmin amillər ayrı-ayrı dövlətlərlə əlaqələr kontekstində nəzərdən keçirilir. Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları ilə münasibətlərinə aid belə tezisvarı müddəaları qeyd  

etmək olar: Qazaxıstanla sabit və normal əməkdaşlıq; Özbəkistan və Qırğızıstanla vaxtaşırı ortaya çıxan və  
aradan qaldırılmasına müvəffəq olunan narazılıqlar (anlaşılmazlıqlar); Türkmənistanla həlli hələlik müşkülə  
çevrilən problemlər (xüsusi ilə də, Xəzərin hüquqi statusuyla əlaqədar olaraq); reallaşdırılmağa doğru 
yönləndirilməkdə olan güclü əməkdaşlıq -istifadə edilməmiş imkanlar potensialı və s. [3, s.653]. 

Rusiyadakı və Avropadakı politoloqları, hətta rəsmiləri bərk narahat edən digər cəhət Rusiyadakı 
türkdilli xalqların türkdilli dövlətlərlə inteqrasiya prosesinə qatılma dərəcəsidir. Bu baxımdan ən aktiv 
olanlar Tatarıstan və Başqırdıstandır. Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya Federasiyasının bu iki qurumu 
yuxarıda qeyd olunan TÜRKSOY-da rəsmi müşahidəçi statusuna malikdir. 

Həmin dairələrdə Ümumtürk platforması ideyasının yayılmasında Türkiyənin əsas "köməkçisi" 
adlandırılan Azərbaycan Respublikası ilə hər iki respublikanın ikitərəfli və bölgələrarası əlaqələrinin inkişafı 
xüsusi diqqətə layiqdir. 

Azərbaycanın Tatarıstan Respublikası ilə əməkdaşlığı ilk olaraq 1996-cı ildə rəsmiləşdirilmişdir. 
Təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində humanitar əməkdaşlıq sahəsində dialoq isə 1997-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası və Tatarıstan Respublikası mədəniyyət nazirlikləri arasında mədəni əməkdaşlıq haqqında 
Sazişin bağlanması ilə başlamışdır [6, s.129]. 

Tatarıstan Respublikasına əlavə olaraq deməliyik ki, son vaxtlar Başqırdıstanla da humanitar əlaqələrin 
inkişafı baxımından müəyyən işlər görülmüşdür. 2014-cü ildə keçirilən "Regionlararası Əməkdaşlıq: 
Əlaqələrdə yeni istiqamətlər" adlı 5-ci Rusiya-Azərbaycan Forumunun nəticələrinə görə, Azərbaycan 
rəhbərliyi Başqırdıstan Respublikası ilə humanitar sahələrdə bölgələrarası dialoqun inkişaf etdirilməsinin  
vacibliyini bir daha qeyd emişdir [6, s.129]. 

Xüsusi ilə də 2015-ci ildən etibarən hər iki tərəf ali təhsil sahəsində mübadilə proqramları və təcrübə 

çərçivəsində əməkdaşlığa başlamışdır. Bundan əlavə, 9-cu Rusiya-Azərbaycan Forumunun nəticələrinə 
əsasən, 2018-ci ildən başlayaraq, təhsil sahəsində Başqırdıstanın, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 
təhsil sisteminin öyrənilməsinə, eləcə də orta məktəb və məktəbəqədər təhsil proqramlarına diqqət 
yetirilmişdir [2, s.209]. 

Üstəlik, qonşularla təmasların möhkəmlənməsi daha sabit bir tarazlığın qurulmasına kömək edir. 2019- 
cu ilin aprel ayında Ankarada Türkiyə, Azərbaycan və Türkmənistan Energetika nazirlərinin görüşü 
keçirilmişdi. Burada türkiyəli nazir bunları söyləmişdi: “Enerji qaynaqlarının Xəzər bölgəsindən Türkiyəyə 
və digər bazarlara nəqli üzərində işləyirik. Əminəm ki, ölkələrimiz bütün sahələrdə, o cümlədən enerji 

sektorunda, habelə nümunəvi regional və qlobal əməkdaşlıq sahələrində inkişafın yüksək səviyyəsinə 
çatacaq [6, s.129]. 

Bakının geosiyasi mövqeyindən daha çox dividend almağa çalışdığı göz qabağındadır. Bu baxımdan,  
xarici siyasətdə, ilk növbədə yayılma baxımından öz dəyər istiqamətlərinə sahib olan əlaqəli bir tərəfdaşla 
əlaqələrin artan asılılığı səbəbiylə öz riskləri olan Ankara ilə təmaslar vasitəsi ilə qarşılıqlı əlaqənin 
gücləndirilməsinə tələbat var. 

2019-cu ilin birinci rübündə Azərbaycandan qaz ixracı illik ifadədə 26,6% artmışdır. Bu müddətdə 

Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixracı 30,9% artaraq 2,2 milyard kubmetrdən 3,2 milyard kubmetrə çatmışdır 
[6, s.130]. 

Türkiyə Ticarət Nazirliyindən verilən məlumata görə, 2020-ci ilin yanvar ayında Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni ayına nisbətən 32.785 milyon dollar artaraq 150.335 
milyon dollar təşkil etmişdir [6, s.128]. 

Logistika baxımından öz imkanlarını genişləndirmək üçün Azərbaycanın öz ətrafında əlverişli 
beynəlxalq siyasi mühit formalaşdırması zəruridir. Burada söhbət təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həllindən getmir. Xəzər dənizinin statusu məsələsi də əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan Xəzər dənizinin 
hüquqi statusu haqqında imzalanmış konvensiya inkişaf üçün çoxlu imkanlar açır. Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında imzalanmış Konvensiya inkişaf üçün çoxlu imkanlar açır. Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyev 
konvensiyaya xüsusi önəm verərək imzalanan sənədi tarixi adlandırmışdır [4]. 
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Buna bənzər bir mövqe Türkiyənin 2019-cu ilin 9 oktyabrında Suriyada başladığı hərbi əməliyyatla 
əlaqədar olaraq Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi həmrəylik idi. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin bəyanatına əsasən, Bakı Türkiyə silahlı qüvvələrinin Suriyanın şimal-şərqində apardığı 
sülhməramlı hərbi əməliyyatı müdafiə edərək terror təhlükəsinin aradan qaldırılmasında, humanitar 
problemlərin həllində, bölgədə sülh və sabitliyin bərpasında ona kömək edəcəyini bildirmişdi[5]. Xarici İşlər  

Nazirliyi verdiyi açıqlamada, Azərbaycanın terrorun bütün formalarını və təzahürlərini qəti şəkildə qınadığı  
və terrorla mübarizədə beynəlxalq birliyin səylərini dəstəklədiyini bəyan etmişdi. 
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РЕЗЮМЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И С ТЮРКОЯЗЫЧНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бахшалиев С.Ф. 

 

Внешнеполитическая стратегия Азербайджанской Республики основана на национальных 

интересах и отвечает вызовам времени. Особое внимание следует уделить сотрудничеству между 
Азербайджаном и Турцией в различных сферах. Многие аналитики и правительственные чиновники 
не скрывают своей озабоченности растущим влиянием Турции во внешней политике 
Азербайджанской Республики. 

Еще один аспект, который беспокоит политологов и даже официальных лиц в России и Европе, 
- это степень участия тюркоязычных народов в России в процессе интеграции с тюркоязычными 
странами. Наиболее активны в этом отношении Татарстан и Башкортостан. Сотрудничество 

Азербайджана с Республикой Татарстан впервые было оформлено в 1996 году. 
Ключевые слова: Турция, ТЮРКСОЙ, сотрудничество, общение, солидарность, неотюркизм, 

партнерство 
 

SUMMARY 

 

COOPERATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN WITH THE TURKISH REPUBLIC 

AND WITH THE TURKIC-SPEAKING REPUBLICS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Bakshaliyev S.F. 

 

The foreign policy strategy of the Republic of Azerbaijan is based on national interests and meets the 
challenges of the time. Special attention should be paid to cooperation between Azerbaijan and Turkey in 
various fields. Many analysts and government officials do not hide their concern over the growing influence 
of Turkey in the foreign policy of the Republic of Azerbaijan. 

Another aspect that worries political scientists and even officials in Russia and Europe is the degree of 

participation of Turkic-speaking peoples in Russia in the process of integration with Turkic-speaking 
countries. The most active in this respect are Tatarstan and Bashkortostan. Cooperation between Azerbaijan 
and the Republic of Tatarstan was first formalized in 1996. 

Key words: Turkey, TURKSOY, cooperation, communication, solidarity, neo-Turkism, partnership 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DEMOKRATİK QURUCULUĞUNUN YENİ MƏRHƏLƏSİ 

Balayev A.M. 

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

 
 

Xülasə. Məqalədə müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq dövlətlər birliyinə inteqrasiya  
olunması, ümumbəşəri dəyərləri qəbul edərək demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə  
inkişaf etməsi tədqiq olunmuşdur. Burada qeyd olunur ki, Heydər Əliyev tərəfindən insan hüquqları azadlıq- 
larının təmini məqsədi ilə bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirildi, müvafiq qanunvericilik aktları qəbul  
olundu, fərman və sərəncamlar imzalandı. Hüquqi islahatların təməli öz əksini Azərbaycan Respublikasının 

yeni Konstitusiyasında tapdı. Həm tarixi keçmişimizin dəyərlərindən, həm də ümumbəşəri dəyərlərdən, 
dünyanın demokratik dövlətlərinin təcrübəsindən istifadə edilməsi yeni Konstitusiyanın yaradılmasında 
mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyuldu. 

Açar sözlər: müstəqillik, Azərbaycan Respublikası, dövlətlər birliyi, inteqrasiya, hüquqi dövlət, 
Heydər Əliyev, Konstitusiya 

1995-ci il iyun ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yeni 

Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın ilk iclası keçirildi. 1995-ci il iyulun 26-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yanında yeni konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın iclası 
keçirildi. Ümumilikdə bu iclaslarda əsas diqqət ümumi müddəalarla yanaşı dil məsələlərinə xüsusi diqqət yeti- 
rilir, ayrı-ayrı komissiya üzvlərinin məlumatları dinlənilirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 27-də qüvvəyə mindi. Azərbaycan 
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hüquqlarının prioritetliyini və hakimiyyət bölgü- 
sünü özünün gələcək inkişaf yolu olaraq seçdi. Azərbaycan xalqını yalnız onun demokratik yolla seçdiyi səla- 

hiyyətli nümayəndələri təmsil edə bilərlər. Konstitusiyanın 158 maddəsindən təkcə 48-i insan hüquqlarına 
aiddir. Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin 1-ci hissəsində deyilir ki,” insan və vətəndaş hüquqlarını və 
azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin borcudur. Hüquq və 
azadlıqların həyata keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. Yalnız müharibə, hərbi şərait, fövqəladə 
vəziyyət və səfərbərlik zamanı insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi müvəqqəti 
məhdudlaşdırıla bilər “[4,7-25]. 

Yeni qəbul olunmuş konstitusiya həmçinin məhkəmələrin müstəqilliyini təmin edən prinsipləri özündə 

əks etdirir. Dövlət quruculuğu çox uzun və ağrılı bir prosesdir. Bu proses itkilərdən və səhvlərdən sığortalana 
bilmir. Heç kəs zəmanət verə bilməz ki, müəyyən bir müddətdən sonra hər hansı ölkədə demokratiya bərqərar 
olacaq. Azərbaycanda demokratik və inkişaf etmiş bir cəmiyyət olmasını istəməyən qüvvələr çoxdur. Bu da 
Azərbaycanın özünün yerləşdiyi coğrafi ərazidən irəli gəlir. Demokratik təsisatların yaradılması və inkişafı  
üçün zəmin lazımdır. Bunun üçün birinci növbədə insanların şəxsi təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Proseslər 
göstərir ki, şəxsi və ictimai təhlükəsizlik maddi rifah olmadan çox kövrək olur. Vətəndaşların sərbəstliyi üçün 
müvafiq iqtisadi şərait yaradılmalıdır. Azad bazar münasibətləri olmayan iqtisadi sistem çərçivəsində 

demokratik təsisatlar yaratmaq çətindir. Demokratik proseslər 1995-ci il noyabrın 12-də yeni Konstitusiyanın 
qəbulundan sonra sürətləndi. Demokratiya və insan hüquqları bir-biri ilə çox sıx bağlıdır. Onların əlaqəsi o 
dərəcədə ahəngdardır ki, demokratiyasız insan hüquqları, insan hüquqları olmadan isə demokratiya mümkün 
olmur. Demokratik təsisatların yaradılması insan hüquqlarına əməl etməklə gerçəkləşir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1998-ci il fevralın 22-də Konstitusiyada təsbit edilmiş 
hüquqların həyata keçirilməsini asanlaşdıran və dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edən 678 
saylı xüsusi fərman imzaladı. 

Azərbaycan dövləti müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq edir, onlara məruzələri 

təqdim edir, onların tövsiyələrini həyata keçirir. Ölkəmiz son illər ərzində 180-dən artıq konvensiyaya 
qoşulmuşdur. Dəvət olunmuş beynəlxalq müşahidəçilər ölkəmizdə keçirilən bütün seçkiləri izləmişlər. Onlar 
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar olan Avropa Şurası, BMT, ATƏT, Avropa İttifaqının nümayəndələri idilər. 
“Dövlətimizin insan hüquqları sahəsində atdığı ən mühüm addımlardan biri ölüm cəzasının ləğv edilməsi idi. 
1993-cü ildə Respublika Prezidenti ölüm cəzasına moratorium qoydu, 10 fevral 1998-ci il tarixli qanunla isə 
tamamilə ləğv olundu”. [5,371] 

1996-cı il mayın 22-də Azərbaycan Respublikası günü münasibətilə amnistiya haqqında Milli Məclisin 

qərarı oldu.” Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda, 1941-1945-ci 
illərdə müharibədə iştirak edənlər, arxa cəbhədə xidmət etmiş şəxslər”, [1,22] 1997-ci il oktyabrın 17-də isə 
Dövlət Müstəqilliyi günü münasibətilə hərbi cinayətlər törətmiş şəxslər barədə amnistiya haqqında Milli  
Məclisin qərarı oldu. Qərara əsasən “Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması 
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uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər, Azərbaycan Respublikasının və keçmiş SSRİ-nin orden 
və medalları ilə təltif olunmuş şəxslər, I və II qrup əlillər,” [1,28] 1998-ci il mayın 12-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 80 illiyi münasibətilə amnistiya haqqında Milli Məclisinin qərarı oldu. Qərara əsasən 
“Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda döyüş əməliyyatlarında iş- 
tirak etmiş şəxslər, habelə həlak olmuş və ya itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, 1990-cı il 20 Yanvar 

faciəsində əlil və ya şəhid olmuş şəxslərin yaxın qohumları, Xocalı soyqırımında əlil və ya şəhid olmuş  
şəxslərin yaxın qohumları, Çernobıl qəzasının aradan qaldırılmasında iştirak etmiş şəxslər”,[1,35] 1998-ci il 
dekabrın 29-da Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə daha bir amnistiya haqqında Milli  
Məclisin qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda,  
habelə İkinci dünya müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslər, keçmiş SSRİ dövründə 
repressiyalara məruz qalmış, sonradan Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanlarının qərarları ilə 
“reabilitasiya olunmuş şəxslər və onların qohumları, 1948-1953 və 1988-ci illərdə etnik təmizləmə və soyqırımı 

nəticəsində Ermənistandan deportasiya edilən şəxslər, 1988-1993-cü illərdə Azərbaycan ərazisinin bir 
hissəsinin işğalı nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş və məcburi köçürülmüş şəxslər”, [1,42] 
1999-cu il dekabrın 10-da Avropa Şurasının 50 illiyi münasibətilə amnistiya haqqında Milli Məclisin qərarına 
əsasən “Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda, habelə İkinci 
dünya müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslər, həmçinin bu döyüşlərdə həlak olmuş 
və ya itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, “1948-1953 və 1988-ci illərdə etnik təmizləmə və soyqırımı 
nəticəsində Ermənistandan deportasiya olan şəxslər, 1988-1993-cü illərdə Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin 
işğalı nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş və məcburi köçürülmüş şəxslər amnistiya düşdülər”. 

[1,50] 
Milli Məclisin qərarına əsasən “Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 

qorunması uğrunda, habelə İkinci Dünya müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslər,  
1990-cı il 20 Yanvar faciəsində əlil olmuş şəxslər və ya şəhid olmuş şəxslərin yaxın qohumları, Çernobıl  
qəzasının aradan qaldırılmasında iştirak etmiş şəxslər, 1948-1953 və 1988-ci illərdə etnik təmizləmə və 

soyqırımı nəticəsində Ermənistandan deportasiya edilən şəxslər, 1988-1993-cü illərdə Azərbaycan ərazisinin 
bir hissəsinin işğalı nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş və məcburi köçürülmüş şəxslər.” 
[1,59] 

2001-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda 39 siyasi partiya, 1350 qeyri-hökumət, o cümlədən 30-a 
yaxın hüquq müdafiə təşkilatı, 40-dan artıq həmkarlar ittifaqı və 500-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi 
qeydə alınmışdı. 1998-ci il avqustun 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məlumat azadlığının 
genişləndirilməsi və kütləvi informasiya vasitələrinin işində maneələrin aradan qaldırılması üçün söz, fikir və  

məlumat azadlıqlarının təminatı sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 744 saylı fərman imzaladı. “Mətbuatda və 
digər kütləvi informasiya vasitələrində 1996-cı il oktyabrın 27-dən fəaliyyət göstərən dövlət sirrinin mühafizəsi 
Baş idarəsi həmin fərmanla ləğv edildi”. [6,1566] 

Demokratik cəmiyyətin formalaşması üçün dini və etnik azlıqların hüquqları təmin olunmalıdır. 
Azərbaycanın gələcək inkişafının təməllərindən biri onun çoxkonfessiyalı, çoxmillətli və çoxdilli olmasıdır.  
Azərbaycan dövləti heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermədən respublika ərazisində yaşayan hər kəsin hüquqlarını 
qoruyur və ictimai həyatda fəal iştirak etməsi üçün şərait yaradır. Ölkəmizdə 300-dən artıq dini təşkilat 

fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 2001-ci il yanvarın 25-də Strasburqda 
(Fransa) Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi münasibətilə çıxış etdi. 
Prezident çıxışında “Azərbaycanın Avropa ilə sıx və məqsədyönlü təmasını, XIX əsrin ortalarından başlayaraq 
müsəlman Şərqində ilk qəzet, ilk Avropa tipli məktəblər, ilk teatrı, ilk yenilikçi və maarifçi ədəbiyyatı və 
ictimai fikri, 1918-ci il mayın 28-də demokratik respublika tipli ilk dünyəvi dövləti yaratdığını qeyd etdi.”[2,2] 
Heydər Əliyev mərasim iştirakçılarına bildirdi ki, “1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyi qazanan Azər- 
baycan birmənalı şəkildə Avropaya, onun humanist və demokratik dəyərlərinə inteqrasiya yolunu tutdu. Biz 

azad söz, azad mətbuat və çoxpartiyalı sistem yaratdıq. Bu problem Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun  
ətrafında gedən proseslərdi”.[2,2] 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 fevral 1996-cı il tarixli sərəncamı ilə Hüquq İslahatı 
Komissiyası yaradıldı. Azərbaycanda aparılan hüquq islahatları inkişaf etmiş dövlətlərin hüquqi dövlət 
quruculuğu təcrübəsinə, ümumbəşəri demokratik dəyərlərə, Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixi ənənələrinə 
əsaslanır. “Hüquq islahatlarının təməlini isə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası təşkil edir.”[3,1] 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hüquq islahatlarının aparılması, əsasən də insan hüququ və 

azadlıqlarının və qanunun aliliyinin təmin edilməsi, habelə ölkəmizin Avropa təsisatlarına inteqrasiyası 
məqsədilə 1996-cı il iyunun 8-də “Avropa Şurası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlıq 
proqramının həyata keçirilməsi haqqında” sərəncam imzaladı. Bu sərəncamdan irəli gələrək Hüquqi İslahat 
Komissiyası beynəlxalq standartlara uyğun “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər 
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haqqında”, “Polis haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Bələdiyyələr haqqında” qanun layihələri hazırladı . 
İnsan Haqlarına dair Deklarasiyanın 8-11-ci maddələrində, habelə BMT-nin 1985-ci il noyabrın 29-da verilmiş 
qətnamə ilə bəyənilmiş “Məhkəmə orqanlarının müstəqilliyinin əsas prinsipləri”ndə və başqa beynəlxalq 
sənədlərdə təsbit olunmuş normaları hüquqi baxımdan özündə əks etdirən “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” 
Qanunda hakim vəzifəsinə seçkilərin test üsulu ilə tamamilə açıq, şəffaf, obyektiv və ədalətli prosedur 

çərçivəsində keçirilməsi xüsusi təsbit olunmuşdur. Hakimliyə namizədlərin şəffaf prosedur əsasında, 
beynəlxalq tələblərə uyğun seçilməsi məqsədilə Məhkəmə-Hüquq Şurası qanuna uyğun olaraq ilk dəfə 2000-ci 
ildə test üsulu ilə imtahan və müsabiqənin keçirilməsini təmin etmişdir. Bununla bağlı zəngin ənənələri olan  
dövlətlərin qabaqcıl təcrübəsi öyrənilmişdir. 2002-ci il avqustun 24-də keçirilən ümumxalq səsverməsində 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına edilmiş mütərəqqi məzmunlu dəyişikliklərin mühüm bir qismi də  
məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, Konstitusiyanın Apelyasiya 
Məhkəməsinin səlahiyyətlərini, hakimlərin seçilməsi qaydasını müəyyən edən maddəsi yeni redaksiyada 

verilmiş, prokurorluğun məhkəmə prosesində iştirakı əsasən cinayət məhkəmə icraatı ilə məhdudlaşdırılmış, 
Ali Məhkəmənin ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin işinə nəzarət funksiyası ləğv edilərək onun yalnız 
kasasiya instansiyası olması ilə kifayətlənməsi təsbit edilmişdir. “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Qanuna  
əlavə və dəyişikliklər haqqında” 23 dekabr 2003-cü il tarixli qanuna görə vətəndaşların pozulmuş hüquq və 
azadlıqlarının bərpası ilə bağlı birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsi hüququnun həyata 
keçirilməsi mexanizmi müəyyən edilmişdir. Məhkəmələrin işinin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq tələblərə 
uyğunlaşdırılması baxımından 2004-cü ilin dekabrında “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” [9] yeni Qanunun 
qəbulu, habelə “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Qanuna dəyişikliklərin edilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi və “Azərbaycan Respublikasının bəzi qa- 
nunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Qanunun tətbiq edilməsi barədə 19 yanvar 
2006-cı il tarixli fərman isə məhkəmə hakimiyyətinin cəmiyyətdə nüfuzlu təsisat kimi təşəkkül tapmasında 
ölkəmizin maraqlı olduğunu bir daha nümayiş etdirmişdir. “2006-cı il avqust ayının 17-də Azərbaycan 
Prezidenti “Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında” sərəncam imzaladı.” [8] Sərəncama əsasən hakimlərin sayı 
153 ştat vahidi artırılmışdı. Ölkəmizdə məhkəmə-hüquq islahatları sahəsində atılan addımlar, Hüquqi İslahat 
Komissiyası tərəfindən hazırlanmış “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” 

qanunlar məhkəmə sisteminin yaradılmasına və müstəqil fəaliyyətinə imkan yaratdı. Konstitusiyanın 130-cu 
maddəsində Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri bütövlükdə Konstitusiyanın aliliyinin təmin edilməsinə 
yönəlmişdir. 1999-cu il noyabrın 11-də “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” qanun qəbul edildi. Bu 
qanunlarda “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası”nın 
müddəaları da nəzərə alınmışdı. Hüquq islahatları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərdən biri də “Vəkillər 
və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Qanunun qəbul olunmasıdır. Avropa Şurasının, Almaniya Texniki Əməkdaşlıq 
Cəmiyyətinin və Dünya Bankının iştirakı ilə hazırlanmış qanun vəkillərin hüquqi statusunu müəyyən edir, 

ittiham və müdafiə tərəflərinin hüquq bərabərliyini təmin edir. Azərbaycan Respublikasının müstəqil 
penitensiar sisteminin yaradılması ən vacib məsələlərdən idi. Cəzaçəkmə müəssisələri, istintaq təcridxana- 
larının Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindən alınaraq Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə müstəqil 
penitensiar sistemin əsası qoyuldu. İslah-əmək qanunvericiliyinin Beynəlxalq standartlara və demokratik cə- 
miyyətin prinsiplərinə uyğunlaşdırılması üçün 2000-ci il iyulun 14-də Cəzaların İcrası Məcəlləsi qəbul olundu. 
Məcəllə hazırlanarkən BMT-nin 1955-ci il tarixli “Məhkumların davranış qaydalarının minimum standartları”, 
Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunmuş “Avropa Penitensiar qaydaları” və başqa beynəlxalq aktlar nəzərə 
alınmışdır. 

Avropa Şurasının tövsiyələrinə əsasən “Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin azadlıqdan məhrumetmə  
yerlərində səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
Hökuməti və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi arasında 2000-ci il iyunun 1-də saziş imzalandı. “[7,1] 

Aparılmış islahatlar arasında “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qəbul olunmuşdur. “Məhkəmələr və 

hakimlər haqqında” qanun Avropa Şurası və Fransa Ədliyyə Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən ekspertizadan 
keçirilmiş, 1991-ci ildə parlament tərəfindən qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1998-ci il dekabrın 1-də “Məhkəmələr və 
hakimlər haqqında” Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar fərman imzaladı.” [10,2180] 

Hər bir dövlətin inkişafında hüquq müstəsna yer tutur. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda bu sahədə 
də vəziyyət ağır idi. Ölkədə yaranmış böhran bu sahənin inkişafına ciddi maneələr yaradırdı. 1995-ci ildən 
sonra hüquq sahəsi xüsusi ilə inkişaf etməyə başladı. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzv oldu.  

Cəmiyyətimizin mənafeyinə uyğun qanunlar işləndi və parlamentə təqdim olundu. Bu qanunlar beynəlxalq 
qanunlara əsaslanaraq hazırlanırdı. Beləliklə, ölkədə hüquqi dövlətin əsası qoyuldu və yüksələn xətlə inkişaf  
etdirilməyə başlandı. İnsan haqları qorunmağa başlandı. Hakimiyyət hüquqa uyğun olaraq bölüşdürüldü.  
Keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də yüksək qiymətləndirildi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

НОВЫЙ ЭТАП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Балаев А.М. 

Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАНА 
 

В статье рассматривается интеграция независимой Азербайджанской Республики в 
международное сообщество, ее развитие через принятие общечеловеческих ценностей и построение 
демократического, правового и светского государства. Отмечается, что Гейдар Алиев предпринял ряд 

важных мер по обеспечению прав и свобод человека, принял соответствующие законодательные 
акты, подписал указы и распоряжения. Основа правовых реформ отражена в новой Конституции 
Азербайджанской Республики. Использование ценностей нашего исторического прошлого, а также 
общечеловеческих ценностей и опыта мировых демократий было поставлено в качестве важной 
задачи при создании новой Конституции. 

Ключевые слова: независимость, Азербайджанская Республика, союз государств, интеграция, 
верховенство закона, Гейдар Алиев, Конституция. 

 
SUMMARY 

 

NEW STAGE OF DEMOCRATIC CONSTRUCTION IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Balayev A.M. 
Leading researcher at the Institute of History named A.A.Bakikhanov of ANAS 

 
The article examines the integration of the independent Azerbaijan Republic into the international 

community, the development of a democratic, legal and secular state through the adoption of universal 
values. It is noted that Heydar Aliyev took a number of important measures to ensure human rights and 
freedoms, adopted relevant legislative acts, signed decrees and orders. The basis of legal reforms is reflected 
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in the new Constitution of the Republic of Azerbaijan. The use of both the values of our historical past and 
universal human values, the experience of democratic states of the world was set as an important task when 
creating a new Constitution. 

Key words: independence, Azerbaijan Republic, union of states, integration, rule of law, Heydar 

Aliyev, Constitution. 

 

 

HEYDƏR ƏLİYEVİN SAYƏSİNDƏ AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİYİ 

VƏ DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMƏSİ TƏMİN EDİLDİ 

Bülbülzadə A.M. 

Quba Soyqırımı Kompleksinin əməkdaşı 

 
 

Açar sözlər: Müqavilə, islahat, münaqişə, seçki, bazar 

Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi Azərbaycan xalqının qarşısında yeni tarixi vəzifələr qoydu. Bu 

vəzifələr ilk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qorumaq , milli dövlət quruculuğu 
prosesini ardıcıl olaraq həyata keçirmək və demokratik dəyərləri özündə əks etdirərək siyasi sistemi bərqərar 
etməkdən ibarət idi. Bundan əlavə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanıdılması və onun dünya birliyində 
layiq olduğu yerini tutması üçün geniş və məqsədyönlü iş aparılması tələb olunurdu. Iqtisadi sahədə isə azad 
bazar iqtisadiyyatının və cəmiyyətin hər bir üzvü üçün layiqli həyat şəraitinin təmin edəcək sosial – iqtisadi 

sistemin yaradılması əsas məqsədlərdən idi. Yuxarıda adlarını sadaladığımız vəzifələrin həyata keçirilməsi  
cəmiyyət həyatının bütün sferalarında dərin və köklü islahatların aparılmasını tələb edirdi. 

Azərbaycanın xarici siyasətində də, əsaslı dönüş Ümummilli liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra  
baş verdi. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınması və dünya birliyində layiq olduğu yerini tutması üçün 
görülən böyük işlər nəticəsində əvvəlki illərdə buraxılmış kobud səhflər aradan qaldırıldı. Azərbaycanın 
müstəqilliyini, suverenliyini tanıyan dövlətlərin sayı getdikcə artmağa başladı. Möhtərəm Heydər Əliyevin 
Böyük Britaniyaya, Almaniyaya, Fransaya, Çinə, Rusiya Federasiyasına, ABŞ-a, İtaliyaya və başqa ölkələrə 
səfərləri xarici siyasət sahəsində əldə olunan uğurların əsas nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Səfərlərin 

hər birində Ulu öndər Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı dünya ictimaiyyətində geniş 
məlumat vermiş Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla həlledilməsi və Qafqazda sülh yaradılması 
naminə böyük səylər göstərilmişdir. 1997- ci ilin avqustunda Heydər Əliyevin ABŞ- a səfərini xarici siyasət 
sahəsində ölkəmizin ən böyük uğuru hesab etmək olar. Bu səfər zamanı Ağ evdə imzalanmış birgə bəyanat, 
neft müqavilələri və digər vacib sənədlər Azərbaycanla ABŞ-ın əməkdaşlığını yeni mərhələyə gətirmişdir. 

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas aspektlərinin müəyyənləşdirilməsində Heydər Əliyevin müxtəlif 
yığıncaqlarda və iclaslarda etdiyi çıxışlar əsas rol oynamışdı. Belə ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993- 

cü il iyunun 15-də Milli Məclisdəki çıxışında Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursuna toxunaraq 
demişdi: “Azərbaycan Respublikası demokratik dövlət kimi bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu münasibətlər 
yaratmalıdır. Hansı dövlətin daxili quruluşu, daxili siyasətinin hansı istiqamətdə getməsindən asılı 
olmayaraq, biz normal münasibətlər yarat-malıyıq”(1). O dövr üçün aparılan siyasi kurs göstərir ki, 
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipi Azərbaycanın xarici siyasətin piraritet sahəsi 
olmuşdur. 

Xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Heydər Əliyevin qətiyyətlə həyata keçirdiyi 
tədbirlər nəticəsində ölkəmiz siyasi və dövlət böhranından xilas oldu. İqtisadi böhran məngəsindən qutardı. 

Respublikada siyasi və iqtisadi islahatlar həyata keçirilməyə başladı. Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
altında mülkiyyət münasibətlərini dəyişən özəlləşdirmə proqramı, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsini 
nəzərdə tutan “Torpaq islahatı haqqında” və digər bir sıra qanunlar qəbul edildi və həyata keçirilməyə 
başladı. 

Azərbaycanın iqtisadiyyatını qaldırmaq, çox zəngin təbii ehtiyatlar potensialını hərəkətə gətirmək, 
müstəqilliyimizin ilk illərində daha vacib idi. Bunun üçün xarici investisiyanı Azərbaycana cəlb edilməsi 
zəruri məsələ idi. Bu məqsədlə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı bir sıra neft yataqlarının birgə 

işlənməsi məsələsinə dair dünyanın iri neft şirkətləri konsorsiumu ilə 1994-cü il sentyabrın 20- də “ Əsrin 
müqaviləsi ” kimi məşhurlanan böyük neft kontraktının imzalanması Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həyatında 
ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri olmuşdu (6, s.655). 

Cənab Heydər Əliyev Imzalanma mərasimində çıxış edərək demişdi: “Biz belə bir addım atmaqla 
Azərbaycanın dünya üçün , dünya iqtisadiyyatı üçün açıq ölkə olduğunu nümayiş etdiririk. Biz bu 
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müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu, 
Azərbaycanın tam müstəqil dövlət olduğunu, xalqımızın öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu, dünyaya bir 
daha nümayiş etdirdik. Biz müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf etmiş 
dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında əlaqələr yaradır, Azərbaycanın iqtisadiyyatına qovuşması 
üçün şərait yaradırıq...”(2) . 

Öz çıxışı ilə Ulu öndər Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin əsas aspektlərinə toxunaraq, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək əzmində olduğunu və müqaviləni imzalamaqla 
xarici dövlətlərin   Azərbaycana investisiya qoymasına əsaslı yol açıldığını qeyd etmişdi. Bununla yanaşı 
digər sahələrdə çalışan şirkətlərin də, Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinə zəmin olduğunu göstərirdi. Ölkə 

başçısı bu fikirləri ilə bir daha Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında və ictimai-siyasi həyatında 
hökm sürən sabitliyi dünyaya nümayiş etdirirdi. 

Heydər Əliyevin çıxışları və məruzələri Azərbaycan Respublikasında Dövlət siyasətinin strateji 
xəttinin müəyyən edilməsində, siyasi sistemin dərin islahatlarında, bu islahatların daha mütərəqqi əsaslarla 
aparılmasında konseptual rol oynayırdı. Bu baxımdan Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Parlamentdə 
etdiyi çıxış Azərbaycan Respublikasının gələcək fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsində 
böyük rola malik olmuşdu. O, çıxışında qeyd etmişdir ki, biz Azərbaycanda demokratik, müstəqil respublika 
quraraq, sivilizaiyalı cəmiyyət uğrunda mübarizə apararaq, ümumi dünyəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından 

istifadə etməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan illərdən, əsrlərdən sonra bütün dünyaya öz tarixi 
nailiyyətlərini, öz milli ənənələrini nümayiş etdirə bilsin. Azərbaycan xalqının bu barədə həm tarixi, həm də 
müasir potensialı olduqca böyükdür. Hamısından səmərəli istifadə olunarsa, Azərbaycan həm tam müstəqil, 
demokratik bir dövlət olacaq, həm də bizim cəmiyyətimiz tam demokratik, hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin 
əsasında qurulan demokratik bir cəmiyyət olacaqdır. 

Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıdandan sonra Prezident kimi fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərindən biri milli münasibətlərdə mövcud olan gərginliyin aradan qaldırılması və ümumiyyətlə 

milli məsələyə dair mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması olmuşdu. Ulu öndər bəyan edirdi ki, 
Azərbaycan on illərlə, yüz illərlə bu torpaqda yaşayan bütün insanların vətəni olub, bundan sonra da, vətəni 
olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir vətəndaş milliyətindən, dinindən, siyasi 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq eyni hüquqa malik olmalıdır. Əgər biz bu məvhumları rəhbər tuta bilsək 
və bunu əməli sürətdə həyata keçirə bilsək, biz Azərbaycan Respublikasında olan bütün xalqların, bütün 
millətlərin tam birliyini təmin edə bilərik. Bu bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Güman edirəm ki, biz buna 
nail olacağıq. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsində 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müxtəlif iqtisadi formalarda, toplantılarda etdiyi çıxışlar və 
söylədiyi nitqlər həlledici rol oynamışdı. Bu baxımdan Heydər Əliyevin müntəzəm olaraq keçirilən “Xəzər 
neft-qaz” sərgisinin 1996-cı ildəki açılış mərasimində etdiyi çıxışı diqqətə layiqdir. Bu çıxışların hamısında 
Azərbaycanın iqtisadiyyatının bütün dünyaya açıq olması, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək 
istəyini nümayiş etdirmək məqsədi güdüldüyü aydın görünür. Çıxışlarının birində deyir: “Biz, məhz bu yolla  
dönmədən gedəcək, azad iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini Azərbaycanda dönmədən həyata 
keçirəcəyik, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyasının inkişafı üçün bütün ölkələrlə 

və dünyanın bütün şirkətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq edəcəyik” (3). 
Azərbaycan beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvü kimi, layiq olduğu yeri Ulu öndər Heydər Əliyev 

yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra tutdu. Azərbaycanın haqq işi dünya miqyasında tanınmağa başlandı. 
Daxili vəziyyətin sabitləşməsi nəticəsində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının 
işlənməsi barədə xarici neft şirkətləri ilə müqavilə imzalandı, ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların, 
özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi imkanı gerçəkləşdi. Azərbay-canda hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğuna, demokratik təsisatların yaranmasına yol açan yeni konstitusiya qəbul edildi. İki dəfə 

demokratik şəraitdə majoritar və proporsional seçki sistemləri əsasında Milli Məclisə seçkilər keçirildi. İstər  
daxildə, istərsə də xaricdə düşmən-lərimizin çoxsaylı təxribatlarına, vətən və torpaq dəllallarının satqınlığına 
baxmayaraq Azərbay-canın müstəqilliyinin dönməzliyi və əbədiliyi təmin edildi (5,s.889). 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Respublikamızda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesini,  
insan hüquqlarının təmin edilməsi kontekstində səciyyələndirərək göstərirdi ki, “...Biz demokratiya yolu 
seçmişik, demokratiyanı da inkişaf etdiririk. İnsan haqqlarını təmin etmişik. Azərbaycanda mətbuat azadlığı, 
söz azadlığı, tamamilə təmin olunubdur. Siyasi plüralizm hökm sürür. Hər şey demikratik prinsiplər 

əsasındadır” (4.) 
Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşduğu ilk onilliyin təcürbəsi, xüsusilə 1993-2003-cü illərdə aparılan 

siyasət və onun nəticələri bir daha göstərir ki, Ulu öndər Heydər əliyevin sayəsində Azərbaycanın 
müstəqilliyi və demokratik dövlət quruculuğu təmin edilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Это неопровержимый факт, что Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в демок-ратизации 
независимого Азербайджана. Многопартийность, плюрализм мышления, демократические преобразо- 
вания в избирательной системе и принятие Конституции Азербайджанской Республики являются 
достижениями Гейдара Алиева. 

Ключевые слова: Котракт, реформа, конфликт, выборы, рынок 
 

SUMMARY 

 

Heydar Aliyev’s exceptional contribution to democratization of Independent Azerbaijan is an 
undeniable fact. Multiplicity of parties, pluralism of thought, democratic processes in the election system, 

and adoption of the Constitution of the Republic of Azerbaijan are among the democratic achievements made 
by Heydar Aliyev. 

Key words: Contract, reform, conflict, election, market 
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Sumqayıt Dövlət Universiteti 
gunaycebiyeva0@gmail.com 

 
 

Xülasə. Azərbaycan Respublikasının mövcud xarici siyasəti "azərbaycançılıq" ideologiyasının 
qorunmasını, birliklərə qoşulmamağı, ərazi bütövlüyünün bərpasını, dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsini və digər vacib prinsipləri əhatə edir. 

2019-cu il oktyabrın 26-da Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilən 18-ci Zirvə toplantısında 

Azərbaycanın 2022-ci ilə qədər təşkilata sədrlik etməsi qərara alınıb. 
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində biz İlham Əliyevin Soçidə “Valday” Beynəlxalq 

Diskussiya Klubunun iclaslarında çıxışlarının Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasında 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etməliyik. 

Açar sözlər: Azərbaycan, müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, praqmatizm, beynəlxalq 

Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Cənubi Qafqaz dövlətləri və Mərkəzi Asiyada yeni dövlətlərin 
yaranması yeni reallıq idi. Onların xarici siyasət kursu çox vaxt kortəbii, xaotik, ekstremal şərtlərə və 

baxışlara əsaslanaraq, Şərq üçün xarakterik olan ənənəvi dəyərlərə doğru "geri çəkilmə”ni nəzərdə tuturdu. 
Bu siyasət çox vaxt Qərb formalarını təkrarlayaraq öz yerli xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmaq kimi də qəbul 
edilə bilər. 

Azərbaycan Respublikasının indiki şəraitdə xarici siyasət kursu “Azərbaycançılıq" ideologiyasının 
qorunub saxlanması, bloklara qoşulmamaq, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, dövlət müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi və digər həyati vacib prinsipləri əhatə edir. 

Əksər şərq ölkələrində daxili və xarici siyasətin formalaşmasında "millətin lideri" olan dövlət 

başçısının xüsusi rol oynaması anlaşılandır. Konkret olaraq Azərbaycan Respublikasında bunun səbəbi 
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özünü dövlətlərarası və beynəlxalq əlaqələr sistemində ən nüfuzlu bir şəxs olaraq tanıtmış, ölkə daxilində və 
xalqımızın tarixində öz imicini kifayət qədər möhkəmlətməyə nail olmuş Prezident İlham Əliyevdir. 

İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti qəbul edilmiş qərarların 
sistemliliyi və strateji dəqiqliyi, praqmatizmi və tarazlığı ilə seçilir. 

Beynəlxalq münasibətlər sisteminin transformasiyası və yeni şəraitdə postsovet məkanındakı 
dövlətlərin inkişafı kontekstində Azərbaycanın xarici siyasətinin əsaslarını aparıcı dünya dövlətlətlərinin 
maraqları baxımından müəyyən etmək siyasi, hüquqi sahələrdə təşkilati quruluşu nümunələri, prioritetlərinin 
məzmununa görə aktualdır və əhəmiyyətli görünür. 

Azərbaycanın xarici siyasətini müəyyən edən əsas sənədlər arasında Konstitusiya, Milli Təhlükəsizlik 
Konsepsiyası, Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə ayrıca və ilk nöbədə qeyd olunmalıdır. 1995-ci il 

noyabrın 12-də referendumla qəbul edilmiş və sonrakı illərdə daha üç dəfə düzəlişlər, əlavələr edilmiş 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası xarici siyasət kursunun əsas istiqamətləri və məzmununu 
müəyyən edən vacib dövlət sənədidir [2]. 

Burada respublikanın xarici siyasətinin əsas istiqamət və vəzifələrinin müəyyən edilməsinin xalq 
tərəfindən seçilmiş prezidentin səlahiyyətlərinə aid olduğu aydın şəkildə bildirilir (maddə 8). Digər tərəfdən 
beynəlxalq hüquqa görə, digər dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələrin müəyyən edilməsi (maddə 10), beynəlxalq 
müqavilələri ratifikasiya hüququ və denonsasiya etmək (Maddə 94) parlamentin - Milli Məclisin 
səlahiyyətləri daxilindədir. 

Prezident "Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik 
nümayəndəliklərinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimatlar təqdim 
edir, xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndələrini 
təyin edir və geri çağırır", etimadnamələrini qəbul edir və beynəlxalq müqavilələr bağlayır (maddə 109).  
Bununla eyni vaxtda Konstitusiyada beynəlxalq hüququn milli hüquqdan üstünlüyündən də bəhs edilir 
(maddə 151). 

Əsas Qanunda Azərbaycanın müharibədən beynəlxalq münaqişələri həll etmək üçün bir vasitə kimi  

istifadəni rədd etməsinə" xüsusi diqqət yetirilir "(Maddə 9). Milli Məclis, ictimaiyyə Prezidentinin təklifi ilə  
müharibə elan edilməsinə və sülhün bağlanmasına hökmən münasibətini bildirməlidir (maddə 95). 

2003-cü ildən bəri Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursu haqqında bir neçə mühüm qanun 
və qərarlar qəbul edilmişdir. Bunlardan ən əsası Azərbaycan Respublikasının 23 may 2007-ci il tarixli Milli 
təhlükəsizlik konsepsiyasıdır [1, s.1]. Qeyd etməliyik ki, sənəd dövlətin milli mənafelərini təmsil edir və son 
14 ildə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərinin və məqsədlərinin müəyyən 

edilməsi, məzmunu və icra edilməsi yolları baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sənədlə bağlı aşağıdakı 
bəzi məqamlar üzərində ayrıca dayanmaq vacibdir: 

- dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi; 

- Azərbaycan xalqının birliyini qorumaq, azərbaycançılıq ideyasını gücləndirmək; 
- beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizliyə və sabitliyə kömək etmək  

üçün beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiyaya yönəlmiş, ümumi dəyərlərə malik əməkdaşlığın inkişafı; 
- bütün dünyada azərbaycanlılarla bölüşülən dəyərlərə əsaslanan milli mənsubiyyətin və həmrəyliyin 

gücləndirilməsi; 

- Azərbaycan xalqının mədəni və tarixi irsinin, mənəvi dəyərlərinin qorunması, ümumbəşəri dəyərlərlə 
zənginləşdirilməsi, dilin, özünüdərk, vətənpərvərlik və milli qürur duyğularının, intellektual potensialın 
inkişafı. 

Konsepsiyada qeyd olunan və Azərbaycanın xarici siyasəti baxımından milli maraqlarına zidd olan 
ciddi təhdidlər arasında aşağıdakıları vurğulamaq lazımdır: 

- müstəqilliyə, suverenliyə və ərazi bütövlüyünə təcavüzlər; 
- separatizm, ekstremizm; 
- terrorizm və kütləvi qırğın silahlarının yayılması; 

- regional münaqişələr və transmilli cinayət; 
- Azərbaycanın enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət; 
- xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq; 
- regional hərbiləşdirmə [1, s.1]. 
Xarici siyasətdə Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas istiqamətləri arasında, ilk 

növbədə, ərazi bütövlüyünün bərpası, ikincisi isə Avropa və Avroatlantik strukturlara inteqrasiya, daha sonra 
isə beynəlxalq təşkilatlarla, region dövlətləri ilə əməkdaşlıq vəzifələri daha mühüm sayılır [5, c.120]. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentindən sonra xarici siyasət kursunun icra edilməsində əsas rol  

Xarici İşlər Nazirliyinə məxsusdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin strukturunda 6 nazir müavini, 
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habelə aşağıdakı ərazi və funksional şöbələr var: Təhlil və Strateji Araşdırmalar İdarəsi; Siyasi-Hərbi İşlər 
Bölümü; Şərqi Avropa və Orta Asiya Departamenti; Regional Təhlükəsizlik İdarəsi; Beynəlxalq 
Təhlükəsizlik Departamenti; Konsulluq İdarəsi; iki Avropa şöbəsi; Asiya şöbəsi; Yaxın Şərq və Afrika 
şöbəsi; Amerika Departamenti; İnsan Haqları və Demokratiya Departamenti; Azərbaycan Diplomatik 
Akademiyası (2014-cü ildən - ADA Universiteti) və s. [5, c.121]. 

Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki nazirlik Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritet 
məqsədlərinin icra edilməsi üçün 2003-cü ildən bəri məhsuldar fəaliyyət göstərə bilmişdir. 

Azərbaycan BMT, Qoşulmama Hərəkatı, MDB, ATƏT, NATO Sülh Tərəfdaşlığı, AŞPA, Dünya 
Səhiyyə Təşkilatı, Asiya İnkişaf Bankı, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı, Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankı, Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlarla çoxtərəfli əlaqələr saxlamışdır [7, c.78]. 
Ümumiyyətlə götürdükdə, Azərbaycan Respublikası keçmiş ittifaq məkanında kifayət qədər çox sayda 
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq baxımından ən çox nəticələri olan dövlətdir. 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin 2003-cü ildən bəri qazandığı çox əhəmiyyətli bir uğuru 
haqqında ayrıca bəhs etmək istərdik. Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya 
ölkələri arasında birinci olaraq “BMT-nin Baş Məclisindəki müzakirələrdə təşkilat üzvləri ölkələrindən 155- 
nin lehinə səs verməsi nəticəsində 2012-2013-cü illər üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv 
seçilmişdir” [3, s.191]. Bu, Azərbaycan xarici siyasətinin səmərəli nəticəsi, həm də beynəlxalq aləmdə 

Azərbaycan Respublikasında sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahəsində görülmüş işlərin yüksək 
dəyərləndirilməsi idi. 

2019-cu il oktyabrın 26-da Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının 18-ci Zirvə toplantısını və orada 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti I.Əliyevin möhtəşəm çıxışını ayrıca qeyd etmək yerinə düşər [4, s.113]. 
Belə bir fakt da bizim üçün xüsusi önəmlidir ki, toplantıda Azərbaycanın təşkilata 2022-ci ilə qədər sədrlik 
edəcəyi qərarlaşdırılmışdır. 

Son illər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti I.Əliyevin Soçidə Valday Beynəlxalq Diskussiya 

Klubunun toplantılarındakı çıxışlarının Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət vəziflərinin icra edilməsi,  
Azərbaycan reallıqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsi  
baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğrlamalıyıq. 

İ.Əliyev 3 oktyabr 2019-cu ildə Soçidə Valday Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI iclasının yekun 
plenar iclasındakı çıxışı, Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanınması məsələsində dünya ictimaiyyətinə 
çağırışları, digər beynəlxalq toplantılarda Ermənistan hökumət başçısı N.Paşinyanın İ.Əliyevin kəskin və  
əsaslı arqumentləri qarşısında aciz qalaraq gülünc vəziyyətə düşməsi Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin  

aradan qaldırılmasında, xüsusi olaraq, öz işini gördü [6]. Bütün bunlar Vətən müharibəsinin 44 günlük ikinci 
mərhələsində erməni təcavüzkarlarının “havadarlarının” neytrallaşdırılmasında əvəzsiz rol oynadı. 

Toplantının sonunda iştirakçıların Yekun Sənədini, Bakı Siyasi Bəyannaməsini, Azərbaycana və 
Azərbaycan xalqına Minnətdarlıq və Həmrəylik, Fələstinlə bağlı sənədləri imzalamaları [6], bu sənədlərə 
kütləvi informasiya vasitələrində tanınmış siyasətçilərin və analitiklərin verdikləri qiymət Azərbaycanın 
xarici siyasət kursunun səmərəsinin etirafının, yüksək dəyərləndirilməsinin növbəti dəfə təsdiqlənməsi 
demək oldu. 

Bu gün tam əminliklə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursunun 

potensialı və nəticələri onun sosial-iqtisadi rifahı, hərbi qüdrəti sahələrindəki yüksək səviyyə ilə bir 
addımlayır. 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. ”Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 23 may 2007-ci il // Azərbaycan. - 2007, - 25 may. - s.1. 

2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası // 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir (2002-ci 

avqustun 24-də qəbul edilmiş dəyişikliklərlə, 2009-cu il martın 18-də və 2016-cı ilin sentyabrın 26-da qəbul 
edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə). - Bakı: Qanun, - 2017. - 48 s. 

3. Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: / İ.Əliyev. - Bakı: Azərnəşr, - 83-cü kitab. 2019. - 392 s. 
4.Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: / İ.Əliyev. - Bakı: Azərnəşr, - 97-ci kitab. 2019. - 392 s. 
5.Аватков В.А. Основы внешнеполитического курса Азербайджанской Республики на 

современном этапе // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. т. 13. № 3. с.  
118-139. 

6. Выступление Ильхама Алиева на Валдае взорвало Армению: [Elekrton resurs] / URL: 
http://www.cbc.az/ru/news/news1570432900 [Müraciət tarixi: 07.10.2019] 

http://www.cbc.az/ru/news/news1570432900


41  

7. Гурбанов Т.М. Конституционно-правовое регулирование внешней политики 
Азербайджанской Республики / Т.М. Гурбанов, Э.Т. Мехдиев, К.Ю. Сафронов. - Уфа. Аэтерна. 2015. - 
170 с. 

 
РЕЗЮМЕ 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Джабиева Г.А. 

 

Нынешняя внешняя политика Азербайджанской Республики охватывает сохранение идеологии 
«азербайджанства», неприсоединения, восстановление территориальной целостности, укрепление 
государственной независимости и другие важные принципы. 

26 октября 2019 года на 18-м саммите Движения неприсоединения в Баку было принято 
решение, что Азербайджан будет председательствовать в организации до 2022 года. 

Во внешней политике Азербайджанской Республики мы должны подчеркнуть важность 
выступлений Ильхама Алиева на заседаниях Валдайского международного дискуссионного клуба в  
Сочи в повышении международного престижа Азербайджана. 

Ключевые слова: Азербайджан, независимость, суверенитет, территориальная целостность, 
прагматизм, международное 

 
SUMMARY 

 

FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN MODERN TIMES 

Jabiyeva G.A. 

 

The current foreign policy of the Republic of Azerbaijan covers the preservation of the ideology of 
"Azerbaijanism", non-alignment, restoration of territorial integrity, strengthening of state independence and 
other important principles. 

On October 26, 2019, at the 18 th summit of the Non-Aligned Movement in Baku, it was decided that 
Azerbaijan will chair the organization until 2022. 

In the foreign policy of the Republic of Azerbaijan, we must emphasize the importance of Ilham 
Aliyev's speeches at the meetings of the Valdai International Discussion Club in Sochi in increasing the 
international prestige of Azerbaijan. 

Key words: Azerbaijan, independence, sovereignty, territorial integrity, pragmatism, international 
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Xülasə. Məqalə müstəqilliyini elan etdikdən sonra Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə 

bəhs edir. Tədqiqatlar göstərir ki, tarixi əlaqələrə malik Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlər XX 

əsrin 90-cı illərinin ortalarına kimi soyuq olsa da, Vladimir Putinin prezident seçilməsi ilə iki ölkə arasında 

münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır. İki ölkə arasında münasibətlərdə Rusiya 

Federasiyasının subyektləri də xüsusi rol oynayır. 

Açar sözlər: Respublika, siyasi münasibətlər, Bəyənnamə, milli maraq, müqavilə. 

SSRİ-nin dağılmağa başlaması bütün İttifaq Respublikaları kimi Azərbaycanın da dövlət 
müstəqilliyini elan etməsi prosesini sürətləndirdi. XX əsrin 90-cı ilinin əvvəlində baş verən tarixi hadisələrin 
fonunda həm Rusiya Federasiyası, həm də Azərbaycan dünya siyasi arenasında yeni müstəvidə, müstəqil 
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dövlətlər kimi çıxdılar. Baxmayaraq ki, hər iki dövlətin iki əsrə yaxın tarixi siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələri 
bir-birinə dərin tellərlə bağlanmışdır, müstəqilliklərinin ilk vaxtlarında Rusiya-Azərbaycan münasibətləri heç 
də hamar olmamışdır. Əlbəttə bunun bir çox obyektiv və subyektiv səbəbləri vardı. 

Hər iki ölkə arasında münasibətlərdə problemlərə baxmayaraq Rusiya Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini 1992-ci ildə tanımış və diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. Lakin 200 ilə yaxın eyni siyasi,  
iqtisadi sistemdə yaşamış və hörümçək toru kimi bir-birinə bağlanmış keçmiş ittifaq dövlətləri Azərbaycan 
ilə Rusiya arasında münasibətlərin sonrakı inkişafı arzu olunan səviyyəyə qalxa bilməmişdi. Belə ki, 
Azərbaycanın qərbyönümlü siyasəti ölkəmizə təsir rıçaqları olan yaxın qonşumuz Rusiyanı qane etmir, 
ölkəmizin əsas təhlükəsizlik problemi olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Rusiyanın mövqeyi isə 
Azərbaycanı haqlı olaraq narazı salırdı. 

Rusiya siyasi elitasında və cəmiyyətdə dərin hörmətlə qarşılanan dövlət adamı Ümummili Lider 
Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsindən sonra respublikamızınbalanslaşdırılmış 
xarici siyasət prinsipləri və prioritetləri müəyyənləşdirildi. Bundan sonra Azərbaycan ilə Rusiya arasında  
münasibətlər artan xətt üzrə inkişaf edərək, yaxın qonşuluq, dostluq, strateji əməkdaşlıq əlaqələri səviyyəsinə 
qalxmışdı. Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olması bu yöndə atılmış ilk addımlardan biri  
oldu. Bu quruma daxil olan keçmiş Sovet respublikaları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparıldı. Bu ölkələrlə iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlıq 

məsələlərinə xüsusi önəm verildi.Azərbaycan Rusiya münasibətləri haqqda Heydər Əliyev Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sədri kimi 15 iyun 1993-cü ildə Milli Məclisin iclasındakı ilk çıxışında qeyd 
etmişdir ki, Rusiya çox böyük dövlətdir, bizim şimal qonşumuzdur. Şübhəsiz ki, Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında müstəqil prinsiplər əsasında münasibətlər bundan sonra daha yaxşı, daha geniş, səmərəli olmalıdır. 

1993-cü il oktyabrında prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində hər iki 
dövlətinmaraqlarına uyğun nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri zamanıfikirlər bəyan edilir, iki qonşu  
ölkə münasibətlərində başlıca problemlərin həlli istiqamətində addımların atılmasının vacibliyi vurğulanırdı. 

Lakin Azərbaycan iləqərb dövlətlərinin iri neft şirkətləri arasında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından 
sonra Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə soyuqluq davam etmişdir.Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyevin Moskvaya səfərləri yalnız regional və beynəlxalq təşkilatların Moskva görüşləri ilə bağlı 
olmuşdur. Belə görüşlərdən 1994 və 1996-cı illərdə MDB Dövlət Başçıları Şurasının Moskvada keçirilən 
görüşlərini misal göstərmək olar. Azərbaycan ilə Rusiya arasında 18 yanvar 1996-cı il tarixindəİqtisadi 

əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın yaradılması [3] da 17-19 yanvar 1996-cı il 

tarixində Ümimmilli Lider Heydər Əliyevin MDB Dövlət Başçıları Şurasının Moskva görüşü zamanı 

razılaşdırılmışdır. 
İki ölkə arasında münasibətlərin ən önəmli hadisəsi 2-4 iyul 1997-ci ildə Rusiya Federasiyasının 

Prezidenti Boris Yeltsinin dəvətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bu ölkəyə ilk 
rəsmi səfərə getməsi olmuşdur. Bu tarixi səfər zamanı iyulun 3-də Azərbaycan ilə Rusiya arasında bütün 
sahələrdə münasibətlərin təməlində duran hüquqi sənəd, ən vacib hüquqi bazasını təşkil edən “Dostluq, 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında” Müqavilə imzalandı. Bu təməl hüquqi müqavilədən sonra 
Azərbaycan ilə Rusiya arasında 229-dan çox sənəd imzalanmışdır [10]. Bu sənədlər siyasi, hərbi-texniki, 

təhlükəsizlik, iqtisadi-ticarət, investisiya, maliyyə, yanacaq-energetika sahəsində əməkdaşlıq, Azərbaycan 
neftinin Rusiya ərazisi ilə nəql olunması, elmi, mədəni, həmvətənlərin hüquqlarının təmin olunması 
sahələrini əhatə edirdi. 

2000-ci ildə Rusiya Federasiyasında Vladimir Putin Prezident seçildi. Bundan sonra ölkənin rəhbərliyi 
Azərbaycanla münasibətlərdə XXI əsrin yeni reallıqlarını nəzərə alaraq praqmatik vəzifələr və prioritetlər 
irəli sürməyə başladı. Boris Yeltsin dövründən fərqli olaraq respublikamızla yalnız MDB çərçivəsində 
inteqrasiya məqsəd seçilmədi. Geostrateji məkan Qafqazda Azərbaycanla hər iki ölkənin milli təhlükəsizlik, 

iqtisadi inkişaf maraqlarına uyğun münasibətlər formalaşdırıldı. 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 9-10 yanvar 2001-ci ildə Azərbaycana rəsmi səfəri yaxın şimal 

qonşumuzun Azərbaycana yeni münasibətinin təzahürü idi. Bu səfər zamanı iki ölkə arasında bir çox 
məsələlər müzakirə edilmişdir. İki ölkə arasında bütün sferalarda münasibətlərin daha da inkişaf 
etdirilməsinin vacibliyi vurğulanmış “Bakı Bəyənnaməsi” imzalanmışdır [10]. Xüsusi ilə Minsk qrupunun  
həmsədr ölkəsi Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə münasibəti respublika rəhbərini məmnun  

etmişdir. 
24 - 26 yanvar 2002-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya 

Federasiyasında dövlət səfərində olmuş, artıq münasibətlər strateji partnyorluq istiqamətində sonrakı 
səfərlərlə daha da inkişaf etmişdir. 
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2002-ci il dekabrın 19-da Moskvada Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi sahədə Hökumətlərarası 
Komissiyanın rəhbərləri, habelə Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini Abbas Abbasov və  
Rusiya hökuməti sədrinin müavini Viktor Xristonkonun görüşü olmuşdur. Prezidentlərin "aralıq görüş" 
adlandırdıqları bu görüşlərdə tərəflər, təxminən, iyirmi məsələni müzakirə etmiş, mühüm məsələ 
dövlətlərarası uzunmüddətli kommersiya sazişinin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəlinmişdir [1]. 

Ulu Öndərdən sonra siyasi varislik mədəniyyətinə sadiq qalan Azərbaycan xalqı 2003-cü il prezident 
seçkilərində onun layiqli davamçısıİlham Əliyevə səs verərək ölkə başçısı seçdi. Prezident İlham Əliyev Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin balanslı siyasətini izlədi və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə daha çox önəm 
verərək bu münasibətləri üst səviyyəyə çıxartdı. 15 dekabr 2003-cü il tarixində Ümummilli lider Heydər 

Əliyev ilə vida mərasimində iştirak etmək məqsədilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.Putinin 
Azərbaycan Respublikasına səfər etməsi iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafında şəxsiyyətlərin 
rolunu bir daha təsdiqlədi. 

5-7 fevral,3 iyul, 18-19 oktyabr 2004-cü il,15-16 fevral, 9 may, 13-14 iyun (Sankt-Peterburq şəhərinə), 
30 avqust (Kazan şəhərinə) 2005-ci il, 21-22 fevral, 8 - 11 noyabr, 2006-cı il, 27-28 mart, 28-29 aprel, 30 
iyun (Rostov şəhərinə) 2007-ci il, 20-24 fevral, 15-16 sentyabr,1-2 noyabr 2008-ci il tarixində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına rəsmi və işgüzar səfərləri, 3-4 iyul 2008-ci 
il tarixində isə Rusiya Federasiyasının Prezidenti D.Medvedevin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri  

ikitərəfli münasibətlərin inkişaf dinamikasının göstəricisidir. Bu səfərlər zamanı imzalanan sənədlər 
içərisində “Moskva Bəyannaməsi” (6 fevral 2004-cü il tarixli) ilə “Dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında 
Bəyannamə” (3 iyul 2008-ci il tarixli) Azərbaycan ilə Rusiya arasında önəmli sənədlər idi [10]. 

Onu da qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə dostluq əlaqələri 
ölkələr arasındakı münasibətlərə müsbət təsir göstərən amil olsa da, Bakı-Tbilisi Ceyhan Neft Boru 
Kəmərinin tikintisinin başa çatması və istismara verilməsi Rusiyanın Azərbaycana olan təsirini azaltdı, 
növbəti ildə isə Rusiyanın Azərbaycana ixrac etdiyi təbii qazın qiyməti ilə bağlı fikir ayrılığı iki ölkə 

arasında problemli bir dövr yaratdı. Bütün bu mənfiliklərə baxmayaraq, Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
münasibətlər qarşılıqlı iqtisadi səmərə prinsipinə uyğun olaraq güclü şəkildə qorunub saxlanılır, Rusiya  
şirkətləri Azərbaycanda investisiyalara böyük maraq göstərir, ölkələr arasında möhkəm münasibətlər hərbi 
sahədə də özünü biruzə verir. Lakin digər tərəfdən Cənubi Qafqazda ABŞ rəhbərliyinin maraqlarının 
Rusiyanın necə narahat etdiyini söyləmək yerinə düşərdi. Belə bir vəziyyətdə Cənubi Qafqazın əsas güc 
dövləti olan Azərbaycan və onun rəhbərliyi, Vaşinqton ilə Moskva arasında tarazlı siyasət aparır ki, bu da 
zaman-zaman Azərbaycanı güc mövqeyində saxlamaqla, ona uzunmüddətli perspektivdə öz maraqlarını 

maksimum dərəcədə artırmağa imkan verir [2, s. 8-9]. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, 2009-2019-cu illər ərzində də istər dövlət başçıları səviyyəsində, istər 

parlamentlərarası, istərsə də hökumətlərarası səviyyədə keçirilən qarşılıqlı görüşlər, müzakirə edilən 
məsələlər hər iki ölkənin milli maraqlarına və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə əsaslanmışdır. 

Bu gün Azərbaycan-Rusiya Federasiyasının bir çox bölgələri, xüsusilə Moskva, Sankt-Peterburq, 
Dağıstan, Tatarıstan, Sverdlovsk, Saratov, Həştərxan vilayətləri Azərbaycanla birbaşa əməkdaşlıq edir. 
Azərbaycan Respublikasının Sankt-Peterburq və Yekaterinburq şəhərlərində Baş Konsulluqları, Rusiyanın 

isə Azərbaycanda Tatarıstan və Dağıstan respublikalarının nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir.Rusiyanın 
bölgələri ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq haqqında otuzadək müqavilə imzalanmışdır. Azərbaycanda, 
Dağıstan və Tatarıstanın rəhbərliyi ilə Ural bölgəsinin ticarət və mədəni əməkdaşlıq mərkəzi fəaliyyət 
göstərir. 

İlham Əliyevin 6 aprel 2004-cü il tarixində Rusiya Federasiyasının Sverdlovsk vilayətinin qubernatoru 
Eduard Rosselle ilə görüşü olmuşdur. Görüşdə İlham Əliyev həmin gün Bakıda keçirilən birinci Azərbaycan- 
Rusiya iqtisadi forumunun əhəmiyyətini vurğulayaraq, Rusiya nümayəndələrinin forumdakı iştirakını 

qarşılıqlı əməkdaşlığa marağının nümunəsi kimi qiymətləndirmişdi. Moskvadakı səfəri zamanı Rusiyanın 
bölgələri ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin perspektivlərinin uzun müddət müzakirə olunduğunu  
söyləyən İlham Əliyev bu istiqamətdə böyük potensialın olduğunu vurğulamışdı. Azərbaycanla Rusiyanın 
Sverdlovsk vilayəti arasındakı münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafından məmnunluğunu ifadə edən 
İlham Əliyev qarşılıqlı səfərlərin vacib olduğunu bildirmişdi. Eyni zamanda, Bakıda Sverdlovsk vilayətinin 
Ticarət evinin fəaliyyət göstərməsini qarşılıqlı əməkdaşlığının inkişafı baxımından müsbət qiymətləndirmişdi 
[4]. İlham Əliyev aprelin 7-də Rusiya Enerji naziri, Rusiya-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyanın sədri 

Xristenkonu qəbul etmişdi. İlham Əliyev Azərbaycan-Rusiya iqtisadi forumunun Azərbaycan və Rusiyada 
böyük maraqla qarşılandığını, bu mühüm tədbirin hər iki ölkənin iş adamları arasında əməkdaşlığının daha 
da inkişafı üçün vacib olduğunu söyləyərək “Bütün bunlar bir daha göstərdi ki, əməkdaşlığımızın 
perspektivləri çox böyükdür və forumun nəticəsi konkret layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək olacaqdır ” 
bildirmişdi. İlham Əliyev mayın 24-də Bakıda "Rusiya Vahid Enerji Sistemi" səhmdar cəmiyyətinin sədri 
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Antoli Çubays ilə görüşmüşdü. İlham Əliyev Çubaysın Bakıda keçirdiyi görüşlərdən məmnun olduğunu 
bildirərək,Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin bütün sahələrdə çox uğurlu bir şəkildə inkişaf 
etdiyini vurğulamışdı [6]. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası və onun subyektləri ilə əlaqələrdən də 

göründüyü kimi yaxın qonşumuz olan Rusiya ilə respublikamızın münasibətləri milli maraqlar müstəvisində 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье речь идет об отношениях России и Азербайджаном после приобретения им 
независимости. Исследования показывают, что корнями уходящие в историю отношения 
Азербайджана с Россией до середины 90-х годов 20-го века были прохладными. Однако с избранием 
Владимира Путина президентом отношений между двумя странами поднялись до уровня 
стратегического партнерства. В отношениях между двумя странами особую роль играют субъекты 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: республика, политические отношения, декларация, национальный интерес, 
соглашение. 

SUMMARY 

 

The article discusses the relations between Azerbaijan and Russia after the declaration of 
independence. Studies show that although relations between Azerbaijan and Russia, which have historical 
ties, were cold until the mid-1990s, with the election of Vladimir Putin as president, relations between the 

two countries have risen to the level of strategic partnership. The subjects of the Russian Federation also play 
a special role in the relations between the two countries. 

Key words: Republic, political relations, Declaration, national interest, agreement. 
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Xülasə. Hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin başlanması üçün respublikada sabitliyin bərqərar 
olması əsas şərt idi. Məhz belə ağır bir şəraitdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyətə qayıdışı 
Azərbaycanda sabitliyin əsas qarantına çevrildi. 1995-ci ildə Konstitusiyanın qəbul edilməsi ilə Azərbaycan 
Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğu prosesi başlamış oldu. 1996-cı ildə Hüquqi İslahat Komissiyası 
yaradıldı. 1997-ci ildə "Konstitusiya Məhkəməsi haqqında" qanun qəbul edildi. 2001-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) institutu yaradıldı. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin başçılığı ilə hüquqi dövlət quruculuğu prosesi tam müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. 

http://www.e-qanun.az/framework/13642
http://www.e-qanun.az/framework/22323
https://president.az/articles/22307
https://mfa.gov.az/az/content/336/rusiya-federasiyasi
mailto:parvizjafarov5@gmail.com


45  

Açar sözlər: Konstitusiya, Hüquqi dövlət, Ümummilli lider, idarəçilik, məhkəmə sistemi, islahatlar 

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 1991-ci ilin oktyabrında elan etsə də, 1991-1993-cü illərdə 
respublikada hökm sürən xaos, naşı idarəçilik, Ermənistan tərəfindən ərazilərimizin bir hissəsinin işğal 

olunması hüquqi dövlət quruculuğu məsələlərinin həyata keçirilməsinə mane olurdu. Demokratik cəmiyyət 
quruculuğuna, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə, qanunun aliliyinin təmin olunmasına əsaslanan 
hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin başlanması üçün ilk növbədə respublikada sabitliyin bərqərar olması  
əsas şərt idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin məhz belə ağır bir şəraitdə hakimiyətə qayıdışı 
Azərbaycanda sabitliyi təmin edən əsas amilə çevrildi. Heydər Əliyevin qarşısında duran əsas taleyüklü 
məsələ - hüquqi dövlət quruculuğu prosesi sosial ədalət prinsipinə əsaslanan demokratik cəmiyyətin, 
vətəndaşların hüquq və mənafelərinin müdafiəsinin, bazar münasibətlərinə əsaslanan liberal iqtisadiyyatın, 

beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyanın bazisini təşkil edirdi. 
Demokratik dəyərlərə əsaslanan hüquq və məhkəmə sisteminin, mütərəqqi qanunvericilik bazasının 

formalaşdırılması hüquq sahəsində həyata keçirilən islahatlardan keçirdi. Müstəqilliyə qovuşduqdan sonra 
Azərbaycan Respublikası demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesini özünə əsas prioritet olaraq 
görürdü. Respublikada sabitliyin bərqərar olması dövlət quruculuğu prosesinə başlanmasının əsası oldu. Heç 
də sadə olmayan bu proses davamlı və fasiləsiz olaraq həyata keçirlməli idi. 

1995-ci ildə Konstitusiyanın qəbul edilməsi ilə Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğu  

prosesin başlamış oldu. 1995-ci il noyabrın 12-də referendumda xalq tərəfindən qəbul edilən müstəqil 
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanmışdır. 
Ümummilli liderin dövlət qanunvericiliyi sahəsində mükəmməl əsəri olan ilk milli Konstitusiyamız hüquqi 
dövlət quruculuğu işində ən əsas istinadgahlardan biridir[ 2 s.3]. Konstitusiyanın əsas təməl prinsipləri- 
xalqın dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi olması, idarəçiliyin hakimiyyət bölgüsü əsasında təşkil 
olunması demokratik və dünyəvi dövlətin əsaslarını təşkil edir. Konstitusiyada dövlət siyasətinin həlledici  

istiqaməti, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsas məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının təminatına 
yönəldilmişdir. Bu strategiya ölkədə həyata keçiriləcək hüquqi islahatların əsas istiqamətini təşkil edirdi. 

1996-cı ildə Hüquqi İslahat Komissiyası yaradılır ki, onun yaradılmasında əsas məqsəd respublikada 
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi idi. Bu komissiya  
ilkin mərhələdə reallaşdırılacaq hüquqi islahatların prioritetlərini müəyyən edir və Sovet İttifaqından qalmış 
hüquq fəlsəfəsini tamamilə dəyişdirir [3 s. 87]. 

1996-cı il iyunun 8-də Avropa Şurası və Azərbaycan Respublikası arasında hüquqi islahatların 

aparılması məqsədilə ölkəmizin Avropa təsisatlarına inteqrasiyası sahəsində əməkdaşlıq proqramı qəbul 
olunur. Əməkdaşlıq proqramında yeni qanunların hazırlanması zamanı "İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası''nın müddəalarının nəzərə alınması əsas kimi 
götürülmüşdü. 

Hüquqi İslahat Komissiyası tərəfindən hazırlanmış "Məhkəmələr və hakimlər haqqında", "Konstitusiya  
Məhkəməsi haqqında" qanunlar ölkəmizdə müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılmasına xidmət edirdi. 

1997-ci ildə qəbul edilən "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanun ölkəmizdə məhkəmə 

hakimiyyətinin müstəqil fəaliyyət göstərməsinə hüquqi zəmin yaradaraq, məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyini daha da möhkəmləndirdi. Beynəlxalq standartlara cavab verən yeni məhkəmə quruluşunu 
ehtiva edən "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanun köhnə sovet məhkəmə sisteminin bütün qalıqlarını 
rədd edirdi. 

1997-ci ildə qəbul edilən "Konstitusiya Məhkəməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının aliliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş ən mühüm qanunlardan biri qəbul olundu. Qanunla 
Konstitusiya Məhkəməsinə Konstitusiyanın və qanunların şərh edilməsi, Ali Məhkəmənin qərarlarının, 
qanunların və digər normativ aktların, dövlətlərarası və hökumətlərarası müqavilələrin Konstitusiyaya 

uyğunluğunun yoxlanılması, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlərin 
bölgüsü ilə bağlı mübahisələrin həll edilməsi səlahiyyətlər verilirdi. 

1998-ci il 18 iyunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə insan hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində dövlət proqramı təsdiq olunur ki, bu proqram çərçivəsində qanunvericilik və 
institusional islahatlar həyata keçirilir. 

1998 - ci ilin fevralında Prezidentin təşəbbüsü ilə Respublikada ölüm cəzası ləğv olundu. 1993-2000-ci 
illərdə aministiya yolu ilə 40 min nəfər məhkumluqdan azad edildi[1, s. 484]. 

"Prokurorluq haqqında"1999-cu ildə qəbul edilən Qanunla prokurorluğun məhkəmələr üzərində 
nəzarəti ləğv edilir, prokurorluq orqanlarının mülki və kommersiya işlərinə müdaxilə etməsi 
məhdudlaşdırılır. 
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"Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" Qanunun qəbul olunması hüquqi islahatlar çərçivəsində 
həyata keçirilən növbəti addımlardan biridir. Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və 
qanunla qorunan mənafelərinin müdafiə edilməsinə, ibtidai istintaqda və təhqiqatda hər bir şəxsin öz hüquq  
və mənafelərinin müdafiəsini həyata keçirmək üçün seçdiyi vəkilə müraciət etməsinə, ittiham olunduğu 
andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etməsinə şərait yaradan bu qanun özündən əvvəl qəbul edilən 

qanunların mütərəqqi mahiyyətinə uyğun idi. Qanunla vəkillərin müstəqilliyinə təminat verilir, eləcə də 
vəkillərin hüquqi statusunu müəyyən edilirdi.. 

"Polis haqqında" Qanunun qəbul edilməsi hüquq mühafizə orqanları sistemində mühüm yer tutan 
polisin fəaliyyətini tənzimləyirdi. Qanunda polisin səlahiyyətləri dəqiq müəyyən edilir, ictimai 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətlərin qarşısının alınması, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi istiqamətlərində polisin fəaliyyəti tənzimlənir, eləcə də polisin fəaliyyəti üzərində nəzarət 

mexanizmləri təsis edilir. 
2001-ci ildə qeyri-məhkəmə müdafiə mexanizmi olan yeni institut Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) institutu yaradılır ki, dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli 
şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının qorunması daha yüksək şəkildə təmin olunsun. 

Respublikada aparılan hüquq islahatlarının mühüm tərkib hissəsi olaraq Cinayət, Cinayət-Prosessual, 
Mülki, Mülki Prosessual Məcəllələr, Əmək, Ailə, İnzibati Xətalar, Gömrük, Vergi və digər Məcəllələri,  
"Notariat haqqında", "Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında", "Təhqiqat, istintaq, prokurorluq və  

məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi 
haqqında", "Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən məhkəməyə şikayət edilməsi  
haqqında" qanunlar qəbul edilir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə ölkəmizdə konstitusiya nəzarəti, 
demokratik ədalət mühakiməsi prinsiplərinə əsaslanan yeni üçpilləli məhkəmə sistemi, insan hüquqları üzrə  
müvəkkil kimi təsisatları yaradılır, hüquq-mühafizə fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin başçılığı ilə hüquqi dövlət quruculuğu prosesində həyata keçirilən bütün hüquqi islahatlar insan 

hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində effektiv müdafiə mexanizmləri formalaşdırılmasına xidmət edirdi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В НЕЗАВИСИМОЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Джафаров П.Т. 

 

Главным условием начала процесса построения правового государства было установление 
стабильности в республике. Именно в таких сложных условиях возвращение к власти 
общенационального лидера Гейдара Алиева стало главным гарантом стабильности в Азербайджане. 

С принятием Конституции в 1995 году начался процесс построения верховенства закона в 
Азербайджанской Республике. В 1996 году была создана Комиссия по правовой реформе. В 1997 
году был принят Закон о Конституционном суде. В 2001 году был создан институт Уполномоченного 
по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики. Процесс построения правового 
государства под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева прошел с полным 
успехом. 

Ключевые слова: Конституция, верховенство закона, национальный лидер, управление, 

судебная система, реформы. 
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SUMMARY 

 

LEGAL STATE BUILDING IN THE INDEPENDENT REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Jafarov P.T. 

 

The main condition for the beginning of the process of building a state governed by the rule of law was 
the establishment of stability in the republic. It was in such difficult circumstances that the return of national  
leader Heydar Aliyev to power became the main guarantor of stability in Azerbaijan. With the adoption of 
the Constitution in 1995, the process of building the rule of law in the Republic of Azerbaijan began. In 
1996, the Legal Reform Commission was established. In 1997, the Law on the Constitutional Court was 

adopted. In 2001, the institution of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of 
Azerbaijan was established. The process of building a legal state under the leadership of national leader 
Heydar Aliyev was carried out with complete success. 

Key words: Constitution, rule of law, national leader, governance, judiciary, reforms 
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Xülasə. XX əsrin 80-ci illərinin ortalarında SSRİ dövləti tənəzzülə doğru gedirdi. İttifaqa daxil olan 
respublikalarda milli-azadlıq hərəkatı başlanmışdı. Sovet rəhbərliyi ittifaqın bütövlüyünü saxlamaq üçün 

vaxtilə yaradılmış münaqişə ocaqlarını alovlandırır, millətlərarası qarşıdurma yaradırdı. Məhz Azərbaycanda 
başlanmış milli-demokratik hərəkatın qarşısını almaq üçün Dağlıq Qarabağ problemi ortaya atıldı. Nəticədə 
minlərlə azərbaycanlı Ermənistandan, Dağlıq Qarabağ ərazilərindən qovuldu. Azərbaycanın daxilində iqtidar 
və müxalifət qarşıdurmaları yarandı. 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsilə bütün bu 
siyasi münaqişələrə son qoyuldu və dövlət quruculuğuna başlanıldı. 

Açar sözlər: demokratiya, dövlət, separatizm, münaqişə, prezident 

XX əsrin 80-ci illərinin ortalarında SSRİ-nin siyasi, iqtisadi və ideoloji əsasları iflasa uğrayaraq dərin 
böhran məngənəsinə düşmüşdü. Sov. İKP MK-nın Baş Katibi və eyni zamanda da SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin sədri olan (1988-ci ildən) M.Qorbaçov SSRİ-ni iflasdan xilas etmək üçün “sürətləndirmə 
konpensiyası”, “yenidənqurma” planları ilə çıxış etdi. Lakin dərin iqtisadi böhran keçirən Sovet təsərrüfat  
sistemi bu planları həyata keçirmək gücündə deyildi. Yeni siyasət idarəetməni köhnə inzibati idarəetmədən 
əl çəkmək istəməyən kadrlarla aparmaq mümkün deyildi. SSRİ-də inzibati-amirlik sisteminin yumşaldılması 

ittifaqa daxil olan respublikalarda demokratik əhvali-ruhiyyənin və milli-azadlıq hərəkatının başlanmasına 
gətirib çıxartdı. Bu hərəkat Azərbaycanda daha fəal formada başlanmışdı. Sovet rəhbərliyi vəziyyətin 
getdikcə daha da idarəolunmaz hala gəlməsini görərək vaxtilə yaradılmış milli-münaqişə ocaqlarını 
alovlandıraraq milli qarşıdurmalar yaratmağa başladı. 

Azərbaycanda isə bu münaqişə ocağı Dağlıq Qarabağ idi. Erməni millətçi təşkilatları Dağlıq Qarabağ 
ərazisini Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsi iddiası ilə çıxış etdilər. Zori Balayan A.Aqanbekyan 
kimi erməni ideoloqları münaqişəni daha da qızışdırır, M.Qorbaçovun ermənipərəst siyasətindən öz 

məqsədlərini həyata keçirmək üçün ciddi cəhdlə çalışırdılar. “1988-ci ilin yanvarından Qafan və Mehri 
rayonlarından azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən qovulması başlandı. Tezliklə bu qovulma prosesi 
Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılara aid edildi və onların da zorakılıq və qəsdlər vasitəsilə həmin 
regiondan çıxarılmasına başlanıldı. Ermənilər Əsgəranda, Sumqayıtda, Qukark rayonunda, Leninakanda 
(Gümrü), Spitakda və s. yerlərdə azərbaycanlılara qarşı dəhşətli cinayətlər törətdilər. 1991-ci il avqustun 8- 
nə kimi Ermənistanda bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdı” [1, s.50]. 

Sovet rəhbərliyi Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmə siyasətini güdərək 1989-cu ilin yanvarından 
ermənipərəst A.Volskinin rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarə Komitəsi yaratdı. Məhz Xüsusi  

Komitə İdarəçiliyi dövründə Xankəndindən 14 min azərbaycanlı qovuldu. Azərbaycanın demokratik 
qüvvələrinin səyi nəticəsində Xüsusi İdarə Komitəsi 1989-cu il noyabrın 29-da ləğv edildi. DQMV-nin 
idarəçiliyi Azərbaycan SSR-nin Təşkilat komitəsinə tapşırıldı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq erməni 
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separatçılığı davam edirdi. 1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR-nin “Dağlıq Qarabağı birləşdirmək 
haqqında qərarı” deməsi münaqişəni daha da kəskinləşdirdi. Xalq hərəkatının fəalları ilk günlərdən Sovet 
rəhbərliyinin ermənipərəst siyasətinə Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına, Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycandan alınmasına qarşı etiraz və çıxışlarını bildirmişdilər. 1988-ci il fevralın 19-da Bakıda keçirilən 
mitinq bunların nəticəsi idi. Xalq həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik edən Ə.Vəzirovdan 

erməni separatçılarına qarşı ciddi addım atmağı tələb edirdilər. Təəssüflər olsun ki, Ə.Vəzirov Moskvanın  
tələbindən kənara çıxa bilməyərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində heç bir həlledici addım 
ata bilmədi. 

Dağlıq Qarabağın Topxana meşəsində ermənilərin meşəni məhv edərək sənaye müəssisələri tikməsinə  
qarşı 15-16 noyabrda mitinqlər keçirildi. Noyabrın 17-də yarım milyon insanın iştirak etdiyi mitinq, 

xalqımızın tarixinə Milli Dirçəliş günü kimi daxiledildi [2, s. 200]. Mitinqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Ə.Elçibəyin sədrliyi ilə 1989-cu ilin iyununda 
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təşkilatı yaradıldı. Milli demokratik qüvvələrin təzyiqi nəticəsində 1989-cu il 
sentyabrın 23-də Ali Sovetin növbədənkənar sessiyası,”Azərbaycan SSRİ-nin suverenliyi haqqında” 
Konstitutsiya qanununu qəbul etdi. 1989-cu il dekabrın 31-də Naxçıvan, Biləsuvar, Cəlilabaddan keçən 
Sovet-İran sərhəd dirəkləri dağıdıldı. Azərbaycanın birləşməsi çağırışları edildi. Sovet rəhbərliyi demokratik 
hərəkatın genişlənməsini izləyir və onu yatırtmaq üçün planlar hazırlayırdı. 

Sovet rəhbərliyi erməni separatçılarını şirnikləşdirərək, onların Azərbaycan kəndlərinə hücumlarına 

göz yumur və yaxud həmin hücumlarda rus əsgərləri də iştirak edirdi. 1990-ci il yanvarın 12-də ermənilərin 
Xanlar rayonunun Quşçu kəndinə qanlı basqınından sonra AXC-nin müdafiə dəstələrini birləşdirmək və bir 
mərkəzdən idarə olunması üçün Milli Müdafiə Şurası yaratdı. Sovet rəhbərliyi azərbaycanlılara qarşı ən 
müdhiş planını 20 yanvar 1990-cı ildə həyata keçirdi. SSRİ-nin Müdafiə Naziri D.Yazovun rəhbərliyi ilə 
sovet qoşunları Bakıda qanlı cinayət törətdilər. Azərbaycanda baş verən faciədən xəbər tutan H.Əliyev 
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək sovet qoşunlarını Azərbaycan xalqına qarşı 
təcavüzə təhrik edən imperiya rəhbərliyinin ermənipərəst, şovinist siyasətini dünyaya bəyan etdi. 

Ə.Vəzirov xalqın qəzəbindən qorxaraq respublikadan qaçdı. Moskvanın razılığı ilə Azərbaycan 
KPMK-nın birinci katibliyinə A.Mütəllibov gətirildi. 1990-cı il mayın 19-da prezident vəzifəsinin təsis 
olunması ilə əlaqədar A.Mütəllibovda respublikanın prezidenti seçildi. 

H.Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya gəlsə də, lakin tezliklə Naxçıvana getməli oldu. Onun 
bilavasitə səyi nəticəsində 1990-cı il noyabr sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından Sovet 
Sosialist sözü götürüldü. Naxçıvan Ali Soveti ləğv edildi və onun yerində Ali Məclis yaradıldı. H.Əliyevin 

Naxçıvanda apardığı milli siyasət Azərbaycana təsir etdi.1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR əvəzinə 
Azərbaycan Respublikası yaradıldı [3, s.350]. 

1991-ci il avqust ayından etibarən Respublikada siyasi vəziyyət daha kəskinləşdi. Demokratik 
qüvvələrin təkidilə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyası 1991-ci il avqustun 
30-da “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Bəyannaməsi” qəbul etdi. Heydər Əliyev  
1991-ci il sentyabrın 3 Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçildi. Sentyabrın 14-də nüfuzdan düşmüş 
Azərbaycan Kommunist Partiyası XXXIII Fövqəladə qurultayında özünü buraxaraq siyasi səhnədən çəkildi. 
1991-ci il 8 sentyabrında A.Mütəllibovun təkrar prezident seçilməsi vəziyyəti dəyişmədi. Yenə də erməni  

silahlıları Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əhalisinə qarşı qətl və talanlar törətdilər [4, s.265]. 
1991-ci ilin sentyabrında Rusiya rəhbərliyinin bilavasitə müdaxiləsilə oyuncaq “Dağlıq Qarabağ 

Respublikası” yaradıldı. 1991-ci ilin dekabrında Rusiya ilə Ermənistan arasında “Dostluq, əməkdaşlıq və 
qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında” müqavilə bağlandı. Bununla da Rusiya Ermənistanın Azərbaycana qarşı  
silahlandırılmasına kömək etmiş oldu. Vəziyyətin mürəkkəbliyini görən Respublika Ali Soveti “Azərbaycan 
milli özünümüdafiə qüvvələri haqqında”qanun qəbul etdi. Könüllülük əsasında yaradılmış özünümüdafiə 
hissələri mərdliklə vuruşsalar da, lakin hərbi təcrübə və taktikalarının kifayət qədər olmaması üzündən tam 

silahlanmış erməni-rus qüvvələri qarşısında davam gətirə bilmirdi. 
Nəticədə 1992-ci il Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular, Xocalı, Şuşa, Laçın ermənilər tərəfindən ələ 

keçirildi [5-321]. Xocalı faciəsindən sonra A.Mütəllibov prezident postundan istefa verdi. 1992-ci ilin 18 
mayında İsa Qənbər Ali Sovetin sədri seçildi. 7 iyunda keçirilən prezident seçkilərində Ə.Elçibəy 
respublikanın prezidenti seçildi. Beləliklə, AXC və Müsavat partiyasının liderləri hakimiyyətə gəldilər. 
Lakin kifayət qədər idarəetmə təcrübəsi olmayan bu təşkilatların nümayəndələri respublikanı siyasi və 

iqtisadi böhrandan çıxara bilmədi. 
MBD-yə üzv olmaq istəməyən Azərbaycana qarşı Rusiyanın təzyiqləri daha da gücləndirildi. Erməni- 

rus silahlı birləşmələri Azərbaycanın Kəlbəcər və digər ərazilərini işğal etməyə başladılar. Belə bir böhranlı 
siyasi dövrdə 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Tariximizə 15 iyun Milli 
Qurtuluş Günü kimi daxil olundu[6-370]. İyunun 23-də prezident səlahiyyətləri də H.Əliyevə həvalə olundu. 
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Beləliklə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda siyasi abu-hava müsbət mənada dəyişməyə 
başladı. Əsaslı surətdə dövlət quruculuğuna başlanıldı. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 80-90-Х ХХ ВЕКА 

Ахмедов Р.В. 

Сумгаитский государственный университет 
E-rustamahmadov56@mail.ru 

 

В середине 80-х годов ХХ века СССР оказался на грани распада. В союзных республиках 
началось национально-освободительное движение. Советское руководство воспламенило очаги 
конфликта, которые были созданы для сохранения целостности союза, создало международную 
конфронтацию. Проблема Нагорного Карабаха была поднята с целью предотвращать 
развернувшемуся в Азербайджане национально-демократическому движению. В результате тысячи 
азербайджанцев были изгнаны из Армении и территории Нагорного Карабаха. Конфликты между 
правительством и оппонентом возникли внутри Азербайджана. С приходом к власти Гейдара Алиева 
в июне 1993 года всем этим политическим конфликтам был положен конец и началось 

государственное строительство. 
Ключевые слова: демократия, государство, сепаратизм, конфликт, президент 

 

SUMMARY 

 

POLITICAL SITUATION IN AZERBAIJAN IN 80-90 S OF THE XX CENTURY 

Ahmedov R.V. 

Sumgait State University 
E-rustamahmadov56@mail.ru 

 

In the middle of 80s of XX century, the USSR was on the verge of collapse. The national liberation 
movement began in the republics of the Union. The Soviet leadership ignited the hotbeds of conflict which 
was created to maintain the integrity of the union, created an international confrontation. The Nagorno- 
Karabakh problem was raised in order to prevent the national-democratic movement launched in Azerbaijan. 
As a result, thousands of Azerbaijanis were expelled from Armenia and theterritories of Nagorno-Karabakh. 
Conflicts between the government and the opposer arose inside Azerbaijan. With the coming to power of 

Heydar Aliyev in June 1993, all these political conflicts were put to an end and began to state-building. 
Key words: democracy, state, separatism, conflict, president 
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RUSİYA İMPERİYASININ XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇİRDİYİ 

MÜSTƏMLƏKƏÇİLİK SİYASƏTİNİN REPRESSİV ASPEKTLƏRİNƏ DAİR 
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AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
aliyeva2017vusala@gmail.com 

 
 

Açar sözlər: Şimali Azərbaycan, Rusiya imperiyası, Zaqatala dairəsi, cəza tədbirləri, müstəmləkəçilik 
siyasəti, üsyan 

XIX əsrdə Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinin başlıca hədəflərindən biri Qafqaz regionu idi. 
Əlverişli təbii-coğrafi mövqedə yerləşən Azərbaycan hələ XVIII əsrin sonlarından etibarən Qafqazın hərbi 
cəhətdən işğalına başlamış çar Rusiyasının Cənubi Qafqazla bağlı müstəmləkəçilik siyasətində xüsusi yer 
tuturdu. Azadlıqsevər yerli xalqları itaətə gətirmək üçün çarizm bura müharibələrdə sınanmış ordu 
sərkərdələrini göndərirdi. Onların içərisində qəddarlıqları ilə ad çıxarmış Sisianov və Yermolov da var idi. 

Georgiyevsk müqaviləsinin nəticəsi olaraq Gürcüstanda möhkəmlənən Rusiya ardınca xanlıqlarımızın 
işğalına başmaqla bu istiqamətdə ilk hədəf kimi Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsini, Car-Balakəni seçir. Çar 
Rusiyasının bu bölgəyə münasibətdəki siyasəti istər işğalın gedişində, istərsə də işğaldan sonra xüsusi 
amansızlığı ilə seçilmişdi. Bu bölgədə XIX əsrdə çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı baş qaldırmış 
üsyanların yatırılması zamanı isə repressiv siyasət xüsusi şiddət kəsb etmişdi. 

Çar Rusiyasının bu bölgədəki müstəmləkəçilik siyasətinin əsasını zorakı köçürmə və məcburi 
xristianlaşdırma siyasəti təşkil etmişdi. Belə ki, çarizm uzun müddət müqavimət göstərmiş, rusları hədsiz 

itkilərə məruz qoymuş bölgə əhalisinin müqavimət gücünü zəiflətmək üçün həm daxildə əhalinin dağ 
kəndlərindən düzən ərazilərə köçürməsini həyata keçirir, həm də bura xristian əhalini, ilk növbədə erməniləri 
köçürməklə özünə sadiq sosial dayaq yaratmaq istəyirdi. Bu məqsədlə uzun müddət müqavimət göstərən dağ 
kəndlərinin əhalisini düzən əraziyə köçürmüşdü. XIX əsrin 30-50-ci illərində Car, Tala, Balakən, Qarqay, 
Qas, Qalal kimi dağ kəndlərinin üsyanlarda fəal iştirak edən əhalisinin bir hissəsi zorla düzən ərazilərdə 
məskunlaşmağa məcbur edilmiş, digər hissəsi isə Gürcüstan ərazisinə sürgün edilmişdi [17, 141]. 

Yerli əhaliyə qarşı assimilyasiya siyasəti yeridən çarizm bu bölgəyə malorusiya (Ukrayna) 

kazaklarının köçürülməsini planlaşdırmışdı [12, 838] və bu məqsədlə burada 70 min desyatin sahə 
ayrılmışdı. Qafqaz ordularının baş komandanı, qraf İ.F.Paskeviç həmin sahədə hərbi məskənlər salmağı 
tövsiyə edirdi [12, 340]. 

Güclü Car, Tala, Katex, Balakən kimi icmaları zəiflətmək üçün polkovnik M.A. Kotsebunun təklif 
etdiyi plana görə isə ayrı-ayrı icmalar arasında nifaq salmaq, bölgədə bəzi icmalara hərtərəfli kömək 
göstərərək həmin icmaları güclü Car, Tala və Balakən icmalarına qarşı qoymaq və bu yolla da sonuncuları 
zəiflətmək nəzərdə tutulurdu [15, 263]. 

Yerli əhalinin zorakı xristianlaşdırılması zamanı isə əhalini bu işə həvəsləndirmək məqsədi ilə 
xristianlığı qəbul edən qatı cinayətkarların cinayətlərinin bağışlanmasından tutmuş ən amansız tədbirlərə  
qədər hər şeyə əl atılırdı. Bu məqsədlə 1859-cu ildə xristianlığın pravoslav məzhəbini qəbul edənlərin 
dairənin ali zümrəsini təşkil edən hissəsi ilə eyni səviyyəyə qaldırılması barədə xüsusi qərar verilmiş [9, 
113], burada kilsə kitabxanası açılmış, “Kilsə xəbərləri”, “Gürcüstan ekzarxının dini xəbərləri” kimi xristian 
dinini təbliğ edən müxtəlif kitabçalar əhali arasına yayılmışdı [7, v. 6]. 

Çarizmin bu bölgədə həyata keçirdiyi müstəmləkəçi köçürmə siyasəti zamanı ilk əvvəl rusların və 

gürcülərin bura köçürülməsini nəzərdə tutmuşdu. Bu məqsədlə 1830-cu il üsyanının yatırılmasından sonra 
dağıdılmış Car kəndi seçilmişdi. Car-Balakən vilayətinin rəisi general-mayor Reutt İ.F. Paskeviçə raportunda 
gürcüləri Zaqatala kəndindən üç verst aralıda yerləşən, dağıdılmış Carda yerləşdirməyi və bunun üçün 
kənddəki yerlə-yeksan edilmiş evlərin yenidən qurulmasını təklif edirdi. Lakin sənədlərin verdiyi 
məlumatlardan bəlli olur ki, yerli əhali tərəfindən təzyiqlərə məruz qalacaqlarından ehtiyat edən gürcülər 
bura köçməkdən imtina etmişdilər. 

Ermənilərin bu bölgəyə köçürülməsini isə Qafqaz komandanlığının Azərbaycan ərazisində apardığı ən 

müstəmləkəçi siyasət adlandırmaq olar. Azərbaycanlılara qarşı öz məkrli planlarını həyata keçirmək 
niyyətində olan ermənilər bu işdə çarizmin ən yaxın müttəfiqi olurlar. Ermənilərin Car-Balakən 
camaatlığının ərazisnə məqsədyönlü şəkildə köçürülməsi 1830-cu ildən başlanmaqla bu proses bir-neçə 
mərhələdə aparılmışdı. Çünki əhalinin müqavimətinin qırılmasına baxmayaraq, Cənubi Qafqazın siyasi 
cəhətdən ən narahat bölgə olaraq qalmaqda davam edən Car-Balakən camaatlığının ərazisində belə bir 
köçürməni aparmaqdan Qafqaz komandanlığı da ehtiyat edirdi. Eyni zamanda xaraktercə qorxaq olan 
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ermənilər istənilən vaxt müsəlmanların qəzəbinə gələ biləcəklərindən ehtiyat etdikləri üçün burada məskən 
salmağa tələsmirdilər. İlk əvvəl onlar bura yalnız ticarət məqsədi ilə gəlirdilər. 

Ermənilərin bu bölgədə məskunlaşması XIX əsrin 50-ci illərinin sonlarından başlayır. İlk köçkün 
ermənilər 1830-cu il üsyanında iştirak etdiyinə görə rus ordusu tərəfindən dağıdılaraq Köhnə Zaqatala və Car 

kəndlərinin ərazisində həmin ildə tikilmiş qalanın ətrafında salınmış forştadda məskunlaşırlar [18, 33]. 
1877-1878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsindən sonra ermənilərin dairə ərazisinə köçünün ikinci 

mərhələsi başlayır. Çar generalları Ter-Qukasov və Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı orduların komandanı 
general Loris Melikov tərəfindən xüsusi canfəşanlıqla aparılmış bu proses XIX əsrin 70-ci illərin sonlarında, 
erməni Şelkovnikovun dairə rəisi işlədiyi vaxta təsadüf edir. Həmin vaxt bu dairənin iqtisadiyyatının tarı-mar 

edilməsində erməni tacir sələmçilərinə himayəçilik etmiş Şelkovnikovun vasitəsilə Nuxanın varlı 
ermənilərinin bir hissəsi burada da iri mülklər ələ keçirmişdilər. Ermənilər yerli əhalini iki yolla – bir 
ehtiyacı olan əhaliyə yüksək faizlə borc verərək, sələmi ilə yığılan borcu qaytara bilməyən kəndlilərin  
torpaqlarını məhkəmə vasitəsilə əllərindən alınması və vergiləri ödəyə bilməyən kəndlilərin yerinə onu 
ödəməklə həmin kəndilini özündən asılı vəziyyətə salmaqla onların torpaqlarına sahib çıxmaqla həyata  
keçirirdilər [4, 56]. Qafqaz polis xidməti rəisinin 1905-ci il 23 sentyabr tarixli məlumatında göstərilirdi ki, 
“bölgənin fındıq, ipək, çəltik, meyvə kimi ən gəlirli ticarətini öz əllərində cəmləşdirmiş ermənilərə yerli  
əhalinin nifrəti hədsizdir. Onlar Zaqatala şəhəri və bölgənin bir neçə iri kəndində yaşasalar da dairədə erməni  

tacirinin olmadığı bir-neçə kənd tapmaq mümkün deyil. Sələmçilər hələ məhsul yetişməzdən xeyli əvvəl 
kəndlilərə borc verərək, sonda çox ucuz qiymətə məhsulu alırdılar. Bütün bunlar yerli əhalinin sələmçilərə 
olan nifrətini son həddə çatdırmışdı. Müsəlmanların nifrətinin hələlik açıq çıxış, qırğın şəklini almamasının  
səbəbini bölgədə uzun sürən hərbi-xalq idarəçiliyi zamanı bizim yerli idarə orqanlarının yaratdiğı güclü 
nəzarət aparatı, ermənilərin yaltaqlığı və hiyləgərliyi, bunu hələlik anlamayan müsəlmanların sadəlövhlüyü  
ilə izah etmək olar” [1, 6]. 

Həmin dövrün rəsmi sənədlərindən, Zaqatala dairəsində ermənilərin hər cür silahlara malik gizli 

millətçi komitəsinin mövcud olduğu aydın olur. Dairə rəisinin 1907-ci ilə dair məlumatında göstərilirdi ki, 
bu gizli komitə bölgənin erməni əhalisini silahla təmin edir və Zaqatala erməni komitəsinin fəallarının 
sərəncamında hətta partladıcı qurğular da vardır. ARDI Varlı ermənilər tərəfindən maliyyələşdirilən komitə  
dairənin nüfuzlu adamlarına qarşı gizli terrorla məşğul olurdu. Belə ki, Qafqaz polis xidmətinin 
məlumatlarının birində Zaqatala dairəisnin yüksək rütbəli məmurunun öldürülməsində günahlandırılan 
qatilin ifadəsində bu işə erməni millətçi komitəsi tərəfindən muzdla təhrik edildiyini söylədiyi göstərilirdi [1,  
2]. Dairədəki erməni millətçi komitəsinin əsas hədəfi isə yerli əhalinin hakimiyyətdə təmsil olunan 

nümayəndələri idilər [6, v. 14]. 
Çarizmin Zaqatala dairəsinə münasibətdə yeritdiyi dini, milli ayrı-seçkilik siyasətini bütün çılpaqlığı 

ilə əks etdirən 1905-ci il “Zaqatala dairəsi müsəlmanlarının Qafqaz canişininə müraciəti”ndən bəlli olur ki, 
bütün imperiyada yalnız bu bölgə əhalisindən 50 yaşına çatmayanlara müsəlmanların müqəddəs yerlərinə 
ziyarətə getmək qadağan olunmuşdu [5, v. 5]. Dairə müsəlmanlarının Qafqaz canişininə ünvanlanmış 
müraciətində on illər boyu bölgədə mövcud olmuş hərbi-polis rejiminin ağır nəticələri də öz əksini tapmışdı. 

Yerlərdə baş verəcək çıxışların yatırılması üçün çar II Nikolayın təşəbbüsü ilə yaradılmış xüsusi 

jandarm korpuslarının ikisi 1890-ci ildən Zaqatala dairəsində yerləşdirilmişdi [16, 161]. Jandarmeriyaya 
siyasi məsələlərin təhqiqatı zamanı hər cür işlərə müdaxilə etmək, lazımi ifadənin alınması üçün bütün 
vasitələrdən istifadə etmək səlahiyyəti verilmişdi. 

Çarizmin bu bölgəyə münasibətdə həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də XX əsrin 30-cu illərində, 
bolşevik hakimiyyəti zamanı Gürcüstana verilməsi ilə nəticələnmiş bir prosesin – tarixən bölgə əhalisinin 
istifadəsində olmuş Alazan və Mazım çaylarının sağ sahillərindəki əzəli Azərbaycan torpaqları olan Şirək 
düzü və Çiaur meşələrinin zorla onların əllərindən alınmasının əsasının qoyulmasıdır. Belə ki, bu torpaqların 

böyük hissəsi çar hökuməti tərəfindən onların əllərindən alınaraq bölgənin işğalındakı xidmətlərinə görə 
knyaz Çelokayev kimi gürcü knyazlarına verilməklə bu mürtəce siyasətin əsası qoyulmuşdu [8, v. 52]. 

Zaqatala dairəsində kəndlilərin vəziyyətinin dözülməz olmasının əsas səbəbi burada asılı 
münasibətlərin ləğv edilməməsi idi. Zaqatala dairəsi Azərbaycanda asılı münasibətlərin 1913-cü ilə qədər 
saxlandığı yeganə bölgə idi. Çar hakimiyyət orqanları müsəlman əhaliyə etibar etmədiyinə görə 1887-ci 
ildən onların üzərinə hərbi mükəlləfiyyət əvəzinə xüsusi hərbi vergi qoyur. Zaqatala dairəsi üzrə həmin 
verginin illik miqdarı 29 min rubla bərabər idi [3, 781]. 

Çarizm xalqların ərazi, mədəni, milli və digər əlamətlərə zidd müstəmləkəçi, özünün şovinist 
maraqlarına uyğun siyasət yeridirdi. Çarizmin Zaqatala dairəsində yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasəti 
bölgənin daxili həyatına ciddi təsir göstərmiş və belə vəziyyət bölgədə kəndli çıxışlarına səbəb olmuşdu. 
Həmin üsyanların yatırılmasından sonra onun iştirakçılarına amansız divan tutulurdu, bütöv kəndlər 
darmadağın edilir, əhalisinin bir hissəsi fiziki cəhətdən məhv edilir, digər hissəsi isə müxtəlif yerlərə 
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köçürülürdü. 
1830-cu ilin uynundan dekabr ayına kimi iki mərhələdə baş vermiş üsyanın yatırılmasından sonra  

bölgənin üsyançı əhalisinə münasibətdə bir sıra repressiv cəza tədbirlərinin həyata keçirilmişdi. Belə ki,  
Köhnə Zaqatala qalası, Car və Göyəm kəndlərinin tutulmasından sonra hər üç məntəqə tamamilə dağıdılmış 

[13, 24], üsyanda fəal iştirak etmiş kəndlərin əhalisi bölgənin düzən hissəsinə köçürülmüşdü [17, 133]. 1844- 
cü ildə Daniyal bəyin başçılıq etdiyi üsyan yatırıldıqdan sonra isə ruslar tərəfindən 600 evlik İlisu kəndi 
darmadağın edilmişdi [13, 734-736]. 

Çar ordusunun keçmiş zabiti Hacı Murtuzun başçılığı altında baş vermiş 1863-cü il Zaqatala üsyanının 
yatırılmasından sonra isə üsyanın ən fəal təşkilatçılarından 19 nəfəri dar ağacından asılmış, mindən artıq 
adam ailəsi ilə birlikdə sürgün edilmişdi. Bölgə əhalisinin bir hissəsi isə çar orqanlarının sərt cəza 
tədbirlərindən qurtulmaq üçün Türkiyəyə mühacirət etməyə məcbur olmuşdu [19, 457]. 

Bölgədə baş vermiş 1877-ci il üsyanının yatırılmasından sonra isə on gün ərzində, üsyanda fəal iştirak 
etmiş 13 kənddə axtarış apararaq üsyanın yüzlərlə iştirakçısını həbs edilmiş, onların evlərini yandırmışdı [2, 
212]. 

Tədqiqat zamanı belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda yeritdiyi 
müstəmləkəçi siyasəti Vətənimizin şimal-qərb bölgəsinə münasibətdə xüsusi represiv xarakteri ilə 
seçilmişdir. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycanın bu bölgəsində, Zaqatala dairəsində 
çarizm XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəlləri ərzində özündə hərbi idarəçiliyin bütün formalaraını əks 

etdirən müstəmləkəçi idarə üsulu olan hərbi-xalq idarəçiliyini tətbiq etmişdir. Belə vəziyyət dairədə daimi 
həyəcanlı vəziyyətin mövcud olmasına və bu da nəticədə burada daimi həyəcanların, xalq üsyanlarının və 
qaçaqçılığın tüğyan etməsinə səbəb olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

О РЕПРЕССИВНЫХ АСПЕКТАХ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XIX ВЕКЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАГАТАЛЬСКОГО ОКРУГА) 

 

Территория Загатальского района - части исторических Джаро-Белоканских джамаатств в 
северо-западном Азербайджане, была завоевана царской Россией после 27 лет упорного 
сопротивления в 1803-1830 годах. Однако и в последующие годы ситуация здесь оставалась 
напряженной, поскольку местное население не собиралось мириться оккупацией и периодически  
поднималось на массовую борьбу против колониальной политики царского правительства. 

Колониальные власти же реагировали на народные выступления свирепыми репрессиями. В ходе 
карательных операций целые деревни были разрушены, часть населения была физически 
уничтожена, а другая часть была изгнана из мест обитания и принуждена к переселению. 

Основываясь на информации, предоставленной первоисточниками, в статье анализируется 
репрессивная политика, проводимая царскими властями в Загатальском округе в XIX веке, и 
рассматриваются трагические последствия этой политики во всех сферах внутренней жизни региона. 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, Российская империя, Закатальский округ, 

репрессивные меры, колониальная политика, восстание 

 
SUMMARY 

 

ON THE REPRESSIVE ASPECTS OF THE COLONIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN 

AZERBAIJAN IN THE 19TH CENTURY 

(BASED ON MATERIALS FROM THE ZAGATALA DISTRICT) 

 

The territory of Zagatala district, an administrative unit in the northwestern region of Azerbaijan, was 
subordinated to Tsarist Russia after 27 years of resistance in 1803-1830. In subsequent years, however, the 
situation remained tense and the local population occasionally rose up in the mass struggle against the 
colonial government. The Russian colonial government responded to the uprisings and riots with repressive  
measures. At that time, whole villages were destroyed, part of the population was physically killed, and 
another part was expelled from its homes and relocated. 

Based on the information provided by the original sources, the article analyzes the repressive policy 

pursued by the tsarist authorities in the Zagatala district in the 19th century and the tragic consequences of 
this policy in all spheres of internal life of the region. 

Key words: Northern Azerbaijan, Russian Empire, Zakatala district, repressive measures, colonial 
policy, uprising 

 

 

CƏNUBİ QAFQAZDA FEDERASİYA, KONFEDERASİYA, YOXSA DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ ... 

(QƏRB TƏRƏFDƏN CƏNUBİ QAFQAZDA YARADILMASI TƏKLİF OLUNAN 

“BİRLƏŞDİRİCİ QURUM” HAQQINDA) 

Əskərova-Surxəlizadə L.Ə. 

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

 

Bu gün qərb araşdırmaçıları Şərqə doğru ekspansiya məqsədilə yeni “təkliflərlə” çıxış edir, yeni-yeni 
“ideyalar” irəli sürürlər. Bunların hansı məqsədlə edildiyi adi gözlə görünməsə də, təxmini fikirlər yürütmək 
olar. Belə təkliflərdən biri Cənubi Qafqazda federalizm tətbiq etməklə burada mövcud olan 3 müstəqil 

dövləti vahid bir federasiyada və ya konfederasiyada cəmləməkdən ibarətdir. Söhbət Cənubi Qafqazdakı 
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Respublikalarının bir federasiyada və ya konfederasiyada 
birləşdirilməsindən gedir. Bir vaxtlar Gürcüstan Respublikasının sabiq prezidenti Mixeil Saakaşvili də rəsmi 
şəxs kimi bir neçə dəfə Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikasını vahid bir konfederasiyada 
birləşdirməyi təklif etmişdi. Eyni sözləri qərb müəlliflərinin dilindən eşitmək isə belə bir qənaətə gəlməyə  
əsas verir ki, bu təklif heç də adi deyim deyil və onun arxasında böyük dövlətlərin bizə hələlik məlum 
olmayan maraqları durur. 
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Bu təklifi verənlərdən biri “Mərkəzi Asiya və Qafqaz prospektləri” seriyasından olan “Qafqazda 
federalizm və münaqişə” kitabının müəllifi, Brüssel Müstəqil Universitetinin siyasi elmlər professoru Bruno 
Koppietersdir [1]. Əslinə qalsa o, bir vaxtlar Balkanlar haqqında da belə təkliflərlə çıxış etmişdi. Amma  
məlum olduğu kimi Balkanlarda da nə federalizm, nə də konfederasiya yaratmaq mümkün olmamışdır. 

Bruno Koppieters təqdim etdiyi 96 səhifəlik kitabda Qafqazda münaqişənin hələ də həll olunmadığı bir  

dövrdə burada federalizmin yaradıla bilməsi perspektivlərini araşdırır. O, sovet hakimiyyəti illərində mövcud  
olmuş federalizm ənənələrini nəzərdən keçirdikdən sonra və ermənilərin törətdikləri bağışlanmaz cinayətləri 
nəzərə almadan belə qənaətə gəlir ki, münaqişə tərəflərinin federalizmin müxtəlif modellərinin bu və ya 
digər vasitələrindən bəhrələnməklə münaqişə həll edilə, dövlət quruculuğu və regional inteqrasiya məsələləri 
başa çatdırıla bilər. nəzərə alsaq ki, sovet hakimiyyəti illərində Cənubi Qafqazda belə bir qurum – 
Zaqafqaziya Federasiyası yaradıldı və təxminən 13 il sonra özünü doğrultmadığı üçün ləğv edildi. Müəllif 

belə nəticəyə gəlir ki, sovet federalizm modelində nəzərə alınmayan bir sıra prinsip və modellərdən 
yararlanmaqla bu federalizm metodunu Qafqazda təkrar həyata keçirmək olar. 

Təbii ki, ermənilərin əsl məqsəd və məramlarını bilməyən qərblilər üçün belə düşüncə tərzi 
qəbulediləndir. Amma ermənilərin iç üzünü daha yaxşı bilən azərbaycanlılar üçün bu sayaq düşüncələr 
qətiyyən qəbuledilməzdir. Ən azı ona görə ki, azərbaycanlılar son iki yüz ildə bütövlükdə çar Rusiyası və  
sovet hakimiyyəti illərində, eləcə də dünyanın bir sıra aparıcı dövlətlərinin iştirakı ilə son 25 illik müstəqillik 
illərində ermənilərin dəyişməyən çirkin ikiüzlülük və işğalçılıq siyasətinin, başqalarının əlində oyuncaq 

olmalarının canlı şahididirlər. 
Bir neçə kəlmə belə düşünən və bu ideyanın müəllifi sayılan Bruno Koppieters haqqında söyləməyə 

dəyər. O, Brüssel universitetinin politologiya kafedrasının rəhbəridir. Bir müddət əvvəl – 2012-2015-ci 
illərdə Abxaziya Dövlət Universitetində Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Avropa tədqiqatları 
məsələləri üzrə tədris layihəsinin əlaqələndiricisi olmuş, habelə 2009-cu ildə Gürcüstanda (IIFFMCG) 
münaqişə faktlarının müəyyənləşdirilməsi üzrə Beynəlxalq Faktaraşdırıcı Missiyada ekspert kimi iştirak 
edib. Bruno Koppieters 2003-2004-cü illərdə Harvard Universitetində Elm və Beynəlxalq Əlaqələr üzrə 

Belfer Mərkəzində elmi işçi kimi çalışıb [5]. Bruno Koppieters aşağıda adları çəkilən kitabların 
həmmüəllifidir: 1) Contextualizing Secession: Normative Studies in Comparative Perspective – bu kitab 
müasir separatçılığın mübarizə sistemindən, insan haqlarından, siyasi cəmiyyətlərdə etnik və mülki 
təsəvvürlər arasındakı fərqlərdən, “haqq iş” uğrunda separatçı zorakılıqlardan və s. bəhs edir [6]; 2) Moral  
Constraints on War: Principles and Cases – bu kitabda müharibədə tətbiq edilən mənəvi məhdudiyyətlər 
prinsiplərinə görə müharibə zamanında millətlərarası etik köklərin, hərbi müdaxilənin etik köklərinin 
məhdudlaşdırılmasından söz açılır və daha çox hərbi müdaxilənin beynəlxalq xarakteri ilə müəyyən edildiyi 

vurğulanır [7]. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, əgər biz Qarabağ münaqişəsini həll etmək istəsək, 
müharibə etikasına uyğun olaraq bizi dayandıracaqlar. Onda haqlı sual doğur: Bəs Ermənistan qoşunları 
azərbaycanlıları qıranda, məhv edəndə qərbin müharibə etikası harada idi? 

Diqqəti cəlb edən tədqiqatçılardan biri də İsveçrənin Fribourg Universitetinin baş müəllimi Ansgar 
Cödikkedir. Onun ixtisaslaşdığı universitetdə Qafqaz xalqlarının dininin öyrənilməsi üçün mükəmməl şərait 
yaradılmışdır. Burada Şərqi-Avropa tədqiqatçıları ilə sosial antropologiya və dinin öyrənilməsi sahəsində 
intensiv əməkdaşlıq mövcuddur. Onlar Cənubi Qafqazda sosial və humanitar elmlərin inkişafı sahəsində  

əlaqələndirici rol oynayırlar və gördükləri işlər Gebert Rüf Stiftung təşkilatı tərəfindən maliyyələşdirilir. 
Buradan göründüyü kimi o da heç də tam müstəqil deyil. 

Ansgar Cödikke hesab edir ki, Cənubi Qafqazda dini ayrılıqlara baxmayaraq burada Azərbaycan, 
Gürcüstan və Ermənistan arasında din və siyasət sahəsində bir sıra heyrətamiz oxşarlıqlar vardır [2]. O yazır 
ki, hər üç respublika 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra qeyri-sabit sosial dövrdə yaşayırlar və bu 
qeyri sabitliyin kökü sovet hakimiyyəti illərində qoyulmuşdur. Hər üç respublikada dini azadlığa qarantiya 
verilir və hər üçündə din dövlətdən ayrıdır (düzdür, Ermənistanda bu, yalnız 2005-ci ildə konstitusiya ilə 

təsbit edilmişdir). 
Bununla belə, müəllif etiraf edir ki, son onilliklərdə Gürcüstan və xüsusilə də Ermənistanda milli 

identifikasiyada və qismən də millətçiliyin qızışdırılmasında din daha çox rol oynamışdır. Müəllif göstərir ki, 
burada din öz simvolik statusundan istifadə edərək istədiyi mənfəəti güdmüşdür. Hər üç respublikada hüquqi  
və sosial şərait fərqli olsa da, hər üç respublikada dini fəaliyyət üçün hüquqi baza yaradılmışdır. Qonşulardan 
fərqli olaraq, Azərbaycanda dini təsisatlar hökumətin nəzarəti altındadır. 

Maraqlıdır ki, müəllif Ermənistan Respublikası və Gürcüstan Respublikasında dini millətçiliyin 
qızışdırılmasına diqqət yetirə bilmişdir. Əslində isə dini millətçilik ən azından erməni-qriqorian dininin 
(istiqamətinin) yaranması dövründən mövcuddur. Eyni sözləri Gürcüstan pravoslav dininə də aid etmək olar. 
Azərbaycana gəldikdə isə, burada başqa dinlərə qarşı ayrı-seçkilik və ya nifrət yoxdur. Bunu qərb müəllifləri 
də bilir. Amma dindaxili sarpmalar mövcuddur [7]. 
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Lakin ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik üzrə Strateji Araşdırmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi doktor 
Stefen Blank apardığı araşdırmalara əsaslanıb “Avrasiyadan məhəbbətlə. Rusiyanın təhlükəsizlik təhdidləri 
və Qərbin çağırışları” adlı geniş təhlilində bu qənaətə gəlir ki, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllinə mane 
olan əsas qüvvə elə Rusiyanın özüdür. Azərbaycan Respublikasına 4 milyard dollarlıq silah satan Rusiya 
eyni zamanda Ermənistan Respublikasını öz himayəsi altına alıb, onu Avrasiya ticarət zonasına qəbul edir və 

ən müasir silahlarla təchiz edir, Ermənistanda hərbi baza yaradır [3]. Müəllif bu durumdan sonra belə 
qənaətə gəlir ki, yaradılması nəzərdə tutulan federasiyanın və ya konfederasiyanın uğurla nəticələnməsi  
inandırıcı deyil. 

Con Aravosis isə yazır ki, Gürcüstan Respublikasının keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvili hələ 2009- 
cu ildə ABŞ-ın müdafiə nazirinin müavini Aleksandr Verşbouya bildirmişdi ki, Putin Krımda qızışdırıcı 

pozuntular yaradır, sonra da “canıyananlıqla” Ukrayna hökumətinə təklif edir ki, bu bölgədəki problemlərin  
həlli üçün ona icazə verilsin [4]. Saakaşvilinin sözlərinə görə Putin Ukrayna və Gürcüstanda özünün təzyiq  
qüvvələrini saxlamaqla digər keçmiş sovet respublikalarına qulaqburması dərsi keçmək istəyir. 

Təbii ki, belə olduğu halda Cənubi Qafqaz respublikalarının bir federasiyada birləşməsindən söz gedə 
bilməz. Hər halda indiki zaman üçün, Rusiyanın bölgədə meydan suladığı və Ermənistanın onun əl 
buyruqçusu olduğu bir dövrdə bu tamamilə qeyri realdır. Beləliklə, Cənubi Qafqazın bir federasiyada, yaxud  
da konfederasiyada birləşməsi ideyası qərb üçün bir xəyaldır. Bütün bunlardan əlavə həmin respublikaların 
özlərindən belə bir federasiyaya girmək istəyib-istəmədiklərini soruşan da yoxdur. Onlar isə belə bir 

federasiyanı birmənalı şəkildə istəmirlər. Xüsusilə də Azərbaycanla Gürcüstan bütün qonşuların var-yoxuna 
göz dikən Ermənistanla bir federasiyada olmaq istəmirlər. ehtimal etmək olar ki, Azərbaycan və Gürcüstan 
Respublikaları haçansa ümumi dövlət birliyinin yaradılmasına razılıq versinlər, amma ərazi iddiaları 
tükənməyən Ermənistan Respublikasının həmin quruma qəbul edilməsinə heç vaxt razı olmazlar. Hətta bunu 
dünyanın güc dövlətləri tələb etsələr də mümkünsüzdür. Üstəlik Azərbaycan Respublikasının Ermənistan 
ordusunu 44 günlük müharibədə darmadağın etməsi və düşmən üzərində tam qələbə çalmasından sonra belə  
bir federasiya haqqında fikirləşmək qətiyyən ağlabatan deyil. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ФЕДЕРАЛИЗМ, КОНФЕДЕРАЦИЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ НА 

ЮЖНОМ КАВКАЗЕ... (ОПРЕДЛАГАЕМОМЗАПАДОМ «ОБЪЕДИНЕНИИ» ЮЖНО- 

КАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ) 

 

В статье рассматриваются взгляды западных авторов с предложениями о созданиифедерации 
или же конфедерации с участием трех Южно-кавказских республик – Азербайджана, Грузии и 
Армении. Такая позиция западных авторов подвергается критике из-за неимения достаточной 
информации по истории народов южно-кавказских республик и категорически отвергается 
возможностью образования такой федерации или конфедерации. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, федерация, конфедерация, Азербайджан, Грузия, Армения 
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SUMMARY 

 

FEDERALISM, CONFEDERATION OR STATE INDEPENDENCE ON THE SOUTH 

CAUCASUS...(ON THE PROPOSED WEST “UNION” OF THE SOUTH CAUCASUS STATES) 

 

The article presents the view of the authors with proposals for establishment the federation or 
confederation with the participation of three republics in the South Caucasus– Azerbaijan, Georgia and 
Armenia. 

This position of the Western authors has been criticized because of not having the sufficient 
information on the history of the peoples of the South-Caucasus republics and categorically rejected by the 

possibility of formation such federation or confederation. 
Key words: South Caucasus, federation, confederation, Azerbaijan, Georgia, Armenia 
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Xülasə. Məqalənin məqsədi SSRİ-nin dağılmasıyla müstəqilliyini qazanan Azərbaycan 
Respublikasının 1991-ci ildən bu günə qədər xarici siyasət üstünlüklərini ortaya çıxarmaqdır. 

Araşdırmada, ölkənin daxili dinamikası və regional və qlobal konyukturanın təsiri ilə formalaşan 
Azərbaycanın xarici siyasəti üç dövrdə araşdırılmışdır: başlanğıc kimi təyin edilə bilən birinci dövr, fasilə 
olaraq təyin edilə bilən ikinci dövr və tarazlıq olaraq təyin edilə bilən üçüncü dövr. 

Araşdırmada illər ərzində dəyişən strategiyaların səbəbləri açıqlanacaq və bu baxımdan gələcəkdə 
Azərbaycanın xarici siyasətində yeni dinamikası proqnozlaşdırılacaqdır. 

Açar sözlər: müstəqillik illəri, Azərbaycan, xarici siyasət, ölkə siyasəti, gələcəyə baxış 

 
GİRİŞ 

Məqalənin məqsədi SSRİ-dən sonrakı dövrdə Azərbaycan Respublikasının dəyişən xarici siyasət 
üstünlüklərinin əsas səbəblərini və dövri inkişafı dəstəkləməklə ortaya çıxarmaqdır. Ancaq müstəqillikdən 
sonrakı dövrə keçməzdən əvvəl bütövlüyü təmin etmək baxımından bir neçə cümlə ilə də olsa Azərbaycanın  
sovet dövründəki xarici siyasətindən danışmaq faydalı olar. 

Xarici siyasət üzvi bir elementdir və onu tarixi dövrlərdən asılı olmayaraq qiymətləndirmək çətindir.  

SSRİ dövründə xarici siyasət mərkəzi hökumət tərəfindən ciddi şəkildə idarə olunduğundan Azərbaycan 
SSR-in xarici siyasətindən danışmaq mümkün deyildi. Ancaq Sovet boyunduruğu altında yaşamağın 
yaratdığı tarixi və mədəni ünsürlər müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın xarici siyasətinin istiqamətlərinə 
birbaşa təsir etmişdir. 

1991-ci ilin oktyabr ayından müstəqil dövlət kimi qurulmağa başlayan Azərbaycan Respublikasının 
müstəqil xarici siyasəti də bu dövrdə inkişaf etməyə başlamışdır [2, s.44]. 

Ancaq bütün keçmiş Sovet respublikalarında olduğu kimi qərar qəbul edən və icra edən qurumların 
olmaması, Rusiyanın tarixi və mədəni təsiri və nəticədə asılılıq hissi Azərbaycanı həm təcrübəsiz, həm də  

müstəqil xarici siyasət qurmaqdan çəkindirmişdir. 
Bu dövrdə sosial və iqtisadi çevriliş kimi siyasi mənada da çevriliş prosesinə aid olan Azərbaycanın 

siyasi bir rejim olaraq inkişaf etdiyini və xarici siyasət sahəsində inkişaf etdiyini və yeni istiqamətlər təyin 
etdiyini görürük. Bu kontekstdə müstəqillik əldə etdikdən sonra dəyişən meylləri və bu tendensiyaları üç əsas 
dövrdə müəyyən edən Azərbaycan liderlərini araşdıra bilərik [2, s.67]. 

Bu dövrlərin təyin olunmasında istifadə olunan əsas dəyişənlər xarici siyasətin çoxtərəfli quruluşu,  
liderlərin vizyonu və siyasətin milli maraqlara qayğısı olaraq təyin edilmişdir. Bu baxımdan, Azərbaycanın 

müstəqillikdən sonrakı ilk dövrdə xarici siyasətini birtərəfli və Rusiyadan asılı olaraq müəyyən edərək bunu 
başlanğıc dövrü adlandıra bilərik [2, s.69]. 

Fasilə adlandıra biləcəyimiz ikinci dövrün görkəmli elementləri xarici siyasətin marginallaşması, 
Rusiyadan asılı olan siyasətin istiqamətinin dəyişməsi, başlanğıc dövrünün kəskin xətlərinin yumşalması və  
çoxluğa keçid kimi müəyyən edilə bilər. 

mailto:leyla_848484@list.ru
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Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: İlham Əliyev dövrü 

2003-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra andiçmə mərasimində bu sözləri söyləyən İlham Əliyev, 

eyni zamanda, hakimiyyəti dövründə tətbiq ediləcək xarici siyasət strategiyasına dair məlumat vermişdir ki, 
Azərbaycanda ideal xarici siyasətin alternativi yoxdur. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə özünəməxsus 
mövqeyə çatmışdır və Azərbaycanın nüfuzu gündən-günə artır [1, s.59]. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı bütün beynəlxalq layihələr Azərbaycanın milli maraqları nəzərə 
alınmaqla həyata keçirilir. Bu sözlərlə Respublika Prezidenti olan İlham Əliyev ümumiyyətlə atasının adı ilə 
müəyyən edilmiş siyasətə sadiq qalacağını və Azərbaycanın xarici siyasətinin əsaslarının balans siyasəti  
çərçivəsində qorunacağını vurğulayır. 

Heydər Əliyev dövrü ilə müqayisədə kəmiyyət dəyişikliklərini müşahidə etdiyimiz balans siyasəti çox 
ölçülü, institusional, kadrlı həyata keçirilmiş və İlham Əliyev dövründə əhəmiyyətli uğurlar əldə edilmişdir  
[1, s.77]. 

Bu kontekstdə İlham Əliyev dövründə həyata keçirilən balanslaşdırılmış siyasətin əsas elementləri 
Azərbaycanın regional inteqrasiyasının yenidən qurulmasıdır: 

a) Beynəlxalq sülhün və sabitliyin təşviqi; 
b) Effektiv çoxtərəfli beynəlxalq sistemin təmin edilməsi; 
c) Qarşılıqlı beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi; 
d) Avropa və Avroatlantik quruluşa inteqrasiya. 
Anlaşıldığı kimi, İlham Əliyev dövrünün əsas xarici siyasət məqsədləri qlobal siyasətə uyğunlaşmaq 

idi [3]. 
Əslində İlham Əliyev bu siyasəti doğru strategiyalarla həyata keçirə biləcək xarici siyasət 

mütəxəssisləri və diplomatları yetişdirmək üçün xüsusi bir proqram həyata keçirmək fikrini həyata keçirmiş 
və bu baxımdan yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi bu fikrdən daşınmışdır. Bu siyasətin müsbət nəticələri qısa 
müddətdə görülmüşdür. 

Qarabağ probleminin həlli məqamında Azərbaycan diplomatları öz rəylərini dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmağa müvəffəq olmuşdur. Onsuz da bu dövrdə ermənilərlə rəqabətdə diplomatik üslubda ciddi bir 
dəyişiklik görülmüşdür. Xüsusilə, dövlətin iqtisadi resurslarının xarici siyasətin xidmətinə verilməsi 
diplomatların müstəqil və səmərəli işləməsinə də imkan yaratmışdır. 

İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövr İraq və Əfqanıstandakı əməliyyatlar nəticəsində ABŞ - ın 
bölgədəki gücünün azaldığı bir dövr idi. Bundan əlavə, İraqdakı qeyri - sabitlik, İranı idarə edə bilməmək və 
Özbəkistanla gərginlik bölgədə ABŞ əleyhinə fikirlərin artmasına səbəb olmuşdur [5]. 

Bu vəziyyət Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttinin təhlükəsizliyini və Qafqazın sabitliyini təmin etməyi 

hədəfləyən ABŞ üçün yaxşı xəbər deyildi. 
Məhz bu vaxt İlham Əliyev ABŞ-a rəsmi səfər etmiş və əlindəki fürsətdən istifadə edərək ABŞ-ı 

Qarabağ probleminin həlli üçün səfərbər etmək istəmişdir. Eyni zamanda NATO ilə əlaqələr də bu dövrdə  
sürətlənmişdir. 2008 -ci ildən etibarən Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğun olaraq yenidən 
qurulması səyləri sürətləndirmişdir və NATO-ya inteqrasiya arzusu vurğulanmışdır. 

Nəticədə, eyni ildə büdcəsini açıqlayan ABŞ rəhbərliyi Azərbaycana hərbi yardımı 4,3 milyon dollara 
çatdıraraq Ermənistana veriləcək yardım büdcəsini aşmışdır. Erməni lobbisinin reaksiyasına baxmayaraq, bu  

qərar bir müsbət məqam kimi İ.Əliyevə bildirilmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 
bəyanatlar ABŞ rəhbərliyi tərəfindən də qeyd olunmağa başlamışdır [2, s.111]. 

2008-ci ildən etibarən ABŞ nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərləri daha tez-tez baş vermiş və 
münasibətləri canlı tutmağa çalışılmışdır. Bu səfər tezliyinin əsas mövzusu Azərbaycanla yanaşı Qazaxıstan 
və Türkmənistanı da Rusiyadan yan keçəcək bir enerji yoluna inandırmaq idi. Bu proses qismən uğur 
qazanmışdır. 

Qərblə münasibətlər müsbət əhval-ruhiyyədə olsa da, Rusiya ilə münasibətlər qarışıqlıqdan keçmişdir. 

Azərbaycanın Qərb yönümlü xarici siyasətini və NATO ilə əlaqələrini canlandırmaqla yanaşı, Orta Asiyada 
baş verənlər Rusiyada da narahatlıq yaratmışdır. Niyazov dövründə Xəzərin statusu ilə bağlı fikir ayrılığı və 
Türkmənistan hakimiyyəti Azərbaycan rəsmilərini Niyazova sui - qəsd etməkdə ittiham etdikləri üçün 
münasibətlər gərginləşmişdir. İki ölkə arasındakı bu fikir ayrılığı Rusiyanı sevindirən bir vəziyyət idi. 2006- 
cı ildə Niyazovun ölümündən sonra münasibətlər yumşalmağa başlamışdır. 

Əslində ABŞ və Aİ-nın dəstəyi ilə Transxəzər alternativ xəttinin tətbiqi müzakirə olunmağa 
başlamışdır. Bu danışıqlar qismən Rusiyanın Qazaxıstanı, Türkmənistanı və Özbəkistanı özündə birləşdirən,  

Xəzərin ətrafında gəzib şimala birləşdirəcək Xəzər Xətti Layihəsinə reaksiya olmuşdur [4]. 
Bu hadisələrdən narahat olan Rusiya kəskin reaksiya vermiş və 2007-ci ilin əvvəlində Azərbaycana 

göndərdiyi qazın qiymətini iki qat artırmışdır. Bu reaksiyaya cavab olaraq Azərbaycan rəhbərliyi Rusiyanın 
gözləmədiyi sərt reaksiya vermiş və Rusiyaya neft tədarükünü kəsmişdir [2, s.27]. 
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Azərbaycanın passiv siyasət yürütməməsi nəticəsində, Rusiya Azərbaycanın tamamilə Qərbə üz 
tutacağından narahat olaraq sərt mövqeyindən əl çəkmiş və Əliyevlə Putin arasında qeyri-rəsmi səfər baş 
tutumuşdur. Bu səfər müsbət nəticələrlə yekunlaşmış və sonra Rusiya rəhbərliyi, xüsusilə Qarabağ 
münaqişəsindəki hakim mövqeyindən istifadə edərək Azərbaycanı Qərbin təsirindən uzaqlaşdırmağa meyl  
etmişdir. 

Bundan dərhal sonra, 2008-ci ildə Rusiya Gürcüstan ərazisinə girmiş və Gürcüstan rəhbərliyinin 
Cənubi Osetiya bölgəsinə qarşı başlatdığı hücuma qarşı hərbi əməliyyata başlamışdır [3]. 

Bu hücum Azərbaycanın Qərbə qarşı siyasətində dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Hücum Rusiyanın 
dəstəyini alan separatçı bölgələrin də Rusiyanın hərbi gücündən faydalana biləcəyini göstərdiyi üçün bir 

xəbərdarlıq olaraq qəbul edilmişdir. O, Rusiyanın hərbi gücündən Qarabağ üçün də Ermənistanın xeyrinə  
istifadə edə biləcəyinə işarə etmişdir. Digər tərəfdən, nə NATO, nə də Qərb ölkələrinin hücum qarşısında  
Gürcüstana kömək edə bilməməsi və ya etməməsi Azərbaycan üçün xəbərdarlıqdır. 

Nəhayət, üçüncü təhlükə hücumun Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin təhlükəsizliyini təhdid 
etməsidir. Bu təhlükə anlayışı Azərbaycanın Qərb ölkələri ilə yaxınlaşma siyasətində dönüş nöqtəsi 
olmuşdur [3]. 2009 - cu ildə yaşanan inkişaflar nəticəsində marşrut tədricən qərbdən şimala keçməyə 
başlamışdır. 

NƏTİCƏ 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici siyasəti müstəqilliyin ilk illərindən bir növ dilemma dövrü 
yaşamışdır. Bunun ən əsas səbəbi Azərbaycanın xarici siyasətini yerləşdiyi yerə görə formalaşdırarkən həm 
regional, həm də qlobal tərəfdarların maraqları toqquşması arasında qalmasıdır. Bu vəziyyət, sərhədləri  
xaricində baş verən dəyişiklikləri düzgün dəyərləndirmək və öz maraqlarını maksimum dərəcədə artırmaq 
üçün xarici siyasət strategiyalarının vaxtaşırı yenilənməsini tələb edir. 

Daxili siyasətlə məşğul olduqda balanslar çox həssas bir zəmində əldə edilir. Bu baxımdan Mütəllibov 

rusiyapərəst olduğundan, Elçibəy isə Rusiyaya qarşı hərəkət etdiyi üçün güclərini itirmişdir. 
Təcrübələri olduqca yaxşı mənimsəyən İ. Əliyev hökuməti həyata keçirdikləri tarazlıq siyasəti və yeni 

xarici siyasət təşəbbüsləri ilə real siyasətin birdən-birə zəifləməsini daha asan qəbul edə bilmiş, həm daxili, 
həm də xarici siyasətlə tarazlığı qoruyub saxlamışdır. 

Bütün digər dövlətlər kimi beynəlxalq aləmdə də maraqlarını maksimum dərəcədə artırmaq istəyən  
Azərbaycanın xarici siyasətinin davamlılığı qlobal və regional güclərdən bərabər məsafə saxlamaq və 
hiyerarşik deyil, bərabər münasibətlər qurmaq kimi təyin edilə bilən xarici siyasət strategiyaları sayəsində 

problemlərin həllinə səbəb olmuşdur. O dövrdə bu vəziyyətin yeganə istisnası və ölkənin həm daxili, həm də  
xarici gündəmini tutan yeganə təəsüfləndirici məsələ Qarabağ problemi olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Цель статьи - раскрыть внешнеполитические преимущества Азербайджанской Республики, 

получившей независимость с распадом СССР с 1991 года. 
В исследовании рассматривается внешняя политика Азербайджана, сформированная под 

влиянием внутренней динамики страны, региональной и глобальной конъюнктуры, в трех периодах: 

первый период, который можно определить как начало; второй период, который можно определить 
как перерыв, и третий период, который можно определить как равновесие. 

Исследование позволит выявить причины изменившихся за годы стратегий и в этой связи 
спрогнозировать новую динамику внешней политики Азербайджана в будущем. 

Ключевые слова: годы независимости, Азербайджан, внешняя политика, страновая политика, 

видение будущего. 
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59  

SUMMARY 

The purpose of the article is to reveal the foreign policy advantages of the Republic of Azerbaijan, 
which gained its independence with the collapse of the USSR since 1991. 

The study examines Azerbaijan's foreign policy, formed under the influence of the country's internal 
dynamics and regional and global conjuncture, in three periods: the first period, which can be defined as the 
beginning; the second period, which can be defined as a break, and the third period, which can be defined as 
equilibrium. 

The study will reveal the reasons for the strategies that have changed over the years, and in this regard, 
predict new dynamics in Azerbaijan's foreign policy in the future. 

Key words: years of independence, Azerbaijan, foreign policy, country policy, vision for the future 
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Xülasə. 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikası Ali Soveti 1989-cu il 23 sentyabr tarixli 
konstitusiya qanununu əsas götürərək 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən bəyan olunmuş 
dövlət müstəqilliyinin bərpasını Azərbaycan SSR hüdudlarında elan etdi.Müstəqilliyini elan etmiş 
Azərbaycan Respublikası ilk günlərdən digər dövlətlərlə münasibətlərini dövlət sərhədlərinin 
toxunulmazlığı, ərazi bütövluyu, mübahisəli məsələlərin dinc yolla nizama salınması, başqa dövlətlərin 

daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında qurdu. 
Açar sözlər: Azərbaycan,müsəqillik,ordu,qələbə,ərazi 

XX əsrdə Azərbaycan iki dəfə dövlət müstəqilliyini elan etmişdir. 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü cəmisi 23 ay sürmüşdür. 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyini əldə 
edən Azərbaycanda onun qorunub saxlanılması heç də asan olmamışdır. Azərbaycan Respublikasının öz 
dövlət müstəqilliyini əldə etməsi keçmiş SSRİ-də və bütün dünyada 80-ci illərin ortalarından başlayaraq 
gedən ictimai-siyasi proseslərin labüd nəticəsi idi. KP ölkəni iflasdan qurtarmaq məqsədilə 1985-ci ildə 

“sürətləndirmə konsepsiyası”irəli sürdü [7].“Yenidənqurma” və “aşkarlıq” Azərbaycanda da demokratik 
hərəkatın inkişafına təkan verdi[8]. Sovet İttifaqının “yenidənqurma”, “aşkarlıq” siyasətindən istifadə edən 
ermənilər yenidən Azərbaycana ərazi iddialarını qaldırdılar. 1987-ci ilin oktyabrında Yerevanda "Qarabağ 
komitəsi" deyilən təşkilatın ilk açıq mitinqi keçirildi. Rəsmi Moskva 1987-ci ilin noyabrında Parisdə Mixail 
Qorbaçovun müşaviri Abel Aqanbekyanın dili ilə Qarabağ hərəkatına müsbət münasibətini, qeyri-rəsmi olsa 
da, bütün dünyaya bildirməkdən çəkinmədi. Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında Ermənistanla birləşmək 
uğrunda "Miasum" (birləşmə) hərəkatı genişlənirdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xocalıya hücum etdilər. 

Sentyabrın 21 və oktyabrın 18-də Xankəndində azərbaycanlıların və buna cavab olaraq, Şuşada ermənilərin 
evləri, avtomobilləri yandırıldı [11, s. 34]. 1989-cu il yanvarın 12-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyyəti 
“Azərbaycan SSR-nin DQMV-də xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında” qərar verdi və birbaşa 
Moskvaya tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi yaradıldı. Bundan istifadə edən ermənilər 1989-cu ilin iyununda 
Qarabağdakı Azərbaycan kəndlərini mühasirəyə aldılar, sovet ordu hissələrinin köməyi ilə Xankəndindən 
bütün azərbaycanlıları (14 min) çıxardılar [8 s.236-237]. Azərbaycan demokratik qüvvələrinin tələbi ilə 
1989-cu il noyabrın 28-də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv olundu. 1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR Ali 

Soveti “DQMV-nin Ermənistana birləşdirmək haqqında” qeyri-qanuni qərar qəbul etdi [10, s. 23; 66]. 
Xankəndində Ermənistan SSR-in bayrağı asıldı. Azərbaycan SSR Ali Soveti 1990-cı il iyunun 11-də 
Ermənistanla sərhəd boyunca (976 km) fövqəladə vəziyyət elan etdi. Azərbaycanda ərazi bütövlüyü və 
suverenlik uğrunda xalq hərəkatı başladı. 1988-ci ilin əvvəllərində (fevralın 19) ilk etiraz çıxışları başlandı. 
Yürüş zamanı 1988-ci il noyabrın 17-də “Topxana” meşəsində sənaye obyektinin tikilməsi xəbəri ilə 
əlaqədar “Azadlıq”meydanında xalqın izdihamlı mitinqi oldu. SSRİ Nazirlər Sovetinin 6 may 1989-cu il 
tarixli qərarı ilə DQMV-dəki idarə və müəssisələr Azərbaycan SSR-in tabeliyindən çıxarıldı. İyunun 13-dən 
azərbaycanlıların yaşadığı məntəqələrin blokadasına başlandı. Sovet Ordusunun köməyi ilə silahlı erməni  

quldurları iyulda Xankəndindən bütün azərbaycanlıları (14 min nəfər) qovub çıxartdılar.Xalq Azərbaycanın 
üzləşdiyi ciddi problemləri həll etməyə qadir siyasətçinin Heydər Əliyev olduğunu görür və onun yenidən 
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respublika rəhbərliyinə qayıtmasını arzulayırdı. Minlərlə adam mitinq və nümayişlərə, xüsusən münaqişə  
zonasında və ətraf rayonlarda, Heydər Əliyevin portretləri ilə çıxırdılar. 1989-cu il iyunun 16-da Bakıda 
AXC-nin təsis konfransı keçirildi. Konfransda Cəbhənin Proqram və Nizamnaməsi qəbul olundu. Əbülfəz 
Əliyev AXC-nin sədri oldu.Noyabrın 19-da ilk dəfə “Azadlıq” meydanında AXC-nin üçrəngli bayrağı 
qaldırıldı. Bu tariximizə “Milli Dirçəliş” hadisəsi kimi daxil oldu. Sonrakı mitinqlər artıq AXC-nin rəhbərliyi 

ilə idarə olunurdu. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1989-cu il sentyabrın 23-də çağırılmış fövqəladə sessiyası 
“Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında” Konstitusiya qanununu qəbul etdi. Mərkəz Bakı ətrafına əlavə 
qoşun hissələri, ağır texnika gətirməyə başladı. Əhali Bakı ətrafında barrikadalar qurmağa başladılar. 1990-cı 
il yanvarın 19-da SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti yanvarın 20-də saat 00-dan “Bakı şəhərində fövqəladə 
vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında” fərman verdi [7, s. 82], gizli saxlanıldı. Yanvarın 19-da saat 19:27-də 
Azərbaycan Televiziyasının enerji bloku partladıldı 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet 
qoşunları Bakıda qanlı qırğın törətdilər. Bu, tariximizə “Qanlı yanvar” hadisəsi kimi daxil olmuşdu. Bakıda 3 

günlük matəm elan edildi. Bakıda fövqəladə vəziyyət, kamendant saatı tətbiq edildi. AXC dağıdıldı. Bundan  
sonar suverenlik və azadlıq uğrunda mübarizənin yeni mərhələsi başlandı. Moskvada 1991-ci il avqust 
hadisələrindən sonra Azərbaycanda siyasi vəziyyət daha da gərginləşdi. Azərbaycan xalqı respublikanın 
rəhbərliyinə qarşı narazılıq çıxışlarını gücləndirdi. Mitinqlərdə respublikada prezident seçkilərinin 
dayandırılması, parlamentin buraxılması, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi, Kommunist Partiyasının 
ağalığının, fövqəladə vəziyyətinin ləğv edilməsi, DQMV-də Azərbaycanın suveren hüquqlarının təmin 
olunması üçün qəti tədbirlərin götürülməsi tələb edilirdi. Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının IV 
mərhələsi 1991-ci ilin avqustuna başlad. Bu mərhlə son nəticədə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə 

başa çatdı. Bundan sonra milli-azadlıq hərəkatı mahiyyətcə yeni xarakter almağa başladı. 1991-ci il avqustun 
30-da Azərbaycan Respublikası Ali Soveti 1989-cu il 23 sentyabr tarixli konstitusiya qanununu əsas 
götürərək 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən bəyan olunmuş dövlət müstəqilliyinin 
bərpasını Azərbaycan SSR hüdudlarında elan etdi[5]. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini 
bərpa etmək haqqında aktın layihəsini hazırlamağa dair qərar qəbul olundu[4]. 1991-ci il sentyabrın 3-də 
Naxçıvan MR Ali Məclisi H.Əliyevi Ali Məclisin sədri seçdi. Ertəsi gün Ali Məclisin qərarı ilə Naxçıvan 
MR ərazisində prezident seçkiləri dayandırıldı. 8 sentyabr prezident seçkilərinədə A.Mütəllibov yenidən 

Prezident “seçildi”. Erməni silahlı qüvvələrinin qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Ali  
Soveti 1991-ci il oktyabrın 9-da “Azərbaycan milli özünümüdafiə qüvvələri haqqında” qanun qəbul etdi. 
Lakin düşmən hücumunun qarşısını almaq üçün dövlət səviyyəsində lazımi tədbirlər görülmürdü. Xalqın 
təkidi ilə Ali Sovetin 1991-ci il oktyabrın 18-də toplanmış sessiyası “Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nı qəbul etdi. Bununla Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa 
olundu. Azərbaycan Respublikasında dekabrın 29-da referendum keçirildi. 1992-ci ilin mayında Milli Məclis 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnini, 1993-cü ilin əvvəlində Dövlət gerbini təsdiq etdi. 1993-cü ilin 

əvvələrində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 100-dən artıq dövlət tərəfindən tanınmış, 70 xarici dövlət ilə 
diplomatik əlaqələr qurulmuşdu. Azərbaycan Respublikası 14 beynəlxalq təşkilata üzv qəbul edilmişdi. 
Müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası ilk günlərdən digər dövlətlərlə münasibətlərini dövlət  
sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövluyu, mübahisəli məsələlərin dinc yolla nizama salınması, başqa  
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında qurdu. Bununla belə, iqtidar dünyanın böyük 
dövlətlərinin Azərbaycanla bağlı maraqlarını təmin edə biləcək tarazlı siyasət yeridə bilmədiyindən Dağlıq 
Qarabağ probleminin vaxtında həlli üçün ona lazımi dəstək verilmədi. 1991-ci il oktyabrın 9-da Ali Sovet 
“Azərbaycanın milli özünümüdafiə qüvvələri haqqında” qanun qəbul etmişdi. Döyüş qabiliyyətinə malik  

olmayan, lazımi silah və sursatla təmin olunmayan və müdafiə taktikası seçməyə məcbur olan özünümüdafiə  
batalyonları rus və erməni silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısını ala bilmirdilər. Belə bir şəraitdə 
ermənilər rusların köməyi ilə 1992-ci ilin yanvarında Kərkicahan, fevralında Malıbəyli, Quşçülar kəndlərini 
ələ keçirib Xocalı və Şuşanı mühasirəyə almağa başladılar. Fevralın 25-də axşam saat 9-da erməni silahlı 
qüvvələri, Xankəndindəki Rusiyaya məxsus 366-cı və 81 mexanikləşdirilmiş atıcı alay və muzdlu quldurlar 
Xocalıya hücum etdilər. Cəmi 150 nəfər müdafiəçisi olan Xocalı düşmənlə üz-üzə qaldı. Düşmən ilk zərbəni 
hava limanına vurdu. Xocalı soyqırımında 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər əsir 

götürüldü, 8 ailə bütünlüklə məhv edildi, şəhər yandırıldı. Xocalı faciəsindən sonra xalqın tələbi ilə Ali 
Sovetin fövqəladə sessiyasında A.Mütəllibov istefa verməyə məcbur oldu. 1992-ci ilin martında Rusiyanın 
əlaltısı Rəhim Qazıyev Müdafiə naziri vəzifəsini ələ keçirdi [3, s. 299]. Şuşa artıq mühasirədə idi. Mayın 7- 
dən 8-nə keçən gecə şəhər güclü artilleriya atəşinə tutuldu və 6000 düşmən əsgəri 72 tankla şəhərə hücum 
etdi. 366-cı alay öz xidmətlərini göstərdi. Döyüş zamanı 155 nəfər şəhid oldu, 167 nəfər yaralandı, 20 nəfər 
itkin düşdü .[2] Azərbaycan hərbi hissələrinin döyüş texnikası şəhərdən çıxarıldı. Mayın 9-da Şuşa süqut 
etdi. Moskvanın dəstəyi ilə A.Mütəllibovun tərəfdarları Ali Sovetin 1992-ci il 14 may tarixli sessiyasında 
onu yenidən hakimiyyətə gətirdilər. AXC öz tərəfdaları və cəbhədən geri çağırdığı hərbi qüvvələrin köməyi 
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ilə Parlament binasını, Prezident sarayını və digər dövlət əhəmiyyətli məntəqələri ələ keçirdi. Mayın 18-də 
çağırılan sessiyada İsa Qəmbərov Ali Sovetin sədri seçildi. Silahlı qüvvələrin Laçından çıxarılmasından 
istifadə edən düşmən mayın 18- də Laçını işğal etdi. Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında dəhliz yarandı. 
1992-ci il iyunun 7-də keçirilən prezident seçkilərində AXC-nin sədri Əbülfəz Elçibəy Prezident seçildi. 
Azərbaycanda AXC Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəldi. Xalq Cəbhəsi-Müsavat cütlüyü dövründə 

Respublikada siyasi və iqtisadi böhran dərinləşdi. Hökumətin Türkiyəyə meylini açıq nümayiş etdirməsi  
nəinki regionda maraqları olan Rusiya və İranı, hətta Qərb dövlətlərini də narahat etdi. ABŞ Konqresi 1992- 
ci ilin oktyabrında Azərbaycanı guya Ermənistanı blokadaya salmaqda günahlandırıb, “Azadlığı Müdafiə 
Aklı”na Azərbaycana dövlət səviyyəsində hər cür yardım göstərilməsinə sərt məhdudiyyətlər qoyan 907-ci 
düzəlişi qəbul etdi. Rusiyanın hakim dairələri Ermənistana hərbi yardımı gücləndirdi. Azərbaycan ordusunda  
vəziyyət bərbad idi. Azərbaycan silahlı qüvvələri məğlub olur, ağır itkilər verir və geri çəkilirdilər. Dövlət 
çevrilişi yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirmək istəyənlər 1992-ci ilin sonu-1993-cü ilin əvvəllərində hərbi 

qüvvələrimizi strateji əhəmiyyətli Kəlbəcərdən, az sonra Ağdərə bölgəsindən çıxardılar. Ağdərə-Kəlbəcər 
yolu düşmən tərəfindən tutuldu. 1993- cü ilin fevralında Ermənistan ordusu MDB 7-ci ordusunun 128-ci 
motoatıcı alayının və muzdlu əsgərlərin (kazaklar) iştirakı ilə Ağdərəni ələ keçirdilər. Martın sonundan güclü 
atəşə tutulan Kəlbəcər 1993-cü il aprelin 3-də düşmən əlinə keçdi. Kəlbəcərin itirilməsi AXC Müsavat 
iqtidarının süqutunu yaxınlaşdırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü il aprelin 30-da Kəlbəcərin ermənilər 
tərəfindən işğalını pisləyən 822 saylı qətnamə qəbul etdi. Xalq böyük fəlakətin yaxınlaşdığını hiss edirdi. 
Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmiş imperiyapərəst qüvvələr və onların əlaltıları iqtidarın 
səriştəsizliyindən məharətlə istifadə edərək ölkəni parçalamağa, vətəndaş müharibəsi törətməyə çalışırdılar.  

Xalqın qabaqcıl qüvvələrinin başçılığı ilə ölkədə Qurtuluş hərəkatı başlandı. Hərəkatın carçıları Heydər 
Əliyevin ətrafında sıx birləşərək onu ümumxalq mübarizəsi səviyyəsinə qaldırdılar. Ölkənin mütərəqqi 
şəxsiyyətləri, ziyalıları, qabaqcıl, sadə əmək adamları dəfələrlə Naxçıvana, Heydər Əliyevin yanına gedib 
Vətənin xilası naminə ondan yenidən böyük siyasətə qayıtmasını xahiş etdilər. Heydər Əliyev Azərbaycan  
ziyalılarının müraciətinə 24 oktyabr 1992-ci il tarixli cavabında mövcud ictimai-siyasi durumu dərindən 
təhlil etdi, cəmiyyətin bütün qüvvələrini birləşdirməklə yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yollarını göstərdi, 
Azərbaycanın müharibə vəziyyətindən çıxması, Qarabağ probleminin tezliklə həll olunması, sosial-iqtisadi 

böhranın aradan qaldırılması, düzgün kadr siyasəti aparılması, səriştəli kadrlardan səmərəli istifadə olunması,  
respublikada qanunların aliliyinin təmin edilməsi, demokratiyanın ardıcıl inkişafı, siyasi plüralizmə, insan  
azadlığına şərait yaradılması, yeni, müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə vətəndaşların hamısının, əhalinin 
bütün təbəqələrinin cəlb olunması, heç bir məhdudiyyət qoyulmaması, Azərbaycanın parçalanmasına 
yönəldilmiş meyllərin qarşısının qətiyyətlə, sivil, demokratik yollarla alınması, dövlətin bütövlüyünün 
demokratik prinsiplər əsasında qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi vacibliyini qeyd etdi. Prezident  
Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mümkün qədər qan tökülmədən, 

qırğın və dağıntılara yol vermədən, dinc vasitələrlə həll etmək xətti götürdü.[1,səh 262] Azərbaycanın bütün 
sahələrdə güclənməsinə baxmayaraq xarici havadarlarının gücü ilə formalaşdırılmış, xristian Ermənistanına  
himayəçilik etmək, münaqişəni dondurmaq və Ermənistanın apardığı işğalçılıq siyasəti nəticəsində 
yaradılmış status-kvonu Azərbaycana qəbul etdirmək üçün təsis edilmiş ATƏT-in Minsk qrupu 28 il ərzində 
"məkik diplomatiyası" yolu ilə problemin hərbi yolla həllinə imkan verməmişdi. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə diplomatik-siyasi müstəvidə getdiyi üçün bu mübarizə səbir, qətiyyət və iradə 
tələb edirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev təsadüfi olaraq demirdi ki: "Diplomatiya döyüş meydanı deyil,  
burada siyasətçilər təvazökarlıq, səbir, iradə və əzm göstərməklə istədiklərinə nail ola bilirlər''. Bu əzm və  

qətiyyəti onun layiqli varisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev göstərdi və göstərməkdə  
davam edir. Ermənistanın 30 il ərzində yaratdığı ordu sadəcə 44 gün tab gətirdi və beləliklə, dünya 
ictimaiyyətində Ermənistan ordusu haqda yaranan yenilməzlik mifi puç oldu. Azərbaycan Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə haqq mübarizəsinə qalxdı və düşməni bizim doğma yurdumuzdan, 
ərazilərimizdən çıxardı. Ordumuzun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-həmlə əməliyyatları 
nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 
kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və  

52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və 
rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laç ın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və 

Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığ ırt, Ş ü kü rataz yüksəkləri və 
daha 5 adsız yüksəklik yağılardan təmizləndi.Azərbaycan Böyük Qələbənin ilk addım səslərini noyabrın 8-də 
Qarabağın ürəyi sayılan, incisi hesab olunan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyi ilk saatlarda eşitdi. Bəli, 

bu qədim yurd yerimizin xilası ilə tam qələbəmizə yol açıldı. Düşmənin ağ bayraq qaldırmaq və 
kapitulyasiya etməkdən başqa yolu qalmadı. Döyüşlərdə bütün dünya Azərbaycan xalqının əzmini, 
Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini aydın gördü. Vətənpərvər xalqımızın öz Prezidentini necə 
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dəstəklədiyi, onun ətrafında sıx birləşdiyi bir daha təsdiqləndi. “Ali Baş Komandanın bircə əmrinə 
müntəzirik”,– deyən Azərbaycan əsgər və zabitləri öz sözlərinin sahibi olduqlarını döyüşdə sübuta 
yetirdilər.Və Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin daimi və əbədi olduğunu bir daha öz gücləri ilə sübuta 
yetirdilər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Аскерова X .И. 

 

30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики на основании 
конституционного закона от 23 сентября 1989 года объявил о восстановлении государственной 
независимости, провозглашенной Азербайджанской Демократической Республикой в 1918 году в 
составе Азербайджанской ССР. Азербайджанская Республика, провозгласившая свою независимость,  
с первых дней установила свои отношения с другими государствами на принципах нерушимости  
государственных границ, территориальной целостности, мирного разрешения споров, 

невмешательства во внутренние дела других государств. 
Ключевые слова: Азербайджан, независимость, армия, победа, территория 

 
SUMMARY 

 

RESTORATION OF THE STATE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

Asgarova Kh.I. 

 

On August 30, 1991, the Supreme Soviet of the Republic of Azerbaijan, based on the constitutional 
law of September 23, 1989, declared the restoration of state independence declared by the Azerbaijan 
Democratic Republic in 1918 within the Azerbaijan SSR. From the first days, the Republic of Azerbaijan, 

which declared its independence, established its relations with other states on the principles of inviolability 
of state borders, territorial integrity, peaceful settlement of disputes, non-interference in the internal affairs of 
other states. 

Key words: Azerbaijan, independence, army, victory, territory 
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI 
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Xülasə. Məqalədə Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasında xidmətlərinə dair 
nisbətən az öyrənilmiş bəzi məsələlər araşdırılır və müəyyən nəticələrə gəlinir. Bildirilir ki, Heydər Əliyev 
müstəqillik mübarizəsinin son mərhələsində xalqı tək qoymayıb, milli azadlıq mübarizəsinin gedişatına yeni 
ab-hava daxil edib. Bütün digər sahələrdə olduğu kimi, Heydər Əliyevin dövlət müstəqilliyinin bərpası  
yolunda son dərəcə səmərəli siyasi fəaliyyətinin təhlili bir daha göstərdi ki, o, həqiqətən də xalq hərəkatının 

şəksiz lideri idi. 
Açar sözlər: Heydər Əliyev, xalq, müstəqillik, lider, fəaliyyət, mübarizə 

1990-cı ilin əvvəllərindən başlayıb bizi müstəqilliyə aparan azadlıq mübarizənin son iki ilə yaxın 
müddəti, qeyd etdiyimiz kimi, xalq hərəkatının daha mütəşəkkil xarakter alması ilə müşahidə olunurdu. 
Hərəkat nə qədər mütəşəkkil olduqca, mövcud rejim gah sosial-iqtisadi problemlərin həllinə diqqət verməyə, 

gah da idarəçilik sistemində müəyyən dəyşikliklər etməyə çalışırdı. Qeyd etməliyik ki, müstəqilliyə aparan 
son mərhələsində xalq hərəkatının bütün uğurları Ulu Öndər H.Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. 

H.Əliyevin 20 yanvar faciəsinin ardınca 1990-cı il yanvarın 21-də Moskvada Azərbaycan 
nümayəndəliyinə gələrək bəyanatla çıxış edib hadisələrin əsas təqsirkarı M.Qorbaçovun milli məsələlərə 
münasibətindəki səhvlərinin olduğunu bildirməsinin siyasi əhəmiyyəti olduqca böyük idi. “Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin xalqımızın kədərini bölüşməsi və qırmızı rejimin ölkəmizdə həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı 

ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss 
etdi” [4, s.128]. Bəyanat dövlət müstəqilliyinə gedən yolun son mərhələsinin başlanğıcı olaraq bu yolun 
gedişinə bir növ parlaq işıq salmış oldu. 

İlk olaraq Moskva bəyanatında irəli sürülmüş ideyaların milli-azadlıq hərəkatına təkanverici təsirini 
ayrıca qeyd etməliyik. Bu çıxışda faciənin   səbəblərini təhlil edilib ona verilən siyasi qiymət bir daha  
göstərdi ki, faciə Moskvanın və respublika rəhbərlərinin eyni dərəcədə günahı üzündən yol verilmiş kobud 
siyasi səhv idi. 

Beləliklə, Moskva faciəni törətməklə nail olmaq istədiyi məqsədlərə çata bilmədi. Bu hal mərkəzi 
Azərbaycana münasibətdə bundan sonra daha ehtiyatla davranmağa, çıxışlar ərəfəsində xalq hərəkatının irəli 
sürdüyü əksər tələblərin qəbul etməyə məcbur etdi. Bu sırada Ə.Vəzirovun vəzifəsindən kənarlaşdırılması  
tələbinin qəbulu da də yer almışdı. 

Bütövlükdə xalqımızın çoxəsrlik azadlıq mübarizəsi tarixində xüsusi yeri olan 1980-ci illərin ikinci 
yarısı üçün ən əhəmiyyətli və məsuliyyətli olan dövlət müstəqilliyinin bərpasına aparan yol bu cür başladı. 

H.Əliyev 1990-cı ilin iyulun 20-də Bakıya qayıtdıqdan sonra Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı 
kimi iqtidara öz siyasi təcrübəsindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ probleminin aradan qaldırılması üçün 

yardımını, bütün xalqın   qüvvələrinin bu məqsəd ətrafında səfərbər edilməsini təklif etsə də, həm iqtidar, 
həm müxalifət cəbhəsindəki müəyyən qüvvələr bu böyük şəxsiyyətin kölgəsində qalacaqlarındanmı, siyasi 
qısqanclıqdanmı, ya da başqa əsassız səbəblərdən bunu istəmədilər. 

Bakıdan Naxçıvana qayıtmalı olan H.Əliyev Naxçıvan MSSR və Azərbaycan SSR-in deputatı kimi 
həmin günlərdə səmərəli işlərin təşəbbüskarı oldu və onlara başçılıq etdi. “Ümummilli lider Naxçıvanda 
əhali qarşısında çıxışında, yerlərdə sadə insanlarla görüşlərində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yollarına, 
respublikanı düşdüyü ağır sosial-iqtisadi   durumdan çıxarmaq yolları haqqında fikirlərini bir daha bəyan 

etdi” [6]. 
Burada bir məsələ haqqında öz qənaətimizi bildirmək istərdik. Əgər AXC elan edilməsinin ardınca 

“1918-ci ilin iyunun 16-da Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən sonra” [5, s.138] azadlıq hərəkatı, istiqlal bayrağı 
Gəncədən Bakıya gəlmişdisə, indi məhz H.Əliyevin çağırışları və təşəbbüslərindən sonra həm azadlıq, həm 
də müstəqillik rəmzi olan üçrəngli bayrağımızın Bakıya yolu məhz Naxçıvandan başladı. 

Həmin vaxt respublikanın siyasi həyatında və eləcə də milli azadlıq hərakatının gedişində çox önəmli 

hadisə baş verdi. Xalq hərəkatının genişlənməsindən çəkinən A.Mütəllibovun və komandasının mühafizəkar 
siyasətini ciddi tənqid edən uzaqgörən dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyev imperiyanın qorunub 
saxlamasına çalışan qüvvələrə, ilk növbədə Kommunist Partiyasına və Sovet dövlətinə açıq etirazını bildirdi, 
onların riyakar siyasətini ifşa etdi və “1991-ci ilin iyunun 19-da Kommunist Partiyasından çıxdığını bəyan 
etdi” [2]. Lakin respublika rəhbərliyi yenə də bu qətiyyətli seçimi anlaya bilməmişdi. 
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Naxçıvanda əhalinin təkidli tələbləri nəticəsində “Ümummilli liderin sentyabrın 3-də Naxçıvan MR 
Ali Məclisinin sədri seçilməsindən sonra burada başlamış siyasi dəyişçikliklərin əks - sədası, təsiri tezliklə 
Bakıya da çatdı” [7, s.1]. 

Naxçıvanın sosial-iqtisadi xarakterli problemlərinin həlli üçün görülmüş işlər, qonşu dövlətlərlə 

müxtəlif xarakterli əlaqələrin yaradılması nəticəsində ərzaq, enerji böhranı problemlərinin həlli üçün 
onlardan yardım alınması, habelə digər səmərəli addımlar Muxtar Respublikada başlanan nəhəng 
quruculuğun, siyasi islahatların dərinləşməsi prosesinin ilk addımları idi. 

H.Əliyevin birbaşa təşəbbüsü nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Azərbaycan KP-nın 
fəaliyyətinin dayandırılması, onun bütün strukturlarının ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Ulu 
Öndər müdrik, uzaqgörən siyasəti ilə xalqın azadlıq mübarizəsini istiqamətləndirdi. “Muxtar respublikanın 

ali orqanının 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilmiş birinci sessiyasında Naxçıvan MSSR-in adının 
dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılması barədə tarixi qərar verilmişdi. Həmin sessiyada 
həmçinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəmzi olan üçrəngli dövlət bayrağının Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının dövlət bağrağı kimi qəbul olunması haqqında da yekdilliklə qərar qəbul edilmişdr” [3, s.3]. 
Bütün bunlar böyük siyasi uzaqgörənliyin nəticələri idi. 

H.Əliyevdən fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyi ittifaq miqyasında gedən proseslərin hansı 
istiqamətlərdə cərəyan etdiyini nəzərə ala bilmirdi. 1990-cı ildə ətrafında siyasi ehtirasların qızışdığı 
məsələlərdən biri də M.Qorbaçovun guya ittifaq müqaviləsinin yeni redaksiyasına, ittifaqın qalıb - 

qalmamasına münasibət bildirilməsi və digər müzakirələrin aparılması idi. M.Qorbaçovun 1990-cı ilin 
noyabrında yeni ittifaq müqaviləsinin imzalanması ilə guya dağılmaqda olan ittifaqı xilas etmək cəhdləri 
əslində siyasi manevr olaraq onu dağıtmaq prosesini daha da sürətləndirmişdi. 

1990-cı ildə siyasi həyatda yadda qalan, cəmiyyətdəki vəziyyətə təsir gücünə görə xüsusi fərqli olan 
daha bir hadisə respublika Ali Sovetinə yeni seçkilər kampaniyası oldu. Həmin ilin sentyabın 30-da və 
oktyabrın 14-də baş tutan alternativ əsaslarla keçirilmiş seçkilər 360 deputat mandatı uğrunda mübarizə 
iqtidarla müxalifətdə olan qüvvələrin qarşıdurmasının, sonuncuların demokratiya uğrunda mübarizəsinin 

növbəti sınağı oldu [1]. 
Seçkilərin nəticələri haqqında birmənalı danışmaq olmur. Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 

namizədlərin yaş, peşə fəaliyyəti, siyasi baxışları baxımından fərqlərin olması Azərbaycan cəmiyyəti üçün 
mühüm siyasi yenilik demək idi. 

Digər tərəfdən seçkilərin qeyri-demokratik seçki qanunu əsasında keçirilməsi, hakimiyyət dairələrinin 
fövqəladə vəziyyətin olmasından istifadə edərək öz istəklərinə uyğun nəticələr qazanmaq üçün prosedur 
qaydalarında pozuntular etməsi, nəhayət seçkilərin real nəticələrinin bəzi dairələrdə açıqcasına 

saxtalaşdırılaraq hakimiyyətə yaxın namizədlərin seçilməsi bu seçkilərin konkret nəticələri idi. Bütün bunlar 
parlamentdə əvvəlki kimi Kommunist Partiyasının namizədlərinin üstünlük qazanmasını təmin etdi. 

Həmin günlərdə H.Əliyevin də deputatlar korpusunda olması, onun müstəqillik uğrunda mübarizənin 
son mərhələsində xalqı tək buraxmaması milli-azadlıq mübarizəsinin gedişinə yeni bir ab-hava gətirmiş oldu. 

“1991-ci ilin fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasının gündəliyi, müzakirə olunan 
məsələlərin rəngarəngliyi, taleyüklü xarakter daşıması ilə fərqlənirdi” [2]. Müzakirələrin əsas istiqaməti 
kimi, respublikadakı dərin böhranın, Dağlıq Qarabağ probleminin səbəbləri, onların aradan qaldırılması üçün 
cəmiyyətdə milli vəhdətə, birliyə nail olmağın zərurliyi haqqında geniş danışılsa da, lakin əməli olaraq bir 

nəticəsi olmadı. 
Sessiyada H.Əliyevin ittifaq və respublika rəhbərlərinin ünvanlarını söylədiyi kəskin tənqidlər 

həqiqətdə sovet rejiminin, onun liderlərinin Azərbaycana qərəzli münasibətinə qarşı ittihamnamə demək idi. 
Sessiyanın gedişində demokratik qüvvələrin, xalq hərəkatının təkidli tələblərinin nəzərə alınmasının 

nəticəsi kimi respublikanın adından “sovet, sosialist sözlərinin götürülməsi adi bir hadisə olmayaraq, artıq 
Azərbaycan cəmiyyətində yaranmış yeni siyasi reallığın əksi, nəticəsi demək idi. “Həmin gündən 
dövlətimizin adı dəyişdirilərək, “Azərbaycan Respublikası” aldlandırıldı” [2]. 

Qeyd etməliyik ki, həmin günlərdə həm xalq, həm də siyasi hərəkatın aparıcı qüvvələri və liderlərinin 
müəyyən edilməsi vəzifəsi qarşıya çıxdı. Əgər xalq hərəkatın şəriksiz lideri kimi xalq H.Əliyevi görürdüsə,  
siyasi partiyaların blokunda bunu demək çətin idi. Yeni yaranan siyasi partiyalarının təcrübəsizliyi, geniş 
xalq kütlələrinin hansı siyasi partiyanın ardınca gedəcəyini seçməkdə tərəddüd etməsi, yaxud bunu 
istəməməsi və digər səbəblər üzündən hələlik bunların heç biri aparıcı siyasi partiya rolunu oynaya bilmirdi. 

Sonda qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın 1991-ci ilin oktyabrın 18-də öz dövlət müstəqilliyini bərpa 

etməsində bir çox faktorların əhəmiyyəti vardısa, bunların arasında ilk növbədə H.Əliyevin siyasi və təşkilati 
fəaliyyətinin əhəmiyətli nəticələri ayrıca vurğulanmalıdır. 1990-cı ilin əvvəllərindən başlayıb bizi 
müstəqilliyə aparan azadlıq mübarizənin son iki ilə yaxın müddəti, qeyd etdiyimiz kimi, xalq hərəkatının 
daha mütəşəkkil xarakter almasında H.Əliyevin istiqamətverici rolu böyük idi. 
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Buna görə də xalqımız 1993-cü ilin 15 iyununda öz taleyini yenidən H.Əliyevə etibar edərək öz 
tarixində ən parlaq və tərəqqi dövrünün başlanğıcını qoydu. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Азизова Р.Я. 

 

В статье рассматриваются некоторые из относительно малоизученных вопросов вклада Гейдара 
Алиева в восстановление государственной независимости Азербайджана и делаются некоторые 
выводы. Указывается, что Гейдар Алиев не оставил народ один на последнем этапе борьбы за 
независимость и внес новую атмосферу в ход национально-освободительной борьбы. Как и во всех 
других сферах, анализ исключительно эффективной политической деятельности Гейдара Алиева на 

пути к восстановлению государственной независимости еще раз показал, что он действительно был 
безоговорочным лидером народного движения. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, народ, независимость, лидер, деятельность, борьба 

 
SUMMARY 

 

HEYDAR ALIYEV AND RESTORATION OF STATE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

Azizova R.Y. 

 

The article examines some of the relatively poorly studied issues of Heydar Aliyev's contribution to 
the restoration of the state independence of Azerbaijan and draws some conclusions. It is indicated that 

Heydar Aliyev did not leave the people alone at the last stage of the struggle for independence and 
introduced a new atmosphere into the course of the national liberation struggle. As in all other spheres, the 
analysis of the extremely effective political activities of Heydar Aliyev on the way to the restoration of state 
independence once again showed that he really was the undisputed leader of the popular movement. 

Key words: Heydar Aliyev, people, independence, leader, activity, struggle 
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Umid-haciyev-2017@mail.ru 

 
 

Xülasə. Tezisdə Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrindən bəhs edilmişdir. Bildirilir ki, 
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri qədim olub ilkin dövlət qurumlarından Aratta, Lullubi, Kutidən 
başlayaraq müasir dövrümüzə qədər beş min illik tarixi əhatə edir. Göstərilir ki, müxtəlif dövrlərdə yadelli 
işğalçıları tərəfindən işğal edilsə də Vətənimiz yenidən öz müstəqilliyini qazanmışdır. 

Açar sözlər: Odlar yurdu, Azərbaycan, Atropatena dövlətçilik, müstəqillik, imperiya. 

Azərbaycan Odlar yurdu, dünyanın ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olmuşdur. Azərbaycan 

adının bir çox izahları vardır. Bəzi mütəxəsislərin fikrincə Azərbaycan adı üç sözün birləşməsindən 
yaranmışdır. Belə ki, Azər hissəsi od, bay hissəsi bəy, yüksək, şöhrətli, can komponenti isə Atropatakan 
sözündəndir ki, kan sözündən gəlmədir və qan-kaan-xan kimi tələffüz olunur. Deməli Azərbaycan adı 
şöhrətli, uca, ulu odlar yurdu deməkdir. Digər qrup mütəxəssislərin fikrincə isə Azərbaycan adı Əhəmənilər 
dövründə imperiyanın satraplığından biri olan Cənubi Azərbaycan ərazisini əhatə edən satraplığın satrapı  
Atropatın adı ilə əlaqədardır. E.ə.IV əsrin sonlarından bizim eraya qədər Böyük Midiyanın şimal qərb 

hissəsində keçmiş Əhəməni satrapı Atropatın adı ilə bağlı olan Midiya Atropatenası və ya sadəcə Atropatena  
yerləşirdi. Plutarx oranı həm Midiya, həm də Atropatena adlandırır [4]. 

Atropatena Cənubi Azərbaycan ərazisində yaranmış qədim dövlətlərdən biridir. Bizə bu ad 
Makedoniyalı İsgəndərin Şərqə yürüşündən sonra məlumdur. Manna dövləti süqut etdikdən sonra onun  
ərazisi Midiyaya qatılır və Kiçik Midiya adlanmağa başlanır. İsgəndər Əhəmənilər üzərinə hücum edən 

zaman yunanlara qarşı mübarizə aparan satraplıqlar arasında satrap Atropatın da adı çəkilir. Makedoniyalı 
İsgəndərin ölümündən sonra müstəqil dövlətə çevrilən bu dövlət Atropatın adı ilə Atropatena adlanmağa  
başlamışdır. Zamanla ad təkamül yolu keçərək Atropatena, Aturpataqan və nəhayət Azərbaycan adlanmışdır. 
Lakin bəzi mütəxəssislərin fikrincə Atropatena dövləti adını məhz onun ilk hökmdarı olmuş Atropatın 
adından deyil, yerin öz adından götürmüşdür. Digər bilicilərin fikrincə isə Atropat da öz adını doğma 
torpağının adından götürmüşdür [2]. Lakin bu barədə fikir ayrılıqları mövcuddur. Çünki irəli sürülən 
fikirlərdən biri bundan ibarətdir ki, Atropat şəxs deyil, məhz vəzifə adıdır. 

Atropatena dövləti öz müstəqilliyini Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra qazanmışdır. İlk əvvəl 
yunanlara qarşı vuruşan Atropatın Makedoniyalı İsgəndərlə münasibətləri heç də yaxşı olmamışdır. Lakin 
İsgəndərin Hindistana yürüşü zamanı Bariaks adlı şəxs tərəfindən üsyan qaldırılır və bu üsyan Atropat 
tərəfindən yatırılır. Bariaks isə İsgəndərə təhvil verilir. Təbii ki, bu hadisə Atropatın nüfuzunu artırır. 
Atropatın apardığı nigah diplomatiyası da uğurlu idi. Çünki öz qızını İsgəndərin ən yaxın sərkərdəsi 
Perdikiyə ərə verməklə mövqeyini möhkəmləndirməyi bacarmışdı. Makedoniyalı İsgəndər öldükdən sonra  
qurulan imperiya dağılmağa başlayır. Nəhayət e.ə. 321-ci ildə Atropatena dövləti öz müstəqilliyini qazanır. 

Ümumi olaraq Atropatenaya nəzər salsaq, dövlətin paytaxtı Qazaka şəhəri idi. Təbii coğrafi şəraitinə 

gəldikdə ərazinin əsas hissəsi dağlıq idi. Ölkənin ərazisində Savalan, Səhənd, Zaqros və başqa dağlar 
yerləşirdi. Ölkə ərazisində dağ və dağətəyi ərazilər geniş olduğundan burada maldarlıq, atçılıq inkişaf 
etmişdi. Düzənlik ərazilərdə isə əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik olmuşdur. Torpaq sahibləri  əsasən qul 
əməyindən istifadə edirdilər. Lakin e.ə.III əsrdən etibarən quldarlıq quruluşu get-gedə zəifləyib dağılmağa 
başlayır[1]. Hər bir ölkənin inkişafı həm də onun iqtisadi vəziyyətindən aslıdır. Atropatenanın yerləşdiyi  
əlverişli coğrafi mövqeyi onun iqtisadi inkişafına da böyük təsir göstərirdi. Atropatenanın Qazaka, Urnayed, 
Artabed, Fraaspa kimi şəhərləri məhz ticarət yollarının üzərində yaranıb və inkişaf etmişdir. Bu şəhərlər 

vasitəsilə Albaniya, İberiya, Yaxın və Orta Şərq, Orta Asiya şəhərləri ilə əlaqə saxlamışdılar. Azərbaycan 
SSR EA tərəfindən 1946-1949-cu illərdə arxeoloq S.Qazıyevin rəbərliyi ilə arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. 
Onun sözləri ilə desək, Mingəçevirin arxeoloji qazıntıları Azərbaycanın e.ə.III-I əsrlər tarixini öyrənmək 
üçün külli miqdarda material verə bilmişdir [1]. Burada qazıntılar zamanı əldə olunan maddi mədəniyyət 
nümunələri Urmiya gölü ətrafında əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri ilə oxşarlıq təşkil etmiş, 
Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində yaşamış tayfalar arasında tarix boyunca iqtisadi əlaqələrin olmasını 
təsdiq etmişdir. 

Bəhs etdiyimiz dövrdə Atropatena müstəqilliyini saxlasa da, zaman-zaman digər dövlətlərdən asılı 
vəziyyətə düşmüşdür. Atropatena dövləti öz qonşuları İberiya, Şimali Qafqaz, Ermənistan, Kiçik  Asiya ilə 
bərabər ellinizm dövründə Roma və Yunanıstanla da iqtisadi əlaqələr qurmuşdu. Lakin heç də həmişə bu 
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əlaqələr sakit və iqtisadi münasibətlər şəklində olmamışdır. Atropatena dövləti bəzən öz daxili müstəqilliyini 
qoruyub saxlasa da, müəyyən tarixi dövrdə digər imperiyalardan asılı vəziyyətə düşmüşdü. 

Bildiyimiz kimi, Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun qurduğu imperiya parçalanır. Bunun  
nəticəsində yaranan dövlətlərdən biri Selevki dövləti oldu. Bu imperiyanın sərhədləri Kiçik Asiyadan 

başlayaraq Hindistana qədər geniş ərazini əhatə edirdi. Təbii ki, bu Atropatena üçün də təhlükə demək idi.  
Böyük Midiya ərazisi Selevkilər sülaləsindən olan I Antioxun hakimiyyəti altına keçsə də, Kiçik Mada 
ərazisində formalaşan Atropatena dövləti öz müstəqilliyini qorumağı bacardı [3]. Selevki hökmdarı III 
Antioxun dövründə Atropatena hökmdarı Atrabazanla baş verən müharibədən sonra Atropatena 
selevkilərdən asılı vəziyyətə düşdü. Asılılıq isə e.ə. 190 – ci ilə qədər davam etmişdir. Bu tarixdə baş verən 
Maqneziya döyüşündə romalılar qalib gəlir və Selevkilər dövləti məğlub olur. İndi bu dövlət iki yerə: 
Baktriya və Parfiya dövlətlərinə bölünur. Düzdür Atropatena yenidən müstəqil olur. Lakin Atropatenanın 

müstəqilliyi üçün olan təhlükə davam edirdi. Çünki həm Roma, həm də Parfiya Atropatena torpaqlarına 
sahib çıxmaq istəyirdi. Atropatena Parfiyaya nisbətən Romanı daha təhlükəli rəqib hesab edirdi. Romaya  
qarşı müharibədə Parfiya ilə müttəfiqliyə hazır idi. Parfiya dövlətinin getdikcə Atropatenaya təsiri 
güclənirdi. E.ə 53–cü ildə baş verən döyüşdə Roma Parfiya tərəfindən məğlub edilir. E.ə. 36–ci ildə baş 
verən döyüşdə də Roma eyni aqibətlə rastlaşır. Müttəfiqlər, yəni Parfiya və Atropatena qalib gəlir. 
Qənimətlərin bölüşdürülməsi zamanı isə müttəfiqlər arasında münaqişə yaranır. Əlbəttə, bu Parfiya üçün 
bəhanə idi. Çünki güclü rəqibini məğlub edən Parfiya Atropatenanı işğal etmək istəyirdi. Buna görə də  
Atrabazd Parfiya ilə müttəfiqliyinə son qoyub, Roma ilə yaxınlaşır. E.ə. 35-ci ildə o, Antoniyə sülh təklif 

edir. Bundan sonra Atropatena hələ b.e. III əsrinə qədər öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilir. Lakin 
Sasanilər dövlətinin yaranması, onun öz hüdudlarını genişləndirməsi Atropatena dövlətindən də yan 
keçmədi. E.ə. IV əsrdə yaranan Atropatena dövlətinin b.e. III əsrində müstəqilliyinə son qoyulur və Sasanilər 
imperiyasının canişinliyə çevrilir. Azərbaycan dövləçilik tarixinə nəzər saldıqda Atropatena dövləti bu 
tarixin bir parçasıdır. Beləliklə, Atropatenanı istər iqtisadi, istər siyasi, istərsə də mədəni əlaqələrini qurub 
uzun müddət öz varlığını qoruyan dövlət kimi xarakterizə edə bilərik. 

Düzdür torpaqlarımız zaman-zaman işğallara məruz qalmışdır. Lakin buna baxmayaraq bu işğalla, 

parçalanma ilə barışmayıb yenidən öz müstəqilliyini qazanmışdır. Parçalanmış torpağımızı həm ərazi, həm 
də siyasi cəhətdən birləşdirən Səfəvilər dövləti kimi, Rusiya kimi bir imperiyanın yırtıcı müstəmləkə 
siyasətindən qurtulub, şərqdə ilk demokratik dövləti quran Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti kimi, Sovet 
Rusiyasının imperialist caynağından qurtulan Müstəqil Azərbaycan Respublikası kimi. 

Biz bu gün müstəqilik. Bunu xalqımız bacardı. Qorxmadan, geri çəkilmədən, məğrurcasına 

meydanlara çıxaraq. Tankın qarşısında əliyalın dayanaraq. Müstəqillik uğrunda tökülən qanların hesabına. 
Bu gün biz həm də qalibik. İllərdir ilmə-ilmə hörülən doğru siyasətin nəticəsində, müharibədə canını 

qoymuş şəhidlər, sağlamlıqlarını qurban vermiş qazilərin sayəsində. Dövlətçilik ənənəsi olmayan xalq, 
müstəqilliyin nə olduğunu bilməyən xalq heç vaxt bu yolda mübarizə apara bilməz. Torpağın sahibi olmayan 
xalq o torpaq uğrunda canını qurban verməz. Amma bizim xalqımız bunu etdi, çünki onun damarında hürr 
olmaq, birlik olmaq, torpağı qorumaq, torpaq uğrunda ölmək və torpağına qəsd edəni məhv etmək qanı axır. 
Bu hisslər bizim qan yaddaşımıza yazılıb. 

Çox yaşa Azərbaycan! Daim varlığınla dostlarını fərəhləndir! Qürur duyuruq ki, qalib dövlətin 
vətəndaşlarıyıq. Təşəkkür edirik Cənab Ali Baş Komandan. Ruhunuz qarşısında baş əyirik Şəhidlərimiz, 
Sizlərə minnətdarıq qazilərimiz bizə bu qürur hisslərinizi yaşatdığınız üçün. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ТРАДИЦИИ ГОСУДАРСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

ГаджиевА М.Дж. 

 

В тезисе рассматриваются традиции государственности азербайджанского народа. Говорится, 
что традиции государственности в Азербайджане древние и охватывают историю, насчитывающуюся 
пять тысяч лет, от самых ранних государственных учреждений Аратта, Луллуби, Кути до наших 
дней.В тоже время в статьеотмечается, что, хотя в разное время он был оккупирован иноземными 
захватчиками, наша страна вновь обрела независимость. 

Ключевые слова: Страна Огней, Азербайджан, Атропатена, государственность, 
независимость, империя. 

 
SUMMARY 

 

TRADITIONS OF STATEHOOD IN AZERBAIJAN 

Hajieva M.J. 

 

The thesis discusses the statehood traditions of the Azerbaijani people. It is said that the traditions of  
statehood in Azerbaijan are ancient and cover a history of five thousand years, from the earliest state 
institutions Aratta, Lullubi, Kuti to modern times. It is noted that although it was occupied by foreign 
invaders at different times, our country regained its independence. 

Key words: Land of Fire, Azerbaijan, Atropatena, statehood, independence, empire 

 

 

AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIĞININ YENİ MƏRHƏLƏSİ 
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Sumqayıt Dövlət Universiteti nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci 
nerminsheydarova@gmail.com 

 

 

Xülasə: Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq, eyni zamanda bölgədə sülh və 
təhlükəsizliyin təmini baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 44 günlük müharibədən sonra hərbi 
əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoydu. İki dövlət başçısı tərəfindən imzalanan “ Şuşa bəyannaməsi ”  
Azərbaycan Türkiyyə münasibətlərini müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. Konyada, Xəzər dənizində keçirilən 
hərbi təlimlər yeni əməkdaşlıq formatının yaradılmasıdır. 

Açar sözlər : Azərbaycan, Türkiyə, hərbi təlim, müharibə, əməkdaşlıq, müttəfiq 

Mövcud vəziyyətdə Azərbaycan üçün Türkiyə kimi hərbi siyasi müttəfiqin olması çox əhəmiyyətlidir. 
2001-ci ilin mart ayında Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edən Ümummilli lider Heydər Əliyev 
bununla bağlı demişdir: “ Türkiyə bizim üçün həm dostdur, həm qardaşdır, həm dayaq nöqtəsidir, həm də 
arxadır. Bilirsiniz ki, bizim Qafqaz bölgəsində vəziyyət çox yaxşı deyildir. Çünki biz, Azərbaycan, qonşu  
Ermənistanla savaşdayıq. Digər qonşularımızla münasibətlərimizdə çox problemlər var. Ona görə dünyada 

bizim bir nömrəli müttəfiqimiz, bir nömrəli dostumuz Türkiyədir. ”[ 1]. 
44 günlük müharibədə Azərbaycanın hərbi uğurlarında Türkiyənin siyasi-diplomatik və hərbi-texniki 

dəstəyinin xüsusi rolu oldu. Digər tərəfdən 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan Türkiyə əməkdaşlığı 
yeni mərhələyə qədəm qoyub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 
Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın mədэniyyət paytaxtı Şuşada “ Şuşa 
bəyannaməsini” imzaladı. Bu tarixi sənəd iki qardaş ölkənin ümumi maraqlarının birləşdirilməsinin , eləcə 
də ortaq maraq kəsb edən regional və beynəlxalq strateji məsələlərdə fəaliyyətlərinin məntiqi nəticəsi olaraq 
ölkələrimizin regional və beynəlxalq rolunun çəkisini daha da artıracaq [2]. Bu bəyannamə Azərbaycan 

Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələsidir. Şuşa bəyannaməsi 2009-cu il Türkiyə və Azərbaycan 
hərbi əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında anlaşmadan hüquqi olaraq geri qalır , çünki hüquqi olaraq 2009-cu 
il anlaşması həm prezidentlər tərəfindən imzalanmış və parlamentlər tərəfindən ratifikasiya edilən dövlətlər 
arası müqavilədir. Lakin “Şuşa bəyannaməsi ” siyasi olaraq böyük əhəmiyyətə malik sənəddir. Bu sənəd 
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2009-cu il anlaşmasının 1,2,3-cü maddələrinin təkrarıdır. Burada Şuşada Türkiyə hərbi konsulluğunun 
yaradılması, Şuşanın təhlükəsizliyi üçün vacib amildir. Digər tərəfdən təhlükəsizlik şuralarının 
əlaqələndirilməsi, hərbi kordinasiyanın gücləndirilməsi hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələsidir. “Şuşa 
bəyannaməsi” elan edilmədən Türkiyə ( NATO ) yarım çətiri yaratmaq cəhdidir. 44 günlük müharibədən  
sonra ilk dəfədir ki, bir NATO üzvü Cənubi Qafqazda hərbi qüvvələrə malik olur. Hərbi təlimlərin həm 

Türkiyə həm Azərbaycan arasında intensivliyi onu göstərir ki, mümkün olduqca Türkiyə ilə hərbi 
münasibətlər dərinləşdirilməyə çalışılır. 

Son günlər Laçın rayonunda birgə təlimlər [ 3 ], Konyada “ Anatolian Phoenix - 2021” beynəlxalq 
axtarış- xilasetmə təlimi [ 4], Xəzər dənizində sualtı təhdidlərə qarşı birgə əməkdaşlıq addımları [5], 
Azərbaycanda Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan arasında üç qardaş xüsusi təyinatlılarının təlimlərinin 
keçirilməsi də [6] yeni əməkdaşlıq formatının yaradılmasıdır. Ukrayna ilə birlikdə PUA-nın istehsalı, 

Azərbaycana yeni təyin edilən Türkiyəli generallar, Azərbaycan baş qərargah rəisi və müdafiə nazirinin 
Türkiyə səfərləri hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir. Onu da qeyd edək ki, 
Türkiyə ordusunda Azərbaycanla bağlı xüsusi komandanlıq var, yeni generalların da təyinatı bu qəbildəndir. 
Əlavə olaraq qardaş taboru proqramı, Azərbaycan parlamentinin Türkiyəli xüsusi təyinatlılara vizasız rejim 
təmini onu göstərir ki, Azərbaycan höküməti Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığın hüquqi bazasını genişləndirir. 

Əslində Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra öz strateji seçimini edib. Bu Türkiyə ilə dərin 
inteqrasiya və Türkiyə vasitəsilə Qərblə körpü yaratmaqdır. Digər tərəfdən Azərbaycan indiyə qədər balans 

siyasətilə Rusiyanı balanslaşdırırdı, deməli strateji tərəfdaş yenə də Qərbdir. 
İki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın hərbi baxımdan və 

müxtəlif sahələrdə inkişafı, coğrafi mövqeyini gücləndirməsi, eyni zamanda, Türkiyənin güclənməsi 
deməkdir. İki dövlət arasında hərbi sahədəki əməkdaşlıq regional təhlükəsizlik ehtiyacları nəzərə alınmaqla, 
inkişaf edir. Azərbaycan və Türkiyə hər sahədə tam bir müttəfiqdirlər. Bu mənada həm ikitərəfli səviyyədə, 
həm də NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hərbi sahədə əməkdaşlığın davamlı inkişafı isə bu müttəfiqliyin 
ayrılmaz hissəsidir. 
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АЗЕРБАЙДЖАН - НОВАЯ ФАЗА ТУРЕЦКОГО ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Гейдарова Н.А. 

 

Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией имеет важное значение с точки  
зрения мира и безопасности в регионе. После 44 дней войны военное сотрудничество вступило в 
новую фазу. «Шушинская декларация», подписанная двумя президентами, подняла отношения между 

Азербайджаном и Турцией на более высокий уровень. Уровень альянса Военные учения в Конье и на 
Каспии направлены на создание нового формата сотрудничества. 

Ключевые слова: Азербайджан, Турция, военная подготовка, война, сотрудничество, союзник 
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SUMMARY 

 

AZERBAIJAN - TURKISH NEW STAGE OF MILITARY COOPERATION 

Heydarova N.A. 

 

Military cooperation between Azerbaijan and Turkey is important in terms of peace and security in the 
region. After 44 days of war, military cooperation entered a new phase. The "Shusha Declaration" signed by 
the two presidents raised Azerbaijan-Turkey relations to the level of alliance. The military exercises held in 
Konya and the Caspian Sea are aimed at creating a new format of cooperation. 

Key words: Azerbaijan, Turkey, military training, war, cooperation, ally 

 

 

XARİCİ TİCARƏT SİYASƏTİ MİLLİ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK AMİLİ KİMİ 

Həmidova A.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
almashamidova@mail.ru 

 
 

Xülasə. Məqalədə milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Milli  
iqtisadi təglükəsizlik sistemində xarici ticarət siyasətinin rolu tədqiq edilmişdir. Ölkənin xarici ticarət 
siyasətinin məqsəd və vəzifələri şərh edilmişdir. Xarici ticarət siyasəti dövlətin maliyyə siyasəti 
istiqamətlərindən biri kimi təhlil edilmişdir. Xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsində gömrük siyasətinin 

rolu tədqiq edilmişdir. Xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ixracyönümlü biznesə dövlət  
dəstəyinin səmərəliliyinin artırılmasının yolları təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: xarici ticarət siyasəti, idxal, ixrac, iqtisadi təhlükəsizlik, bazar, sosial-iqtisadi inkişaf 

Müasir cəmiyyət çoxsaylı risklərə məruz qalır. Qloballaşma prosesləri, elmi-texniki tərəqqinin təsiri, 
ticarət müharibələri, enerji problemləri, qeyri-sabit siyasi vəziyyətlə xarakterizə olunan dünya 

iqtisadiyyatının inkişafının bu mərhələsində ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi 
aktuallaşır. İqtisadi təhlükəsizlik cəmiyyətin mütərəqqi inkişafını, iqtisadi və sosial-siyasi sabitliyini təmin 
edən milli iqtisadiyyatın xarici və daxili təhdidlərdən qorunması vəziyyətidir. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi, 
daim dəyişən maddi istehsal şərtlərini, ölkə iqtisadiyyatında xarici və daxili təhdidləri əks etdirən mürəkkəb 
sosial-iqtisadi anlayışdır. 

Azərbaycan üçün milli iqtisadi təhlükəsizlik problemi və onun təmin edilməsi hər zaman aktual 
olmuşdur. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi xarici ticarət siyasətinin həyata keçirilməsi və 

təkmilləşdirilməsi ilə sıx bağlıdır. Xarici ticarət siyasəti də öz növbəsində ölkənin daxili və xarici iqtisadi  
siyasəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır və sosial-iqtisadi inkişaf üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsinə, yerli 
istehsalçıların dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə yönəldilmişdir. Xarici ticarət siyasəti ixrac və idxal əməliyyatlarının dövlət tənzimlənməsidir. 
Xarici ticarətin iqtisadi inkişafa təsiri dünyanın bütün ölkələrində təsirli iqtisadi siyasətin həyata 
keçirilməsində əsas olan ən əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Bu, xarici iqtisadiyyat sektorunun ölkələrin 
iqtisadiyyatındakı xüsusi rolundan irəli gəlir: ixrac hesabına daxili bazarın imkanlarını genişləndirmək, 

zəruri xammal və avadanlıqların idxalı hesabına yerli istehsalın təmin edilməsi. Müəyyən bir xarici ticarət  
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi üçün xarici ticarətin iqtisadi inkişafa təsirini anlamaq lazımdır. Xarici 
ticarət iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərməklə yanaşı, həm də mənfi təsir göstərir. 

Xarici ticarət siyasəti dövlətin maliyyə siyasətinin istiqamətlərindən biri kimi qəbul edilir. Bu 
yanaşma, ilk növbədə, onunla bağlıdır ki, dövlət xarici ticarət siyasətini həyata keçirərkən vergilərdən,  
subsidiyalardan, tarif və qeyri-tarif vasitələrindən istifadə etməklə idxal və ixracı tənzimləyir. Eyni zamanda, 
xarici ticarət siyasəti milli iqtisadiyyatdakı vəziyyətdən asılı olaraq, ixracın həcmini stimullaşdıran və idxalın  
həcmini məhdudlaşdıran xarakterə malik ola bilər. Bütün hallarda xarici ticarət siyasətinin həyata keçirilməsi  

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas məqsədlərinə uyğun olmalıdır. 
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət siyasətinin istiqamətlərinin seçilməsi idxalı 

əvəzetmə strategiyasının həyata keçirilməsinə şərait yaradan yerli istehsalın dəstəklənməsi və qorunmasına  
əsaslanmalıdır. Bu kontekstdə idxalın məhdudlaşdırılmasının zəruriliyini nəzərə almaq və yerli istehsalçıların 
bütün mövcud yollarla inkişafına dəstək göstərmək vacibdir. 
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Hazırkı şəraitdə ölkələr xarici ticarət strategiyaları seçərkən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 
strategiyasına diqqət yetirməlidirlər. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq strategiyasını müəyyən edərək, 
iqtisadi təhlükəsizliyi və milli maraqları təmin etmək üçün uyğun fayda əldə etməyə çalışmaq lazımdır.  
Ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq səviyyəsinin artması, dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyətinə 
müdaxiləsinin artması ilə yanaşı, birgə fəaliyyət qaydalarına və daxili iqtisadi siyasətə riayət edilməsini də 

təmin edir. Başqa sözlə, milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xarici ticarət siyasətinə təsir 
göstərən daxili və xarici amillərin rolu artır. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasətinin formalaşmasının əsas məqsədi elmi  
nailiyyətlərin tətbiqi ilə əhalinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 
və rəqabət üstünlüklərindən istifadə edilməsinə əsaslanan beynəlxalq əmək bölgüsündə səmərəli iştirak 
etməkdir. Xarici ticarət əlaqələri sahəsində bu vəzifəni həyata keçirmək üçün: 

- milli istehsalçıların ənənəvi və yeni satış bazarlarında mövqelərini möhkəmləndirmək məqsədilə 
siyasi, iqtisadi və hüquqi şərait yaratmaq; 

- ölkə iqtisadiyyatında struktur və institusional islahatlar prosesinin sürətləndirilməsi, əsas sənaye  
sahələrinin modernləşdirilməsi və iqtisadiyyatın xidmət sektoru da daxil olmaqla yeni yüksək texnologiyalı 
sektorların formalaşmasının sürətləndirilməsi; 

- müxtəlif ölkələrlə, regional birliklərlə və beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi; 

- davamlı inkişaf problemlərinin həlli üçün digər ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi. 
Xarici ticarət siyasətinin bu vəzifələrinin həllini təmin etməyə yönəlmiş dövlət orqanlarının işi 

aşağıdakıları əhatə etməlidir: 
- respublikanın ÜTT-yə daxil olması üçün fəaliyyətlərin aktivləşdirilməsi [2, s.91]; 
- dünya təcrübəsini nəzərə alaraq ixracı stimullaşdırmaq və təşviq etmək üçün təsirli milli iqtisadi 

sistemin yaradılması; 
- ənənəvi bazarlarda mövqelərini qoruyarkən əmtəə axınının yeni perspektivli bazarlara 

yönləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması; 
- Azərbaycanın tranzit imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsi və xidmət ixracının inkişafının 

stimullaşdırılması; 
- kiçik və orta sahibkarlığın ixrac potensialının inkişafına yardım göstərilməsi; 
- regional birliklər, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi. 
Qeyd edilən vəzifələrlə əlaqədar olaraq, Azərbaycanda xarici ticarət əlaqələrinin əlverişli inkişafına  

şərait yaratmaq üçün tədbirlər kompleksi hazırlanmışdır. Bu məqsədlə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
çərçivəsində “İdxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın 

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı imzalanmışdır. Bu sərəncam 
malların gömrük sərhədindən keçirilmə prosedurunu asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Sərəncanda gömrük 
ödənişlərinin hesablanmasını və ödənilməsini nəzərdə tutan yeni gömrük rəsmiləşdirilməsi modelinin tətbiqi  
ilə gömrük nəzarətinin səmərəliliyini artırmaq, gömrük əməliyyatlarının aparılması prosedurunu daha sadə, 
daha sürətli, şəffaf və daha az xərclə təmin etməklə bağlı tədbirlər də öz əksini tapmışdır [3]. Həmin tədbirlər  
son nəticədə ixracın şaxələndirilməsinə, daxili bazarın modernləşdirilməsinə səbəb olacaqdır. Azərbaycanda 
xarici ticarət fəaliyyətinin vəziyyətini təhlil etmək və qiymətləndirmək üçün aşağıdakı diaqramın 
məlumatlarından istifadə edə bilərik. 

Şəkildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin qeyr-sabit şəkildə artdığını görə bilərik. Belə fərqi 
milli valyutamızın ABŞ dollarına nisbətən məzənnə dəyişiklikləri ilə əlaqələndirmək olar. Belə ki, 2015-ci 
ildə milli valyutamızın ABŞ dollarına nisbətən iki dəfə devalvasiyası baş vermişdir. 

Milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından gömrük siyasətinin rolu böyükdür. Gömrük 
siyasəti dövlətin xarici ticarət siyasətinin tərkib hissəsidir və onun ümumi iqtisadi strategiyasının məqsəd və  
vəzifələrindən asılıdır. Gömrük siyasəti gömrük xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Gömrük xidməti dövlətin 
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Maliyyə funksiyasını yerinə yetirən və  

xarici ticarət dövriyyəsinin tənzimlənməsində iştirak edən gömrük xidməti daim dövlət büdcəsinin gəlir 
hissəsini doldurur və bununla da iqtisadi problemlərin həllinə töhfə verir. Gömrük xidməti müəyyən 
proteksionist tədbirlər vasitəsi ilə milli sənayeni qoruyur. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük  
xidmətinin məsuliyyət sahəsi dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasının gömrük 
siyasətinin məqsədləri gömrük nəzarəti və ticarətin tənzimlənməsi vasitələrindən ən səmərəli istifadəni təmin 
etmələ milli iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmaq və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına  
kömək etməkdir. 
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Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib olunub 

Şəkil. Azərbaycanda 2010-202-ci illərdə xarici ticarət dövriyyəsinin artım dinamikası, 

mln ABŞ dolları 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, 2020-ci ildə ölkəmizin 
gömrük orqanları tərəfindən büdcə daxilolmalarının həcmi 2741485,0 min AZN olmuşdur ki, bu da 2019-cu 
illə müqayisədə 11,9% az, 2018-ci illə müqayisədə isə 21,1% çoxdur. 

Ticarət, iqtisadi, elmi, texniki və ekoloji fəaliyyətin bütün sahələrində əməkdaşlığın dərinləşməsi də 

respublikanın gələcək inkişafında əhəmiyyətli amil ola bilər. Bu, infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün 
xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə çevik ticarət strukturlarının yaradılmasını asanlaşdıracaq. 

Xarici ticarət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi ixracyönümlü biznesə dövlət dəstəyinin 
səmərəliliyinin artırılmasıdır. Fikrimizcə, ixracyönümlü biznesə dövlət dəstəyinin səmərəliliyini artırmaq  
üçün: 

- dövlət dəstəyi tədbirlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, monitorinq 

proseslərinin keyfiyyətini artırmaq; 
- dövlət və biznes arasında əlaqələrin səmərəliliyini artırmaq; 
- xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafı üçün regional prioritetlər sistemini formalaşdırmaq; 
- sahibkarlığın xarici iqtisadi fəaliyyətinə mövcud dövlət dəstəyi alətlərinin səmərəliliyini artırmaq; 
- ixrac dəstəyinin informasiya və kommunikasiya komponentinin rolunu artırmaq; 
- mövcud alətləri modernləşdirmək və yeni alətlərdən istifadə etməklə ixracı dəstəkləmək üçün 

maliyyə mexanizmlərinin səmərəliliyini artırmaq; 
- ixraca dəstək üçün qeyri-maliyyə alətləri hazırlamaq; 
- sərgi və yarmarka fəaliyyətinin potensialından daha səmərəli istifadə etmək; 
- xarici tərəfdaşlarla istehsal fəaliyyəti sahəsində kiçik və orta biznes arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin 

dərinləşməsinə kömək edən vasitələr hazırlamaq; 

- kiçik və orta sahibkarlığın xarici iqtisadi fəaliyyət coğrafiyasının şaxələndirilməsini stimullaşdırmaq; 
- kiçik və orta müəssisələr tərəfindən istehsal olunan ixrac məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsini 

və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını təşviq etmək. 
Nəticə etibarilə, xarici ticarət siyasəti Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizlik amili nəzərə  

alınmaqla həyata keçirilməlidir. Bu ölkənin dayanıqlı inkişafının təmin olunması baxımından əhəmiyyətlidir. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafını təmin etmək üçün beynəlxalq əmək bölgüsündən, ölkənin 
rəqabət üstünlüyündən, beynəlxalq inteqrasiya birliklərinin mexanizmlərindən səmərəli istifadə əsasında 

ölkənin xarici ticarət siyasətini təkmilləşdirmək lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Гамидова А.М. 

 

В статье обосновывается необходимость обеспечения экономической безопасности страны. 
Исследована роль внешнеторговой политики в системе экономической безопасности страны. 

Разъяснены цели и задачи внешнеторговой политики страны. Внешнеторговая политика 
проанализирована как одно из направлений финансовой политики государства. Исследована роль 
таможенной политики в регулировании внешнеэкономической деятельности. В качестве одного из 
основных направлений внешнеторговой политики предложены пути повышения эффективности 
государственной поддержки экспортно-ориентированного бизнеса. 

Ключевые слова: внешнеторговая политика, импорт, экспорт, экономическая безопасность, 
рынок, социально-экономическое развитие 

 
SUMMARY 

 

FOREIGN TRADE POLICY AS A FACTOR OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY 

Hamidova A.M. 

 

The article substantiates the need to ensure the country's economic security. The role of foreign trade 

policy in the country's economic security system has been investigated. The goals and objectives of the 
country's foreign trade policy have been clarified. Foreign trade policy is analyzed as one of the directions of 
the financial policy of the state. The role of customs policy in the regulation of foreign economic activity has 
been investigated. As one of the main directions of foreign trade policy, the author proposes ways of 
increasing the efficiency of state support for export-oriented business. 

Key words: foreign trade policy, import, export, economic security, market, socio-economic 

development 
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Xülasə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda başlanmış milli mübarizə hərəkatı Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılması ilə nəticələndi. Bu hadisə XIX əsrdən itirilmiş dövlətçilik ənənələrinin 
bərpasında mühüm rol oynamaqla yanaşı, milli ruhun və milli ideyaların qüvvətlənməsi, milli irsin tətbiqi 

və təbliği istiqamətində əvəzsiz xidmətlər göstərdi. Cümhuriyyət az vaxtda öz parlamentini, hökumətini, 
ordusunu və pul vahidini yaratdı. 2 il fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Azərbaycan xalqının tarixində 
əhəmiyyətli iz qoydu. 

Açar sözlər : Milli azadlıq hərəkatı, AXC- nin yaranması, İstiqlal bəyannaməsi, Qafqaz İslam ordusu, 
Mart qırğınları,  Azərbaycan parlamenti 
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XX əsrin əvvəllərində Rusiyada olduğu kimi, Azərbaycanda da inqilabi əhval ruhiyyə yüksəlmişdi. 
Milli burjuaziya artıq milli məktəbin, teatrın, mətbuatın, bütövlükdə milli mədəniyyətin inkşafına böyük 
əhəmiyyət verməyə başlamışdı. Türkmənçay müqaviləsindən ( 1828 ) sonra aparılan ruslaşdırma və 
farslaşdırma siyasətinə baxmayaraq ziyalılarımızın səyi nəticəsində həm mətbuatın yüksələn xətlə 
inkişafı, həm də bütövlükdə inqilabi proseslərin güclənməsi Azərbaycanda da tarixi keçmişi dəyərlərə 

qayıdış və siyasi köləliyə qarşı böyük bir mübarizə  başlandı. 
XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların konkret milli proqramları olmasa da, bəzi ziyalıların 

maarifləndici fəaliyyəti, o cümlədən ilk dəfə “vahid türk milləti ” ideyası ilə çıxış edən Əli bəy 
Hüseynzadənin fikirləri, Mirzə Fətəli Axundovun XIX əsrin sonlarından etibarən :”Nə vaxta qədər 
Şərqdə istibdad üsulu, müstəmləkə təzyiqi hökm sürəcək” şəklində üsyanı xalqın azadlıq bayrağını 

qaldırmasında, milliyətçilik ruhunun doğulmasında böyük rol oynayırdı. Bu dəyərli ideyalardan 
yararlanan Məmməd Əmin Rəsulzadə “azərbaycançılıq” konsepsiyasında azərbaycan türk millətinin 
müstəqilliyini, onun milli dövlət yaratmaq haqqını ən ümdə məqsəd olaraq qarşıya qoyurdu. 

1917-ci il martının 20–də “Dini və milli məhdudiyyətlərin ləğvi haqqında” qərar dini etiqad, dini 
təlim və milliyətə mənsubluğu ilə şərtlənən bütün   hüquqi   məhdudiyyətləri aradan   götürdü. Lakin 
qərarda məhkum xalqların öz müqəddaratını təyin   etmək hüququ, milli   dillərin istifadəsi kimi 
məsələlərə toxunulmurdu. Həmin tarixdən etibarən Azərbaycanda milli hərəkat daha da yüksəlməyə 
başladı. 

Ərazi muxtariyyəti formasında milli dövlətçiliyin yaranması tələbi ilk dəfə 1917 - ci ilin aprelin 15- 
20-də Bakıda keçirilmiş Ümumrusiya müsalmanları qurultayında qaldırıldı. Məmməd  Əmin Rəsulzadə 
qurultayda çıxışında bildirirdi: “Rusiyanın milli azlıqlarına öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun 
verilməsi vacibdir. Bu yolla bir-birindən ayrılmış Rusiya xalqları federativ respublika formasında dövlət 
ittifaqı təşkil edə bilərlər”[2,136]. Həmin dövrdə müsəlman deputatları arasında dövlətlərin öz 
müqəddaratını təyin etməsi məsələsi ilə bağlı bəzi fikir ayrılıqları mövcud idi. Demək olar ki, müsəlman 
deputatlar iki istiqamətə ayrılmışdı. M.Ə. Rəsulzadə başda olmaqla milli ziyalılarımızın böyük bir qrupu 

Rusiyanın federal şəkildə qalmasını və bütün xalqların ərazi muxtariyyətinin təmin edilməsini 
dəstəkləyirdilər. Unitaristlər adlanan digər qrup isə müsəlman xalqların Rusiya dövləti çərçivəsində 
yaşamasını, yalnız milli mədəni muxtariyyətin yetərli olacağını müdafiə edirdilər. 

Azərbaycanlıların milli demokratik mübarizəsi 1917-ci il martın 29- da Bakı Müsəlman İctimai 
Təşkilatların Müvəqqəti Komitəsinin yaradılması ilə daha gücləndi. Komitənin rəhbəri Məhəmmədhəsən 
Hacınski, müavini isə Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Həmin komitə I Ümumqafqaz müsəlmanları 
qurultayında bütün Cənubi Qafqaz üçün vahid Milli Şuraya çevrildi. 

1917-ci il oktyabr ayında Bakı sovetinə keçirilən seçkilərdə Musavat partiyasının 9617 səs alması 
(daşnaqlar 5288 səs, bolşeviklər 3823 səs toplaya bilmişdi) Bakıda Musavatın mövqeyinin güclənməsini 
göstərirdi. Oktyabr ayının 25-də Musavat partiyasının Bakıda keçirilmiş I qurultayında M.Rəsulzadə çıxış 
edərək partiyanın siyasi doktorinasını elan etdi. Azərbaycançılıq konsepsiyasının mahiyyətini izah edən 
Rəsulzadə çıxışında ”Bizim məqsədimiz şərqdəki milli qurtuluş ideyaları ilə qərbin kültür və demokratik 
cərəyanlarının təbii sintezini yaratmaqdan ibarətdir” deyərək milli hərəkatın daha aktiv formasına 

keçdiklərini ifadə edirdi [2,146]. 
1917-ci il oktyabrın 25-də Rusiyada baş vermiş oktyabr çevrilişi Bakıda da siyasi hadisələrin 

inkişafına öz təsirini göstərməyə başladı. İnqilabdan sonra Bakıda iki hakimiyyətlilik yaranmışdı. 
Menşevik, eser və daşnaqların başçılıq etdiyi İctimai Təhlükəsizlik Komitəsi və bolşeviklərin nəzarəti altında  
olan Bakı soveti şəhərdə hakimiyyəti ələ keçirməyə ciddi cəhd göstərirdi. 1917- ci il noyabrın 18-də Bakı 
Sovetinin iclasında oktyabr seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsi partiyalararası (müsavat və bolşeviklər ) 
münasibətlərin pozulmasına  səbəb oldu. 

Cənubi Qafqazda Ümumrusiya Müəssislər məclisinə seçkilər 1917- ci il noyabrın 26-28-də keçirildi. 
Peterburqda keçirilən seçkilərdə Müsavat səslərin 28%-ni topladı. Məclis Zaqafqaziya Seyminin 
çağırılmasına qərar verdi. Bütövlükdə Azərbaycan siyasi partiyaları 44 deputat yeri əldə etdilər və 
“Müsəlman fraksiyası ” yaratdılar. Fraksiyanın rəhbəri M.Ə.Rəsulzadə seçildi. 

1917-ci il martında Bakıda səslərin 40 %- ni Müsavatın alması bu partiyanın siyasi meydanda real 
qüvvəyə çevrilməsinə səbəb olmuş, bolşeviklərin Azərbaycanda mövqelərinin zəifləməsi təhlükəsi 
yaratmışıdı. Bakı Sovetinə rəhbərlik edən S. Şaumyan hərbi qüvvə toplamağa başladı. Hələ fevral ayında  

Bakıya gələn Talışinski başda olmaqla müsəlman divizasının ştabı Şaumyanın rəhbərlik etdiyi İcraiyyə 
komitəsinin qərarı ilə tərkisilah edildi. Yalnız N.Nərimanovun xahişi ilə general Talışinski həbsdən azad 
edildi. Bakıda gərginləşən münasibətlər Evelina gəmisində (heyəti müsəlmanlardan ibarət olan) hərbi 
heyətinin həbs edilməsi ilə daha da kəskinləşdi. Həbs qərarına tabe olmayan zabitlər İnqilab komitəsinin 
əsgərlərinə silah açdılar. Yaranmış qarşıdurmada ölən və yaralananlar oldu. İnqilab komitəsi gəmi 
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heyətinin silahlarının təhvil verilməsini tələb etdi və bu işin həyata keçirilməsi erməni milli şurasına 
tapşırıldı. 

M.Ə. Rəsulzadə Bakıda gərginləşən vəziyyəti qaydaya salmaq məqsədilə N.Nərimanovun köməyi ilə 
S.Şaumyanla görüşdü. Silahların qaytarılması ilə bağlı məsələdə əslində razılıq əldə olundu. N.Nərimanov da 

qeyd edirdi, ki, hadisələr əvvəlcə siyasi xarakter daşıyırdı, lakin sonradan milli qırğına çevrildi [5,90]. 
Fevral ayından başlayaraq erməni ailələri şəhərin müsəlman əhali yaşayan hissəsindən köçürülməyə 

başlanmışdı. Artıq martın sonlarında Bakıya xəbər çatdı ki, bolşevik əsgərləri Şamaxı ətrafında qabaqlarına 
çıxan müsəlman əhalisinə (Ağdərə, Noxanlı və Qarxunlu kəndlərində) hücum etmiş və qırğın törətmişlər. 
Bakıda qırğın saat 7-də başladı. Bolşeviklər qarşılarına çıxan bütün müsəlmanlara silah açırdılar. “Mars” 

teatrının damından bolşeviklər pulemyotlarla dinc əhalini qırırdılar. Axşam saat 10-da Olginski və Marinski 
küçələri bolşeviklər tərəfindən işğal edildikdən sonra şəhər iki hissəyə bölünmüş oldu. Erməni milli şurası 
Müsavatla danışıqlar aparmaq istədiyini elan etdi. M.Ə.Rəsulzadə bu cəhdin əslində ermənilərin hiyləsi 
olduğunu sonradan anladı [5,90]. 

Erməni-bolşevik birləşmələri Bakıda 12 min (bəzi məlumatlara görə 20 min), eyni tarixlərdə bir çox 
qəzalarda analoji soyqırımlar həyata keçirildi. Qanlı mart qırğınlarında erməni-bolşevik silahlıları 50 000- 
dən çox azərbaycanlını qətlini həyata keçirdilər. Bolşeviklərin bu qanlı aktı törətməkdə əsas məqsədi 
Abşeron yarımadasını və Bakı quberniyasını Rusiyaya birləşdirməkdən ibarət idi. Daşnaqlar isə Bakı və 

Yelzavetpol quberniyasının ərazisini yaranacaq Erməni dövlətinə qatmağı planlaşırırdılar. 
Mart hadisələrindən sonra Seymdəki Azərbaycan fraksiyası Bakıda bolşevik təcavüzünə qarşı təcili 

tədbirlər görülməsini tələb etdi, əks təqdirdə seymi boykot edəcəklərini elan etdilər. 1918-ci aprelin 22-də 
Zaqafqaziya Federativ Respublikası elan olunsa da, artıq daxili və xarici siyasətin əsas problemləri ilə bağlı 
ciddi fikir ayrılıqları hökm sürürdü. Demək olar ki, 1918-ci il mayın 26-da Seym öz səlahiyyətlərini 
bitirdiyini rəsmi şəkildə bəyan etdi. 

1918- ci il mayın 27-də azərbaycanlı   deputatlar yığışaraq   Azərbaycan Milli Şurasını elan etdilər. 

Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə təyin edildi. Mayın 28- də Milli Şura 24 səslə (iki nəfər bitərəf qalmaqla) 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığını və “İstiqlal Bəyannaməsi”ni elan etdi. Bu sənəd Azərbaycan 
millətinin varlığını bütün dünyaya bəyan edirdi. Rəsulzadə bu barədə yazırdı:” 28 may 1918 bəyannaməsini 
nəşr etdirməklə Azərbaycan Şurayi-Millisi, sözün siyasi mənası ilə bir Azərbaycan millətinin varlığını təsbit 
etmişdir. Beləki, Azərbaycan kəlməsi sadə coğrafi, etnoqrafik və linqvistik bir kəlmə olmaqdan çıxaraq 
siyasi bir aləm olmuşdur” [7, 22]. 

İstiqlal bəyannaməsinin elan edilməsindən sonra Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk milli koalisiyalı 

kabinetinin başçısı Fətəli xan Xoyski təyin edildi. 1918- ci il iyunun 4-də istiqlaliyyətini yenicə elan etmiş 
Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri M.Ə.Rəsulzadə, M. Hacınski və Osmanlı hökuməti tərəfindən 
ədliyyə naziri Xəlil bəy, 3- cü ordunun komandiri Vəhib paşa arasında imzalanan yardım müqaviləsinə görə 
Qafqaz diviziyası Gümrü və Qazax istiqamətində Azərbaycana yardım edəcəkdi. Həmin diviziya və general  
leytnant Əli ağa Şıxlinskinin komandanlığı ilə əsası hələ 1917- ci ildə qoyulan Azərbaycan hərbi qüvvələri 
(müsəlman korpusu) Qafqaz İslam Ordusu ilə vahid sturukturda birləşdirildi. Bu sturuktura rəhbərlik Nuri  
paşaya tapşırıldı. 

Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş Bakı Xalq Komissarları Sovetinin başçısı S.Şaumyan Gürcüstan 

hökumətindən Türkiyə qoşunlarını öz ərazisindən Azərbaycana buraxmamasını tələb etdi. Bu səbəbdən iyun 
ayın 10-da Borçalı istiqamətindən   Azərbaycana doğru hərəkət edən türk   qoşunları alman-gürcü qoşunları 
ilə üz-üzə dayandı. Türk qoşun hissələri Kressin rəhbərlik etdiyi alman-gürcü dəstələrini geri oturtdu. 
S.Şaumyan Bakı Sovetinin iyunun 7-də keçirilən iclasında deyirdi: “Daşnaksutyun ” partiyasının 
məlumatına görə türklərin Qara dənizdən İrana qədərki cəbhə boyunca cəmi 18-20 min yorğun, başıpozuq 
qoşunu var. Onlar belə bir qüvvə ilə Bakıya gəlib çıxmaq üçün Zaqafqaziyanı əllərində saxlaya bilməzlər 
[7, 29]. Lakin iyunun 10-da Qafqaz İslam Ordusunun əsas gücünü təşkil edən 5-ci Qafqaz firqəsinin 

birlikləri Gəncəyə daxil oldu. Həmin gün Bakı Sovetinin qoşunları (I Qafqaz Qırmızı Korpusu adlanır) 
Hacıqabuldan Gəncəyə hərəkətə başladı. Erməni milli şurasının qoşunu da daxil olan bu orduda ermənilər 
üstünlük təşkil edirdilər. 

1918-ci il iyunun 16-da Tiflisdə olan Azərbaycan Milli Şurası və hökuməti Gəncəyə köçdü. İyunun 
27-dən iyulun 1-dək davam edən 4 günlük Göyçay döyüşü Qafqaz İslam Ordusunun hərbi əməliyyatlarda 
üstünlüyü tam şəkildə ələ almasına səbəb oldu. Döyüşlərin uğurla getməsinə baxmayaraq Gəncədə iyun 
böhranı deyilən hadisələr yaşanmağa başladı. Nuru paşa və “İlhaqçılar” tərəfindən I kabinetin və Milli 

şuranın istefası tələbləri səsləndi. M.Ə. Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin türklərin müdafiəsinə böyük  
ehtiyac duyduğunu nəzərə alaraq onların istədiyi kimi Milli Şuranın ləğv edilməsi və II kabinetin 
yaradılmasına razılığını bildirdi. İyun böhranı Müsavatın geri çəkilməsi ilə həll olundu. 
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İyul ayının ortalarından etibarən Qafqaz İslam Ordusunun Bakı istiqamətində uğurlu hərbi 
əməliyyatları davam edirdi. Osmanlı dövlətinin hərbi naziri Ənvər paşanın Bakı Sovetinə göndərdiyi 
bəyannamədə (30 iyul ) ”qəhrəman türk ordusu Bakıya girərkən xristianlar müqavimət göstərməzsə , onlar 
müsəlmanlarla birlikdə bütün haqlardan istifadə edəcəklər. Əks təqdirdə bu gözəl və zəngin şəhəri hücumla 
alacayıq” [7, 29]. 

1918-ci il avqustun 1-də Bakıda Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Komissarlığın fəaliyyəti dayandırıldı və 
“Sentrokaspi” diktaturası yaradıldı. Partiya mənsubiyyətinə görə daşnaqlardan, sağ eser və menşeviklərdən 
təşkil olunmuş diktaturanın hərbi qüvvələri isə əsasən Bakı Kommunası dövründə formalaşdırılmış erməni- 
rus birliklərindən ibarət idi. Hökumət İslam Ordusunun Bakıya irəliləməsinin qarşısını almaq üçün 

L.Biçeraxovun və ingilis qüvvələrinin İrandakı   komandanı   L. Denstervillin köməyinə ümid edirdilər. 
Lakin general L.Denstervillin Bakının müdafiə xətlərini tədqiq edərkən qeyd edirdi: ”Bakını türklərin 
hücumundan fələk də qurtara bilməz”[7,75]. 

Bakı sentyabrın 15-də ələ keçirildi və Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi altında II kabinet Bakıya köçdü. 
Lakin B.Britaniya və Türkiyə nümayəndələri arasında Mudros limanında imzalanmış   müqaviləyə əsasən  
türk ordusunun İrandan, Kilikiyadan, Cənubi Qafqazdan, o cümlədən, Azərbaycandan və Dağıstandan 
çıxarılması nəzərdə tuturdu. 11–ci maddəyə əsasən Cənubi Qafqaz Böyük Britaniya maraq dairəsinə daxil 
edilməli idi [6,48]. 

1918-ci ilin noyabr ayında Ənzəlidə Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşən ingilis hərbi 
hissələrinin rəhbəri Tomson Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina etdi. Hətta tələb edirdi ki, Bakı 
1918-ci il noyabrın 17-i saat 10-na kimi nəinki türk, hətta azərbaycan qoşunlarından da təmizlənməlidir. 
Noyabrın 17-si ingilis qoşunları şəhərə daxil olan zaman Azərbaycan hökumətini qoruyacaq cəmi 500 nəfər 
polis heyəti qalmışdı. Vəziyyətin AXC üçün daha da mürəkkəbləşdiyini görən M.Rəsulzadə noyabrın 16-da 
Milli Şuranın yenidən çağırılmasını düzgün hesab etdi. Şuranın keçirdiyi ilk iclasda parlamentin açılmasına 
və koalisiyalı hökumətin yaradılmasına qərar verildi. 1918-ci il dekabrın 7-də ölkə əhalisinin hər 24 min 

nəfərə bir deputat olmaqla 120 deputat yeri müəyyənləşdi. Parlamentin ilk iclasında M.Ə.Rəsulzadə çıxış 
edərək qeyd edirdi: “Türk hüriyyəti , islam mədəniyyəti və müasir Avropanın azadlıq ideyalarını təmsil 
edən bu bayraq daima başımızın üstündə dalğalanacaqdır. Bir daha qaldırılmış bayraq bir daha enməyəcək” 
[1,178]. 

1918-ci il dekabrın 26-da F. Xoyskinin rəhbərliyi altında yeni ( sayca üçüncü) koalisiyon kabinet 
yaradıldı və Tomson yeni yaranmış Azərbaycan hökumətini tanıdı. Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətə 
başlaması önəmli qərarların qəbul edilməsi ilə nəticələndi. İlk qanun ölkədə hakimiyyət bölgüsünün– 

yəni hakimiyyətin qollarının müstəqil fəaliyyətinin təmin olunmasını nəzərdə tuturdu. 1919–cu il iyulun 21-
də qəbul olunmuş seçki qanununa əsasən 20 yaşı tamam olmuş hər iki cinsin nümayəndələri seçkilərdə 
iştirak edə bilərdilər. Oktyabrın 30-da parlamentin qəbul etdiyi III qanun isə söz azadlığının hüququ əsasını  
təşkil edən “Mətbuat haqqında Nizamnamə” adlanırdı. “Cümhuriyyət vətəndaşlığı haqqında ” qanun da 
parlamentin ilk qəbul etdiyi qanunlar içərisində  yer alırdı. 

Bütövlükdə AXC-nin təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması, qonşu dövlətlərlə dostluq 
münasibətlərinin yaradılması və milli ordu quruculuğunun inkişafı istiqamətində fəal iş gedirdi. Bu 
fəaliyyət 1919-cu il aprelin 14- də N.Yusufbəyovun yaratdığı yeni hökumətdə də davam edirdi. 1919–cu il 

yanvarın 15-də Qarabağ general qubernatorluğu, fevralın 28-də isə Naxçıvan general qubernatorluğu 
yaradıldı. 

Bir sıra sahələrdə önəmli islahatların keçirilməsinə hələ Gəncədən başlanmışdı. 1918- ci il iyunun 27- 
də Azərbaycan dilinin dövlət dili olması ilə bağlı qərar verildi. 1919 – cu il sentyabrın 1- də parlament Bakı 
Dövlət Univeristetinin yaradılması haqqında qanun qəbul edildi. Həmin tarixdə verilmiş ikinci bir qərarla 
1919-1920-ci ildə 100 tələbənin xarici ölkələrdə oxuması üçün vəsait ayrılması nəzırdə tutulurdu. 1919–cu 
ilin dekabrında “İstiqlal” muzeyinin açılması da milli mədəniyyətin inkişafına böyük töhfələr verirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq arenada tanınması böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu 
məqsədlə 1920-ci ilin yanvarın 11-də Paris sülh konfransında müttəfiq dövlətlərin ali şurası tərəfindən 
Azərbaycanın de-fakto tanınması siyasi həyatın ən mühüm hadisəsi hesab edilə bilər [3,35]. Lakin həm 
daxildə aparılan uğurlu islahatlara, həm də beynəlxalq müstəvidə qazanılan nəaliyyətlərə baxmayaraq, 
1920- ci ilin yanvarından etibarən Cümhuriyyətin üzərində xarici təhlükənin artması müşahidə olunurdu.  
Bolşevik hökuməti Azərbaycanı ələ keçirmək planlarını artıq həyata keçirməyə başlamışdı. 

Bolşeviklər Azərbaycanı daxildən parçalamaq üçün daşnaqlarla birləşərək 1920-ci il martın 22- də 

Şuşa, Xankəndi və Əsgəranda yerləşən Azərbaycan ordusunun hissələrinə hücum etdilər. Bu hadisə 
Qarabağın dağlıq hissəsində, Gəncə və Qazax qəzalarında Azərbaycan hökuməti əleyhinə qiyamın 
başlanması üçün siqnal oldu. Bu hərəkatlar milli ordu tərəfindən yatırılsa da, şimal sərhədlərimz müdafiəsiz  
qaldı. 
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1920-ci il aprelin 27-də Azərbaycan bolşevikləri, RK(b)P Qafqaz Diyar Komitəsinin Bakı bürosu və  
fəhlə konfransı adından XI Ordu parlamentə hakimiyyəti təhvil vermək haqqında ultimatum verdi. Həmin 
gün parlamentin sonuncu iclası keçirildi və M.Ə.Rəsulzadənin etirazlarına baxmayaraq hakimiyyətin 
bolşeviklərə verilməsi qərarı qəbul edildi. 

Qısa zaman ərzində mövcud olmasına baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçilik 

ənənələrimizin möhkəmlənməsində, milli düşüncənin inkişafında və demokratik cəmiyyətin qurulmasında 
əvəzsiz xidmətlər göstərdi. 1991- ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqiliyini bərpa etdi. Azərbaycan 
Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi müstəqil dövlətçilik ənənələrini gücləndirdi və 
dünyanın aparıcı dövlətlərindən  birinə çevrildi. 
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СОЗДАНИЕ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН И НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Хамидова Л.А. 
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Leyli.Hemidova@mail.ru 

 

Hародно-освободительное движение,начавшееся в Азербайджане в начале XX века, привело к 
созданию Азербайджанской Демократической Республики. Это событие, помимо укрепления 

традиций государственности, сыграло важную роль в укреплении национального духа и 
национальных идей, применении и пропаганде национального наследия. За короткое время 
Pеспублика создала свой парламент, правительство, армию и валюту. Несмотря на свою недолгую 
двухлетнюю деятельность, АДР оставилa значительный след в истории азербайджанского народа. 

Kлючевые слова: Национальное освободительное движение, образование АДР, Декларация 
независимости, Кавказская исламская армия, Мартовская резня, Азербайджанский парламент 

 
SUMMARY 

 

ESTABLISHMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND 

SOME ASPECTS OF ITS ACTIVITY 

Hamidova L.A. 

Azerbaijan State Economic University 
leyli.hemidova@mail.ru 

 

The people's liberation movement, which began in Azerbaijan at the beginning of the 20th century, led 
to the creation of the Azerbaijan Democratic Republic. This event, in addition to strengthening the traditions 
of statehood, played an important role in strengthening the national spirit and national ideas, applying and 
promoting the national heritage. In a short time, the Republic created its own parliament, government, army 
and currency. Despite its short two-year activity, the ADR left a significant mark in the history of the 
Azerbaijani people. 

Key words: National liberation movement, formation of ADR, Declaration of Independence, 
Caucasian Islamic Army, March massacre, Azerbaijan Parliament 
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XARİCİ SİYASƏTİ HAQQINDA 
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Xülasə. Dünyada baş verən qlobal proseslərin gedişində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi 
haqqında bəyannamənin və dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya aktının qəbul edilməsi ilə 
Azərbaycan xalqının tarixində müstəqil inkişaf dövrü başladı. SSRİ tərkibində müstəqil olmadığından 
Azərbaycanın xarici siyasəti quruldu. Yeni şəraitdə Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin məqsəd və 
vəzifələri müəyyənləşdirildi. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin qurulması, formalaşması və 

inkişafı Ermənistanın hərbi təcavüzünün davam etdiyi və ərazilərinin işğal altında qaldığı bir şəraitdə 
getmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət sahəsində keçdiyi yolun başlıca yekunu dövlət 
müstəqilliyinin tanıdılması, geniş diplomatik əlaqələrinin qurulması, xarici siyasətinin formalaşması, 
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi olmuşdur. Azərbaycan dövləti bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatların 
üzvü olmuş, ölkənin beynəlxalq əhəmiyyəti artmış və onunla əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayı  
çoxalmışdır. Dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər müəyyənləşdirilmiş və xarici 
ölkələrlə bərabərhüquqlu qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq istiqamətində addımlar atılmışdır. 

Açar sözlər: SSRİ, Azərbaycan Respublikası, müstəqillik, xarici siyasət, müzəffər ordu 

Ölkəmizdə müstəqil siyasət anlayışı SSRİ-nin dağılması, imperiyanın tərkibində olan respublikaların 
müstəqillik əldə etməsi ilə eyni vaxta təsadüf edir. İmperiyanın süqutuna qədər digər müttəfiq 
respublikalarda olduğu kimi Sovet Azərbaycanında da siyasəti Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının 
rəhbərliyi müəyyən edirdi. Partiya rəhbərliyinin qərarları isə milli maraqlara cavab verib-verməməsindən 
asılı olaraq sorğulanmadan yerinə yetirilirdi. Lakin bu siyasi istiqamət ölkə daxilindən və xaricindən edilən 

müxtəlif təzyiqlərə baxmayaraq 1991-ci ildən tədricən milli maraqlar əsas tutularaq dəyişməyə başladı. İlk 
addım olaraq 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin toplanmış sessiyası «Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında Konstitusiyası Aktı»nı qəbul etdi. [1] Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyi rəsmən bərpa olundu. Bununla da SSRİ-nin mövcudluğu şəraitində respublikamızın milli dövlət 
quruculuğu formalaşmağa başladı, müstəqil ölkənin daxili və xarici siyasətinin əsası qoyuldu. Prezident  
idarəçiliyi yaradıldı və bununla əlaqədar olaraq müxtəlif dövlət vəzifələri təsis olundu. “1991-ci il noyabrın 
26-da bərabər əsasda (25 nəfər «demokratik blok»dan, 25 nəfər iqtidar yönlü deputatlardan) 50 nəfərlik Milli 

Şura yaradıldı”. [2] 1991-ci ilin axırında SSRİ dağıldıqdan sonra dekabrın 29-da Azərbaycan 
Respublikasında ümumi rəy sorğusu keçirildi. Xalq yekdilliklə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar 
çıxdı. Beləliklə, III respublikanın müstəqillik mərhələsi başlandı. Lakin ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan 
sonrakı ilk illərdə hakimiyyət dəyişiklikləri baş verirdi. Bunun əsas səbəbi xalq ilə hakimiyyət arasındakı  
daxili və xarici siyasətə baxış fərqliliyində idi. Hakimiyyət ənənəyə uyğun Moskvanın cızmış olduğu xəttdən 
kənara çıxmaq istəmir xalq isə milli mənafeyə uyğun siyasət tələb edirdi. Nəticədə hakimiyyətlər bir-birini 
əvəz edirdi. Hakimiyyətlərin tez-tez dəyişməsi isə daxili siyasətə olduğu kimi xarici siyasətə də təsirsiz  
ötüşmürdü. 

Bütün çətinliklərə baxmayaraq xarici dövlətlərlə əlaqələr yaradıldı və formalaşdırıldı. Müstəqil 
Azərbaycan Respublikasını ilkin olaraq Türkiyə, Rumıniya, Pakistan və b. dövlətlər tanıdılar. “1993-cü ilin 
əvvəllərində artıq dünyanın 116 dövləti Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımışdı. 70 ölkə ilə diplomatik 
əlaqələr yaradılmışdı. Azərbaycan Respublikası 14 beynəlxalq təşkilata, o cümlədən İslam Konfransı 
təşkilatına (1991), İqtisadi Əməkdaşlıq təşkitlatına, ATƏT-ə, BMT-yə (1992) üzv qəbul edilmişdi”. [5, 
s.488-505, 585-590, 397-400, 369] Bunlardan başqa daxili və xarici siyasətə dair bir sıra qanun və qərarlar 
verilmiş, Azərbaycanda ilk siyasi təşkilatlar, partiyalar, qeyri hökumət təşkilatları yaranmışdı.  Lakin qəbul 

edilmiş mühüm qanun və qərarlar əksər hallarda həyata keçirilməmişdir. Ümumən müstəqilliyimizin ilk 
illərində ictimai-siyasi vəziyyət gərgin olmuşdur. Belə ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimizin 
tarixi torpaqlarından qətliamlar nəticəsində zorla çıxarılmaları, ölkəmizin müstəqilliyindən əvvəl başlamış  
Dağlıq Qarabağ problemi vəziyyəti ağırlaşdırır, Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsdləri 
davam edir, iqtidar-müxalifət qarşıdurması kəskinləşir, iqtisadiyyat isə tənəzzül edirdi. İşğal olunmuş tarixi 
ərazilərimizdən bir milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün olması isə vəziyyəti daha da çıxılmaz edirdi. 
Bunlar da, şübhəsiz ölkənin xarici siyasi durumuna mənfi təsir göstərirdi. 
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Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə ölkədə daxili və xarici siyasi vəziyyət dəyişdi. 
Yuxarıda qeyd olunan çətinliklərə baxmayaraq hakimiyyət beynəlxalq neft şirkətləri ilə Xəzərin 
karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması istiqamətində danışıqlar apardı. 1994-cü il mayın 
12-də Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs əldə edildi. Bu da ölkədə sabitliyin davam etməsi üçün 
mühüm şərt idi. Aparılan gərgin danışıqlar nəticəsində 1994-cü ilin sentyabrında dünyanın iri neft şirkətləri 

ilə Əsrin müqaviləsi adlandırılan ilk neft müqavilələri bağlandı. “Dünyanın 14 dövlətindən olan 30-dan çox 
şirkətlə 21 neft müqaviləsi imzalanmış və nəticədə bu şirkətlər Azərbaycan iqtisadiyyatına 10 milyard dollar 
investisiya qoymuşdular”. [2] 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası SSRİ-dən qalma Konstitusiya ilə idarə olunduğundan hökumət 
qarşısında duran əsas məsələlərdən biri yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi idi. Uzun müzakirələrdən sonra, 

xalqın razılığı ilə 12 noyabr 1995-ci ildə yeni Konstitusiya qəbul edildi, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, 
qanunların qəbulu, daxili və xarici siyasətin təsnifatlaşdırılması həyata keçirildi. Qeyd edək ki, “Azərbaycan 
dövlətinin xarici məsələlərdə siyasəti yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrdən irəli gələn müddüalarla məhdudlaşır”. [3] 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkənin qarşısında duran mühüm 
vəzifələrdən biri elmi əsaslarla xarici siyasət xəttini müəyyən edərək həyata keçirmək idi. Xarici siyasət  
kursuna aid olan kadrların çoxusu isə SSRİ məktəbi keçmişdi. 70 il mərkəzdən idarə olunan siyasi xəttin 
yerinə milli xarici siyasət xəttini formalaşdırmaq o qədər də asan olmamışdır. Bu təkcə bizdə deyil digər 

müttəfiq respublikalarda da belə olmuşdur. Bunun üçün ilk öncə Azərbaycanın müstəqillik illərindəki xarici 
siyasət xəttinə nəzər salmaq kifayətdir. 

Azərbaycanın xarici siyasəti çoxşaxəli olmuş, bu isə onun regionda maraqları olan ölkələrin 
mübarizəsi meydanına çevrilmək təhlükəsindən qurtarmışdır. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti dəyişkən 
olmamış və mərkəzçi mövqe tutmuşdur. Bu, diplomatiyanın manevrlər etməsinə, yenilənən dünya siyasi 
reallıqlarına uyğun olaraq maraqların etibarlı qorunmasına və çoxvariantlılığının təmin olunmasına imkan 

vermişdir. Ölkəmizin xarici siyasətindəki bu əsaslanma Azərbaycanın yerləşdiyi regionun çox həssas olması  
ilə bağlıdır. 

“Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası xarici siyasətimizin qarşısında duran əsas məsələlərdən 
biri idi”. [5, s.410-439] İnteqrasiyada əsas məqsəd xalqın rifahını təmin etmək, xarici kapital və 
investisiyaların, həmçinin yeni texnologiyaların ölkə iqtisadiyyatına daxil olmasına yol açmaq idi. 
“Həmçinin Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB), Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, 
Asiya İnkişaf Bankı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) ilə səmərəli əməkdaşlıqların qurulması da əsas 

istiqamətlərdən biri idi”. [5, səh. 544-556] Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə 
və iqtisadi qurumlarla əməkdaşlığı ölkənin sosial-iqtisadi həyatının yenidən qurulmasında mühüm 
vasitələrdən biri olmuşdur. 

“Azərbaycanın xarici siyasət istiqamətlərindən biri də regionda və dünyada sülhü və təhlükəsizliyi 
təmin edən BMT, ATƏT, NATO kimi beynəlxalq qurumlarda yaxından iştirakdır”. [5, s. 372-383, s. 397- 
405, s. 430-474] Həmçinin bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması və bunun 
beynəlxalq hüquq normaları ilə təmini əsas prioritetlərdəndir. 

Məqalənin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin qurulması,  

formalaşması və inkişafı Ermənistanın hərbi təcavüzünün davam etdiyi və ərazilərinin işğal altında qaldığı 
bir şəraitdə getmişdir. Hələ SSRİ mövcud olduğu zaman başlayan bu münaqişənin gedişində öz tarixi 
torpaqları olan Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar yurdlarından qovuldular, Ermənistan 
Respublikasının ərazisində, həmcinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində azərbaycanlılara məxsus tarix 
və mədəniyyət abidələri məhv edildi. Elə buna görə də respublikamızın xarici siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri Ermənistan-Azərbaycan (Dağlıq Qarabağ) münaqişəsinin həlli ilə bağlı olmuşdur. Bu 
münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə nail olmaq əsas prinsip idi. Təssüflər olsun ki,  

beynəlxalq hüquq, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmaması prinsipi torpaqlarımızın müzəffər 
ordumuzun gücü ilə işğaldan azad olunmasına qədər yerinə yetirilmədi. Müxtəlif istiqamətlərdə o cümlədən 
xarici siyasətdə zamanında və doğru atılmış addımlar torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə nəticələndi. 

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri sırasında önəmli yeri milli sərvəti olan qaz və neft 
məhsullarının dünya bazarlarına etibarlı yollarla daşınması tutur. Özünün enerji təhlükəsizliyini təmin edən  
Azərbaycan həmçinin, neft və qaz paylaşdırıcı ölkəyə çevrilərək Avropanın enerji təminatında mühüm rol  
oynamağa başladı. “Qlobal və regional iqtisadi inteqrasiya proseslərində təsiri və rolu artan Azərbaycan 

beynəlxalq əhəmiyyətli enerji mənbəyi və təchizatı şəbəkəsinin vacib tərkib hissələrindən birinə çevrildi”. 
[4] 

Yuxarıda qeyd olunan xarici siyasət və diplomatik fəaliyyətin nəticəsində bu gün Azərbaycan 
Respublikası milli maraqlarından çıxış edərək müxtəlif beynəlxalq və regional təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq 
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edir. Ölkəmiz hazırda dünyanın 158 dövləti ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur. Ərazi bütövlüyümüzü  şübhə 
altına alanlara isə 44 günlük müharibə ilə tarixi dərs verilmiş, Azərbaycan Respublikasının BMT və dünya 
birliyi tərəfindən tanınmış sərhədləri bərpa edilmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

С принятием декларации о суверенитете Азербайджанской Республики и конституционного 
акта о восстановлении государственной независимости в ходе глобальных процессов, 

происходивших в мире, начался период независимого развития в истории азербайджанского народа. 
Началось зарождение внешней политики, что было невозможным в составе СССР, так как 
Азербайджан не был независимым. Были определены цели и задачи внешней политики 
Азербайджанского государства в новых условиях. Создание, формирование и развитие внешней 
политики Азербайджанской Республики проходило в условиях продолжавшегося военного 
вмешательства Армении и захвата территорий. 

Результатом успешного развития внешней политики Азербайджанской Республики явилось 

признание государственной независимости, установление широких дипломатических связей, 
формирование внешней политики, укрепление позиций. Государство Азербайджан стало членом 
целого ряда международных и региональных организаций, увеличилась международная значимость 
страны и увеличилось число государств, желающих сотрудничать с ней. Были определены 
мероприятия по укреплению государственной независимости и достигнуты успехи в направлении  
установления равноправных взаимоотношений с зарубежными странами. 

Ключевые слова: СССР, Азербайджанская Республика, независимость, внешняя политика, 

победоносная армия 
 

SUMMARY 

 

Act about state independence and sovereignty of the Azerbaijan Republic and about constitution 
restoration of the statement began time of the development in the history of independently the Azerbaijan 
people in the going-away of the global processes which happened in the world. Foreign policy of Azerbaijan 
began build because it does not become independent in structure of the USSR. Purpose and duties of the 

foreign policy of the Azerbaijan state were defined in the new condition. The building, forming and 
development of the foreign policy of the Azerbaijan Republic has gone in the condition continued military 
aggression of the Armenia and stayed occupation of territories. 

Basic total of the way passed in the sphere of foreign policy of the Azerbaijan Republic has been 
introducing of the state independence, building of the wide diplomatic relations, becoming stronger of the  
positions of the forming. Azerbaijan became member of the a few/a number of international and regional 
organizations, international significance of the country and the number of the states wanted to collaborate 
with it has increased. Measures for becoming stronger of the state independence and have been made steps in 

the direction of to build equal in rights mutual advantage connections with foreign countries. 
Key words: USSR, The Republic of Azerbaijan, independence, foreign policy, victorious army 

http://e-qanun.az/framework/6693
https://kayzen.az/blog/Az%C9%99rbaycan-tarixi/13010/m%C3%BCst%C9%99qil-az%C9%99rbaycan-respublikas%C4%B1.html
https://kayzen.az/blog/Az%C9%99rbaycan-tarixi/13010/m%C3%BCst%C9%99qil-az%C9%99rbaycan-respublikas%C4%B1.html
https://www.azerbaijans.com/content_1004_az.html


81  

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI 

Həsənov V.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
hasanovvakil@mail.ru 

 
 

Xülasə. Sovetlər Birliyinin süqutu ərəfəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət son dərəcə 
mürəkkəb idi. Bir tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlğı, erməni terroru, Qərbi 
Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyası, digər tərəfdən isə daxil-siyasi vəziyyətin pisləşməsi 
vəziyyəti daha da gərginləşirdirmişdi. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi  siyasi proseslərə 
nəzarət edə bilmirdi. 1990-ci ilin iyulunda Moskvadan Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev Naxçıvandan 

Azərbaycan xalqının imperiyapərəst qüvvələrinə qarşı mübarizəsinə rəhbərlik etdi. Sovetlər Birliyinin 
süqutunu uzaqgörənliklə hiss edən Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunması uğrunda 
mübarizə apardı. Heydər Əliyevin milli dövlət quruluşunun dirçəlişi naminə apardığı gərgin mübarizə son  
nəticədə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması ilə başa çatdı. Azərbaycan xalqı  
ötən əsrdə ikinci dəfə öz müstəqil demokratik dövlət quruluşunu bərpa etdi. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycan, Dövlət, müstəqillik, Bəyannamə. 

XX əsrin 80-ci illərin sonlarında Sovetlər birliyinin süqutu prosesi daha da dərinləşdi, imperiya sosial- 
iqtisadi, ictimai-mədəni, idarəçilik siyasəti problemlərini həll etmək iqtidarını itirməyə başladı. 
“Yenidənqurma” və digər tələsik tədirlərlə çoxmillətli Sovet dövlətini labud iflasdan xilas etmək mümkün 
deyildi. Belə bir şəraitdə İmperiyanın tərkibinə daxil olan respublikalarda milli-azadlıq hərəkatı geniş vüsət 
aldı. Müstəqilliyə aparan yolda ilk addımlar atılmağa başlandı. 1990-cı il 21 may tarixli prezident Fərmanı 
ilə 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümuriyyəti yarandığı gün “Azərbaycan dövlət quruluşunun 
dirçəlişi günü” elan edildi. Həmin gün demokratik qüvvələr Azərbaycan Cümuriyyətinin üçrəngli bayrağını  

keçmiş Azərbaycan parlamenti binası üzərində yenidən qaldırdılar. Fövqəladə vəziyyət olmasına 
baxmayaraq, Bakıda, Gəncədə və respublikanın başqa şəhərlərində 28 may münasibətilə mitinqlər, 
nümayişlər keçirildi. Bu tədbirlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı xalq cəbhəsi liderlərinin qeyri-ardıcıl 
mövqeyini görüb bu təşkilatdan uzaqlaşmağa başladı. Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “AXC qısa bir 
müddətdə özünü Azərbaycan ziyalılarının əsas kütləsindən təcrid etdi, düzgün elmi təhlil, siyasi proqnozlar  
əsasında ümumilli platforma yaratmaq əvəzinə populist çıxışlara üstünlük verdi. Xalq tez başa düşdü ki, 
onun ən ülvi, ən müqəddəs, ən pak hissləri siyasi alverə, siyasi rəqabətə, kiminsə ucuz siyasi ambisiyalarının 

gerçəkləşməsinə xidmət edir. Qısa bir müddətdə xalq cəbhəsi üzvlərinin sayı 3 dəfəyə qədər azaldı. Xalq 
bütün ümidini Heydər Əliyevə bağlamışdı. Qanlı Yanvardan sonra Azərbaycan xalqının öz qüdrətli rəhbərli 
ilə birləşməsindən qorxuya düşən imperiya və respublika başçıları Heydər Əliyevə qarşı repressiya planları 
hazırladılar və həyata keçirdilər, onun Azərbaycana qayıtmasına mane olmağa çalışdılar. Bakı hava 
limanında Heydər Əliyevi qarşılayacaq şəxslərdən biri, görkəmli şair Əjdər Xanbabayev 1990-ci il mayın 30-
da qətlə yetirildi. Ən yüksək dairələrdən edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, tarixin bu məsuliyyətli və çətin 
dövründə xalqı bir olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də təyyarə ilə 
Bakıya qayıtdı. Xalq bu gəlişi böyük ümid və sevinclə qarşıladı. Şəhəri gəzərkən Heydər Əliyevin ətrafında 

yüzlərlə adam toplaşırdı. Lakin iqtidar o qədər təşvişə düşmüşdü ki, bir əlaltısının, habelə ondan hakimiyyət 
bölgüsü gözləyən bəzi sol müxalif qüvvələrin iştirakı ilə təyyarə meydanında piket təşkil etdirmişdi. İki 
gündən sonra-iyulun 22-də Heydər Əliyev Naxçıvana getdi. Həmin gün o, Naxçıvanın Azadlıq meydanında 
80 mindən çox adamın iştirak ilə keçirilən izdiamlı mitinqə dəvət olundu və orada çıxış etdi. Respublikanın 
müxtəlif bölgələrindən gəlmiş xalqın nümayəndələri ilə görüşlər keçirildi, onların müstəqillik uğrunda 
axıradək mübariz olmağa çağırdı. 

Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR xalq deputatları sovetlərinə seçkilər kampaniyası başlaması ilə 
əlaqədar iyulun 28-də respublika demokratik qüvvələrin forumunda 20-dən artıq ictimai təşkilatın iştirak 
etdiyi Demokratik blok yaradıldı. Seçki komissiyalarına cəbhənin və digər ictimai təşkilatlarının 
nümayəndələri də salındı. Seçkilər alternativ əsasda keçirildi. 360 nəfər Azərbaycan SSR Xalq deputatı 
mandatını almağa 1200 nəfər namizəd irəli sürülmüşdü. Seçkilər sentyabrın 30-da keçirildi. Bəzi dairələrdə 

oktyabrın 14-də və dekabrın 16-da təkrar seçkilər oldu. Kommunistlərin qüvvələri səfərbər etməsi, habelə 
fövqəladə vəziyyət, repressiyalar seçkilərin nəticəsinə təsir göstərdi. Azad və ədalətli, rəqabət təşkil etmək 
mümkün olmadı. Qeyri-demokratik seçki qanununun özünü də rəhbər dairələr biabırçı şəkildə pozdular. Bu 
yolla onlar seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırıb parlamentdə yerlərin çoxunu kommunistlərə verdilər. 
Demblokun cəmi 30 nümayədəsi Azərbaycan SSR xalq deputatı seçildi. İqtidarın və AXC liderlərinin başı 
hakimiyyət, vəzifə uğrunda mübarizəyə qarışdığı bir vaxtda Heydər Əliyev Naxçıvandan Azərbaycan 
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xalqının imperiyapərəst qüvvələrə qarşı mübarizəsinə rəhbərlik edirdi. O, Azərbaycan SSR və Naxçıvan 
MSSR Ali Sovetlərinə deputat seçildi. Süqutu labüd olan SSRİ-ni xilas etmək üçün Moskva yeni cəhd kimi 
“SSRİ-nin taleyi” məsələsini ortaya atmışdı. Yeni ittifaq müqaviləsi hazırlanmış və mətbuatda dərc 
edilmişdi. Azərbaycan rəhbərliyi bu layihənin hazırlanmasının iştirakçısı olmuş və SSRİ Ali Sovetinin 
sessiyasında onu müdafiə etmişdi. Heydər Əliyev respublika başçılarının bu mövqeyini Naxçıvan MR Ali 

Məclisinin 14 yanvar 1991-ci il tarixli sessiyasında kəskin tənqid etdi, göstərdi ki, Azərbaycan üçün bu 
müqaviləyə girmək, ona müsbət rəy bildirmək xalqımızın qarşısında cinayət deməkdir. “Əgər bizim 
respublikamız həqiqətən milli dirçəliş yoluna çıxıbsa və bu yolla getmək istəyirsə, onda hansı ittifaq 
birliyindən söhbət gedə bilər? Burada təyin etmək lazımdır, bizim respublikamız hansı yolla gedəcəkdir?” 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 7 mart 1991-ci il tarixli sessiyasında Heydər Əliyev SSRİ-nin 
saxlanmasına münasibət bildirilməsi üçün təşkili nəzərdə tutulan Ümumittifaq referendumunda iştirak 
etməyin əleyhinə çıxdı. “Mən yeni ittifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt 

qoymadan tam əleyhinəyəm...Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə 
getməsinin tərəfdarıyam...Azərbaycan tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək üçün bütün imkanlara 
malikdir.” Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinin əməldə müstəqillik əleyhinə olduğunu, bunu iqtisadi 
çətinliklər, uydurma “vətəndaş müharibəsi təhlükəsi” kimi amillərlə  əsaslandırmağa çalışdığını, Bakıda 
fövqəladə vəziyyəti ləğv etmək istəmədiyini və bütün bunların hakimiyyəti əldə saxlamaq niyyətindən irəli 
gəldiyini göstərdi. SSRİ-nin saxlanmasına münasibət bildirmək üçün kommunistlər birləşib referendumda 
Azərbaycanın iştirakının Moskvanın münasibətini ikincinin xeyrinə dəyişəcəyi xülyası da buna az təsir 
göstərmədi. Respublikanı nümayişlər və tətillər dalğası bürüdü. Xalqın “İttifaq Müqaviləsi”nə, SSRİ-yə 

münasibət üzrə referenduma qarşı çıxması müstəqillik hərəkatının parlaq təzahürü idi. Bu məsələ müzakirə 
olunduğu dövrdə təkcə Naxçıvan MR-də etiraz tətilləri nəticəsində müəssisələrdə 671,6 min adam gün 
itirilmişdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və siyasi iradəsi ilə Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il martın 14-də 
referendumda iştirak etməmək haqqında  qərar qəbul etdi. İqtidarın  bunu “seperatçılıq” kimi 
qiymətləndirməsi, Muxtar Respublikaya təzyiqlər  göstərməsi əhalini yolundan  döndərə bilmədi, 
Azərbaycanın demokratik qüvvələri referendumu baykot etdilər. On gün (qanunla iki ay olmalı idi) tələm 
tələsik“hazırlıq”dan sonra martın 17-də keçirilmiş “referendum”un nəticələri saxtalaşdırıldı, guya 

səsvermədə iştirak edənlərin 93,3 faizi SSRİ-nin saxlanılması lehinə oldu. Saxta referendumda iştirak 
etməmiş Naxçıvana qarşı hücum başlandı. Aprelin 5-də Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Afiyəddin 
Cəlilov vəzifədən azad edildi. Moskva ermənilərin əli ilə Naxçıvan əhalisini cəzalandırmağa çalışdı. Aprelin 
10-da Şərur, mayın 20-də Sədərək Ermənistan tərəfdən yenidən güclü atəşə tutuldu. Heydər Əliyev 
respublikada xalq kütlələri tərəfindən başlanmış milli dövlət quruluşunun dirçəlişi hərəkatını dəstəkləməyə 
çağırırdı. Onun rəhbərliyi altında milli dövlətçillik ənənələrinin bərpasına başlanmışdı. 1990-ci il noyabrın 
17-də Naxçıvan MSSR parlamentinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyası muxtar respublikanın 

adından “sovet sosialist” sözlərinin götürülməsi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin üçrəngli, ay-ulduzlu 
bayrağının Dövlət Bayrağı kimi qəbul edilməsi və bu barədə Azərbaycan parlamenti qarşısında 
qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında məsələ qaldırılması haqqında tarixi qərarlar qəbul etdi. “Muxtar 
Respublika Ali qanunverici orqanı “Ali Məclis” adlandırıldı. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR 
Ali Məclisi 1990-cı il noyabrın 21-də 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi, bu qanlı hadisədə SSRİ 
rəhbərliyi ilə yanaşı, respublika  başçıları və  onların əlaltılarının günahkar olduqlarını  qeyd etdi, xalqa 
kimlərin ona rəhbərlik etmək istədiyini göstərdi. Naxçıvan MR Ali Məclisində DQMV-də, keçmiş Şaumyan 
rayonunda və Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində yaranmış vəziyyət müzakirə olundu, imperiya və 

respublika rəhbərliyinin bu sahədə yol verdiyi bağışlanılmaz səhvlər açılıb göstərildi, rəhbərlikdən bu 
bölgələrdə Azərbaycanın hüquqlarının bərpa olunmasına istiqamətləndirilmiş təxirəsalınmaz tədbirlər 
görülməsi tələb edildi. Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 5 fevral 1991-ci il sessiyasındakı 
çıxışında respublikada yaranmış vəziyyətin səbəblərini təhlil etdi və göstərdi ki, “biz torpaqlarımızı özümüzə 
qaytarmalıyıq, orada hakimiyyətimizi bərpa etməliyik, biz respublikamızın suverenliyini təmin etməliyik”. 
Heydər Əliyevin bu çıxışı qüvvələri səfərbər edib müdafiədən hücuma keçməyə çağırış idi. Naxçıvan   MR-
də həyata keçirilən demokratik tədbirlər bütün Azərbaycana örnək oldu. Demokratik qüvvələrin tələbi ilə 

1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası bir sıra tarixi qərarlar qəbul etdi. 
Dövlətin adı dəyişdirilib “Azərbaycan Resublikası” adlandırıldı. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bayrağı 
Dövlət Bayrağı kimi təsdiq olundu.  Azərbaycan yazıçıları Heydər Əliyevi 1991-ci ilin martında öz 
qurultayına dəvət etdilər. Ona böyük hörmət və sayğı göstərdilər. Bu xalqın ziyalılarının öz böyük oğluna 
həqiqi ehtiramının daha bir təzahürü idi. 

Sovetlər Birliyinin tənəzzülü prosesi daha da dərinləşirdi.Belə bir şəraitdə imperiyapərəst qüvvələr 
imperiyanı qoruyub saxlamaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atırdılar. 1991-ci il aprelin 23-də SSRİ prezidenti 
ilə referendumda iştirak etmiş 9 respublikanın yüksək vəzifəli şəxsi Moskva yaxınlığındakı Novo-Oqoryova 
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prezident iqamətgahında tezliklə yeni ittifaq müqaviləsi-“Suveren Dövlətlər İttifaqı” müqaviləsinin 
bağlanacağı haqqında niyyət protokolu imzaladırlar. Müqavilə bağlandıqdan sonra altı aydan gec olmayaraq 
ittifaq orqanlarına yeni seçkilər keçirilməsi və bu yolla rəqiblərin siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması 
nəzərdə tutulurdu. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 26 iyun 1991-ci il tarixli sessiyası bu 
layihəni ümumən bəyəndi və başda prezident olmaqla Azərbaycan adından onu imzalayacaq nümayəndə 

heyətini təsdiq etdi. İmperiya rəhbərliyi may-iyun aylarında Goranboyda erməni quldurlarına köməyi 
azaltmaqla həm Ümumittifaq referendumunda iştirak etməmiş Ermənistanı “cəzalandırdı”, həm də 
Azərbaycanda iqtidarı bir qədər populyarlaşdıra bildi. Bundan istifadə edən prezident mövqələrini 
möhkəmləndirmək, parlamentdən asılılığını azaltmaq üçün ümumxalq prezident seçkilərinə getməyi qərara  
aldı. Seçkilər sentyabrın 8-nə təyin olundu. İqtidar xalq arasında böyük nüfuza malik olan Heydər Əliyevin 
prezident seçilə biləcəyindən təşvişə düşüb qanuna yaş senzi və son beş ildə Azərbaycanda yaşamaq 
haqqında tələbi daxil etdi. Xalq bu məhdudiyyətlərin götürülməsi tələb edir, mitinqlər keçirirdi. Heydər 

Əliyev imperiyanı qoruyub saxlamağa çalışan qüvvələrə, ilk növbədə Kommunist Partiyasına və Sovet 
Hökümətinə açıq etirazını bildirdi, onların riyakar siyasətini ifşa etdi. O, 1991-ci il iyulun 19-da Kommunist 
Partiyası sıralarından çıxdı. Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Kabinetinin partiya təşkilatına bəyanatında 
partiyanı 1990-ci ilin yanvarında Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzə siyasi rəhbərlikdə və bu 
cinayətin üstünü açmamaqda, günahkarları üzə çıxarmamaqda, mərkəzin ikiüzlü siyasəti, erməni 
separatçılarına havadarlığı sayəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətdə, vilayətin 
əslində tamamilə Azərbaycan dövlətinin idarəçiliyindən çıxarılmasında, demokratikləşmə, siyasi azadlıqlar 
və plüralizm bəyan edilən bir dövrdə Azərbaycanda demokratik hərəkat və cəmiyyətin 

demokratikləşdirilməsini əngəlləməkdə təqsirləndirərək qeyd etdi ki: “Yeniləşən partiya və respublikaların 
yeniləşən ittifaqı haqqında saysız-hesabsız bəyanatlar yenə xalqı aldatmaqdır. Xalqa açıq demək lazımdır ki, 
bizim ölkəmizdə kommunizm eksperimenti, sosializm yolu özünü doğrultmadı, zorakılıqla yaranan və 
saxlanılan respublikaların ittifaqı süquta uğramaqdadır.” İmperiya hakimiyyətinin yuxarı eşalonlarına 
mühafizəkar qüvvələrin müqaviməti getdikcə güclənirdi. Onların səmərəli fəaliyyəti üçün inflyasıyanın 
sürətlə artması, əhalinin vəziyyətinin gündən-günə pisləşməsi münasib şərait yaradırdı. 1991-ci ilin iyununda 
SSRİ Ali Sovetinin qapalı iclasında mühafizəkarların liderləri Nazirlər Kabinetinə fövqəladə səlahiyyətlər 

verilməsi tələb etdilər. Bu baş tutmadı. İrtiçanın növbəti hücumu 18-19 avqust dövlət çevrilişi cəhdində 
təzahür etdi. Onun başçıları Forosda (Krımda) istirahət edən M.Qorbaçovu “neytrallaşdırıb”, Dövlət 
Fövqəladə vəziyyət komitəsi (QKÇP)təşkil etdilər və “demokratikləşdirmə”nin, “yenidənqurma”nın çıxılmaz 
vəziyyətə saldığı imperiyanı iflasdan qurtarmaq üçün bütün hakimiyyəti öz əllərinə aldılar. Kommunist  
Partiyası bu çevrilişi müdafiə etdi. Qiyamçılar səhv etmişdilər, onlar iri şəhərlərdə demokratik qüvvələrin 
güclü olduğunu nəzərə almamışdılar. Azərbaycanda da demokratik qüvvələr “hərbi xuntanın” Dövlət 
Fövqəladə vəziyyət komitəsinin qanuna zidd fəaliyyətinə qarşı çıxdılar. Lakin respublikanın prezidenti A.  

Mütəllibov avqustun 21-də Azərbaycan televiziyası ilə bəyanat verib bildirmirdi ki, respublikanın qarşısında 
duran mürəkkəb məsələrin həllində ümidini bu komitəyə bağlayır. Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi 
V.Polyaniçko da çevrilişi razılıqla qarşıladığını elan etmişdi.Sov.İKP-dən, “QKÇP”-dən gələn bütün 
göstərişlər yerinə yetirildi. Demokratik qüvvələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində SSRİ-də dövlət çevrilişinin 
qarşısı alındı. Azərbaycanda da irtiçaya tərəfdar olan qüvvələrə qarşı mübarizə, mitinqlər başlandı. Avqustun  
22-də fövqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü Bakının Nizami meydanında izdihamlı mitinq oldu. Burada 
respublika rəhbərliyinin dövlət çevrilişinə müsbət münasibəti pislənildi. Mitinq zorla dağıdıldı və onun 
təşkilatçıları həbs edildi. Avqustun 23-də AXC qərargahı qarşısındakı mitinqdə dinc əhaliyə qarşı güc tətbiq 

edildi,adamlar xəsarət aldılar. Lakin xalqı qorxutmaq mümkün deyildi. Avqustun 25-27-də Bakının Azadlıq 
meydanında bir milyona yaxın adamın iştirak etdiyi ümumşəhər mitinqləri keçirildi. Naxçıvanda da mitinqlər 
səngimək bilmirdi. Üç gün davam edən, 60 mindən çox adamın iştirak etdiyi izdihamlı mitinq və nümayişlər 
nəticəsində xalq avqustun 26-da Muxtar Respublika Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasının açılmasına nail 
oldu. Sessiya Naxçıvan MR-də kommunistlərin hakimiyyətini ləğv etdi. Muxtar Respublika ərazisində 
Azərbaycan Kommunist Partiyası və komsomolun fəaliyyəti dayandırıldı, onların bütün strukturları ləğv 
olundu. Mitinqlərdə respublikada prezident seçkilərinin dayandırılması, parlamentin buraxılması, yeni 

parlament seçkiləri keçirilməsi, Kommunist Partiyası hakimiyyətinin, fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi, 
DQMV-də Azərbaycanın süveren hüquqlarının təmin olunması üçün qəti tədbirlər görülməsi tələb edilirdi. 

Heydər Əliyevin Naxçıvandan başladıgı milli dirçəliş hərəkatı 1991-ci il oktyabrın 18-də 
Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etməsi ilə nəticələndi. Ümummilli liderin şah əsəri olan Azərbaycan 
Pespublikası 30 il müddətində dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən birinə çevrildi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

Гасанов В. 

 

Накануне распада Советского Союза общественно-политическая ситуация в Азербайджане 
была чрезвычайно сложной. С одной стороны, агрессия Армении против Азербайджана, армянский 
террор, депортация азербайджанцев из Западного Азербайджана, с другой стороны, обострение 
внутриполитической ситуации усугубили ситуацию. В таких условиях тогдашнее руководство 
Азербайджана не могло контролировать политический процесс. Вернувшись в Азербайджан из 

Москвы в июле 1990 года, Гейдар Алиев возглавил борьбу азербайджанского народа против 
империалистических сил из Нахчывана. Предвидя распад Советского Союза, Гейдар Алиев боролся 
за провозглашение независимости Азербайджана. Напряженная борьба Гейдара Алиева за 
возрождение национального государственного устройства завершилась восстановлением 
государственной независимости Азербайджанской Республики. Второй раз за последнее столетие 
азербайджанский народ восстановил свое независимое демократическое государственное устройство. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Азербайджан, государство, независимость, декларация. 

 
SUMMARY 

 

HEYDAR ALIYEV AND THE RESTORATION OF AZERBAIJAN'S STATE INDEPENDENCE 

Hasanov V. 

 

On the eve of the collapse of the Soviet Union, the socio-political situation in Azerbaijan was 
extremely difficult. On the one hand, the aggression of Armenia against Azerbaijan, the Armenian terror, the 
deportation of Azerbaijanis from Western Azerbaijan, on the other hand, the aggravation of the internal 
political situation aggravated the situation. In such conditions, the then leadership of Azerbaijan could not 
control the political process. Returning to Azerbaijan from Moscow in July 1990, Heydar Aliyev led the 
struggle of the Azerbaijani people against the imperialist forces from Nakhchivan. Foreseeing the collapse of 
the Soviet Union, Heydar Aliyev fought for the declaration of independence of Azerbaijan. The intense 

struggle of Heydar Aliyev for the revival of the national state structure ended with the restoration of the state 
independence of the Republic of Azerbaijan. For the second time in the last century, the Azerbaijani people 
restored their independent democratic state structure 

Key words: Heydar Aliyev, Azerbaijan, state, independence, declaration. 
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Xülasə. SSRİ-nin tarix səhnəsindən silinməsindən sonra dünyada yeni bir sistemin əsası qoyuldu. 
Qafqaz ölkələri Rusiyadan ayrılaraq, qərbə inteqrasiya yoluna can atmışdır. Region üzərində ən güclü 
rəqabət ABŞ və Rusiya arasında davam etməkdədir. Rusiya hələ də Cənubi Qafqazı öz torpaqları olaraq 
görür və həqiqətlərlə barışmaq istəmir. Hal –hazırda ABŞ-Azərbaycan münasibətləri yüksələn xətt üzrə 
inkişaf etməkdədir. ABŞ Azərbaycanda, o cümlədən də digər Cənubi Qafqaz ölkələrində öz nüfuzunu daha 
da möhkəmləndirməyə, Rusiyanın mövqeyini isə zəiflətməyə çalışır. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Qarabağ münaqişəsi, diplomatiya, mövqe, konqres 

1991-ci ildə SSRİ-nin tarix səhnəsindən silinməsindən sonra dünyada yeni bir sistemin əsası qoyuldu. 
Keçmiş SSRİ məkanında Asiya və Şərqi Avropada yeni müstəqil dövlətlər yaranmağa başladı. SSRİ-nin 
dağılmasından sonra onun 2 geostrateji bölgəsi olan Baltik və Cənubi Qafqaz ölkələri sürətli bir şəkildə 
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müstəqilliyə və Rusiyadan ayrılaraq, qərbə inteqrasiya yoluna can atmışdır. Amma Rusiyanın özünü SSRİ- 
nin varisi hesab etməsi və tez zamanda özünü toplaması Qafqazın cənubunun müstəqil olmasını əngəllədi. 
Rusiya Cənubi Qafqazdakı müstəqillik hərəkatlarını tam idarəçiliyi altına ala bildi. Lakin bu uğur heç bir 
nəticə vermədi və Cənubi Qafqazda üç müstəqil dövlət-Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan respublikaları 
yarandı. Yenicə müstəqillik qazanan bu üç dövlətin ikisinin, yəni Azərbaycan və Gürcüstanın xarici 

siyasətinin ABŞ və Avropa yönümlü olması nəzərə çarpırdı. Ermənistanın isə özünəməxsus xarici siyasəti  
olmadı və Rusiyanın təsiri altında müstəqilliyini davam etdirməyi qərarlaşdırdı. Lakin zaman-zaman 
Ermənistan ABŞ yönlü siyasi mövqeyi də izləmişdir. 

Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin xarici siyasətinin maraqlı tərəfləri vardır. Biz bu maraqlı tərəfləri  
bölgədəki super dövlətlərin rəqabəti ilə bağlaya bilərik. Region üzərində ən güclü rəqabət ABŞ və Rusiya  

arasında davam etməkdədir. Rusiya hələ də Cənubi Qafqazı öz torpaqları olaraq görür və həqiqətlərlə 
barışmaq istəmir. Rusiyanın bu istəyi Qafqazda heç də yaxşı qarşılanmır və artan rus təziqlərini qabaqlamaq 
üçün bu dövlətlər Avropa və ABŞ-la əlaqələr saxlamaq məcburiyyətində qalmışlar. Əvvəllər bu 
cümhuriyyətlərlə Avropa və ABŞ arasındakı əlaqə Türkiyə vasitəsilə qurulmuşdur. Çünki Türkiyə SSRİ 
çökdükdən sonra da bu bölgədə qərbin etibarlı bir müttəfiqi olaraq qalmışdır. Digər tərəfdən isə hər üç 
ölkənin Türkiyə ilə sərhəddinin olması, Türkiyənin bölgədəki təsir gücünün artmasına səbəb olmuşdur.  
Türkiyə öncə Azərbaycanla əlaqələrə başlasa da, sonradan Gürcüstanla da sıx əlaqələr 
qurulmuşdur.Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərinin olmamasının isə bir çox səbəbləri var. 

1) Ermənistanın xarici siyasətində soyqırımın önə çəkilməsi, 

2)Ermənistan tərəfindən Türkiyənin torpaqlarına sahib olmaq iddiası, 

3)PKK terror təşkilatına dəstək, 

4)Dağlıq Qarabağ müharibəsi səbəbi ilə Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal edilməsi. 

XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində Qafqaz regionunun geosiyasi əhəmiyyətinin artmasının səbəbi 

bir tərəfdən, Qafqazın zəngin təbii sərvətlərə malik bir bölgə kimi həmişə diqqət mərkəzində olması, digər 

tərəfdən isə, gələcəkdə “Şərq- Qərb” və “Şimal- Cənub xətti üzrə mühüm transmilli nəqliyyat qovşağına 

çevrilə bilməsi ilə bağlı idi. 

Cənubi Qafqazın ən mühüm dövləti olan və 1991-ci il 18 oktyabrda müstəqilliyini qazanmış 

Azərbaycan dünyanın mühüm geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji əhəmiyyət kəsb edən bir bölgəsində 
yerləşdiyinə görə bu respublika uğrunda ABŞ və digər böyük dövlətlər arasında rəqabət daha güclü formada 
gedirdi. 

Azərbaycanla yaradılan birbaşa münasibətlərdə ABŞ-ın Xəzər regionu strategiyasında geosiyasi- 
strateji maraqlarının təmin olunması üçün həyata keçirilən birbaşa xarici siyasət istiqamətinin əsasını təşkil 
edir. Azərbaycanın Cənubi Qafqazda geniş potensialını nəzərə alaraq ABŞ bu dövlətdə öz strateji 
maraqlarının yüksək səviyyədə təmin olunmasına daha böyük maraq göstərir. Elə bu səbəbdən də 
Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən biri də ABŞ olmuşdur. Həmin vaxt ABŞ-ın prezidenti 

olan Corc Buşun 25 dekabr 1991-ci ildə televizorda etmiş olduğu çıxışı ilə Azərbaycanın müstəqilliyinin 
rəsmən tanındığı açıqlanmışdır [2, s.61]. 

ABŞ-la diplomatik münasibətlərin qurulmasına qədər Azərbaycan Amerika siyasətçilərinin, 
analtiklərinin və həmçinin amerikan cəmiyyətinin diqqət mərkəzindən kənarda qalmamışdır. 

1992-ci ildə ABŞ konqresinin qəbul etdiyi və yenicə müstəqillik qazanmış ölkələrə dövləy 
səviyyəsində maddi yardımını nəzərdə tutan “Azadlığa Dəstək Aktı”na əlavə olaraq Azərbaycana maddi  
yardımı qadağan edən 907-ci düzəliş”in qəbulu ABŞ-ın Azərbaycandakı maraqlarına böyük zərbə vurdu. Bu 

məsələ Azərbaycan–ABŞ münasibətlərinə kölgə saldı. Bu sənədin qəbulunun əsas səbəbi erməni 
diasporunun lobbiçilik fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Tədqiqatçı U.Hüseynova bu fikrə əlavə olaraq həm də əsas 
səbəb kimi Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətinin qərbin, ilk növbədə ABŞ-ın geosiyasi maraqlarına uyğun 
olmayan səyasət yeritməsi ilə əlaqələndirir. Tədqiqatçı Rövşən Novruzoğlunun fikrincə Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında müqavilənin bağlanması Konqresin narazılığına səbəb oldu. Bu vəziyyətdən erməni 
lobbisi məharətlə istifadə etdi. ABŞ konqresinin 1992-ci ildə torpaqları işğal olunmuş Azərbaycan üçün 
nəzərdə tutduğu “Azadlığa Dəstək Aktı”na “907-ci düzəliş” ədalətsiz bir qərar olmaqla yanaşı qaranlıq 
məqamlara da malikdir. Bu akta edilən düzəliş 1992-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Rusiya Federasiyası ilə 

hərbi bağlaşmasından sonra edildi. Cəbhə hakimiyyətinin Yeltsin hakimiyyəti ilə bağladıqları hərbi 
müqaviləyə əsasən Rusiya Azərbaycana edilən hər hansı bir hücuma cavab olaraq, ona yardımçı olmalıdır və 
yaxud əksinə Rusiya bu təhlükəni hiss edərsə, Azərbaycan tərəfi ona əlindən gələn yardımı edəcəyini 
öhdəsinə götürür. Bağlanmış bu gözlənilməz müqavilə ABŞ tərəfini qane etmədi. 

1990-cı illərin sonlarına qədər “907-ci maddə”nin qüvvədə qalması ABŞ-ın Azərbaycanda strateji 
maraqlarının həyata keçirilməsi üçün ən əsas maneə olaraq qalmaqda davam edirdi. Azərbaycanın xarici 
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siyasəti bu ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün bğyük işlərin görülməsinə yönəlirdi. Bu baxımdan 
Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev 2000-ci ilin sentyabr ayında ABŞ-a işgüzar səfəri çərçivəsində ABŞ– 
Azərbaycan Ticarət Palatasının Vaşinqtonda təşkil etdiyi beynəlxalq konfransda ABŞ siyasətinə qarşı tənqidi 
bir fikir söylədi: “ABŞ həm demokratik, həm ədalətli, həm humanist bir dövlətdir. Ancaq ədalətli,humanist  
bir dövlətdə bu qədər ədalətsiz qanun qəbul olunarsa və ABŞ-ın hakimiyyət orqanları, hökuməti, Konqresi 

ayrı-ayrı deputatların, yaxud konqremenlərinsubyektiv fikirlərinə görə bu məsələninədalətli həllinə nail ola 
bilmirsə, onda bilin ki, biz burada çox şeyi itirmişik. Amma ABŞ-da çox şeyi itirir. Çünki o, ədalətlilik 
imicini itirir. ABŞ hökuməti bunu bilməlidir”. 

2001-ci il sentyabrın 11-də ABŞ-da dəhşətli terror hadisəsi baş verdi. Bu hadisədən sonra 
Azərbaycanın ABŞ-a siyasi dəstəyi belə demək mümkünsə, ABŞ-ın Azərbaycan strategiyasında kəskin 

dönüş yaratdı. 2001-ci il sentyabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev ABŞ-da baş verən hadisələrlə 
əlaqədar xüsusi bəyanatla çıxış etdi və “2001-ci ilin sentyabrın 11-də baş vermiş terror aktlarının günahsız 
qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi haqqında” sərəncam verdi: Uzun müddətdən bəri erməni terrorizminə 
məruz qalmış olan Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizədə əvvəlcədən dəstək verərək, ABŞ ilə əlaqə quran 
ölkələrdən olmuşdur. H. Əliyev baş verən hadisə ilə əlaqədar olaraq bəyanat vermişdi. Bəyanatda, “hədəfdə 
ABŞ olsa da, bu terror hadisələrinin əslində bütün ölkələri təhdid etdiyini və terrorizmin acılarını uzun 
müddətdən bəri yaşayan Azərbaycan xalqının Amerika xalqının kədərini hər kəsdən daha yaxşı başa 
düşdüyünü və bir ölkə olaraq terrorizmə qarşı mübarizədə ABŞ-ı sona qədər dəstəklənəcəyi” bildirildi [1]. 

11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın Azərbaycan siyasətindəki ən önəmli dəyişikliklərdən biri 
“907-ci düzəlişin” dayandırılmasına dair işlərin görülməsi idi [3, s.61] Belə ki, ABŞ-ın Dövlət Katibi 
K.Pauell Konqresin 8 nüfuzlu üzvünə ünvanladığı məktubda Azərbaycana qarşı qadağanın aradan 
qaldırılmasını dəstəkləməyə çağırdı. 

Ermənistan prezidenti R.Koçaryan ABŞ prezidenti C.Buşa 9 oktyabr 2001-ci il tarixində bir məktub 
göndərərək, “907-ci düzəliş”in dayandırılmasının və ya qərardakı hökmlərin yüngülləşdirilməsinin Qarabağ 
probleminin həlli üçün aparılan sülh danışıqlarına zərər verəcəyini ifadə etmişdir [4, s.225 ]. Lakin 

Koçaryanın bu tələbi uğurlu olmamışdır. 2002-ci il yanvar ayının 25-də prezident C.Buş “907-ci düzəliş”in 
dayandırılması barədə müvafiq sənədləri imzaladı. ABŞ hökumətinin Azərbaycana birbaşa yardımına 
qoyulan qadağalar ilk dəfə olaraq dayandırıldı. Bu dəyişikliklə bərabər Konqres Ermənistana 4,4 mln dollar 
həcmində hərbi yardım göstərilməsini də təsdiqləmişdi. [4, s.226 ]. 

Qarabağ münaqişəsinin həllində ABŞ-ın ən aktiv olduğu dövr məhz Corc Buşun dövrü idi. Dağlıq 
Qarabağ məsələsində Amerikanın artan fəallığında məqsəd onunla əlaqədar idi ki, Rusiyanın Cənubi 
Qafqazda nüfuzunun qalxmasına imkan verməsin, hər hansı bir formada onu regiondan uzaqlaşdırsın”. 2007- 

ci ildə ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi, Qarabağ danışıqlarını kurasiya edən diplomat Tina Kaydenaunun  
regiona səfəri zamanı da əsas müzakirə obyekti Dağlıq Qarabağ məsələsi olmuşdur. Münaqişənin həll 
edilməsi məqsədilə 2001-ci ilin aprelində keçirilmiş Ki-Uest danışıqları da nəticəsiz başa çatmışdı. 

Bəlli olduğu kimi, 2008-ci ildə ABŞ-da Respublikaçıların nümayəndəsi olan Barak Obama prezident 
seçildi. Cəmi 9 ay sonra Barak Obama “beynəlxalq diplomatiyanın möhkəmləndirilməsi və xalqlar arasında 
gücləndirilməsi üçün göstərdiyi böyük səylərə görə “Nobel” mükafatına layiq görüldü. Obamanın dövründə  
ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı siyasəti kəskin qeyri- ardıcıllığı və anlaşılmazlığı ilə seçilir. Barak Obama 

hakimiyyətə gəldikdən sonra ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı priroritetləri “səhrada ilğım”ı xatırlatmağa başladı. 
Bir tərəfdən ABŞ dövlət başçısı Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiklərini, İlham Əliyev 
hakimiyyəti ilə işləməyə davam edəcəklərini bəyan edir, digər tərəfdən Azərbaycana dəstək istiqamətində 
heç bir addım atılmırdı. Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan əsas 
vasitəçilərdən biri kimi, ABŞ ikili standartları dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəltdi. Hətta ABŞ 
Azərbaycandakı səfirini də geri çağırdı. 4 aylıq fasilədən sonra ABŞ-ın Azərbaycanda yeni səfirinin 
fəaliyyətə başlaması münasibətlərin yaxşılığa doğru gedəcəyini gözləməyə əsas verirdi. 

Azərbaycanda Rusiyaya meyilli qüvvələrin Bakı ilə Vaşinqton arasında münasibətlərin 
yaxşılaşmasından narahat olduğunu xüsusi şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Onlar da hər fürsətdən istifadə  
edərək, ABŞ-la münasibətləri gərginləşdirməyə çalışırlar. Əslində isə Bakı ilə Vaşinqton arasında 
münasibətlər gərgin deyildi, sadecə kimlərsə, gərgin göstərməyə çalışırdı. Hal –hazırda ABŞ-Azərbaycan 
münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. ABŞ Azərbaycanda, o cümlədən də digər Cənubi 
Qafqaz ölkələrində öz nüfuzunu daha da möhkəmləndirməyə, Rusiyanın mövqeyini isə zəiflətməyə çalışır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

КОНЕЦ ХХ ВЕКА НАЧАЛО XXI ВЕКА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Гусейнова Н. 

shirxan.salimov@mail.ru 
 

После снятия СССР с исторической сцены в мире установилась новая система. Страны Кавказа 
отделились от России и стремились к интеграции с Западом. Сильнейшая конкуренция в регионе 
продолжается между США и Россией. Россия по-прежнему считает Южный Кавказ своей 

территорией и не хочет мириться с правдой. В настоящее время американо-азербайджанские 
отношения развиваются по восходящей траектории. США пытаются усилить свое влияние в 
Азербайджане, а также в других странах Южного Кавказа и ослабить позиции России. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, карабахский конфликт, дипломатия, позиция, конгресс 

 
SUMMARY 

 

THE END OF THE XX CENTURY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

AZERBAIJANI POLICY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

Huseynova N. 

shirxan.salimov@mail.ru 
 

After the elimination of the USSR from the stage of history, a new system was established in the 
world. The Caucasus countries have separated from Russia and sought integration with the West. The 
strongest competition in the region continues between the United States and Russia. Russia still sees the 
South Caucasus as its territory and does not want to reconcile with the truth. At present, US-Azerbaijani 
relations are developing on an upward trajectory. The United States is trying to strengthen its influence in 
Azerbaijan, as well as in other South Caucasus countries, and weaken Russia's position. 

Key words: South Caucasus, Karabakh conflict, diplomacy, position, congress 

 

 

AZƏRBAYCAN-ÖZBƏKİSTAN MÜNASİBƏTLƏRİNƏ DAİR 

İlyasova X.İ. 

Gəncə Dövlət Universiteti 
xatire_ilyasova@mail.ru 

 

 

Xülasə. Azərbaycan dünyanın müxtəlif coğrafi məkanlarında yerləşən əksər ölkələrlə qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığı inkişaf etdirir, dostluq münasibətləri qurur. Belə ölkələrdən biri də dost, qardaş, eyni 

soya, eyni kökə, eyni dinə mənsub olan Özbəkistandır. Özbəkistan Orta Asiyanın şimal-qərb və mərkəzi 
hissəsində yerləşən, regionun ən strateji, əhəmiyyətli ölkəsidir. Özbəkistanın regionda əhəmiyyətini təmin 
edən amil ölkənin zəngin təbii ehtiyatları və iqtisadi potensialıdır. Azərbaycanla Özbəkistan arasında 
tarixən formalaşan ikitərəfli münasibətlər sovetlərin dağılması və müttəfiq respublikaların öz 
müstəqilliklərini elan etməsindən sonra keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Azərbaycanın 
Orta Asiya ölkələrindəki ilk səfirliyinin məhz Özbəkistanda açılması da, bu ölkənin regionda oynadığı 
rolun göstəricisidir. Məqalədə müstəqilliyin ilk dövrlərində iqtisadi və mədəni sahələri əhatə edən 

əlaqələrlə yanaşı, bu gün siyasi məsələlərdə də fikir birliyinin nümayiş etdirilməsi işıqlandırılır. 
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Bir xalqın əldə edə biləcəyi ən böyük nailiyyət suveren dövlət olmaqla öz müqəddəratını,  taleyini 
müstəqil təyin etməsidir. Azərbaycan beş min illik dövlətçilik tarixini əsrlər boyu torpağına göz dikən,  

azadlığını təhdid edən, ona düşmən kəsilən yadellilərə qarşı mübarizələrlə keçirmişdir. 1918-ci ildə 
müsəlman Şərqində ilk demokratik, dünyəvi dövlət quran Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə 1920-ci ildə 
rus imperiyası son qoydu. Cümhuriyyətin fəaliyyətini davam və bərpa etdirmək uğrunda mübarizə 
qətiyyətlə davam etdi. Xalqımızın 1991-ci ildə yenidən əldə etdiyi müstəqillik ötən əsrin əvvəllərində 
yaşadığı şərəfli tarixin şüurlarda yaratdığı milli oyanışın, azadlıq eşqinin bəhrəsi idi. Həmin il avqustun 30- 
da Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında bəyannamə, oktyabrın 18-də isə Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul olundu. Bununla da Azərbaycan müstəqil, demokratik 

və dünyəvi bir dövlət kimi mövcudluğunu yenidən dünyaya bəyan etdi. 
Xalqımızın müstəqilliyini əldə etməsi, demokratik inkişaf yolunu seçərək irəliləməsi tariximizdə yeni  

səhifələr açdı. Azərbaycan   bu il müstəqilliyinin 30 illik yubileyini qeyd edir. Azərbaycan Respublikası  
ötən illər ərzində müstəqilliyini və suverenliyini qorumuş, dünya birliyinə inteqrasiyasını müvəffəqiyyətlə  
davam etdirmişdir. 

Azərbaycan dünyanın müxtəlif coğrafi məkanlarında yerləşən əksər ölkələrlə qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlığı inkişaf etdirir, dostluq münasibətləri qurur. Belə ölkələrdən biri də dost, qardaş, eyni soya, 
eyni kökə, eyni dinə mənsub olan Özbəkistandır. Özbəkistan Orta Asiyanın şimal-qərb və mərkəzi 
hissəsində yerləşən, regionun ən strateji, əhəmiyyətli ölkəsidir. 447,4 min kv.km. sahəsi, 34 milyon nəfərə 
yaxın əhalisi olmaqla regionun böyük dövlətlərindən biridir. Özbəkistanın regionda liderliyini təmin edən 
digər amil ölkənin zəngin təbii ehtiyatları və iqtisadi potensialıdır. 

Özbəkistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin günümüzdə yüksək səviyyədə olması təkcə bu iki 
dövlətin, iki xalqın eyni dinin və eyni kökün daşıyıcıları olmasından irəli gəlmir, bu əməkdaşlığın mövcud 

olmasına imkan yaradan digər mühüm əlamətlər və bağlılıqlar da vardır. 
Tarixin dərinliklərinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanla Özbəkistan arasında əlaqələr, yüksək  

səviyyəli münasibətlər yaxın 5-10, hətta 20 ilə təsadüf etmir. Bu iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin 
tarixi əsrlərə dayanır. Səlcuqlar, Xarəzmşah, Əmir Teymurun, bütövlükdə Türküstan adlanan dövrdən 
formalaşan bu əlaqələr əsrdən-əsrə keçdikcə yeni mahiyyət və məzmun almış, Azərbaycanla Özbəkistan 
arasında ikitərəfli əməkdaşlıq keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Hər nə qədər qəbul 
etməsək və bu günlər imperiya deyib lənətləsək də, etiraf etmək lazımdır ki, Bakı ilə Daşkənd arasında 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsində keçmiş SSRİ-nin də "payı" az olmayıb. Hər iki ölkənin müttəfiq 
respublikalar tərkibində olması bu əlaqələri təkcə ittifaqdaxili deyil, eyni zamanda ikitərəfli formatda da 
inkişaf etdirirdi. Özbək və Azərbaycan pambıqçılarının qarşılıqlı səfərləri, həmin səfərlərdə hər iki ölkənin 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin də iştirak etməsi, təkcə iqtisadi deyil, eyni zamanda mədəni sahədə 
də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayırdı. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi iki ölkə arasında günümüzdə müşahidə edilən yüksək səviyyəli 
əməkdaşlığa sovetlərin də müəyyən mənada "töhfə" verdiyini deyə bilərik. Belə ki, 1930-cu illərdə 

imperiyanın cəza maşınının həyata keçirdiyi kütləvi represiyalar zamanı on minlərlə azərbaycanlının 
sürgün edildiyi Orta Asiya regionunda soydaşlarımızın özünə sığınacaq tapdığı ölkələrdən biri də məhz 
Özbəkistan idi. Tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın bu gün region ölkələri, xüsusilə də 
Özbəkistanla əlaqələrinin yüksək səviyyədə olmasında 1930-cu illərdə həyata keçirilən represiyaların da 
müəyən mənada rol oynadığını zamanında SSRİ rəhbərliyi dərk etsəydi, o zaman azərbaycanlılar başqa bir 
müttəfiq respublikalara sürgün olunardı. 

Azərbaycanla Özbəkistan arasında münasibətlər sovetlərin dağılması və müttəfiq respublikaların öz 

müstəqilliklərini elan etməsindən sonra daha da inkişaf etməyə başladı. Özbəkistan-Azərbaycan 
münasibətləri müstəqilliyinin ilk illərində ciddi böhran vəziyyəti keçirmişdir [5,107]. 1992-93-cü illərdə 
ikitərəfli münasibətlər Azərbaycan rəhbərliyinin bu ölkəyə qarşı düşünülməmiş siyasət yeritməsi 
nəticəsində tamamilə pozulmuş və hətta 1993-cü il oktyabrın 2-nə qədər ölkələrarası diplomatik əlaqələr 
belə qurulmamışdır. Yalnız 1993-cü ildən sonra prezident Heydər Əliyevin Özbəkistanla münasibətləri 
bərpa etməsindən sonra ikitərəfli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələr inkişaf etməyə başlamışdır. Özbəkistan 
Respublikası ilə münasibətlər 90-cı illərin ortalarınadək yalnız "Ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın əsas 

prinsipləri haqqında" mövcud olan yeganə sənədlə tənzimlənirdi. Lakin görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin xarici siyasət xətti və türkdilli ölkələr birliyinin möhkəmləndirilməsi uğrundakı səyləri bu 
münasibətlərin beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq tənzimlənməsinə xüsusi təkan verdi. İki ölkə 
arasında münasibətlərin inkişafı isə 1996-cı ilin mayında Özbəkistan Respublikasının prezidenti İ. 
Kərimovun Azərbaycana rəsmi səfərindən sonra başlamışdır. İki ölkənin dövlət və hökumət rəhbərləri 
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arasında aparılmış danışıqlar, imzalanmış sənədlər Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrini daha da 
möhkəmləndirmişdir. Belə ki, 1996-cı il may ayının 27-də "Özbəkistan Respublikası ilə Azərbaycan 
Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə” imzalandı. Bu zaman sanballı sənədlər 
hazırlanaraq qəbul edildi. Həmin sənədlər ikitərəfli münasibətlərin bir çox sahələrini təmin etməyə xidmət 
edirdi. [1.57] Əlaqələrin daha da genişləndirilərək səmərəliləşdirilməsi məqsədi ilə müştərək Azərbaycanın 

Orta Asiya ölkələrindəki ilk səfirliyinin məhz Özbəkistanda açılması da bu ölkənin regionda oynadığı rolun 
göstəricisidir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev isə 1997-ci ilin iyununda Daşkənddə rəsmi 
səfərdə oldu. Bu səfərlər zamanı iki ölkə arasında 20 sənəd imzalandı. Bu sənədlər iki ölkə arasında uğurlu 
əməkdaşlıq üçün güclü fundamental müqavilə-hüquqi əsas yaratdı. Sənədlərin imzalanması mərasimində 
çıxış edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qeyd etmişdir: "Biz Azərbaycanda Özbəkistanla etibarlı  

tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik olmaq istəyirik və hər şey edəcəyik ki, bu münasibətlər olsun, onlar 
inkişaf edib möhkəmlənsin"[2,337]. 

Bu gün rəsmi Daşkəndin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yanaşması da Azərbaycanı tam qane edir. 
Mərhum prezident İslam Kərimov birmənalı şəkildə bəyan etmişdi ki, Özbəkistan Respublikası problemin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində dinc yolla həllinə tərəfdardır, ATƏT və BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının münaqişə ilə bağlı indiyədək qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsini vacib sayır. Dağlıq 
Qarabağ problemini əsas gətirərək 2012-ci il İyunun 28-də Özbəkistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 

Təşkilatından (KTMT) çıxdığını bəyan etdi. Özbəkistan Respublikası Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyi  
üçün Ermənistanla diplomatik əlaqələr yaratmamışdır. Özbəkistan dövləti və xalqı birmənalı olaraq 
Azərbaycanın torpaqlarının işğalına görə Ermənistanla əlaqələr qurmur və Azərbaycanın haqlı mövqeyini 
müdafiə edir. Özbəkistan Ermənistanla diplomatik əlaqə qurmayan yeganə keçmiş SSRİ dövlətidir. 

2004-cü il martın 23-24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan 
Respublikasına dövlət səfəri etmişdir. Səfər zamanı "Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası 
arasında strateji əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi haqqında Bəyannamə" də daxil olmaqla, altı  

mühüm dövlətlərarası və hökumətlərarası sənəd imzalanmışdır. Azərbaycanla Özbəkistan beynəlxalq 
terrorizm və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı birgə mübarizə aparmağa dair də razılığa gəldilər. Bundan 
başqa, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafı prioritet kimi qəbul edilmişdir. Ticari-iqtisadi fəaliyyəti 
tənzimləyən mühüm mexanizm Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında yaradılmış əməkdaşlıq üzrə 
hökumətlərarası birgə komissiyadır. Hazırda Azərbaycanda nəqliyyat, ticarət, sənaye və xidmət sahələrində 
Özbəkistan kapitallı 30-dan çox şirkət fəaliyyət göstərir. 2018-ci ildə ticarət dövriyyəsi 46,5 faiz artıb. 
2019-cu ilin əvvəllərindən Azərbaycanın ixracının artması müşahidə olunur. Özbəkistan və Azərbaycan 

investisiya sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində müəyyən uğurlar əldə ediblər. Hazırda 
Özbəkistanda Azərbaycan investorlarının iştirakı ilə 80-dən çox müəssisə, o cümlədən 70-dən artıq birgə 
müəssisə fəaliyyət göstərir. Onlar iqtisadiyyatın enerji, yeyinti və yüngül sənaye, maşınqayırma, metal  
emalı, sığorta, maliyyə, elm və təhsil, tikinti və ticarət sahələrində ixtisaslaşırlar. Hər iki ölkənin nəqliyyat- 
tranzit potensialı böyükdür və bu sahədə əlverişli infrastruktur yaradılıb. Bu mənada Mərkəzi Asiyadan 
Xəzər dənizinə, daha sonra Qafqaz vasitəsilə Qara dəniz və Aralıq dənizi limanlarına gedən nəqliyyat 
marşrutları xüsusi aktuallıq kəsb edir[4,3]. 

Bu gün Azərbaycanla Özbəkistan arasında hər bir sahə kimi mədəni sahədə də əlaqələr yüksələn xətlə  

inkişaf edir. Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının tarixi və mədəni bağlılıqları əsrlərə söykənir. 
Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvidən ilhamlanaraq daha bir “Xəmsə” yaradan Əlişir Nəvainin irsi 
bizim xalqın da dəyər verdiyi mənəviyyat və əxlaq xəzinəsidir. Onun yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı ilə  
yaxından bağlıdır. Bakının mərkəzində abidəsi olan bu böyük mütəfəkkirin xatirəsinə ehtiram əsrlər boyu 
bir-biri ilə sülh, həmrəylik şəraitində yaşamış özbək və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin 
ruhunu əks etdirir. Bütün sadalananlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, ölkələrimiz arasındakı ənənəvi 
qardaşlıq və dostluq münasibətləri sağlam təməllər üzərində daim inkişaf etdiriləcək. Bakıda Əlişir 

Nəvainin, Daşkənddə isə Nizami Gəncəvinin abidələrinin ucaldılması timsalında bunun əyani şahidinə 
çevrilirik. Paralel olaraq özbək yazıçıların Azərbaycanda, azərbaycanlı yazıçıların əsərləri Özbəkistanda 
çap edilərək işıq üzü görür ki, bu da Bakı ilə Daşkənd arasında mədəni əlaqələrin inkişafına verilən töhfə  
sayıla bilər. İki ölkədə keçirilən müxtəlif mədəniyyət və incəsənət festivalları, forum və sərgilər qarşılıqlı 
mədəni əlaqələrin daha da güclənməsində mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanın incəsənət xadimləri 
Səmərqənddə keçirilən “Şərq təranələri” beynəlxalq musiqi festivalının, opera, teatr və kino festivallarının 
daimi və fəal iştirakçıları olmuşlar. Öz növbəsində Özbəkistan nümayəndələri hər il Bakıda keçirilən 

Beynəlxalq Muğam Festivalında iştirak edir və mükafatlar alırlar. 
Azərbaycanın müxtəlif dövlətlərlə əlaqələrinin qurulması və xaricdə Azərbaycanın təbliği prosesində  

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, o cümlədən səfirliklərin mühüm rolu vardır. Hazırda Özbəkistanda 44 
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min nəfər azərbaycanlı yaşayır və bu çoxsaylı diaspora da iki ölkə arasındakı münasibətlərin qurulmasında  
vacib faktordur [3, 2740]. Əsrlərdir Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar əsasən, XX əsrin sonlarında – 
bütün SSRİ-də milli-azadlıq hərəkatının başlaması ilə təşkilatlanmağa başladılar. Əlbəttə ki, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları da bu prosesə təsir etmiş, burada yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi 
Vətənlərinə – Azərbaycana kömək üçün birləşmişdilər. Azərbaycan və Özbəkistan müstəqil dövlətlər kimi 

yeni münasibətlər qurmağa başladıqda Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar dövlətlərarası münasibətlərin 
inkişafı prosesində iştiraka başladılar. 

Göründüyü kimi, Özbəkistan-Azərbaycan münasibətləri bütün istiqamətlərdə inkişaf edir və irəlidə 
də yeni-yeni əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlər var. Bu gün iki ölkə arasında münasibətlər Cənab İlham 
Əliyev və Şavkat Mirziyoyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir, dövlət başçıları səviyyəsində mövcud olan 
dostluq-qardaşlıq əlaqələri Azərbaycanla Özbəkistanı bir-birinə daha da yaxınlaşdırır, ölkələr arasında 

yeni-yeni əməkdaşlıq imkanları açır. Bu imkanların tezliklə reallaşdırılacağı isə heç bir şübhə doğurmur. 
Çünki bunun üçün ortada həm siyasi iradə, həm də istək, arzu var. 
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Азербайджан развивает взаимовыгодное сотрудничество и выстраивает дружеские отношения 
с большинством стран в разных географических регионах мира. Одна из таких стран - Узбекистан, 
это друг, брат, одни корни, единая религия. Узбекистан - самая стратегически важная страна в 
регионе, расположенная на северо-западе и в центральной части Центральной Азии. Фактором, 
обеспечивающим важность Узбекистана в регионе, являются богатые природные ресурсы и 
экономический потенциал страны. Исторически сложившиеся двусторонние отношения между 

Азербайджаном и Узбекистаном вышли на качественно новый этап после распада Советского 
Союза и провозглашения независимости союзных республик. Открытие первого посольства 
Азербайджана в Центральной Азии в Узбекистане, свидетельствует о роли страны в регионе. 
Помимо экономических и культурных связей в первые дни независимости, в статье подчеркивается 
единство позиций сегодня по политическим вопросам . 
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Azerbaijan develops mutually beneficial cooperation and builds friendly relations with most 
countries in different geographic regions of the world. One of such countries is Uzbekistan, it is a friend, 
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brother, one roots, one religion. Uzbekistan is the most strategically important country in the region, 
located in the northwest and central part of Central Asia. The factor that ensures the importance of 
Uzbekistan in the region is the country's rich natural resources and economic potential. Historically 
established bilateral relations between Azerbaijan and Uzbekistan entered a qualitatively new stage after 
the collapse of the Soviet Union and the proclamation of independence of the union republics. The opening 

of the first Azerbaijani embassy in Central Asia in Uzbekistan testifies to the country's role in the region. In 
addition to economic and cultural ties in the early days of independence, the article emphasizes the unity of 
positions today on political issues. 
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Summary. The article analyzes the glorious victory of Azerbaijan in the Second Karabakh War and 
the reasons for our success. İt was stressed that Turkey’s political and moral support was of great importance 
in achieving this victory. At the same time, the role of Azerbaijan’s military-technical superiority over the 
enemy and its success in the diplomatic struggle were analyzed. It is noted that this war reaffirmed that 
Prezident, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev was a victorious, a strong army is the Azerbaijani 

Armed Forces, and our people a great, proud and invincible people. The article concludes that the strength of  
our people played an important role in the victory of Azerbaijan in the Second Karabakh War, and the unity 
of the People-President-Army played an important role in restoring our territorial integrity and liberating our 
lands from occupation 

Key words: Karabakh war, political and moral support, military-technical superiority, strong army, 
diplomacy, army building, People-President-Army unity 

The second Karabakh war has entered to the history as the Patriotic War of Azerbaijan. This war, at the 
same time is famous as Operation of "Dəmir Yumruq" (“Iron Fist”). The clashes began on September 27, 
2020 along the line of contact after the first Karabakh war. In this war, Turkey[2] [9] and Pakistan provided 
moral and political support to Azerbaijan. 

During the 44-day war, Azerbaijan achieved great succes with very few casaualties. During the 
ongoing war, Jabrail was released on October 4 [3], Fuzuli on October 17 [5], Zangilan on October 20 [4]. 

Finally, Gubadli was liberated on October 25, Shusha on November 8 and Aghdam, Lachin, Kalbajar were 
released without a combat operation until 1 December. The end of the war was the liberation of Shusha by 
Azerbaijan. Heroic special forces of the Azerbaijan army captured the native city of Shusha located in 
difficult terrain, with unbelievable tactics, as a result of hand-to hand fighting. This experience, which is 
novelty in the history of world war, is being studied in the leading countries of the world. On November 9, 
2020, the Presidents of Azerbaijan and Russia, Prime Minister of Armenia signed a ceasefire statement[7]. 

İn general, during the Patriotic War Azerbaijan liberated 5 cities, 4 settlements, 286 villages and the 

Azerbaijani-İranian border from occupation. One of the most important consequences of the war was the 
decision to open a direct road from Azerbaijan to Nakhchivan through the corridor in the territory of 
Armenia. During the war, the Armenian military illegally used from a cassete gun against Azerbaijan without 
distinguishing between the military and the civilian population. Towns and villages of Aghdam, Barda, 
Fuzuli, Ganja, Goranboy, Naftalan and Tartar regions of Azerbaijan were subjected to rocket and heavy 
artillery attacks by the Armenian military. 98 civilians were killed and 414 were injured in the clashes, more  
than 3,000 houses and 100 residential buildings were destroyed or damaged. 

When talking about the great victory of Azerbaijan in the Karabakh war, first of all, we must talk 

about our military and technical superiority. During the 44-day war, the Azerbaijani Army made extensive 
use of “Harop” strike drones, including Israeli-made strike drones and other PUAs - UAVs (Unmanned 
Aerial Vehicle), including the Bayraktar TB2 strike drones. With Bayraktar TB2 drones alone, Azerbaijan 
destroyed $1 billion worth of Armenian military equipment [10]. Azerbaijan   actively used An-2 airplanes 
to detect the positions of Armenian’s air defense systems. This unique trick of the Azerbaijani Army was 
accepted as a novelty in the world military history. During the fighting, the Armenian Defense Ministry 
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reported almost daily that “Azerbaijani fighter-bombers were shot down”. After the first 2-3 weeks of 
military operations the number of “military planes” shot down by Armenians was measured in dozens.  
However, later it became clear that Armenia’s air defense systems were shooting down Azerbaijani An-2 
drones, thus revealing own positions without their knowledge. After that, the Azerbaijani Army began to 
destroy Armenia’s air defense systems. 

Drones were applied to accurate strikes enemy equipment and manpower, as well as to correct artillery 
fire and conduct reconnaissance. The Azerbaijan Army used drones for verous purposes. There were 3-4 
types of drones. Some of them were directing artillery fire UAVs were coming and 4 minutes later the 
artillery fired accurately at the Armenian position. Russian military ekspert Pavel Felgenhauer noted that  

despite the approximately equal military situation, the Azerbaijan Army had an almost technologically 
superior advantage. Azerbaijan noted one month of the ceasefire agreement with a victory parade in Baku’s 
Freedom Square. The Parade was attended by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, the Turkish 
delegation and the military [8]. Turkish-made Bayraktar drones were also shown at the military crossing. It is 
no secret that Turkish-made Bayraktar and Israeli-made drones gave Azerbaijan a significant advantag in the 
Second Karabakh War. 

 
The Second Karabakh War was also a victory of Azerbaijani diplomacy. The last meeting between 

N.Pashinyan and I.Aliyev took place in February 2020 at the Munich Security Conference before the Second 
Karabakh War. For the first time in the history of conflict, the leaders of the two countries held a public 
debate. Although the leaders did not talk about the details of the conflict and the discussion, there was a 

debate about which nation is older. In the face of Ilham Aliyev’s political, historical knowledge and logic, 
the Armenian leader fell into a humiliating and ridiculous situation. 

With the joint statement signed on November 10, 2020, the great victory of our Armed Forces on the 
military front was also formalized in the diplomatic sphere. Thus, the 30-year longing of our people for land 
was put to an end and jutice was restored. At the same time, President, Supreme Commander-in-Chief 
I.Aliyev reaffirmed that the victorious commander, the Azerbaijani Armed Forces are a strong army, and our 
people are great, proud and invincible. As the President has repeatedly emphasized, our joint strength in the 
victory of Azerbaijan played an important role in the Second Karabakh War. In other words, the People’s- 

President-Army union played an important role in restoring our territorial integrity [6]. 
During the years of the conflict, the President of Azerbaijan, with great foresight and restraint, took 

urgent measures in both diplomatic and army building. He proclaimed the truth about Karabakh to the world 
from the tribunes of the highest international ceremonies in which he participated, and brought to the 
attention to the leaders of the leading states that this region is the ancient land of our country and the 
necessity of liberation from occupation. At the same time, President I.Aliyev made efforts to increase the 
combat capability of the Azerbaijani Army and provide it with the latest military equipment. 

During the war, in interviews with influential foreign media and television channels, the head of state 
conveyed the true voice of our republic to the world community with convincing arguments and skillfully 
prevented the interference of pro-Armenian foreign circles in the war, proving that Azerbaijan is waiging 
war its lands. On September 29, in the program “60 minutes” on “Russia-1” TV channel, dedicated to the 
recent events on the Azerbaijani-Armenian contact line, the leadership of our state once again conveyed 
serious and well-founded information about the real situation on the frontline to Russia and the world 
community. The speech of the Prime Minister of Armenia in this program was traditionally based on false 

and misleading information. In general, in intervews with “Al Jazeera”, “Al-Arabiya”, “TRT Haber”, 
“Perviy channel”, “CNN-Turk”, and “Euronews”, the President of Azerbaijan spoke about the Armenian- 
Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, as well as recent military operations in the frontline. His clear, 
unequivocal and decisive views on the issue were exeptional importance in terms of conveying the just 
position of our country to the world community. These interviews significantly strengthened Azerbaijan’s 
position in the information war with Armenia and contributed to the global exposure of Armenian lies. 

This war not only demonstrated to the world that the President of Azerbaijan is a wise and far-sighted 

politican, but also his ability to lead skillfully and make the right decisions in difficult situations. On the day 

After the war, President of Azerbaijan Ilham Aliyev said: “ The war is over. Azerbaijan a brilliant 
victory in this war, our lands have been liberated from occupation”. The head of state further said that the 
Second Karabakh War will remain in history as a glorious victory of Azerbaijan: “ All our people showed 
unity and solidarity in achieving this victory. If we didn’t with this victory on the battlefield, I don’t believe 
that the occupying Armenians would leave the remaining lands. Just as enemy, which has been trying to 

occupy our lands for almost 30 years in various ways, wanted to perpetuate this occupation, we could not 
achieve any results through negatiations. We won this war at the expense of the lives of our martyrs, at the 
expense of the bravery of our servicemen, at the expense of the policy of our state”. 
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of signing the joint statement by the Presidents of Azerbaijan, Russia and the Prime Minister of Armenia, the 
head of state stressed that “we have shown our strength and independence on the battlefield, in the political 
arena, in any format”. 

One of the our historical victories is the liberation of Azerbaijan regions as Aghdam, Lachin and 

Kalbajar from occupation and return to its jurisdiction by political means, i.e. without conducting military 
operations. The enemy was forced to comply with the requirements of UN Security Coincil resolutions. The 
liberation of Shusha, the temple of culture and the pearl of Azerbaijan, the symbol of Karabakh, played an 
important role in achieving our great victory. The rescue of this city became a confirmation of the 
invincibility of our Armed Forces, broke the will of the enemy, completely destroyed the myth of the 
“invincible army” of the Armenians. In general, all these successes achieved through great political and 

diplomatic efforts are expression of the historic victory of Azerbaijan, the heavy and fatal defeat of the 
occuping Armenians and the Armenians of the world. 

The Patriotic War, led by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev with great skill and 
determination, ended with a great victory of our people. The occupation of Azerbaijani lands has been 
stopped once and for all. For more than 17 years of leading the independent state of Azerbaijan, President 
Ilham Aliyev has irrevocably carried out the mission of true leadership for the comprehensive development 
of our country and its worthy place in the international arena. The development of the independent 
Azerbaijani state with great strides and ensuring the unity of the people and power in our country, the growth 

of our role and prestige in the world have clearly demonstrated to the international community that President 
of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has fulfilled his great leadership mission at a high level. 
President İ.Aliyev set an example of leading the military with great skill as a strong-willed, well-trained and 
detemined leader in the Patriotic War, which we started liberate our lands from occupation because we had 
no other choice. His extraordinary professionalism and unshakable will in the political-ideological sphere, in 
the conduct of information warfare and in the management of military operations form a solid basis for 
Azerbaijan’s victories in the just war. 

After the signing of the ceasefire agreement in May 1994, significant work was done in Azerbaijan to 
build an army and increase the couintry’s defence capabilities. Today, the Azerbaijani Armed Forces are 
composed of exellent, patriotic personnel with full combat training and deep military and technical skills. It  
should be noted that the military budget of the Azerbaijan Republic has increased more than ten times over 
the past 17 years. Equipped with the modern technic and military equipment, the fighting spirit of the 
Azerbaijani Army resolutely fought for the liberation of our lands from occupation [1]. 

The President’s address to the people of Azerbaijan on September 27, 2020 is an expression of the call 
to demonstrate patriotism and unity in the just war for the liberation of Nagorno-Karabakh and our 
surrounding lands from Armenian occupation. Unlike in the early 1990s, all sections of society, including 
various political parties, soon united around the Supreme Commander-in-Chief to demonstrate unparalleled 
national unity and solidarity. After the launch of our army’s counter-attack operations in the frontline, 50 
political parties operating in the country issued a joint statement on large-scale provocations of the Armenian 
armed forces, demonstrating unity with the government and the people in this matter. This statement was not  
only the embodiment of the political unity in Azerbaijan, but also a clear indication of the unification of the 

absolute majority around a common cause, despite its political position. In this statement strongly 
condemning Armenia’s aggressive policy, political parties declared a high level that they stood by the 
Supreme Command for victory. 

During the war, our people tried to make a practical contribution to the process of clearing our lands 
from the enemy under the slogan “everything for victory, everything for front”. The fact that the President 
of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev put forward specific conditions for the cessation of hostilities 
during the war inspired our people that if Armenia does not comply with these conditions, our territorial 

integrity will be restored by force. The fact that in those days everyone from teenagers to the elderly 
expressed their readiness to take up arms and go to the front is also important in terms of gaining military- 
psychological superiority. While there were 10,000 soldiers fleeing the Armenian Army during the war, no 
Azerbaijanis escaped. At the same time, there was not a single fact that the Azerbaijani army withdrew 
during the war and lost any position. Our glorious army has won one victory after another. The sending of 
thosands of armed people, including young people, to the front in accordance with the Pesident’s order on 
partial mobilisation showed the high determination of the society to fight and win. 

The Great Victory is the decisive succes of the strong people’s power union like the Iron Feast created 
in Azerbaijan in the person of President Ilham Aliyev. This victory is the victory of the Azerbaijani Army, 
which was brought up by the Supreme Commander-in-Chief in the spirit of patriotism and Azerbaijanism 
and equipped with modern military equipment. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Ikinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın şanlı qələbəsi və uğurlarımızın səbəbləri təhlil  
edilmişdir. Bu qələbənin əldə edilməsində Türkiyənin siyasi-mənəvi dəstəyinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi 
xüsusi vurğulanmışdır. Eyni zamanda Azərbaycanın düşmənlə müqayisədə hərbi-texniki üstünlüyünün və 
diplomatik mübarizədəki uğurlarının rolu da təhlil edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, bu müharibə Prezident, Ali 

Baş Komandan İlham Əliyevin qalib sərkərdə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin güclü ordu, xalqımızın isə  
böyük, məğrur, yenilməz xalq olduğunu bir daha təsdiqlədi. Məqalə belə bir fikirlə yekunlaşır ki, İkinci 
Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsində xalqımızın birlikdə güclü olması önəmli rol oynadı və 
Xalq–Prezident–Ordu vəhdəti ərazi bütövlüyümüzün bərpasında, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində 
mühüm əhəmiyyət daşıdı. 

Açar sözlər: Qarabağ müharibəsi, siyasi-mənəvi dəstək, hərbi-texnik üstünlük, güclü ordu, 
diplomatiya, ordu quruculuğu, Xalq-Prezident-Ordu vəhdəti. 

 
РЕЗЮМЕ 

 

В статье анализируется славная победа Азербайджанa во Вторай Карабахской войне и причины 

нашего успеха. Было подчеркнуто, что политическая и моральная поддержка Турции имела большое 
значение для достижения этой победы. При этом проанализирована роль военно-технического 
превосходства Азербайджана над противником и его успехов в дипломатической борьбе. В статье  
отмечалось, что наша великая победа подтвердила, что Вооруженные Силы Азербайджана – сильная 
армия, а наш народ – великий, гордый и непобедимый народ. В статье делается вывод о том, что 
единство нашего народа сыграло важную роль в победе Азербайджана во Второй Карабахской 
войне, также как и единство Народ-Президент-Армия сыграло важную роль в восстановлении нащей 

территориальной целостности и освобождении наших земель от оккупации. 
Ключевые слова: Карабахская война, политическая и моральная поддержка, военно- 

техническoe преимущуство, сильная армия, дипломатия, армейское строительство, союз Народ- 
Президент-Армия. 
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Dərin mənəvi, mədəni, iqtisadi potensiala, əlverişli coğrafi mövqeyə malik olan Azərbaycan, həm də 

özünün zəngin karbohidrogen ehtiyatları ilə məşhurdur. Bu səbəbdən respublikamız daim digər region 
ölkələri və dünya dövlətləri tərəfindən diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ölkələrdən biri də Böyük Britaniya 
və Şimali İrlandiya Birləşmiş krallığı arasında qurulan ikitərəfli münasibətlərdir. 

Azərbaycan və İngiltərə arasında əlaqələr tarixi və strateji xarakter daşıyir. Bu əməkdaşlıq hələ XIX  
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində qurulmuşdur.Bu dövrdə enerji ressursları bir sıra iri dövlətlərin, o 
cümlədən də İngiltərənin xarici siyasət strategiyasında prioritet məsələyə çevrilmişdi. Çən qoyulmuş gəmi ilə 
Bakıdan İngiltərəyə ilk dəfə neft "Müqəddəs Helen" gəmisi ilə, ikinci dəfə isə sonradantanker halına salınmış  
"Petrnana" gəmisi ilə gətirilmişdi. Bu gəmi 1880-cı ildə Liverpulda 2000 tonneft boşaltdı.[1.səh.42] Artıq 

XX əsrin əvvəllərində “Leyn və Makendr”, “Samuel və Ko”, “Şeyl Transport Entreidinq”, “Royal Datç Şel” 
kimi İngiltərə şirkətləri ölkəmizdə fəaliyyət göstərirdi. [5.səh.152] İngiltərənin regionda mövqelərinin 
möhkəmlənməsinin bir sıra səbəbləri var idi. Bunlardan ən əsası Azərbaycanın strateji-coğrafi mövqeyi, 
digər işğalçı dövlətlərin Hindistana doğru irəliləməsinin qarşısının alınması və regionda hərbi-siyasi 
mövqeyinin möhkəmləndirməkdən ibarət idi. 

Müasir dövrdə Azərbaycan-İngiltərə münasibətləri dövlətimiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
yaranmışdır. İngiltərə Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci ildə tanıdı və onun Avropada Əməkdaşlıq və 

Təhlükəsizlik Konfransında iştirakını dəstəklədi. İngiltərə tərəfi respublikamızla iqtisadiyyatın bir sıra 
sahələrində əməkdaşlığa maraqlı olmasına baxmayaraq, neft amili bu münasibətlərdə həlledici rola malikdir. 
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin keçmiş prezidenti Terri Adamsın “Azerbaijan İnternational” 
jurnalında çap etdirdiyi məqalədə qeyd etmişdir ki, “Bakı əsrlər boyu tarixin kəsişməsində olub; Çindən 
Avropaya gedən "İpək Yolu" üzərindəki əhəmiyyətli ticarət mərkəzi, Rus İnqilabının əsas oyunçusu və 
keçmiş Sovet İttifaqı hekayəsinin əhəmiyyətli hissəsi idi. Əsrlər boyu Azərbaycan regional geosiyasi 
güclərin təsirinin zəiflədiyi ölkə olmaqdan əziyyət çəkdi, lakin XX əsrdə o, fırtınalı keçmişini xatırladan 

Bakı Nefti haqqındakı hekayədir. Böyük Britaniyanın Bakıya olan marağının böyük keçmişi vardır,lakin 
regionla bağlı bu gün yaşadıqlarımızı, İngiltərənin keçmişdə Bakıya göndərdikləri müxtəlif missiyaların 
qeydləri ilə müqayisə etsək, bu regionun tarixinin dövri xarakter daşıdığını görə bilərik.” [8, səh.81] 

1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin ARDNŞ ilə dünyanın 11 aparıcı neft şirkəti 
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yatağının dərinsulu 
hissəsinin birgə işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” sazişin prezident H.Əliyev tərəfindən 

imzalanması milli neft sənayesinin tarixində yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoydu.[2, s.305]Bir neçə ay 
sonra on bir beynəlxalq şirkətin, o cümlədən İngiltərənin Britiş Petrolium şirkətinin iştirak etdiyi konsorsium 

təşkil olunmuşdur. Bu konsorsiumun keçirilməsinin əsas məqsədi neftin Avropa məkanına nəqli üçün çıxış 
yolu tapmaqdan ibarət idi ki, bu problem 1998-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikilməsi ilə həll 
olunmuşdu. Heydər Əliyev adına BakıTbilisi-Ceyhan boru kəmərinin istifadəyə verilməsinə həsr olunmuş 
təntənəli mərasim Türkiyənin Ceyhan şəhərindəki terminalda keçirildi. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu layihənin həyata keçirilməsində xarici şirkətlərin fəaliyyətini 
xüsusi vurğulayaraq qeyd etdi ki, “BP şirkətinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən 
konsorsium işini yüksək qiymətləndirirəm. BP şirkəti eyni zamanda, BTC layihəsində aparıcı rol oynayır və 

bu şirkətin Azərbaycana verdiyi töhfələri biz çox yüksək qiymətləndirir və bunları təqdir edirik. Bu bizə 
imkan verdi ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf etsin, neft amilindən məharətlə istifadə etsin”. [3, s.117] 

Qeyd etmək lazımdır ki, İngiltərənin Britiş Petrolium şirkəti mərkəzi İngiltərənin paytaxtı Londonda 
yerləşən transmilli neft və qaz şirkətidir. Dünyanın yeddi neft və qaz "fövqəladələrindən" biri hesab edilir.[6] 
Şirkət tədqiqat və hasilat, emal, paylama, marketinq, enerji istehsalı və ticarət də daxil olmaqla neft və qaz 
sənayesinin bütün sahələrində ixtisaslaşmışşirkətdir. Şirkət dünyanın 80-dən artıq ölkəsində, Qərbi Avropa, 
Amerika, Cənubi və Şərqi Asiya, Avstraliya və Okeaniya, Afrika, habelə, ötən əsrin sonlarında dünya 

sosializm sisteminin süqutundan sonra Şərqi Avropa regionunda fəaliyyət göstərir. BP şirkətinin Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunda ən böyük iki neft və qaz hasilatı layihəsi mövcuddur. Bunlar ölkənin neft 
hasilatının 80% -ni təmin edən, Azəri-Çıraq və Günəşli dəniz yataqları və Şahdəniz qaz yatağıdır. Şirkət 
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həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman qaz kondensat yatağının birgə geoloji- 
kəşfiyyatı və işlənməsini həyata keçirir. [7] Bundan əlavə şirkət Səngəçal terminalı və Azərbaycanın 
Gürcüstan ərazisindən keçən Bakı -Tbilisi -Ceyhan, Bakı -Supsa və Cənubi Qafqazəsas ixrac boru 
kəmərləriniidarə edir. 

İki ölkə arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirmək məqsədilə bir sıra dövlət səviyyəli görüşlər 

keçirilmişdir. Bunlardan bəzilərini qeyd etmək olar:Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1994 və 1998-ci 
il tarixlərində İngiltərəyə rəsmi səfərləri iki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsi; 1996-cı ildə İngiltərənin dövlət katibi Malkolm Rifkindin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı iki 
ölkə arasında “İnvestisiyaların Təşviqi və Qoruması Sazişi” imzalanmışdır. 2013-cü ilin dekabr ayında 
İngiltərənin xarici işlər naziri Uilyam Heyq “Şahdəniz-2” sazişinin imzalanması mərasimində iştirak etmək 
üçün Bakıya səfər etmişdir. 2018-ci ildə Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza Meyin dəvəti ilə Prezident 

İlham Əliyev Birləşmiş Krallığa bir günlük səfəri zamanı Baş nazirlə görüşdü və görüşdən sonra SOCAR ilə 
BP arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı“perspektivli D230 blokunun tədqiqi və hasilatın pay 
bölgüsü haqqında Saziş”i imzalanmışdır. COVID-19 pandemiyasına baxmayaraq, 2021-ci ilin birinci 
yarısında dövlət naziri Azərbaycana səfər etdi: 8-10 fevral 2021-ci il tarixlərində İngiltərənin Avropa 
Qonşuluq və Amerika qitələri üzrə naziri Wendy Morton Böyük Britaniya-Azərbaycan ikitərəfli xarici 
siyasət dialoqunda iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etmişdir. [10] 

Azərbaycanda ən böyük sərmayəçi olan İngiltərə ilə ölkəmiz arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf 
etməkdədir. İngiltərə Azərbaycanda ümumi xarici sərmayənin 51%-i və ÜDM-un 10%-nə cavabdeh olan 

yeganə ən böyük investordur. BP və tərəfdaşları təqribən 66 milyard dollar sərmayə qoymuşlar. Hazırda 
Azərbaycan 513İngiltərə şirkətininfəaliyyət göstərdiyi təqribən 4000 İngiltərə vətəndaşına ev sahibliyi 
etməkdədir. Bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti BP-nin fəaliyyətini dəstəkləyir. [9] Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, İngiltərə şirkətləri neft və qazdan başqa tikinti idarəçiliyi və dizayn, tullantıların idarə edilməsi, pərakəndə  
satış və təhsil kimi sahələrdə uğur qazanıblar. 

BP və tərəfdaşlarının maliyyələşdirdiyi bir sıra sosial proqramlar Azərbaycandahəyata keçirilmişdir. 
Şirkət Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Ağdaşda su təmizləyici qurğuların quraşdırılması; ətraf mühitin 

mühafizəsi ilə bağlı, Kür vadisində və Azərbaycanın qərbində, Yevlax şəhəri yxınlığlndakı Tuqay 
meşələrinin bərpası və qorunması; Samux, Goranboy, Yevlax, Şəmkir, Ağstafa, Tovuz rayonlarında gənclərə 
sahibkarlıq bacarığı açılamaq məqsədilə Gəncə peşə təlim mərkəzi daxilində ayrıca biznes və idarəetmə 
bölümünün yaradılması; BP-nin İcma Sərmayə Proqramı çərçivəsində icmalar üçün ingilis dilinin 
öyrədilməsi; Azərbaycanda idmanın inkişaf etdirilməsinə yardım və s. kimi sosial layihələrin həyata 
keçirilməsinə dəstək olmuşdur. [4,159-165] 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan və İngiltərə arasında 
XIX əsrin sonlarında neft amili və siyasi maraqlar əsasında qurulan münasibətlər, müasir dövrümüzdə 
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bir sıra sahələrdə inkişaf etməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена нефтяной политике Азербайджанской Республики, разработанной 
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно реализуемой Президентом Ильхамом  

Алиевым, а также двухсторонним отношениям между Азербайджаном и Великобританией 
основанных на этой политике. 

Ключевые слова: Азербайджан, Англия, нефть, отношения, внешняя политика 

 
SUMMARY 

 

The article is devoted to the oil policy of the Republic of Azerbaijan, developed by the national leader 
Heydar Aliyev and successfully implemented by President IlhamAliyev, as well as the bilateral relations 
between Azerbaijan and Great Britain based on this policy. 

Key words: Azerbaijan, England, oil, relation, foreign policy 
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Xülasə. Tədqiqat işində 2009-2013-cü illər üzrə Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf 
məsələləri, dövlət proqramları üzrə həyata keçirilən tədbirlər təhlil edilir, yeddi iqtisadi rayon(Gəncə-Qazax, 

Aran, Quba-Xaçmaz, Şəki Zaqatala, Dağlıq Şirvan, Lənkəran) üzrə əsas sosial-iqtisadi inkişaflar üzrə 
aparılan təhlillərin statistikası açıqlanır. Eyni zamanda sosial –iqtisadi inkişaf üzrə həyata keçirilən dövlət 
proqramları barədə ümumiləşdirilmiş nəticələr də yer almaqdadır. 

Açar sözlər: sosial iqtisadi inkişaf, rayon, dövlət proqramı, layihələr 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 14 aprel 2009-cu il fərmanına əsasən 
“Azərbaycan Respublikasının regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” 

təqdim edilmişdir. Bu proqramın əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafınıın sürətləndirilməsi, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, tarazlı regional və davamlı sosial- 
iqtisadi inkişafın təmin olunmasından ibarətdir. Bu proqramın həyata keçirilməsi ilə regionların paytaxt Bakı  
ilə fərqinin azaldılması və regionlardan paytaxta əhalinin köç etməsinin qarşısının alınmasına nail olmaq 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Ümumilikdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində iqtisadi rayonlar üzrə həyata 

keçirilən tədbirlər bu istiqamətlərdə aparılmışdır: heyvandarlıq və kənd təsərrüfatı sahələrinin,bitkiçilik 
inkişafıın dəstəklənməsi, sənaye istehsalı və emal sahələrinin genişləndirilməsi, rayonlarda sahə baytarlıq 
məntəqələrinin tikintisi, avtomobil yollarının təmiri, tikintisi, yenidən qurulması, yyarımstasiyaların inşası, 
elektrik xətlərinin bərpası, hava xətlərinin tikintisi, 20 MVT olan kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi,  
Regional Planlaşdırma sxemlərinin yaradılması, Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılması, çaylarda mühafizə tədbirlərinin aparılması, Şimal çaylarda su götürmə və 
nəqletmə qurğularının tikintisi, meliorasiya və irriqasiya, ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri,  
rayonların qaz təminatının yaxşılaşdırılması və yeni yaşayış massivlərinin qazla təmin olunması, səhiyyə  

müəssisələrinin tikilməsi və bərpası, kənd poçt şöbələrinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, su təchizatı və  
kanalizasiya sisteminin qurulması. [1] 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması tədbirlərinin icraçıları bilavasitə dövlət orqanları 
və nazirliklərdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafını statistik rəqəmlərlə bu cür göstərə bilərik: ümumi ölkə üzrə və 
yaxud regionlar üzrə əhali artımı yüksəlməkdədir. Yeddi iqtisadi rayon üzrə əhali artımı 77 578 nəfər 
olmaqla, 2010-cu illə müqayisədə 17 faiz çox olmuşdur. Ümumilikdə qeyd olunan yeddi rayon üzrə artım 

ümumi ölkə üzrə əhalinin 2010-2011-ci illərə müvafiq olaraq 58 faiz və 63 faiz təşkil etmişdir. əhalininn 
təbii artımı Lənkəran və Abşeronda qeydə alınmışdır. Qeyd etmək olar ki, əhali inkişafı eyni zamanda 
regionlarda qida, xidmət və digər məhsullara tələbatın da artması deməkdir. [2] 
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Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ürə dövlət proqramı həyata keçirilərkən 2009-2011-ci illərdə 
işsizlik göstəricisi azalmışdır. Orta hesabla 2009-2011-ci illərdə yeni açılmış iş yerləri 2011-ci ildə 36980 yer 
təşkil edərək 2010-cu ilə açılan iş yerləri ilə müqayisədə 14 faiz artıq olmuşdur. 

Açılan yeni iş yerlərinin tərkibində daimi iş yerləri 2009-2011-ci illərdə orta hesabla 60 faiz təşkil 

etmişdir. [2] 
2009-2011-ci illər ərzində aparılan araşdırma nəticəsinə məlum olmuşdur ki, adı çəkilən yeddi iqtisadi  

rayonda əsas kapitala qoyulmuş investisiyalar 40 faiz və 60 faiz artmışdır. Bütvlükdə inversitiyaların cəmi 29 
faizi bu regionlarda cəmlənmişdir. Onu da qeyd etməliyik ki, investisiyaların orta hesabla 81 faizi məhz  
tikinti quraşdırma işlərinə istiqamətlənmişdir. 

2010-2011-ci illərdə müsbət artım tempinin olmasına baxmayaraq, sənaye məhsullarının 5-6 faizi bu 
regionlarda qeydə alınmış, 95-96 faizi Abşeron iqtisadi Rayonuna düşür.[3] 

Yeddi iqtisadi rayonda istehsal olunan heyvandarlıq məhsullarının inkişafı həmin illərdə müsbət 
trendlə artmışdır. Daha dəqiq desək, 2011-ci ildə heyvandarlıq məhsulları 2010-cu illə müqayisədə 16 faiz 
artmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı taxıl, pambıq, şəkər çuğunduru, ən üçün günəbaxan, kartof,  
bostan məhsulları, üzüm, meyvə-giləməyvədən əldə edilmişdir. 2010-cu ildə 2009-cu illə müqayisədə kənd 
təsərrüfatının yığımı 8 faiz azalmasına baxamyaraq 2011-ci ildə 2010-cu illə müqayisədə 14.2 faiz artmışdır. 
Ümumilikdə 7 iqtisadı rayon ümumi ölkənin kənd təsərrüfatlarının 96-97 faizini təşkil edir. [2] 

Nəticə. 2009-2013-cü illərdə həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramını bu cür 
yekun şərhləndirmək olar. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı üzrə layihələrin icraçıları 
dövlət orqanları və nazirliklərdir. Reallaşdırılan layihələr bilavasitə infrastrukturun inkişafına, yeni yolların 
çəkilməsinə, binaların və digər tikintilərin aparılmasına, elektrik, su, qaz və rabitə təchizatının 
yaxşılaşdırılmasına, təhsil və tibb müəssisələrinin bərpası və avadanlıqlarla təchiz olunmasına 
yönəldilmişdir. Bütün regionlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı artım dinamikası və işsizliyin azaldılması  
ilə xarakterizə olunur.Eyni zamanda araşdırmada qeyd olunur ki, işsizlik üzrə statistik məlumatlar məhz 

status almış işsizləri əhatə etdiyi üçün işsizlik üzrə göstəricinin bir qədər də yüksək olduğunu ehtimal etmək 
olar. Nominal əmək haqqı ölkə və regionlar üzrə artmışdır. Bu artımın əsas inflyasiya amilərini nəzərə alsaq 
real əmək haqqının artımında irəliləyiş olmuşdur. Məsələn, ölkə üzrə istehlak qiymətləri indeksi 2011-ci ildə 
7.9 faiz olmuşdur. 

İqtisadi rayonlarda sənaye məhsulunun atımı müsbət olsa da ölkə üzrə çəkisi regionlarda 
dəyişilməmişdir. Əsas kapitala qoyulan investisiyaların həcmi sürətlə artmış və istifadəyə verilən əsas 
fondların miqdarı artmışdır. Tikinti quraşdırma işində investisiya xərcləri yüksək səviyyədə təşkil 
etməkdədir. Məqsədə uyğundur ki, daha çox qeyri-istehsal sahələrinə istiqamətləndirilən xərclərlə 

müqayisədə sənaye sahələrinin yaradılması, iş və xidmət yerlərinin artımı sürətləndirilsin. 
Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, sənaye məhsullarının yarıya qədəri dövlət sektorunda 

istehsal olunur. Qeyri-dövlət sektorunun sənaye məhsulunda azalmasının davamı, yeni biznes sahələrinin 
yaradılması, biznes mühitinin zəifləməsinin qarşısının alınması məqsədilə tədbirlər irəli sürülməlidir. 

Qeyd edə bilərik ki, bütün iqtisadi rayonlarda təbii artım müsbət olmuşdur, 2011-ci ildə yeddi iqtisadi 
rayonlarda təbii artım üzrə ölkənin 67 faizini təşkil etmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

(2009-2013) 

 

Статья анализирует государсвенную прогамму социально-экономического развития на 2009- 
2013 годы в регионах Азербайджана. Для этой цели выбраны основные семь экономических 
регионов. Именно Аран, Гянджа, Губа-Хачмаз, Шеки-Верхний Ширван, Нахчиван, Лянкоран. Был 
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проведен   сравнительный,   статистический   и   динамический   анализ экономических регионов, 
основные показители в экномических областях. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, государственная программа, 
проекты. 

 
ABSTRACT 

GENERAL VIEW OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN 

(2009-2013) 

 

Article provides and analyses the summary of state socio-economic development programs for 2009- 
2013 years of the regions of Azerbaijan. For that reason 7 main economic regions, namely, Aran, Ganja, 
Guba-Khachmaz,Sheki-Upper Shirvan, Nakhchivan, Lankaran economic regions are stastically and 
analitically reviewed including main socio-economic indicators of economic regions. 

Key words: socio-economic development, region, state program, projects 
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Xülasə. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra demokratik dünya birliyinə 
inteqrasiya yolunu seçdi. Müstəqilliyinin ilk illəri hamar olmasa da, xarici siyasətinin başlıca prioritetləri  

müəyyənləşdirildi. Ölkəmizin xarici siyasət xəttinin əsas istiqamətlərindən biri də Avratlantik məkana 
inteqrasiya idi. Bu mənada Azərbaycan Respublikasının Avratlantik strukturlarla əlaqələri, xüsusi ilə NATO 
ilə əlaqələri olduqca vacib idi. SSRİ-nin dağılması, “Soyuq müharibə”nin başa çatması ilə öz fəaliyyətini 
yeni şəraitə transformasiya etmiş beynəlxalq təşkilat NATO ilə Azərbaycanın əlaqələri istər siyasi, istərsə də 
hərbi baxımda respublikamızın maraqları çərçivəsində qurulmuşdur. 

Açar sözlər: beynəlxalq təşkilatlar, təhlükəsizlik, dünya düzəni, transformasiya, antiterror əməliyyatı, 

tərəfdaşlıq 

Qloballaşan müasir dünyada Azərbaycanın da xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri beynəlxalq 
təşkilatlar daxilində fəaliyyətdir. 

II Dünya Müharibəsindən sonra Qərb dövlətlərinin güclü hərbi siyasi bloku olan NATO “Soyuq 
müharibə” başa çatdıqdan sonra fəaliyyətini təhlükəsizlik müstəvisinə transformasiya etmişdir. Əsas 
məsələlərdən biri Avropa təhlükəsizliyini təmin etmək üçün NATO-nun Avropa qolunu gücləndirilmək idi. 

Bu barədə Amerika politoloqu Z.Bjezinskinin demişdi ki, ABŞ-ın ənənəvi lider rolu, Avropa Amerika 
arasında bərabərhüquqlu tərəfdaşlıqla əvəz edilməlidir. Avropada inteqrasiya prosesinin müvəffəqiyyətlə 
nəticələndiyi halda Alyansı məhz bu yolla parçalanmadan (Varşava Paktının qəmli aqibətindən qorxaraq - 
S.M.) xilas etmək mümkündür [5, s.82-90]. 

Azərbaycan öz xarici siyasət prioritetlərindən çıxış edərək Avropa və Transatlantik təhlükəsizlik və 
əməkdaşlıq strukturlarına interqrasiyaya böyük əhəmiyyət verir. Bu sahədə NATO ilə əməkdaşlıq xüsusi  

önəm daşıyır. 
Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri 1992-ci ilin martından başlayır. Belə ki, 1991-ci ilin dekabrında 

NATO Şurasının Brüsseldə keçirilən toplantısının qərarlarına əsasən Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası  
(ŞAƏŞ) fəaliyyətə başladı. Məlumdur ki, 1991-ci ildə SSRİ dağıldıqdan sonra NATO ölkələrinin əsas 
qayğılarından biri İttifaq Respublikalarının gələcək siyasi yolu, həmçinin silahlanma və tərkisilah məsələləri 
idi. Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasında başlıca məqsəd və vəzifə Qərb ilə Şərq arasında 
münasibətlərin inkişafına kömək etmək, təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlığı tənzimləmək idi. 1992-ci 
ilin martında Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının tərkibi genişləndirildi və Azərbaycan da bu struktura 

qəbul edildi. 1997-ci ildən isə bu qurum Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurasına çevrildi ki, Azərbaycan da burda 
təmsil olundu. 
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1994-cü ilə kimi Azərbaycan – NATO əlaqələri epizodik xarakter daşımışdır. Azərbaycanın NATO 
ilə əlaqələri əsasən “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı və “Fərdi tərəfdaşlıq üzrə fəaliyyət planı” 
çərçivəsində həyata keçirilir. “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramı haqqında sənədlər paketi 1994-cü il 
fevralın 8-11-də İstanbulda Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şürasının xarici işlər nazirləri səviyyəsində 
keçirilən sessiyasında Almaniyanın xarici işlər naziri K.Kinkel tərəfindən Azərbaycanın xarici işlər naziri 

Həsən Həsənova təqdim edilmişdi [4, s.70]. 1994-cü il mayın 4-də isə Azərbaycan bu proqrqmı qəbul 
etdiyini bəyan etmiş və bu barədə çərçivə sazişini imzalamışdır [269, s.510]. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 
proqramına qoşulma Azərbaycana NATO təhlükəsizlik sisteminə daxil olan ABŞ və Avropa ölkələri ilə 
beynəlxalq münasibətlərin sivil qaydaları çərçivəsində əməkdaşlıq etmək imkanı verirdi. Bu da öz 
növbəsində Azərbaycan ordusuna NATO-nun hərbi strukturları ilə sülh naminə əməkdaşlıq etmək, ordu 
quruculuğunda onların təcrübəsindən bəhrələnmək, birgə təlimlər keçirmək, kadr hazırlığı və digər sahələrdə  
əlaqəli hərəkət etmək imkanı verirdi. Azərbaycanın “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramına qoşulması həm 

də respublikanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə, beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunmasında 
onun sülhsevər imicinin formalaşmasına şərait yaratmışdır [2, s.413-414]. 

Yeni minillikdə NATO ölkələrinin xarici siyasətində yaranmış manevrlərdən daha təsirli istifadə 
etmək imkanı yaranmışdır. Xüsusilə 2001-ci il 11 sentyabr hadisəsindən sonra bir çox ölkələr, hətta II Dünya  
müharibəsinin acı aqibətindən dərs alan və Alyansın “ittifaq maddəsi”nə qoşulmayan Almaniyanın belə 
hadisələrə münasibəti gözlənildiyindən daha cəsarətli olmuşdu. Kansler H.Şröder sələflərindən fərqli olaraq 
daha böyük cəsarət göstərərək antiterror hərəkatına AFR-in “sərhədsiz dəstək” göstərəcəyi sözünü verdi [3]. 

Federal Hökumət NATO-nun 2 oktyabr 2001-ci il tarixində ilk dəfə ittifaq maddəsinin işlədilməsi qərarına 
qatılmışdı. Dünyada terrorizmə qarşı hərbi əməliyyatlar aktuallaşaraq bu məsələdə NATO yeni cavabdehlik  
anlayışı ilə terorçulara qarşı geniş hərbi əməliyyatlara başladı. 

Belə bir məqamda Ulu Öndər Heydər Əliyev separatçılıqdan və terrordan əziyyət çəkən Azərbaycan 
Respublikasının 11 sentyabr terror hadisələrinə dərhal kəskin münasibətini bildirdi, NATO-nun hərbi 
əməliyyatlarında ölkəmizin dəstəyini ifadə etdi. Məlumdur ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının əsas  
hədəfi - bilavasitə bu təşkilatın iştirakı ilə yaradılacaq istənilən təhlükəsizlik sistemində özünə yer 

tapmaqdan ibarətdir. Bu mənada Azərbaycan NATO ölkələri ilə birlikdə bu alyansın vahid komandanlığı 
altında antiterror əməliyyatlarında, dünyada sülhün və sabitliyin qorunması missiyalarında iştirak edir. 
NATO-nun ikili standartlardan çıxış edərək Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələlərinə biganə yanaşmasına  
baxmayaraq, respublikamızın hərbi kontingenti bu təşkilata daxil olan ölkələrin əsgərləri ilə birlikdə 
Kosovoda, Əfqanıstanda və İraqda üzərinə düşən missiyanı şərəflə yerinə yetirmiş və bununla da dünyada 
sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verməkdədir. 

Məlumdur ki, NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsində başlıca əngəllərdən biri hərbi münaqişələrdi. 
NATO ölkələri münaqişə və hərbi əməliyyatlar regionu ölkələrinin təşkilata alınmasını Alyans ölkələrinin 
təhlükəsizliyinə və sabitliyinə təhdid kimi qəbul edirlər. 

Azərbaycan sonrakı illərdə NATO ilə münasibətləri daha da genişləndirmiş və 2004-cü ilin mayında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsselə səfəri zamanı müdafiə, təhlükəsizlik, informasiya, elm, ətraf 
mühit, mülki planlaşdırılma, inzibati idarəçilik, resurslardan istifadə və s. sahələrlə bağlı məsələləri əhatə 

edən “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı”na qoşulmaq haqqında sənədi NATO-nun baş katibinə təqdim 
etmişdi [2, s.412-435]. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd edirdi ki, ... 
Ümid edirik ki, Avratlantik məkana və onun qonşuluğunda olan ərazilərə daha çox təhlükəsizlik və sabitlik 
gətirə bilmək imkanlarımız artacaqdır [1, s.21-23].  . 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ikili standartlardan çıxış edən NATO Azərbaycanın 44 günlük Vətən 
müharibəsi zamanı bütün müharibə hüquq və qaydalarını pozan, qadağan olunmuş silahlardan istifadə edərək 
müharibə cinayəti törədən Ermənistana qarşı heç bir etiraz etməmişdir. NATO-nun antiterror 

əməliyyatlarında hava məkanını alyans ölkələrinə açan separatçılıqdan, təcavüzdən, işğalçılıqdan əziyyət  
çəkən Azərbaycan 27 sentyabrda Ermənistanın hücumuna qarşı təkbaşına “Dəmir Yumruq” hərbi əməliyyatı 
keçirərək qələbə çaldı və tarixi ədaləti özü bərpa etdi. Bununla NATO-nun əməkdaşlıq etdiyi Qafqaz 
regionunun müəyyən hissəsinə sülhü özü gətirdi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА-НАТО 
Магеррамова С.С. 

 

После обретения независимости Азербайджанская Республика выбрала путь интеграции в 
демократическое мировое сообщество. Хотя первые годы независимости не были гладкими, 
основные приоритеты внешней политики были определены. Одним из основных направлений 
внешней политики нашей страны была интеграция в евроатлантическое пространство. В этом смысле 
отношения Азербайджанской Республики с евроатлантическими структурами, особенно с НАТО, 
были очень важны. С распадом СССР и окончанием «холодной войны» международная организация 
трансформировала свою деятельность в новые условия. Отношения между НАТО и Азербайджаном 
были установлены в интересах нашей республики, как в политическом, так и в военном отношении. 

Ключевые слова: международные организации, безопасность, мировой порядок, 
трансформация, антитеррористическая операция, партнерство 

SUMMARY 

AZERBAIJAN-NATO RELATIONS 

Maharramova S.S. 
 

After gaining independence, the Republic of Azerbaijan has chosen the path of integration into the 
democratic world community. Although the first years of independence were not smooth, the main priorities 
of foreign policy were identified. One of the main directions of our country's foreign policy was integration 
into the Euro-Atlantic space. In this sense, the relations of the Republic of Azerbaijan with Euro-Atlantic 
structures, especially with NATO, were very important. With the collapse of the USSR and the end of the 

Cold War, the international organization transformed its activities into new conditions. Relations between 
NATO and Azerbaijan were established in the interests of our republic, both politically and militarily. 

Key words: international organizations, security, world order, transformation, anti-terrorist 
operation, partnership 
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Açar sözlər: xarici siyasət, Ulu öndər, sammit, konflikt, ATƏT, bəyannamə, Azərbaycan Ordusu 

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin ilk illərində xarici siyasətini çox çətin bir şəraitdə 
reallaşdırmağa çalışırdı. Ölkədə Xalq Cəbhəsi, Müsavat hakimiyyətinin səriştəsiz xarici siyasət kursu da  
problemləri xeyli dərinləşdirmişdi. 1993 – cü ilin 15 İyununda xalqın təkidli tələbi ilə Ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü haqda əsl həqiqətlərin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox önəmli rol oynamış bir hadisə oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev xarici  
siyasətdə buraxılmış səhvləri ardıcıllıqla və zərgər dəqiqliyi ilə düzəltməyə başladı. Bu məqam özünü 
xüsusilə Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktində biruzə verirdi. Budapeşt və Lissabon 
sammitlərində Azərbaycan xarici siyasəti əhəmiyyətli uğurlara nail oldu. 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/tr/dis-politika/main-content-05/kueresellesme-caginda-dis-politika.html
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Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən ölkəmizdə möhkəm 
siyasi sabitlik yarandı. Bu isə xarici siyasətimizə də müsbət təsir göstərdi. ATƏT -in üzvü olan ölkələrin 
dövlət və hökümət başçılarının növbəti zirvə görüşü 1999 – cu il noyabrın 18 -də İstanbul şəhərində 
fəaliyyətə başladı. Toplantıda Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin də qarşısında çox vacib 
vəzifələr dururdu. Tarix təsdiqlədi ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan diplomatiyası 

bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə və yüksək səviyyədə gəldi. Danışıqların bütün gedişatı boyunca   Ulu 
öndər bütün səviyyələrdə ki, görüşlərdə daim iqtisadi, siyasi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərini önə 
çəkir, xarici diplomatları qoyulan məsələlərə inandırırdı. 

İstanbul sammiti XX əsrin sonlarında reallaşan böyük hadisələrindən biri kimi xarakterizə edən cəhət 
burada beynəlxalq əhəmiyyətli, regionda diplomatik fəaliyyəti istiqamətləndirəcək üç vacib sənədin qəbul  

edilməsi idi. Birinci sənəd İstanbul xartiyası idi. Qəbul edilmiş xartiyanın başlıca məqsədi Avropada sülhü 
və təhlükəsizliyi təmin etmək, əmin – amanlıq yaratmaq, ölkələrin inteqrasiyasını təmin etmək, ölkələrin 
ərazi bütövlüyünü qorumaq və meydana çıxa biləcək konfliktlərin qarşısını vaxtında almaq, onları sülh yolu 
ilə həll etmək, demokratiyanı daha da inkişaf etdirmək idi. İkinci mühüm sənəd Avropada adi silahlı 
qüvvələr haqqında müqavilənin imzalanması idi. Ulu öndər Heydər Əliyev həmin müqavilənin Avropa  
miqyasında sabitliyin təmin olunmasında, həmçinin regionda mühüm əhəmiyyətindən bəhs etmiş, sənədin 
xüsusi əhəmiyyətini vurğulamışdı. Zirvə görüşündə əldə olunmuş üçüncü önəmli nəticə siyasi bəyanat 
olmuşdu. Bəyanat mövcud konfliktlərin həlli problemini özündə əks etdirirdi. Bəyanatda Azərbaycan – 

Ermənistan prezidentlərinin birbaşa görüşləri yüksək qiymətləndirilirdi. Zirvə görüşündə Ulu öndərin önəmli 
təşəbbüslərindən biri siyasi konfliktlərin meydana gəlməsinə yol verməmək, sosial – siyasi sabitliyi təmin 
etmək məqsədilə Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaradılmasına göstərilən ilk 
təşəbbüs idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin və xarici siyasətimizin daha bir uğuru toplantıda mədəniyyət 
diplomatiyasına söykənmək və danışıqları bəşəri sərvətlərə hörmət ruhunda aparmaq idi. Bu baxımdan 
noyabrın 19-da Heydər Əliyevlə Almaniya Federativ Respublikasının o zamankı kansleri Herhard Şreder 

arasında görüş səciyyəvi idi. Bu görüşdə Ulu öndər “alman xalqının mədəni irsinə dərin hörmət etdiyini və 
buna görə də Azərbaycan muzeylərində saxlanılmış nadir əsərlərdən söhbət açmış, Almaniyaya məxsus olan 
qiymətli klassik əsərlərin geri qaytarılmasına Azərbaycanın tərəfdar olduğunu bildirmişdi”. Səmərəli 
danışıqların sonunda iki ölkə liderləri bu məsələ ilə bağlı rəsmi sənəd də imzalamışdılar. Bu sənədin 
imzalanması sosial-mədəni problemlərin sivil həlli sahəsində Azərbaycan Respublikasınınn xarici siyasət 
sferasında ilk önəmli hadisə olmuşdur. Respublika mədəniyyət abidələri üzrə 50 ekspert arasında aparılmış 
sorğunun nəticələrinə görə, 38 ekspert Almaniyaya məxsus klassik əsərləri qeyd-şərtsiz qaytarmağı, 3 nəfər 

müəyyən siyasi dividentə nail olmaq şərtilə, 9 nəfər isə Almaniya tərəfinin ehtiyaclarına investisiya qoyacağı  
təqdirdə qaytarmağı tövsiyyə etmişdilər. Lakin Azərbaycan Almaniyaya ilə hərtərəfli tərəfdaşlığı inkişaf 
etdirmək məqsədilə həmin klassik sənəd nümunələrini heç bir ilkin şərt irili sürmədən qaytarmaq mövqeyinə 
üstünlük vermişdi. Ötən illər ərzində də Azərbaycan dövləti bu xarici siyasət kursuna sadiqliyini dəfələrlə 
sübuta yetirmişdir. 

ATƏT -in Parlament Assambleyasının sədri xanım Helle Den ilə görüşündə Ulu öndər Heydər Əliyev 

son dərəcə vacib problem kimi Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktinin sülh yolu ilə aradan 
qaldırılmasında ATƏT-in Parlament Assambleyasının potensialından daha səmərəli istifadə olunması 
yollarını da geniş müzakirə etmişdi. Xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyev siyasi liderliyi İstanbul  
zirvə görüşündə dövləti mənafelərimiz naminə, xüsusilə Ermənistan – Azərbaycan konfliktinin sülh yolu ilə 
həlli naminə aparıcı dünya dövlətlərinin siyasi dəstəyini almaq üçün möhkəm siyasi iradə və yüksək 
peşəkarlıq nümayiş etdirmiş, Azərbaycan Respublikasının İstanbul xartiyasına sadiq qalacağına hər kəsi bir  
daha inandırmışdı. Həmçinin Ulu öndər Azərbaycanın Yeni Avropaya ləyaqətlə daxil olacağını  bəyan etmiş, 

dünyanın tanınmış siyasətçilərini Azərbaycanın demokratiya və hüquqi dövlət quruculuğu yollarında 
olduğuna inandırmış, uğurla və qətiyyətlə rəhbərlik etdiyi xalqının və dövlətinin siyasi və mənəvi nüfuzunu 
xeyli yüksəklərə qaldırmışdı. İstanbul zirvə görüşündə və ondan əvvəl ki, görüşlərdə dövləti mənafelərimiz 
naminə aparılan məqsədyönlü, uzaqgörən xarici siyasətin nətəcəsi idi ki, 25 Yanvar 2001-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Avropa Şurası kimi nüfuzlu quruma tamhüquqlu üzv qəbul olundu. Bu quruma qəbul olunana 
qədər ki, müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Avropa Şurası ilə sıx qarşılıqlı təmaslar yaratmış, 
Azərbaycan cəmiyyətində gedən demokratikləşdirmə proseslərinə bu təşkilatın diqqətini daim cəlb etmişdi. 

Həmin dövrün reallıqlarından yanaşsaq Avropa təşkilatları, Avropa Şurası yaxşı başa düşürdü ki, 
Azərbaycan Respublikası yeni müstəqilliyini elan etmiş, totalitar sovet rejimindən demokratik inkişaf yoluna 
qədəm qoymuş bir dövlətdir. Belə şərait bir çox çətinliklər doğurur. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq 
konfliktlərin həllini tələb edir. Konfliktlərin minimuma endirilməsinə yönəldilmiş, insan hüquq və 
azadlıqlarının təmin edilməsi, dövlət-vətəndaş münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilik 
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bazasının yaradılması intellektual səylər tələb edirsə, qəbul edilmiş qanunların real, həqiqi tətbiqi isə son  
dərəcə dəqiq, “işləyən” sosial-psixoloji mexanizmlərin işlənib hazırlanmasına da ehtiyac yaradır. Digər 
tərəfdən, qəbul edilmiş qanunların həyata keçirilməsi cəmiyyətin mövcud siyasi şüurundan və siyasi 
mədəniyyətindən də xeyli dərəcədə asılıdır. Avropa təşkilatları, Avropa Şurası və digər qurumlarda görürdü 
ki, gənc Azərbaycan dövləti və onun uzaqgörən lideri demokratiya quruculuğu yollarında üzə çıxan 

konfliktlərin həllində səriştəli siyasət yürütməyə çalışır və əksər hallarda da buna uğurla nail olur. 
Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması istiqamətində 

30 ilə yaxın aparılan sülh danışıqları Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe səbəbindən heç bir 
nəticə vermədi. Düşmən əbədi və əzəli torpaqlarımızı bütün beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq işğal 
altında saxlamaqda davam edirdi. Düşmən cəbhədə tez-tez təxribatlar törətməkdən də çəkinmirdi. 2016-cı 

ilin Aprel döyüşlərində Azərbaycan Ordusu düşmənə yerini göstərdi. Lakin mənfur düşmən bundan sonra da 
reallığı görmək istəmədi. Nəhayət, Azərbaycan öz doğma torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün Ali Baş 
Komandanın əmri ilə əks-hücum əməliyyatlarına başladı. Azərbaycan Ordumuzun sentyabrın 27-də 
Qarabağda başladığı uğurlu əks-həmlə əməliyyatları nəticəsində noyabrın 9-dək davam etdi. İşğal altında 
qalan şəhər və kəndlərimiz yağılardan təmizləndi. 

Azərbaycan Böyük Qələbənin ilk addım səslərini noyabrın 8-də Qarabağın ürəyi sayılan, incisi hesab 
olunan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyi ilk saatlarda eşitdi. Bəli, bu qədim yurd yerimizin xilası ilə tam  
qələbəmizə yol açıldı. Düşmənin ağ bayraq qaldırmaq və kapitulyasiya etməkdən başqa yolu qalmadı. 

Döyüşlərdə bütün dünya Azərbaycan xalqının əzmini, Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini aydın 
gördü. Vətənpərvər xalqımızın öz Prezidentini necə dəstəklədiyi, onun ətrafında sıx birləşdiyi bir daha  
təsdiqləndi. “Ali Baş Komandanın bircə əmrinə müntəzirik”,– deyən Azərbaycan əsgər və zabitləri öz 
sözlərinin sahibi olduqlarını döyüşdə sübuta yetirdilər. 

Budapeşt və Lissabon sammitlərində, xüsusən də İstanbul zirvə toplantısında əsası Ulu öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş xarici siyasət sahəsindəki uğurlarımız onun siyasi kursunun layiqli davamçısı 
prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirildi. 30 ilə yaxın davam edən erməni işğalına  

son verildi. Bu uğurun təməli isə yuxarıda qeyd olunan sammitlərdə qoyulmuşdu. Qələbəmiz üçün siyasi- 
hüquqi zəmin məhs həmin sammitlərin sənədlərində öz əksini tapırdı. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГЕЙДАР АЛИЕВ - ОСНОВОПОЛОЖНИК НАШИХ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ УСПЕХОВ. 

 

Очередной саммит глав государств и правительств стран-участниц ОБСЕ начался в Стамбуле 
18 ноября 1999 года. Принятые на саммите документы имели особое значение с точки зрения 
интересов Азербайджана, так как на саммите обсуждались вопросы, касающиеся безопасности стран 
в ХХI веке, обеспечения мира и развития демократии. 

В результате целенаправленной, дальновидной внешней политики, проводимой в интересах 
нашего государства на Стамбульском саммите и до 25 Января 2001 года, Азербайджанская 

Республика стала полноправным членом такого влиятельного органа, как Совет Европы. 
Наши успехи в области внешней политики, заложенные Великим лидером Гейдаром Алиевым 

на Стамбульском саммите, успешно продолжил Президент Ильхам Алиев, достойный продолжатель 
его политического курса. Армянская оккупачия, длившаяся почти 30 лет, закончилас. 

Ключевые слова: внешняя политика, Великий лидер, саммит, конфликт, ОБСЕ, 
декларация, Азербайджанская армия. 



104  

SUMMARY 

 

NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV IS THE FOUNDER OF OUR 

SUCCESS IN FOREIGN POLICY 

 

The next summit of the heads of state and goverment of the OSCE member states began in İstanbul on  
November 18, 1999. The documents adopted at the summit were of special importance from the point of 
view of Azerbaijan`s interests, as the issues related to the security of the coumtries in the XXI century, 
ensuring peace and developing democracy were discussed at the summit. 

The Istanbul summit and the meetings that preceded it were the result of a purposeful, far-sighted 

foreign policy pursued in the interests of our state. On January 25, 2001, the Respublic of Azerbaijan became 
a full member of such an influental body as the Council of Europe. 

Our successes in the field of foreign policy, founded by the great leader Heydar Aliyev at the Istanbul 
summit, were successfully continued by President Ilham Aliyev, a worthy successor of his political course. 
The armenian occupation, which lasted for almost 30 years, was ended. 

Key words: Foreign policy, Great leader, summit, conflict, OSCE, declaration, Azerbaijani army. 
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Açar sözlər: Şimali Azərbaycan, Rusiya imperiyası, Nuxa qəzası, erməni təxribatları, soyqırım 

siyasəti, Zaqafqaziya Seymi 

Cənubi Qafqazın Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olunması ilə çarizm tərəfindən Qacar İranı və 
Osmanlı dövlətinin ərazilərindən tarixi Azərbaycan torpaqlarına köçürülmüş ermənilər daim xalqımıza qarşı  
xəyanətkar və məkrli əməllər etmiş, onların törətdikləri bu əməlləri barədə tarixi qaynaqlarda, sənədlərdə  
çoxsaylı məlumatlar hifz olunmaqdadır. Onlar çar Rusiyası dönəmində olduğu kimi, Müvəqqəti hökumət, 
eləcə də bolşevik iqtidarı illərində də rejimin “sədaqətli” xidmətçiləri qismində hakimiyyətin müxtəlif, o 
cümlədən ən yüksək pillələrində təmsil olunmuş, Rusiya Cənubi qafqazla bağlı siyasətinin həyata keçirilməsi 

zamanı daim erməni amilindən yararlanmışdı. 
1917-ci ildə Rusiya imperiyasında baş vermiş təlatümlü hadisələr Cənubi Qafqazın da siyasi 

həyatından izsiz keçməmişdir. Çarizmin devrilməsindən sonra hakimiyyətə gəlmiş Müvəqqəti Hökumətin 
Cənubi Qafqazdakı yerli idarə orqanı olan Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi öz sələfinin erməniləri himayə  
siyasətini davam etdirirdi. Ermənilər də yeni hökumətin himayə siyasətinə arxalanaraq, müsəlman əhaliyə  
münasibətdəki məkrli niyyətlərini həyata keçirməyə başlayırlar [3, s. 69-70]. Onlar Müvəqqəti Hökumətin 
yerli hakimiyyət orqanlarına məktublarında yerli müsəlman əhaliyə hər cür qara yaxmaqdan çəkinmirdilər. 
Səbətli kəndinin erməni əhalisinin səlahiyyətli nümayəndəsi Sofyanın 1917-ci ilin sentyabrında Xüsusi 

Zaqafqaziya Komitəsində erməniləri təmsil edən Papacanova göndərdiyi teleqramında Nuxa əyalətində 
müsəlman dəstələrinin fəaliyyətindən bəhs edilirdi [2, v. 80]. Teleqramda erməni nümayəndələri 
müsəlmanları cəzalandırmaq üçün bölgəyə əsgəri hissələrin göndərilməsində israr edirdilər. 

Özlərini məzlum, əzilən xalq kimi təqdim etməyə çalışan ermənilər guya ki, gözlənilən müsəlman 
təhlükəsindən onları qorumaq üçün qəzaya daha çox hökumət qüvvələrinin göndərilməsinin vacibliyi barədə 
hakimiyyət orqanlarını inandırmağa çalışırdılar. Nuxa erməniləri tərəfindən Tiflisə, Papacanova göndərilmiş 

1917-ci il 9 noyabr tarixli bir başqa teleqramda Nuxa şəhərində və qəzada ermənilərin “acınacaqlı 
vəziyyətindən”, şəhərin silahlı dəstələrin terroruna məruz qalmasından bəhs olunurdu. Sənəddə пгнф лш, 
gecə saat 6-dan sonra ermənilərin evlərinə girərək qapıları bağlayıb səhərə kimi çölə çıxa bilmədiyi qeyd 
olunurdu. İddia edilirdi ki, Nuxa bölgəsində ermənilərin mövcudluğuna son qoymaq məqsədi daşıyan 
hansısa bir qüvvə fəaliyyət göstərir. Daha sonra göstərilirdi ki, sözügedən silahlı dəstə erməni milisinə 
hücum edib. Buna görə də həmin teleqramda bildirirdilər ki, qaladakı kazarmadan əlavə şəhərdə hərbi 
hissələrin yerləşdirilməsi üçün daha bir-neçə münasib bina vardır. Bununla da ermənilər tezliklə Nuxaya 

hərbi alayların göndərilməsinə ümidlərini ifadə etmiş olurdular. 
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Qəza əhalisini erməni məkrindən qorumaq üçün əllərindən gələni edən Kərim Əsgərov, Kərim Qasım- 
Ağayev və Məşədi Kərimovun timsalında Nuxa şəhər nümayəndələri Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin 
qəzadakı vəziyyətlə bağlı sorğusuna cavabında şəhərdə asayişin bərpa olunduğunu və yolların quldurlardan 
təmizləndiyini, qəzaya kazak dəstələrinin göndərilməsinə heç bir ehtiyacın olmadığını bildirirdilər [2, v. 
119]. Yerli müsəlman əhali də müxtəlif yollarla bura kazak dəstələrinin göndərilməsinə mane olmağa 

çalışırdı. Onlar əsgərlər üçün nəzərdə tutulmuş binalara od vururdular [2, v. 102-103]. 
Nəyin bahasına olursa olsun Nuxa qəzasına hərbi qüvvə göndərmək üçün bəhanə axtaran Xüsusi  

Zaqafqaziya Komitəsinin üzvü, erməni Papacanovun Nuxaya, məntəqə erməni komitəsinin sədri Manukova, 
şəhər başçısı Adilxan İlisululuya, erməni hərbi hissəsinin komissarı Saşabek Məlik-Allahverdova, Müsəlman 
Milli Komitəsinin sədri Abdulla bəy Əfəndiyevə teleqramında deyilirdi: “Qarnizon rəisindən (Nuxadakı - 

Ə.M.) qəzaya batareya və pulemyot rotasının göndərilməsini xahiş edən həyəcanlı xəbər alınmışdır. Şəhər və  
qəza hansı vəziyyətdədir?...Hərc-mərcliyin ləğv edilməsi məqsədilə hansı tədbirlər görülür. Quldur hərəkatı 
hansı xarakter daşıyır. Bu hərəkat milli xarakter daşıyırmı? Nümayəndələr (şəhərin müsəlman nümayəndələri 
– Ə.M.) kazak dəstəsini göndərməməyi xahiş edirlər. Bəs sizin bu barədə fikriniz necədir” [2, v. 119]. 

Əslində bu, gözdən pərdə asmaq üçün edilən müraciət idi. Çünki, o eyni vaxtda Yelizavetpola, ordu 
komandiri Kostinə teleqramında Nuxa qəzasından hər gün quldurluq, talan və ölümlə bağlı həyəcanlı 
xəbərlərin alındığını bildirməklə buna son qoymağı tələb edirdi [2, v. 64]. Papacanov 4-cü erməni atıcı 
alayının komandiri polkovnik Osepyana və praporşik Kazaryana göndərdiyi teleqramda isə göstərirdi ki,  
“Nuxa qəzasında ermənilərə zorakılıq və hücumlar edənlərə qarşı, oradan gəlmiş erməni nümayəndələrinin 

arzusuna uyğun şəkildə tədbirlər görülür və bunu bizim şanlı atıcılarımıza çatdırın. Ora bir kazak yüzlüyü 
göndərilmiş, digəri isə bu günlərdə göndəriləcək. Erməni əhaliyə silah verilməsində israr edirəm...” [2, v. 
100]. Bütün bu faktlardan Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin üzvü Papacanovun timsalında bu idarə orqanının 
müsəlman əhaliyə münasibətdəki siyasətinin əsil mahiyyəti çılpaqlığı ilə aydın olur. 

Tədqiqatçı H.Manaflının fikrinə görə həmin dövrdə Ter-Qriqoryan qısa müddətli hakimiyyəti 
dövründə milli zəmində toqquşmalar nəticəsində Şəkinin 20 kəndi viran edilmişdi [4, s. 14]. 

Lakin xalqımızın mənfur düşmənin xislətinə yaxşı bələd olan nümayəndələri yerllərdə əhalini səfərbər 
edə bilməsi nəticəsində hakimiyyətin təzyiqlərini dəf etmək və erməni fitnəkarlığının qarşısını vaxtında 
almaq mümkün oldu. Azərbaycan xalqı, Müzəffər Ordumuz, Ali Baş Komandan, prezident İlham 

Əliyevin başçılığı altında cəmi 44 gün ərzində mənfur düşməni darmadağın edərək 30 illik işğal 

faktına son qoyan tarixi qələbə çaldı. Məğlub edilmələrinə, sarsıdıcı zərbə almalarına baxmayaraq  

xalqımıza qarşı daim məkrli niyyətlərini gerçəkləşdirməyə çalışmış mənfur qonşularımızın xislətlərini  

heç vaxt unutmamalıyıq. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРОВОКАЦИИ АРМЯНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ В НУХЕ В 1917 ГОДУ 

Маммадов А.Ф. 

 

В статье рассматриваются политические события на Южном Кавказе в новой политической 

ситуации сложившиеся после октябрьского переворота в России и провокационные действия армян в 
северо-западном регионе Азербайджана. Делается вывод, что Особый Закавказский Комитет, 
местный руководящий орган Временного правительства на Южном Кавказе, также продолжал свою 
политику в защиту армян и их использования против местного мусульманского населения. 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, Российская империя, Нухинский уезд, армянские 
провокации, политика геноцида, Закавказский Сейм 
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SUMMARY 

PROVOCATIONS OF ARMENIAN NATIONALISTS IN NUKHA IN 1917 

Mammadov A.F. 

 

The article examines the political events in the South Caucasus in the new political situation after the 
October coup in Russia and the provocative actions of the Armenians in the north-western region of 
Azerbaijan. It is concluded that the Special Transcaucasian Committee, the local governing body of the 
Provisional Government in the South Caucasus, also continued its policy of protecting Armenians and using 
them against the local Muslim population. 

Key words: Northern Azerbaijan, Russian Empire, Nukha district, Armenian provocations, genocide 
policy, Transcaucasian Seim 
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Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2001-ci il sentyabrın 11-də baş verən terror aktları Azərbaycan-İsrail 

siyasi münasibətlərinə də təsir etdi və qarşılıqlı məsləhətləşmələrin intensivləşdirilməsi  zərurətini yarandı. 
Azərbaycan Respublikası uzun illər ərzində erməni terrorundan əziyyət çəkən dövlət kimi antiterror 
fəaliyyətində fəal iştirak etməyə başladı. Hadisələrdən az sonra İsrail Dövləti Azərbaycan Respublikasına  
yeni səfirini göndərdi. İsrail Dövlətinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eytan Naye 2001-ci 
ilin oktyabr ayında öz etimadnaməsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etdi  
[4]. Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək üçün böyük potensialın olduğu vurğulandı. 

2001-ci il dekabrın 23-26-sı tarixlərində İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin Baş Direktorunun müavini 

David Peleqin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər etdi. Nümayəndə heyəti Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinin Sədri M.Ələsgərov, Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti İlham Əliyev, 
Baş Nazirin müavini A.Şərifov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının xarici əlaqələr 
şöbəsinin müdiri N.Məmmədov, Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri V.Quliyev, müavinləri 
X.Xələfov və A.Əzimov, millət vəkilləri ilə görüşlər keçirdilər. Keçirilən görüşlərdə ikitərəfli münasibətlər, 
iki ölkə arasında mövcud olan əməkdaşlığın daha yeni bir səviyyəyə qaldırılması, İsraildə Azərbaycan 

səfirliyinin açılması, Azərbaycan iqtisadiyyatına İsrailin investisiya qoymasının mümkünlüyü, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi, İsrail-Fələstin münaqişəsi və regionda geosiyasi vəziyyət, iki ölkənin həm 
dövlətlərarası, həm də parlamentlərarası münasibətləri, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, 
terrorizmə qarşı mübarizə, regional münaqişələrin həlli, regionda İranın və Rusiyanın təsiri, təhlükəsizlik  
problemləri, Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin İsrailə planlaşdırılan səfəri, Azərbaycan-İsrail 
iqtisadi əməkdaşlığı və bu münasibətlərə dair hüquqi bazanın yaradılması kimi məsələlər müzakirə olundu. 

Qarşılıqlı münasibətlərin aktual problemləri Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Vilayət 
Quliyevin 2002-ci il martın 18-də İsrail Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Eytan Nayeni ilə görüşündə də müzakirə edildi. Görüşdə Vilayət Quliyev və Eytan Naye iki ölkə 
arasındakı əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair ətraflı fikir mübadiləsi apardılar. Görüşdə qarşılıqlı maraq 
doğuran bir sıra digər məsələlər də müzakirə olundu. Hər iki tərəf siyasi, ticarət-iqtisadi, elmi-texniki, 
mədəni və humanitar əlaqələrin inkişafında maraqlı olduqlarını bildirdilər gərgin vəziyyətini yumşalda 
bilərdi. 

İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına dair məsələlərin müzakirəsi mütəmadi olaraq aparılırdı. 
Belə ki, 2002-ci il may ayının 14-16-da İsrail Knessetinin deputatı Roman Brofman Azərbaycan 

Respublikasına səfər etdi. O, Milli Məclisin Sədri M.Ələsgərov, millət vəkilləri, gənclər, idman və turizm 
naziri və xarici işlər nazirinin müavini tərəfindən qəbul olundu. Görüşlərdə Azərbaycan-İsrail münasibətləri, 
iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair müqavilə-hüquq bazasının yaradılması, Yaxın Şərq 
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və Dağlıq Qarabağ münaqişələri, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq, parlamentlərarası əlaqələr, 
iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində əməkdaşlıq, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması və Azərbaycan 
Respublikasının xarici işlər nazirinin İsrailə səfəri kimi məsələlər müzakirə olundu. 

Səfər parlamentlər arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətli oldu. 

Müzakirələr göstərdi ki, qarşılıqlı münasibətlərin böyük potensialı vardır. Belə ki, İsrail Knessetinin deputatı  
Amnon Kohen 2002-ci il sentyabrın 3-5-də Azərbaycan Respublikasına səfər etdi. Səfər zamanı A.Kohen də 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri M.Ələsgərov, millət vəkilləri S.Seyidov, H.Osmanov, 
gənclər, idman və turizm naziri Ə.Qarayev və xarici işlər nazirinin müavini X.Xələfov tərəfindən qəbul 
olundu. Görüşlərdə Azərbaycan-İsrail münasibətləri, iki ölkə arasında münasibətlərin genişləndirilməsi üçün 
müqavilə-hüquq bazasının yaradılması, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq, parlamentlərarası münasibətlər, 

iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində əməkdaşlıq, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması və Azərbaycan 
Respublikasının xarici işlər nazirinin İsrailə səfəri kimi məsələlər müzakirə olundu. 

İki ölkə arasında münasibətlərin, o cümlədən siyasi əməkdaşlığın inkişafı məsələləri Vilayət Quliyev 
2002-ci il sentyabrın 12-də İsrail Dövlətinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eytan Nayeni 
qəbul edərkən müzakirə edildi. Onlar ikitərəfli əlaqələrin bir çox sahələrdə genişlənməsinə, o cümlədən 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın davam etdirilməsinə tərəfdar olduqlarını 
bildirdilər. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Vilayət Quliyevin İsrail Dövlətinə 
yaxın gələcəkdə nəzərdə tutulmuş rəsmi səfəri ilə bağlı bir sıra məsələlər də müzakirə edildi [1]. 

İsrail Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyinin MAŞAV Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru David 
Kohen və bu mərkəzin ekspertləri Doktor Maya Qlasserman, Uzi İsrail və Mikki Qurelikin 2002-ci il 
oktyabrın 23-24-də Azərbaycan Respublikasına səfəri və bir sıra vəzifəli şəxslərlə görüşləri qarşılıqlı 
münasibətlərdə yeni bir addım oldu. Görüşlərdə iki ölkənin əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə 
edildi və böyük perspektivlərinin olduğu vurğulandı. 

İki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr davam edirdi. İkitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlərə 
dair fikir mübadiləsinə ehtiyac var idi. Ona görə də 2003-cü il avqustun 27-30-da Azərbaycan Respublikası 

Xarici İşlər Nazirliyinin İkinci Ərazi İdarəsinin rəisi başda olmaqla nümayəndə heyəti İsrail Dövlətinə səfər 
etdi. Danışıqlar zamanı siyasi məsləhətləşmələr aparıldı. İkitərəfli regional və beynəlxalq məsələlərə 
yanaşmada tərəflərin baxışlarında oxşarlıqlar var idi. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri İlham Əliyevin 2003-cü il oktyabrın 28-də İsrail Dövlətinin 
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eytan Nayeni onun xahişi ilə qəbul edərkən keçirilən görüşdə iki 
ölkə arasında əlaqələrin yüksələn xətlə inkişafından söhbət açıldı [1]. 

İki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr də davam etdirildi. Belə ki, 2005-ci il 28-30 mart tarixlərində 

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini A.Əzimov iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri 
arasında aparılan siyasi məsləhətləşmələrin davamı olaraq İsrailə səfər etdi. Məsləhətləşmələrdə iki ölkə 
arasında təhlükəsizlik sahəsində və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 
edildi. Cavab olaraq 2005-ci il 1-4 may tarixlərində İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyəti 
Azərbaycana səfər etdi. Səfər zamanı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında və Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər və İsrail Xarici 
İşlər Nazirliyi haqqında təqdimetmə mərasimi keçirildi. 

Növbəti ildə də siyasi dialoq davam etdirildi. Belə ki, 2006-cı il iyunun 16-da Prezident İlham Əliyev 

Türkiyədə səfərdə olarkən Ankarada İsrail Baş Nazirinin müavini Şimon Peresi qəbul etdi. Görüşdə qarşılıqlı 
maraq doğuran bir sıra məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı [2]. Tərəflər müdafiə və təhlükəsizlik 
sahələrində əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini bildirdilər. Bu sahələrdə müzakirələrin 
keçirilməsini uyğun gördülər. 

İki ölkə arasında münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2007-ci il 
yanvarın 26-da İsrailin Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri Tsipi Livni ilə Davosda təşkil olunmuş 
Dünya İqtisadi Forumu çərşivəsində keçirilən görüşündə müzakirə edildi. Görüşdə iqtisadiyyat, müdafiə və 

təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın davam etdirilməsinin faydalı olduğu qeyd edildi, həmçinin, 
Azərbaycan ilə İsrail arasında münasibətlərin sahələrdə mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Əməkdaşlığı gücləndirmək üçün müəyyən tədbirlərin və qarşılıqlı 
səfərlərin əhəmiyyəti vurğulandı. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, iki ölkə arasında siyasi sahədə əməkdaşlıqda parlamentlər də özünəməxsus 
rol oynayırdılar. Xarici işlər naziri E.Məmmədyarovun 2007-ci il aprelin 16-da İsrail parlamenti – Knessetin 
spikerinin müavinləri Amnon Kohen və Qideon Saarın rəhbərlik etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşündə 

tərəflər Azərbaycan və İsrail arasında əməkdaşlığın siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə davam etdirilməsinə və 
daha da genişləndirilməsinə dair müzakirə apardılar, yeni yaradılmış Azərbaycan – İsrail Beynəlxalq 
Assosiasiyasının ikitərəfli əlaqələrdə mühüm bir addım olduğunu vurğuladılar. İsrail parlamentariləri 16 
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aprel tarixinin Holokost qurbanlarının anma günü olduğunu xatırladaraq, Azərbaycanda da bu günün qeyd 
edilməsini müsbət qiymətləndirdilər. Ölkəmizdə yəhudi icmasının fəaliyyəti üçün yaradılmış şəraitdən 
məmnunluq ifadə edildi. Nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində də görüşlər keçirdi.  
Görüşlərdə hər iki ölkənin parlamentləri arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulandı. 

Qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf yolları 2007-ci il mayın 31-də Prezident İlham Əliyevin Prezident 

sarayında MDB Yəhudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Lev Levayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edərkən müzakirə olundu. Görüşdə vurğulandı ki, Azərbaycanda tarixən millətlərarası, 
konfessiyalararası münasibətlər qarşılıqlı hörmət və dostluq əsasında qurulmuşdur. Xüsusi qeyd olundu ki, 
Azərbaycanda milli-dini tolerantlıq yüksək səviyyədədir və bu müsbət ənənə uğurla davam etdirilir. 

İsrailin Baş Nazirinin müavini, strateji planlaşdırma naziri Aviqdor Libermanın rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin 2007-ci ilin avqust ayında Azərbaycana səfəri qarşılıqlı münasibətlərdə yeni bir addım 

oldu. Nümayəndə heyətini avqustun 16-da Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Prezident 
sarayında qəbul etdi. Azərbaycanda siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əldə edilən uğurlar barədə danışdı,  
nümayəndə heyətinin Bakıdakı və Azərbaycanın digər bölgələrində görüşlərinin səmərəli keçəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirdi. Aviqdor Liberman Azərbaycana ilk səfərini və bu səfər zamanı Ümummilli lider 
Heydər Əliyev ilə keçirdiyi görüşü məmnuniyyətlə xatırladı. O, səfərindən keçən on il ərzində Azərbaycanda 
çox böyük dəyişikliklərin, inkişafın şahidi olduğunu və aparılan quruculuq işlərinin onda böyük təəssürat  
yaratdığını vurğuladı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Yaxın, Orta Şərq regionunda baş verən proseslər iki ölkə arasındakı əlaqələrə 

təsirsiz ötüşmürdü. İsrail – Fələstin münaqişəsinin həll edilməməsi, Fələstin torpaqlarının işğalı və 
qaçqınların acınacaqlı vəziyyəti müsəlman ölkələrində ictimai rəyə ağır təsir edirdi. Müsəlman ölkəsi, lakin 
dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda da insanlar bu məsələyə həssaslıqla yanaşırdılar. Belə vəziyyət 
Azərbaycan – İsrail münasibətlərinin inkişafını ləngidən amillərdən biri idi. Bu təsir xüsusilə İsraildə 
Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin açılmamasında özünü göstərirdi. Azərbaycan Respublikasının İslam 
Konfransı Təşkilatının üzvü olması və İran ilə əməkdaşlığı İsraildə diplomatik missiyanın açılmasına 

maneəçilik törədirdi. Bütün bu mürəkkəbliklərə baxmayaraq, Azərbaycan – İsrail strateji əməkdaşlığı inkişaf 
edirdi. AZAL kompaniyası İsraildə fəaliyyət göstərirdi. Hələ 2007-ci il avqustun 27-dən İsraildəki 
Azərbaycan konqresi Azərbaycan xalqının və hökumətinin maraqlarını ifadə etməyə başlamışdı. Konqres 
həmçinin İsraildə Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzini təsis etmişdi. Həmin mərkəz İsrail və Azərbaycan 
arasında ikitərəfli mədəni münasibətlərin inkişafında həlledici rol oynamağa başlamışdı. 

İki ölkə arasında siyasi-diplomatik münasibətlərin dinamik inkişafının məntiqi yekunu İsrail 

Dövlətinin Prezidenti Şimon Peresin 2009-cu il iyunun 28-29-da Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri 
oldu [3]. Nümayəndə heyətinin tərkibinə dövlət, hökumət nümayəndələri və iş adamları daxil idi. Səfərin 
zəngin proqramı tərtib edilmişdi. Məqsəd qarşılıqlı münasibətləri dərinləşdirmək idi. İlham Əliyevin və İsrail  
Dövlətinin Prezidenti Şimon Peresin təkbətək görüşü zamanı ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar 
əməkdaşlıq, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Səfər zamanı qarşılıqlı  
münasibətlərin hüquq-müqavilə bazası möhkəmləndirildi, əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalandı. 

Beləliklə, İsrail Dövləti və Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik-siyasi münasibətlərinin 

qurulması və inkişaf dinamikasının araşdırılması göstərir ki, müstəqillik illərində bu münasibətlər spesifik 
səciyyə daşımışdır. Əməkdaşlıq qarşılıqlı maraqlara uyğun müəyyənləşdirilmişdir. İkitərəfli münasibətlər 
məktublaşmalar, müxtəlif səviyyəli səfərlər, siyasi məsləhətləşmələr, başlıca olaraq ikitərəfli və qismən 
çoxtərəfli formatda inkişaf etdirilmişdir. Qarşılıqlı münasibətlərin müqavilə-hüquq bazası yaradılmışdır. 

Azərbaycan – İsrail siyasi münasibətlərinin genişlənməsində dövlət başçıları, müvafiq nazirliklər, 
parlamentlərarası qruplar, Azərbaycanda və digər ölkələrdə yaşayan yəhudi icmaları, İsraildə yaşayan yəhudi 
əsilli Azərbaycan diasporası mühüm rol oynamışlar. Keçirilən ikitərəfli görüşlərdə Azərbaycan və İsrail  

arasında əməkdaşlığın siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə davam etdirilməsinə və daha da genişləndirilməsinə,  
regional və beynəlxalq məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılmış, bir çox saziş və müqavilələr 
imzalanmışdır. Faktiki materialların təhlili göstərir ki, ABŞ-da yaşayan yəhudi icması da Azərbaycan – İsrail 
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində özünəməxsus rol oynamışdır. Yürütdüyü tarazlaşdırılmış xarici 
siyasəti nəticəsində Azərbaycan dövləti müsəlman dünyası ilə dostluq münasibətlərini qoruyub saxlamaqla  
İsraillə əməkdaşlığı inkişaf etdirmiş, Rusiya və İranı qıcıqlandırmamağa çalışmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Статья основана на внешнеполитических и политических отношениях Азербайджанской 
Республики и государства Израиль за 2001-2009 годы. Основная цель исследования - изучение 
политических отношений между двумя государствами. В исследовании были задействованы 
официальные материалы. Исследование показывает, что в годы независимости эти отношения носили 
специфический характер. Сотрудничество определялось взаимными интересами. Развились 

двусторонние отношения, создана правовая база взаимоотношений. 
Ключевые слова: Азербайджан, Израиль, политические отношения, внешняя политика 

 

SUMMARY 

 
The article is based on foreign policy and political relations of the Republic of Azerbaijan and the state 

of İsrael covering the years of 2001-2009. The main aim of research is to study political relations between 
two states. Offical materials had been involved to the research. The study shows that during the years of 
independence, these relations were specific. Cooperation was defined with mutual interests. Bilateral 
relations have been developed, the legal framework of mutual relations has been created. 

Key words: Azerbaijan, Israel, political relations, foreign policy 

 

 

44 GÜNLÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSI YENİ SİYASİ REALLIQLAR PRIZMASINDAN 
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Xülasə. Məqalədə 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən Ermənistanın təxribatına cavab olaraq başlanan 
Vətən müharibəsinin Böyük Zəfərlə başa çatmasından və onun beynəlxalq siyasi yekunlarından bəhs edilir. 
Azərbaycanın erməni işğalı altında olan torpaqlarını azad etməsindən və düşmənin həbi-siyasi 
məğlubiyyətindən sonra regionda yaranan yeni geosiyasi reallıqlar müəllif tərəfəindən müfəssəl olaraq şərh 
edilir. 

Açar sözlər: Azərbaycanlılar, ermənilər, Qarabağ, İlham Əliyev, ordu, siyasi, Böyük Zəfər 

Əvvəlcə, münaqişə barəsində bir neçə kəlmə bildirmək istərdik. Belə ki, erməni qəsbkarlarının 
Qarabağın dağlıq hissəsinə ərazi iddiaları XX əsrin əvvəllərindən başladı, yüzillik boyu gah açıq, gah da gizli 
şəkildə özünü biruzə verirdi. Yenidənqurma illərində yenidən ortaya çıxan Ermənistan – Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsini şərti olaraq bir neçə fazaya bölmək olar: 1) 1987-1991-ci illər; 2)1992-1994-cü ilin 
apreli; 3) 1994 may – 2016-cı il mart; 4) 2016-cı il aprel-2020-ci il dekabr;5) Post müharibə dövrü. 

Birinci fazada ermənilər 1987-ci ildə Sovet dövlətinə rəhbərlik edən M. Qorbaçovun loyallığından 

istifadə edərək Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün yeni taktikaya əl atdılar. 1987-ci ilin payızında M. 
Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə müsahibə verərək Dağlıq Qarabağa 
ərazi iddiası ilə çıxış etməklə münaqişənin başlanmasına işarə etdi. 1988 -1991-ci illərdə azərbaycanlılar son 
nəfərədək (250 min nəfər) öz qədim yurdundan – indiki Ermənistan SSR-dən mərkəzin xeyir-duası ilə 
kütləvi şəkildə deportasiya edildi [5, s.127]. 

1991-ci il sentyabr ayının əvvəllərində burada qeyri-qanuni bir qurum - oyuncaq “Dağlıq Qarabağ 

Respublikası” yaradıldı. Keçirilmiş referendumda erməni icması buna tərəfdar olduğunu bildirmişdi. 
Üzdəniraq respublikanın bədnam “ali sovet”inə “seçkilər” də keçirildi [2, s.233]. Erməni silahlı dəstələri 
1991-ci il sentyabrın ortalarında Yuxarı Qarabağda yerləşən sovet ordusu hissələri şəxsi heyətinin və döyüş 
texnikasının köməyi ilə azərbaycanlıları öz torpaqlarından qovub çıxarmağa, kəndləri yandırıb viran 
qoymağa başladılar. Prezident L.Ter-Petrosyan Ermənistan ərazisində yerləşən VII Sovet Ordusunun 
bazasında nəinki Ermənistanda, həmçinin Azərbaycana məxsus Dağlıq Qarabağda da ordu yaradılmasına 
nail oldu. Rusiyanın Ermənistana köməyi danılmaz fakt idi [2, s.240]. 

http://www.mfa.gov.az/files/file/Israil
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Cavab tədbiri olaraq 1991-ci il noyabrın 26-da AR Ali Sovetinin qərarı ilə DQMV inzibati ərazi vahidi 
kimi ləğv olundu, təsdiq edilən yeni inzibati-ərazi bölgüsünə görə, Stepanakert öz əvvəlki adı ilə -Xankəndi 
adı ilə əvəz olundu, Hadrut və Əskəran rayonları ləğv edildi və birincinin ərazisi Xocavənd rayonunun 
tərkibinə, ikincinin ərazisi isə yeni yaradılan Xocalı rayonunun tərkibinə daxil edildi [3, s.357-358]. 

Ermənistan 1992-ci ildən Dağlıq Qarabağı və ətraf yeddi rayonu - Azərbaycan ərazisinin 20 faiz 

hissəsini işğal etdi, 20 min azərbaycanlı həlak oldu [8]. BMT erməni silahlı qüvvələrinin işğal edilən 
Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqında dörd qətnamə (822, 853, 874 və 884 saylı)  
qəbul etdi. 

Danışıqlar mərhələsində bir çox beynəlxalq təşkilatların (BMT BA, İKT/İƏT, Aİ, AŞPA və b.) 
münaqişəyə aid sənədlərində Ermənistan hərbi qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından 

çıxarılması və respublikamızın ərazi bütövlüyü mühüm şərt kimi irəli sürülmüş, işğal altında olan ərazilərdə 
ermənilərin yanğınlar törətməsi və qanunsuz məskunlaşdırma həyata keçirməsi pislənilmişdir [1,s.73]. 

Nəhayət, 2020-ci ilin sentyabrında müzəffər ordumuz ali baş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
alyında düşməni darmadağın edərək Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalından azad etdi. Ali Baş komandan 
İlham Əliyevin dediyi kimi, “Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti 
hesabına qazanmışıq” [4]. 

Sual olunur: başqa yolla –sülh yolu ilə torpaqları qaytarmaq niyə mümkün olmadı? Uzun illər 
münaqişənin tənzimlənməsi üçün 1992-ci ildə yaradılmış Minsk qrupu həmsədrləri formatında uzun müddət 

danışıqlar oldu, münaqişənin mərhələli, paket və ümumdövlət həll variantları və digər təkliflər müzakirə  
edildi. Gah 4-5 rayonun, gah da əvvəlcə 5, sonra iki rayonun dinc şəkildə qaytarılması haqqında xəbərlər 
dolaşdı. Sülh yolu ilə torpaqlarımız geri alınsaydı, deməli şəhidlərimiz olmayacaqdı, analarımızın, 
xanımlarımızın, övladlarımızın gözü yaşlı olmayacaqdı, ölkəmizdə kədərli Anım günü olmayacaqdı, yazarlar 
ürək yanğısı ilə gecəsini gündüzünə qatıb, şəhid xatirəsinə kitab yazmayacaqdı. 

Ancaq, Böyük Zəfər də olmayacaqdı! Böyük Zəfər oldu! Böyük Zəfər xalqımızın taleyinə yazıldı! 
Ona görə ki, döyüşə ölümü ömür seçənlər yollanmışdı, ona görə ki, şəhid olmaq istəyənlər şəhidlərdən qat- 

qat çox idi. Bu Zəfər müharibəsinin fərqi də bu idi: hər bir əsgər - təki torpaqlarımız düşməndən azad olsun, 
təki Vətən sağ olsun, deyə ölümdən qorxmadan düşmən üzərinə yeridi və qalib gəldi. Nədir Böyük Zəfərin 
siyasi, siyasi-mənəvi, geo-siyasi və beynəlxalq yekunu? 

1) Son yüz ildə erməni-azərbaycanlı davasında uzun sürən müdafiədən və məğlubiyyətdən sonra ilk 
dəfə 2020-ci ilin sentyabrın 27-də geniş miqyaslı hücuma başladı və Böyük Zəfərlə başa çatdı. İlk dəfədir ki, 
ermənilər qətl və qarətlərinin cavabını alırdı, qisas günün axır ki, görə bildik; 

2) Son yüz ildə ilk dəfədir ki, erməni və onun havadarları qarşımızda aciz, miskin duruma düşdü və 

yerlə-yeksən oldu, özləri haqda yaratdıqları mif dağıldı; 
3) dünya işğal olunmuş torpaqlarda erməni vandalizminin şahidi oldu; 
4) Beynəlxalq münasibətlərdə ilk münaqişə idi ki, böyük güclər bitərəf qalmış, BMT TŞ-nin 

ermənipərəst layihəsinə veto qoyulmuş, ilk dəfə idi ki, BMT-nin 4 qətnaməsini işğala məruz qalmış 
Azərbaycan dövləti özü həyata keçirdi: bu, gücün diplomatiyası ilə diplomatiyanın gücünü uzlaşdıran 
Azərbaycan xarici siyasətinin tənətənəsi idi; 

5) İlk dəfə idi ki, kimliyindən, harada işləməyindən, hansı siyasi mövqeyindən və s.-dən asılı 
olmayaraq xalq, ordu və ali baş komandan yumruq kimi birləşdi və həmin dəmir yumruqla düşmənin başın  

əzdi,havadarlarına öz gücünü göstərdi, Şuşanın alınmasında qeyri-adi qəhrəmanlıq, döyüş bacarığını 
dünyaya göstərdi; 

6) ilk dəfə idi ki, informasiya müharibəsində qeyd-şərtsiz qalib olduq. Azərbaycan Prezidenti 
dünyanın ən nüfuzlu və hətta içərisində qatı ermənipərəst jurnalistlərin politoloqların olduğu təxminən 30- 
dan çox media və tele-kanallarına yüksək hazırlıqla müsahibə verdi, qətiyyətlə və cəsarətlə informasiya 
blokadasını dağıtdı. Ən qatı ermənipərəst mediya, siyasi qüvvələr və s.ən azından neytral qaldılar; 

7) Böyük Zəfər xalqın ovqatını tamam dəyişdi, Qalib ölkə, qalib xalq duyğusunu yaşamaq taleyimizə 
yazıldı; dünya ictimaiyyətinin bizə münasibəti dəyişdi; ermənipərəst güclərin təzyiqi artıq keçmir; 

8) İllərdir 31 mart, Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsini üzülərək başıaşağı anmışıq. Uzun 
müddətdən sonra - bu ildən etibarən sentyabrın 27-də qamətimiz dikəldərək qəhrəman şəhidlərimizi anırıq. 
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 

9) Bəli, son yüz ildə Vətən uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizə, qazilərimizə, 
veteranlarımıza çox kitablar yazılıb əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu gün məğlub deyil, qalib gələn 

şəhidlərimizə kitablar yazılır. Xalqımız, dövlətimiz tərəfindən qəhrəman şəhidlərimizin adları əbədiləşdirilir, 
büstləri qoyulur, adlarına bulaqlar açılır, şəhid məzarları ziyarət yerinə çevrilmişdir. 
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10) Azərbaycan regionda yeni geosiyasi reallıq yaratdı; Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə 
Azərbaycanda deyil, bütün region ölkələrində iqtisadi inkişafı təmin edəcək, həyat səviyyəsi və rifahın 
yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu isə regional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə təkan verəcəkdir; 

11) Vətən müharibəsində Azərbaycan böyük mənəvi-siyasi dəstək vermiş Türkiyənin regionda iştirakı 

və rolu artdı. Şuşa bəyənnaməsi Cənubi Qafqazda qüvvələr balansının tarazlaşdırılmasına imkan verir, yeni 
regional konfiqurasiya yaradır və regionda sabitliyə xidmət edir; 

12) Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı 10 noyabr Bəyanatı 
ilə Qarabağın dağlıq bölgəsinə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi yeni geosiyasi reallığın 
təzahürlərindən biri oldu və s. 

Beləliklə, Böyük Zəfərlə başa çatmış Vətən müharibəsi ölkə daxilində yeni ab-hava yaratdığı kimi, 

regionda yeni konfiqurasiya formalaşdırdı və beynəlxalq əməkdaşlıq təşəbbüslərini (3+3 formatı və s.) 
canlandırdı. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье рассматривается окончание Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года 
в ответ на провокации Армении, и его международно-политические последствия. Автор подробно 
описывает новые геополитические реалии в регионе после освобождения оккупированных армянами  
земель Азербайджана и военно-политического разгрома врага. 

Ключевые слова: Азербайджанцы, армяне, Карабах, Ильхам Алиев, армия, политика, Великая 

Победа 
 

SUMMARY 

 

The article discusses the end of the Patriotic War, which began on September 27, 2020, in response to 
the provocations of Armenia, and its international political consequences. The new geopolitical realities in 
the region after the liberation of the Armenian-occupied lands of Azerbaijan and the military-political defeat 
of the enemy are described in detail by the author. 

Key words: Azerbaijanis, armenians, Karabakh, Ilham Aliyev, army, politics, the Great Victory 
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Xülasə. XX əsrin 90-cı illərində beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərin fonunda, SSRİ-nin 

parçalanması nəticəsində öz müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan kimi böyük enerji resurslarına malik  
dövlətin enerji ehtiyyatlarının işlənməsi, hasili və dünya bazarlarına çıxarılması istiqamətində həyata 

keçirilən diplomatik proseslər təhlil edilir. Bu diplomatiyada Rusiyanın Azərbaycan dövlətinə qarşı 
münasibəti, Avropa dövlətləri ilə Rusiya arasındakı münasibətlər, yeni yaranan münasibətlərdə enerji 

https://www.azerbaijan-news.az/posts/detail/biz-bu-muharibeni-sehidlerimizin-cani-qani-bahasina-herbcilerimizin-resadeti-hesabina-dovletimizin-siyaseti-hesabina-qazanmisiq-204141
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mailto:etibaradiloglu@mail.ru


112  

faktorunun əhəmiyyətinin və dünya enerji siyasətindəki yeri, aktuallığı analiz olunur. Eyni zamanda 
Azərbaycan Respublikasının dünya enerji təhlükəsizliyində fəaliyyəti analiz edilir. Rusiyanın qərəzli 
siyasətinin mahiyyəti təhlil edilir. 

Açar sözlər: TANAP, Rusiya, Cənubi Qаfqаz , Qərb, Türkiyə, Gürcüstаn, Orta Asiya, BTC 

Bu gün dünya iqtisadiyyatında və geosiyasətində karbohidrogen ehtiyyatlarının əhəmiyyəti 
danılmazdır. Bu baxımdan da neft və qaz dünya dövlətlərinin, xüsusilə də aparıcı dövlətlərin həm qlobal, 
həm də regional siyasətlərində xüsusi yer tutur. Son 20-30 ildə dünya iqtisadiyyatı durmadan artır. İqtisadi 
cəhətdən inkişaf edən ölkələrin əhalisi də durmadan artır. Belə olduqda isə, hər bir dövlət öz vətəndaşlarının  
bu günününü və gələcəyini təmin etmək üçün milli maraqlardan çıxış edərək bir sıra geosiyasi addımlar atır. 

Məhz bu baxımdan da enerji təhlükəsizliyi siyasəti milli dövlətlərin milli təhlükəsizlik siyasətinə çevrilir.  
Artıq bü gün enerji siyasəti milli dövlətlərin həm milli təhlükəsizlik, həm də eerji təhlükəsizliyində bir 
marağa, bir məcburiyyətə çevrilmişdir. Bu qeyd etdiklərimiz isə enerji daşıyıcılarının geopolitikada və dünya 
siyasətində ən yuxarı mərtəbədə qərarlaşmasını reallaşdırır. 

Xəzər hövzəsi, xüsusilə də Azərbaycan enerji mənbələri dünyanın aparıcı dövlətlərinin enerji 
siyasətində həmin maraqların təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Tarixin əvvəlki dövrlərinə 
nisbətdə bu gün müharibələr dolayısı ilə enerji ehtiyyatlarına nəzarəti əldə etmək uğrunda gedir. Siyasi  

müstəvidə aparılan bu mübarizələr dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutan enerji mənbələrinə nəzarəti 
əldə etmək kimi məsələlrdə    maraqların toqquşduğu düyün nöqtəsinə çevrilmişdir. Elə bu baxımdan da 
enerji mənbələrinə nəzarət uğrunda gedən mübarizə tədqiq etdiyimiz mövzunun aktuallığını daha da artırır. 

Beynəlxalq enerji resursları araşdırma mərkəzlərinin məlumatlarına görə Xəzər hövzəsində təsdiq 
olunmuş neft ehiyyatları müxtəlif hesablamalara görə 15-40 milyard barell arası göstərilir. Bu mənbələrdə 
yaxın zamanlarda 70-150 milyard barell əlavə ehtiyyatların da kəşf olunacağı göstərilir. Təbii qaza gəldikdə 
isə göstərilən rəqəmlər müvafiq ardıcıllıqla 8 trilyon kub metr həcmində müəyyənləşdirilmişdir.[4] 

Həmçinin, bəzi araşdırmaçılar hövzədə konkret olaraq 178 milyard barell neft ehtiyyatı olduğunu və hələlik 
yalnız 15 milyard barellinin kəşf olunduğunu göstərirlər. Həmin mənbədə qeyd edilir ki, dünya neft 
ehtiyyatının 9,1%-i bu hövzədədir. Xəzərdəki sözügedən ehtiyyatların 64-52%-i Qazaxıstanın, 24-16,5%-i 
Azərbaycanın payına düşür.[3] Xəzərin Azərbaycan sektorundan uzun illərdir neft çıxarılmasına 
baxmayaraq hələ də hövzə tam araşdırılmamışdır və ehtiyatlarla bağlı proqnozlar göstəriləndən daha çox ola  
bilər. Odur ki, 70 ildən çox Sovet hakimiyyəti altında qalan ölkələrdə araşdırmaların istənilən səviyyədə 
aparılmaması, müstəqilliyini yeni qazanmış dövlətlər isə keçid dövrünün çətinlikləri ilə üzləşdiklərindən 

müvafiq araşdırmalara çox maliyyə ayıra bilməməidirləri. Bu gün isə aparılan araşdırmalara əsasən 
sözügedən regionda enerji ehtiyyatlarının həcmində böyük rəqəmlər ortaya çıxır. 

Göstərilən rəqəmləri nəzərə alsaq onda, Xəzər hövzəsinin dünya neft ehtiyyatlarının 1,5-4%-ə 
qədərinə, dünya qaz rezervlərinin isə 6%-inə sahib olduğunu deməyə əsas verir. Bu gün enerji resursları ilə 
əlaqəli araşdırmaçıların verdiyi məlumatlara görə isə sadəcə Azərbaycanın, Türkmənistanın və Qazaxıstanın 
üçünün birlikdə dünya neft ehtiyyatlarının 10%-inə sahib olduğunu göstərir[5]. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Xəzər regionunda hələ də bazarın tam formalaşmaması və ehtiyyatlarla zəngin olması regiona olan marağı 

hələ də artırmaqdadır. Vaxtilə Körfəz bölgəsində baş vermiş münaqişələr, qeyd etmək lazımdır ki, bu gün 
hələ də sözügedən regionda münaqişələr davam etməkdədir, həmçinin regionda rəqabətin çoxluğu və siyasi 
vəziyyətin gərgin olaraq qalması Xəzər regionunun əhəmiyyətini daha da artırır. 

İlk vaxtlar Xəzər regionunun yuxarıda qeyd etdiyimiz üstünlükləri ilə yanaşı bəzi problemləri də 
olmuşdur. Bu ilk növbədə enerji daşıyıcıları ilə bağlı olmuşdur. Öncə Xəzər regionunun dünya okeanına 
birbaşa çıxışı olmadığından region ölkələrinin daşınmada ən ucuz vasitə olan tankerlərdən istifadəsində 
məhdudiyyətlər olmuşdur. Digər tərəfdən də Xəzər –Volqa-Azov-Qara dəniz-Aralıq dənizi su yolunun 
böyük hissəsi Rusiyanın əlində olması alternativ yolların inşasına gətirib çıxartmışdır. Dünya bazarına enerji 

daşıyıcalırını çıxarmaq üçün 1996-2005-ci illər ərzində boru kəmərləri çəkilsə də, istənilən həcmdə 
olmamışdır. Yeni kəmərlərin çəkilməsi də çox böyük vəsaitlər tələb edirdi. Regionda Azərbaycanın çəkisi 
həm enerji qaynaqlarının zənginliyinə görə, həm də tranzit ölkə kimi strateji əhəmiyyətinə görə daha çox 
öndə olsa da bəzi çətinliklərin yaranması da mövcud idi. İlk növbədə Rusiya amili və Ermənistan- 
Azərbaycan arasında müharibə vəziyyətinin hökm sürməsi idi. Rusiya hər vasitə ilə Qərb enerji xətlərinin 
çəklməsinə maneçilik törətməyə çalışsa da istəyinə nail ola bilmədi. Əlbətdə bu məsələ Heydər Əliyevin 
kəskin siyasi iradəsi sayəsində öz həllini tapdı. 

Rusiya hər vasitə ilə çalışırdı ki, Azərbaycan enerjisi Rusiya Federasiyasının ərazisindən keçsin. 
Məqsəd isə Qərbi daim təsirdə saxlamaq və Azərbaycanı özündən asılı hala salmaq. Qeyd etmək lazımdır ki,  
Rusiya Federasiyası Avropaya qaz tədarük edən öncül ölkədir. Bu baxımdan da Rusiya Avropanı özündən 
asılı vəziyyətə salıb. Lakin Avropa bu asılılıqdan xilas olmaq üçün alternativ enerji mənbələri əldə etmək və 



113  

özünün enerji təhlükəsizliyi siyasətini həyata keçirtmək üçün Azərbaycanla hərtərəfli iqtisadi-diplomatik 
əlaqələri genişləndirməyə, inkişaf etdirməyə başladı. 

Аzərbаycаn əlvеrişli cоğrаfi məkаndа оlduğundаn və burаnın kаrbоhidrоgеn еhtiyyаtlаrı ilə zənginliyi  
bеynəlхаlq nеft şirkətlərinin mаrаqlаrınа tаm cаvаb vеrə bilməsi ilə, həm dünyа еnеrji böhrаnını аrаdаn 

qаldırmаq, həm də dünya enerji təhlükəsizliyi siyаsətinə öz təhvəsini vermək üçün bu söylədiyimiz enerji 
məsələləri ilə bağlı dünya siyasətini həyаtа kеçirməyə çаlışаn dövlətlərin diqqət mərkəzində idi. 

Аzərbаycаnın Аsiyа ilə Аvrоpа, хüsusilə də Qərblə körpü rоlunu оynаmаsı оnun bеynəlхаlq аləmdə 
nüfuzunun аrtırmаsınа imkаn vеrir. Bеlə ki, iri nеft şirkətlərinin yеni müstəqillik əldə еtmiş Оrtа Аsiyа türk 
dövlətlərinin kаrbоhidrоgеn еhtiyyаtlаrını birgə işlməklə, dünyа bаzаrınа çıхаrmаq üçün ən əlvеrişli yоlun 
məhz Аzərbаycаn оlmаsını görür və ilk növbədə Аzərbаycаnlа hərtərəfli əlаqələrin qurulmаsınа çаlışırdılаr. 

Avropanın Rusiyadan belə asılılığa son qoyması üçün Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın Xəzəryanı 
ölkələrinin enerji mənbələrini istismara üstünlük verdi. Bu da əlbəttə Rusiyanı kifayət qədər narahat edir. 
Rusiya Avropanı asılı vəziyyətdə saxlamaq üçün əlindən gələni edir. Əlbəttə Moskvanın yürütdüyü siyasət 
bəllidir. Birbaşa dünya okeanına çıxışı olmayan Xəzər enerji daşıyıcılarının Avropaya Rusiyanın iştirakı 
olmadan çatdırılmasının qarşısını almaqdır. Digər tərəfdən Orta Asiyanın Türkmənistan və Qazaxıstan kimi 
dövlətlərinə təsir etməklə onların enerji ehtiyyatlarını öz ərazisindən keçirtməklə tranzit rolunu ələ almağa 
çalışırdı. Azərbaycana qarşı da yürüdülən bu siyasətdə Rusiya istəklərinə nail ola bilmədi. Xəzərin statusu 

məsələsində sahil ölkələr arasında daim narazılıq yaratmağa çalışdı. Regionda böyük qaz ehtiyyatlarına 
malik olan Türkmənistan Xəzərin statusu məsələsində Azərbaycanla daim ziddiyyətdə olub. Elə bu bu 
səbəbdən də Türkmənistan regional əməkdaşlıqda bu günə qədər iştirak etmir. Yalnız Qazaxıstan BTC 
vasitəsilə potensialından çox aşağı həcmdə neft ixrac edə bilir. 

Müstəqilliyini yenicə əldə edən Azərbaycan qısa müddət ərzində enerji ehtiyyatlarının işlənməsinə dair 
dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə 20 sentyabr 1994-cü ildə tarixdə “Əsrin Müqaviləsi”ni[1;2,səh.248] 
imzalamaqla müstəqil enerji təminatçısı kimi özünü təsdiq etmiş oldu. Bununla da Rusiya regionda 

istəklərinə nail ola bilmədi. Hər halda yararlanmaq üçün müəyyən addımlar atmağa başladı. Neft 
kəmərlərinin çəkilişi, enerji mənbələrinin işlənməsi kimi məsələlərdə yaxından iştirak etməyə başladı. 

Regionda Rusiyanın uğursuzluğunun kulminasiyası nöqtəsi isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin çəkilişi 
oldu. Rusiyanın enerji sektorunda ağalıq iddiasına bir dəfəlik son qoyuldu. Eyni zamanda 17 mart 2015-ci 
ildə Türkiyənin Qars vilayətində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin iştirakı ilə Şahdəniz 
qazını birbaşa Avropaya ötürəcək olan TANAP qaz boru xəttinin təməli qoyuldu. Bu addım Avropanın enerji  
təhlükəsizliyi siyasətinin reallaşmasında ilk addımlardan oldu. Xəzər enerji ehtiyyatlarının dünya bazarına  

çatdırılmasında Azərbaycan əhəmiyyətli tranzit ölkəyə çevrilərək Rusyanın taranzit ölkə olmaq siyasətini  
önləmiş oldu. Bu gün bu siyasətdə dah bir üstünlük əldə edən Azərbaycan 10 noyabr 2020-ci il tarixdə 
Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibə vəziyyətinin sona çatması və yeni kommunikasiya xətlərinin 
çəkilməsinə şərait yaradan “Zəngəzur dəhlizi” kimi mühüm rıçaqı ələ alması bir daha Rusiyanın niyyətlərini  
alt – üst etmiş oldu. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСАХ РОССИИ 

Мусаев Э.А. 
Гянджинский Государственный Университет 

etibaradiloglu@mail.ru 
 

На фоне процессов, происходивших на международной арене в 1990-е годы, 
дипломатические процессы, проводимые с целью разработки, добычи и экспорта энергоресурсов 
страны с большими энергоресурсами, такой как Азербайджан, получивший независимость в 
результате распад СССР. Эта дипломатия анализирует отношение России к Азербайджану, 
отношения между европейскими странами и Россией, важность энергетического фактора в новых 
отношениях, а также его место и актуальность в мировой энергетической политике. При этом 
анализируется деятельность Азербайджанской Республики в области мировой энергетической 

безопасности. Анализируется сущность пристрастной политики России. 
Ключевые слова: TANAP, Россия, Южный Кавказ, Запад, Турция, Грузия, Центральная Азия, 

BTC. 
 

SUMMARY 

 

AZERBAIJANI ENERGY RESERVES IN RUSSIAN GEOPOLITICAL INTERESTS 

Musayev E.A. 
Ganja State University 
etibaradiloglu@mail.ru 

 

Against the background of the processes taking place in the international arena in the 1990s, the 
diplomatic processes of developing, extracting and exporting the energy resources of a country with large 

energy resources, such as Azerbaijan, which gained its independence as a result of the collapse of the USSR, 
are analyzed. This diplomacy analyzes Russia's attitude towards Azerbaijan, the relations between European 
countries and Russia, the importance of the energy factor in the new relations and its place and relevance in 
world energy policy. At the same time, the activity of the Republic of Azerbaijan in world energy security is 
analyzed. The essence of Russia's biased policy is analyzed. 

Key words: TANAP, Russia, South Caucasus, West, Turkey, Georgia, Central Asia, BTC 

 

 

AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏT KURSU VƏ ONUN TARİXİ 

Qasımbəyli C. Q. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
Qasimbeyli.ceyhun@mail.ru 

 
 

Xülasə. Azərbaycan tarixən elə bir regionda yerləşib ki, bu ərazidə yaranan dövlətlər xüsusi önəmə və 
gücə sahib olub. Bu ərazi, qurulmuş onlarla dövlət və imperiyaların mərkəzi olub.   Çünki əlverişli iqlimi,  
təbii sərvətlərlə zəngin torpağı daima bu torpağı digər ərazilərdən fərqləndirib. Bunlardan əlavə Azərbaycan 

öz qonaqpərvərliyi, səmimi və mehriban insanları ilə də hər zaman seçilib və fərqlənib. Ümumilli lider 
Heydər Əliyevin də dediyi kimi “Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun xalqıdır” Bu həqiqətən də yerində 
deyilmiş bir sözdür. Çünki Azərbaycan xalqı hər zaman zülmə, işğala qarşı olmuş, böyük imperiya və 
dövlətlər qurmuş xalqdır. 

Açar sözlər; Xarici siyasət, dövlət, tarix, Azərbaycan, qələbə, xalq 

Dünya yarandığı ilk gündən bu günə kimi, dünyada minlərlə dövlət və imperiyalar mövcud olmuşdur. 
Zamanla hər bir dövlətdə idarəetmə forması formalaşmağa başlamışdır. Hər bir dövlət xarici təhlükələrə 
qarşı öz hərbi gücünü artırmış və xarici siyasətə daha çox diqqət ayırmışdır. “Beynəlxalq münasibətlər 

nəzəriyyəsinin bir elm kimi meydana çıxması XX əsrin ortalarından başlansa da, onun tarixi kökləri çox-çox 
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uzaqlara gedib çıxır. Beynəlxalq münasibətlərlə bağlı ilk yazılı mənbələrdən biri yunan tarixçisi Fukididin 
(b.e.ə. 471- 401) “Peloponnes müharibəsinin tarixi səkkiz kitabda” adlı əsəridir. Afinalılarla lakedemonlar 
arasında uzun müddət davam edən, ağır və üzücü bir müharibə olan Peloponnes müharibəsinin səbəblərini 
göstərərkən Fukidid xüsusi diqqət yetirir ki, müharibədə iştirak edən hər iki tərəf nüfuzlu və inkişaf edən 
xalq idi və onların hər ikisi öz müttəfiqləri içərisində hakim mövqe tuturdu.” {2, s. 18} Milli dövlətçilik 

Azərbaycan xalqı üçün yeni anlayış və ya yeni bir təfəkkür deyil. Tarixən Azərbaycan xalqının çox qüdrətli 
dövlətləri və imperiyaları olubdur və onların mənəvi-əxlaqi və ələlxüsus siyasi davamı müasir 
dövlətçiliyimizdə öz əksini tapmaqdadır. XIX əsrin əvvəlində Azərbaycan, siyasi və tarixi səbəblər 
ucbatından öz milli dövlətçilik ənənəsindən məhrum oldu. I əsr boyu davam edən bu işğal mərhələsi 
xalqımızın dövlətçilik əzmini sındıra bilmədi. 1918-ci ilin mayında Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olundu. 
Bu Azərbaycan tarixi üçün önəmli hadisələrdən biri idi. 11 may tarixində Gürcüstanın Batum şəhərində 
başlayan konfransın gedişində, 28 may günü Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdi. Konfransın yekunu isə 

4 iyun tarixində imzalanmış Batum müqaviləsi ilə oldu. Azərbaycan Cumhuriyyətinin Osmanlı dövləti ilə  
imzaladığı bu müqavilə XX əsr üçün xarici siyasətimizdə atılan ilk böyük və uğurlu addım idi. “Azərbaycan 
Respublikası yarandığı ilk gündən etibarən fəal xarici siyasət kursu həyata keçirməyə başladı. Azərbaycan 
Xarici İşlər Nazirliyi Osmanlı hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinə Azərbaycan Milli Şurasının və 
F.X.Xoyskinin başçılıq etdiyi hökumət kabinəsinin yaradılması haqqında məlumat verdi. Mayın 30-da isə 
Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyskinin Azərbaycan Respubilkasının yaranması ilə bağlı məlumatı 
radioteleqrafla bütün ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinə göndərildi. Həmin dövrdə yenicə müstəqilliyini 
elan etmiş dövlətin beynəlxalq münasibətlər sisteminə qoşulması prosesi asan deyildi və müxtəlif 

çətinliklərdən keçirdi.” {2, s. 50} 
Digər böyük uğurlardan biri isə Azərbaycan Cumhuriyyətinin Paris sülh konfransında de-fakto 

tanınması oldu. I dünya müharibəsindən sonra qalib gəlmiş dövlətlər müharibədən sonrakı dünyanın vacib və 
önəmli siyasi məsələlərini həll etmək üçün Fransanın paytaxtı Paris şəhərində sülh konfransının 
çağrılmasına qərar verdilər. Dekabrın 7-də Azərbaycan parlamentində Paris şəhərinə getmək üçün seçilən 

nümayəndə heyəti seçildi. “Sülh konfransı Azərbaycan Nümayəndə heyəti hələ İstanbulda olarkən--1919-cu 
il yanvarın 18-də işə başlamışdı. Azərbaycan parlamentarları müttəfiq dövlətlərin təmsilçiləri ilə uzun və 
üzücü yazışmalardan sonra yalnız aprelin 22-də Fransa paytaxtına yola düşmüş və mayın 7-də Parisə 
çatmışdılar. 

Aprelin   22-də   nümayəndə   heyəti   Parisə   yola   düşdü      və   may   ayında   Parisə   çatdılar. 
Mayın 28-də Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşdü. Vilsondan 
Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması, Vilson prinsiplərinin Azərbaycana da aid edilməsi, Azərbaycanın 

Millətlər Liqasına qəbul olunması, ABŞ-la Azərbaycan arasında diplomatik və iqtisadi əlaqələrin bərqərar 
edilməsi xahiş edilirdi. Lakin buna baxmayaraq prezident Vudro Vilson sülh konfransının dünyanın kiçik  
hissələrə parçalanmasının əleyhinə olduğunu bildirmiş və Azərbaycan nümayəndələrinə konfederasiya 
ideyasını müdafiə etməyi məsləhət görmüşdü. Azərbaycan nümayəndələri ingilis və fransız dillərində bir 
neçə kitabça hazırlayıb çap etdirmiş və o kitabın Avropa və Amerikada yayılmasını təşkil etmişdilər. Bu 
kitablar xüsusi önəmə malik idi. Bu kitabçalarda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, əhalisinin 
antropologiyası, etnik tərkibi, təsərrüfatı və Azərbaycan Respublikasındakı vəziyyət, ermənilərin təcavüzkar 
və işğalçı hərəkətləri haqqında məlumatlar, informasiyalar verilirdi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin ən 

uğurlu təbliğat işlərindən biri «Paris sülh konfransına Qafqaz Azərbaycanı sülh nümayəndəliyinin tələbləri» 
adlı kitabın hazırlanması və konfrans iştirakçılarına verilməsi idi. 

1991-ci il 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi elan edildi. Bu bir daha 
Azərbaycan xalqının dövlətçilik əzminin necə güclü olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Xalqımız bir 
daha əzm göstərərək, Azərbaycanın adını müstəqil dövlətlər siyahısına qeyd edə bildi. Milli Azərbaycan 
Respublikasının ilk üzv olduğu beynəlxalq təşkilat – İslam Əməkdaşlığı Təşkilatıdır. Azərbaycan bu təşkilata 

1991-ci ilin dekabr ayında qoşulmuşdur. 2013-cü il aprelin 25-26-da Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
əmək nazirələrinin konfransı keçirilmişdir. Hal-hazırda dünyada ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilat, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatıdır. 24 oktyabr 1945-ci ildə yaradılan bu təşkilata hal-hazırda dünyanın 193 ölkəsi daxildir. 
Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin mart ayının 2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv oldu. Bu 
Azərbaycanın xarici siyasəti üçün ən böyük uğurlardan biri idi. Artıq bütün dünya dövlətləri həm de-fakto 
həm də ki, de-yure olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. 1998-ci il yanvarın 20-də Prezident Heydər 
Əliyev “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın və münasibətlərin 

dərinləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi sahəsində 
tədbirlər haqqında”, 1999-cu il oktyabrın da “Avropa Şurasında Azərbaycan Respublikasının təmsilçiliyinin 
təşkilati təminatı haqqında” sərəncamlar verib. 17 yanvar 2001-ci ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 
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nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu  
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edilib. Bu da artıq xarici siyasətimizin növbəti böyük uğuru idi. 

25 yanvar 2001-ci ildə Prezident Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda Azərbaycanın Avropa 
Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi tədbir keçirilib və Avropa Şurasının binasının qarşısında 

dövlətimizin bayrağı ucaldılıb. İKT, BMT, Avropa şurası kimi böyük təşkilatlara üzv olan Azərbaycan 
yenidən qazandığı 30 illik müstəqilliyi ərzində xarici siyasətdə böyük uğurlar əldə etdi. Azərbaycan 
Respublikasının üzv olduğu digər təşkilat-Qoşulmama hərəkatı çox böyük önəmə sahibdir. Hərəkatın 
yaradılması fikri 1955-ci ildə İndoneziyada, Bankonq konfransında irəli sürülüb. 1961-ci ildə isə Kuba lideri 
Fidel Kastro və Yuqoslaviya lideri marşal İosif Broz Titonun rəhbərliyi ilə Yuqoslaviyada keçirilən 
konfransda Bitərəf Dövlətlər Hərəkatının yaradıldığı elan olunub. Hərəkatın hazırda 120 üzv dövləti, 17 
müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatı var. Öz xarici siyasətində heç bir hərbi birlik və  

təşkilata qoşulmamaq istiqamətini seçən Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildən Qoşulmama Hərəkatının 
üzvüdür. “Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvü 
kimi ümumbəşəri dəyərlərin üstünlüyünü qəbul edərək, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğunu 
özünün inkişaf yolu seçmişdir. Cəmiyyətdə və hər bir şəxsin həyatmda insan hüquqlarının reallığa 
çevrilməsini özünün ali məqsədi hesab edən Azərbaycan Respublikası insan hüquqları sahəsində 1998-ci 
ilədək 20-yədək beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulmuşdur.” [3, s. 206] Məhz bu cür uğurlu xarici 
siyasətin nəticəsində Azərbaycan daha da inkişaf edir. Həm hərbi cəhətdən, həm iqtisadi, həm də mədəni  
cəhətdən uğurla irəliləməkdədir. Çox əfsuslar olsun ki, bu uğurun qarşısına Ermənistan dövləti süni maneə 

çəkməyə çalışdı. Qarabağ probleminin yaradılmasında iştirak edərək həm iqtisadi, həm mənəvi, həm də ki  
hərbi zərbə vurmağa çalışdı. Amma bu Azərbaycan xalqının əzmini və gücünü qıra bilmədi. 1993-2003-cü 
illər ərzində Heydər Əliyevin və onun layiqli davamçısı prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildən bu 
günümüzə kimi apardığı uğurlu xarici və daxili siyasətin nəticəsində düşmənin bu çirkin planları iflasa  
uğradı. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕГО ИСТОРИЯ 

Касымбейли Д.К. 

Сумгайытского государственного университета 
 

Исторически Азербайджан расположен в регионе, где государства, созданные в этом районе, 
имеют особое значение и мощь. Этот район был центром десятков основанных государств и империй. 
Потому что благоприятный климат и земля, богатая природными ресурсами, всегда отличали эту 
землю от других областей. Кроме того, Азербайджан всегда отличался гостеприимством, искренними  
и добрыми людьми. Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев, «величайшее достояние 
Азербайджана - это его народ». Потому что азербайджанский народ всегда был против угнетения, 
оккупации и построил великие империи и государства. 

Ключевые слова: Внешняя политика, государство, история, Азербайджан, победа, люди 
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SUMMARY 

 

AZERBAIJAN'S FOREIGN POLICY COURSE AND ITS HISTORY 

Gasimbeyli J.G. 

Sumgait State University 
 

Historically, Azerbaijan is located in a region where the states created in this area have a special 
significance and power. This area was the center of dozens of established states and empires. Because the 
favorable climate and land rich in natural resources have always distinguished this land from other areas. In 
addition, Azerbaijan has always been distinguished and distinguished by its hospitality, sincere and kind 
people. As national leader Heydar Aliyev said, "Azerbaijan's greatest asset is its people." Because the people 
of Azerbaijan have always been against oppression and occupation, and have built great empires and states. 

Unfortunately, some nations or states have abused the sincerity and hospitality of our people. 
Key words: Foreign policy, state, history, Azerbaijan, victory, nation 

 

 

 

AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ DÜNYA BİRLİYİNƏ İNTEQRASİYA YOLUNU 

SEÇMƏSİ, QAZANDIĞI ƏN BÖYÜK UĞURLARDANDIR 

Qasımov Ş.M. 

Azərbaycan Texniki Universiteti 
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Xülasə. Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin 18 oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinə 
baxmayaraq, 1993-cü ilin iyun ayına qədər daxili və xarici siyasətdə elə bir uğur əldə edə bilməmişdi. 1993- 
cü ilin 15 iyununda başlanan yeni dövr mahiyyətcə Azərbaycanda dövlət müstəqil-liyinin qorunub 
saxlanması uğrunda mübarizə və müstəqil Azərbaycanın qurulması dövrü kimi səciyyələndirilir. Bununla 
ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni həyatında və beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı. 

Azərbaycan Respublikası dünya birliyinə inteqrasiya yolunu seçdi. ATƏT-ə, İKT-ə və Avropa Şurasına üzv 
qəbul olundu. Avropa Birliyi, NATO və başqa təşkilatlarla da sıx əlaqə yaratdı. Dünya birliyinə 
inteqrasiyası sahəsində uğurlar qazandı. 

Açar sözlər: Böhran, neft, müqavilə, sammit, region, bəyannamə 

1980-cı illərin ortalarından başlayaraq SSRİ iqtisadi-siyasi böhran və tənəzzül mərhələsinə daxil oldu. 
80-cı illərin ikinci yarısından ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslər, əmək intizamının zəifləməsi, istehsal 

səviyyəsinin aşağı düşməsi bu iqtisadi-siyasi böhranı daha da dərinləşdirdi. 
XX əsrin sonunda Azərbaycana qarşı edilən haqsızlıqlar, özbaşınalıqlar, düşünülmüş hərəkətlər və s. 

xalqın köksündə azadlıq toxumunu bir daha cücərtdi. M. Qorbaçovun bədnam yenidənqurma siyasəti xalqlar 
arasında milli ədavət, ayrıseçkilik, münaqişə ocaqları yaratmaqla bərabər, demokratik mübarizənin də 
fəallaşmasına təkan verirdi. Ancaq Azərbaycanda bu yol çox keçməkeşli, əzablı və bəlalı oldu. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixli sessiyasında “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusyia aktını” qəbul etdi. 
Nəhayət ki, 1991-ci ildə Avropada sosializmin son nəhəngi SSRİ dağıldığını elan etdi. Beləliklə, 80- 

90-cı illərin əvvəllərində bütün Sovet İttifaqını və sosialist blokunu bürüyən iqtisadi-siyasi tənəzzül, ağır 
sosial böhran sovet imperiyasının çökməsi ilə nəticələndi. 

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti dünyada və SSRİ-də gedən 
ictimai-siyasi prosesləri nəzərə almadan bütün mümkün vasitələrlə Sovet hökumətini qoruyub saxlamağa 
çalışanlarla bir sırada dayandı və respublikanın bu qurumun tərkibindən ayrılmasına yol verməməyə səy 

göstərirdi. Bu məqsədlə hətta SSRİ-nin dağılmasına bir neçə ay qalmış Sovet İttifaqının saxlanması 
haqqında Moskvanın təşkıl etdiyi referendumu 1991-ci ilin mart ayında Azərbaycanda da keçirərək 
səsvermədə iştirak edənlərin guya 93%-nin SSRİ-nin saxlanmasına tərəfdar olması haqqında mərkəzə saxta 
məlumat da vermişdi. Mərkəzi hakimiy-yətin əksinə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi isə 
o zaman Naxçıvan ərazisində belə referendumun keçirilməsindən imtina edərək əhalinin müstəqillik əzmini 
nümayiş etdirmişdi. 
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Əslində xalqın təzyiqi və o zamankı ictimai-siyasi proseslərin təsiri ilə qəbul edilmiş 30 avqust 1991- 
ci il “Müstəqillik haqqında Bəyannamə” və 18 oktyabr 1991-ci il “Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı” 
da SSRİ-nin tam dağılmasını təsdiqləyən 8 dekabr 1991-ci il tarixli Belovejsk sazişinə qədər hüquqi sənəd 
qüvvəsinə minməmişdi [7.s.530]. Bu sənədlərin hüquqi qüvvəyə minməsini təsdiqləyəcək “Müstəqillik 
haqqında” referendum yalnız 1991-ci il dekabrın 29-da keçirildi [5.s.237]. Bütün bunlar göstərir ki, 

Azərbaycan hökuməti o dövrdə nəinki müstəqil siyasət yeritmirdi, əksinə respublikanın o zamankı 
müstəqillik imkanlarına hər vasitə ilə mane olmağa çalışırdı. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövrünün ilk illərində keçmiş sovet rejimindən miras qalmış bir 
sıra problem və çətinliklərlə üz-üzə qalmışdı. 1990-cı illə müqayisədə istehsalın bütün sahələrində artım 
sürəti hər il azı 25%-30% aşağı düşmüşdü [7.s.531]. Bu mərhələdə respublika iqtisadiyyatının inkişafına 
mənfi təsir göstərən bir çox güclü amillər var idi: 

1. Respublika iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərən ən güclü amil Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
apardığı işğalçılıq müharibəsi idi. 

2. Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin müxtəlif bölgələrində etibarlı xammal bazalarını və məhsul satışı 
bazalarını tamamilə və ya qismən itirmişdi. Buna görə də sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti dayanmış və 
xarici əlaqələr pozulmuşdu. 

3. 90-cı illərin əvvəllərində Respublikada mürəkkəb siyasi vəziyyət yaranmışdı. Azərbay-canda 
mövcud olan siyasi hökumət Azərbaycanın iqtisadi, siyasi maraqlarını əks etdirən, onun müstəqilliyinin, 

təklükəsizliyinin, ərazi bütövlüyünün, suveren dövlət hüquqlarının qorunması və beynəlxalq təminatına 
cavab verən  siyasət yürütmürdü. 

Nəticədə Azərbaycanın siyasi hakimiyyətində dəyişiklik baş verdi. Lakin 1992-ci ilin mart ayından 
1993-cü ilin iyun ayına qədərki dövrdə fəaliyyət göstərən yeni hökumət dövlətin qarşısında duran strateji 
məqsədlərə nail olmaq baxımından əvvəlki hökumətdən uzağa gedə bilmədi. 1992-93-cü illərdə 
Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində hərc-mərclik, özbaşı-nalıq baş alıb gedirdi. Obyektiv və 

subyektiv səbəblər üzündən 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının ictimai-iqtisadi həyatının 
bütün sferalarında ciddi böhran müşahidə olunurdu. 

1992-1993-cü illərdə Azərbaycan hökuməti xarici siyasət sahəsində də bir sıra səhvlərə yol vermişdi, 
belə ki,: 

- respublikanın ətrafında yaranmış regional və beynəlxalq münasibətlərin xarakterini, əsas 
tendensiyaları müəyyən edə bilmədi; 

- ayrı-ayrı region dövlətlərinin Azərbaycanda kəsişən və toqquşan təsir və nüfuz dairələrini 

qiymətləndirə bilmədi və səhv addımlar atdı; 
- həmin dövr üçün Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyətini və dünya dövlətlərinin mənafe müstəvisində 

yerini düzgün qiymətləndirməməsi və düşünülməmiş addımlar atması; 
Bütün bunlar nəticədə Azərbaycan Respublikasını çox ağır vəziyyətə saldı. Bir tərəfdən region 

dövlətləri ilə münasibətlər kəskinləşdi, digər tərəfdən isə beynəlxalq himayəyə olan inam itdi. Bu himayəni 
təmin edə biləcək dövlətlərlə münasibətlər sərinləşdi. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə təkləndi. 

Bütün bunlar Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində baş alıb gedən hərc-mərclik, özbaşınalıq, 

ayrı-ayrı dövlətlər və siyasi dairələr tərəfindən dəstəklənən etnik seperatizm, silahlı qüvvələrin hakimiyyət 
uğrunda mübarizəsi ilə müşayət olunurdu. Bir sözlə XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azərbaycan xalqı 
məşəqqətlərlə, ədalətsizliklərlə və haqsızlıqlarla üzləşmişdi. 

Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olmağı boynuna götürən “Minsk qrupu”nun fəaliyyəti 
hiss edilmirdi. ABŞ Konqresi 1992-ci il oktyabrın 24-də Azərbaycanı guya Ermə-nistanı blokadaya 
salmaqda günahlandırıb, “Azadlığa dəstək aktı”na Azərbaycana dövlət səviy-yəsində hər cürə, o cümlədən 
humanitar yardım göstərilməsinə sərt məhdudiyyətlər qoyan 907-ci əlavəni qəbul etməklə mövcud 

hakimiyyətin xalqın mənafeyinə uyğun olmayan siyasət apardığına eyham vurdu [4.s.263]. Torpaqlarımızın  
dalbadal işğalı, qaçqın və köçkün axını, müxtəlif kəşfiyyat orqanlarının təxribat əməlləri əhalini yormuş,  
təngə gətirmişdi. 

Xalqın təkidi ilə Bakıya çağırılan Heydər Əliyev 1993-cu il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu siyasi qayıdış, sözün əsl mənasında Azərbaycanı azərbaycanlılara, milləti 
özünə qaytardı. Bu parlaq dühanın xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsindən 
silinmək təhlükəsindən, ötən əsrin əvvəllərində möv-cud olmuş Xalq Cumhuriyyətinin aqibətindən qurtardı. 

1993-cü ilin iyununda başlanmış bu dövr mahiyyətcə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin qorunub  
saxlanması, möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə və yeni, müstəqil Azərbaycanın qurulması dövrüdür. 
Bunula ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, bey-nəlxalq əlaqələrində dönüş 
yarandı. Elmi əsaslarla beynəlxaq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. 
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Azərbaycanda yaranmış nisbi sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə ölkəmizə artan inam və maraqdan 
istifadə edərək 1994-cü ilin 20 sentyabrında dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” 
imzalandı. 1995-ci ilin 12 noyabrında referendum yolu ilə müstəqil Azərbaycanın yeni konstitusiyası qəbul 
olundu. Bununla demokratik dəyərlərin bərpa olunması yolunda mühüm addım atıldı. Şərq aləmində ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv edildi. Azad, demokratik bir şəraitdə prezident, parlament və 

bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Azərbaycan qısa müddət ərzində Beynəlxalq Birliyin tam hüquqlu üzvlərindən 
birinə çevrildi. Dünyanın aparıcı şirkətləri   ilə bağlanmış müqavilələrin həyata keçirilməsi, qərb bazarına 
ilkin neftin nəqli ölkə iqtisadiyyatındakı böyük dəyişikliklərin əsasını qoydu [2.s.80]. Xarici siyasət 
sahəsində isə ən mühüm uğurlarından biri Azərbaycanı türk dünyasından təcrid olunmuş vəziyyətdən 
çıxarıldı. 

Heydər Əliyev zəkasının, onun gərgin, ardıcıl və inadlı fəaliyyətinin nəticəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
əsas neft kəmərinin, həmçinin Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin region ölkələri üçün, o cümlədən türk 
dünyası üçün əhəmiyyəti ölçüyə gəlməz oldu. Şərq-Qərb dəhlizi açıldı. Böyük “İpək Yolu”nun dirçəldilməsi 
ideyasından Azərbaycanı iqtisadi blokadadan çıxarmaq üçün məharətlə istifadə etdi. Böyük “İpək Yolu”nun 
dirçəldilməsi təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının dirçəldilməsinə, onun iqtisadi-mənəvi 
oyanışında misilsiz rolu, artıq öz təsdiqini tapmışdı [1.s77]. Ulu öndərin Xəzərlə bağlı müdrik və uzaqgörən 
xarici siyasət strategiyası, bu dənizi sülh və əmin-amanlıq dənizinə çevirmək planları artıq uğurla 

nəticələnmişdi. 
Neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi və təhlükəsizliyi, investisiya təminatı, dünya neft-qaz bazarında 

Azərbaycanın lazımı yeri tutması kimi işlərin həyata keçirilməsi də mühüm vəzifələr sırasına daxil idi. 
Beləliklə müstəqil Azərbaycan Respublikasında 1993-2003 və ondan sonrakı illərdə həyata keçirilən 
tədbirlər maliyyə-kredit böhranını aradan qaldırdı, inflyasiyanı sabitləşdirdi, büdcə, xəzinə, xarici investisiya 
qoyuluşu və maliyyə-kredit problemlərini həll etdi. 

Azərbaycan Respublikası müasir dövrdə özünün mövcud resurslarından xalqın rifahı naminə səmərəli 

istifadə etmək üçün Qərb ölkələrinin təmsil olunduğu Avropa birliyi sisteminə ilk vaxtlardan başlayaraq 
iqtisadi, mədəni, sosial sahədə inteqrasiyasına mühüm əhəmiyyət verdi. Bu sistemə daxil olmaqla 
Azərbaycan öz iqtisadiyyatını daha səmərəli, təhlükəsiz və itkisiz idarə etmək imkanı əldə etməklə yanaşı,  
həm də qabaqcıl dünya texnologiyalarından, investisiya və xarici kapitalın ölkə iqtisadiyyatına daha sürətlə 
daxil olması, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olması imkanı qazandı. Odur ki Azərbaycanın iqtisadi və 
xarici siyasətinin əsas istiqamət-lərindən biri də Avropa İttifaqı və bütün digər beynəlxalq maliyyə 
strukturları, Dünya bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Ticarət Təşkilatı, Avropa Yenidənqurma və  

İnkişaf bankı kimi qurumlarla əməkdaşlıq etmək oldu. 
Mühüm geosiyasi məkanda yerləşən Azərbaycan Pespublikasının 1991-ci il oktyabrın 18-də öz dövlət 

müstəqilliyini bəyan etməsi və 90-cı illərin əvvəllərində beynəlxalq aləmdə baş verən dəyişikliklər milli 
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun yeni xarici siyasət kursunun formalaş-dırılmasını ən vacib məsələ kimi ön 
plana çəkdi. 1991-ci ilin sonu-1992-ci ildə Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən ardıcıl şəkildə 
tanınması onun dünya birliyinə sistemli şəkildə inteqrasiyasına geniş yol açdı. Azərbaycan Respublikası  
1992-ci il martın 2-də BMT-nin üzvlüyünə qəbul edildi. BMT-nın ardınca ATƏT və İKT-nın üzvü olan 

Azərbaycan respublikası həyata keçirdiyi ardıcıl xarici siyasət nəticəsində 2001-ci ildə Avropa Şurasına 
qəbul edilmiş, Avropa Birliyi, NATO və başqa təşkilatlarla əlaqə yaratmış, İƏT (İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT), Parlamentlərarası İttifaq (Pİ), İqisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) kimi beynəlxalq təşkilatların üzvi olmaqla bərabər Beynəlxalq Valyuta Fondu və 
digər təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq edirdi [3. s. 24]. 

Ulu öndərin apardığı uğurlu xarici siyasət, 40-dan çox xarici ölkəyə etdiyi səfərlər Azərbaycanı 
müstəqil dövlət kimi   bütün dünyada tanıtdı. Respublikamız beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutdu. Ulu 

öndər Heydər Əliyev BMT-nin yüksək kürsüsündən, dünya miqyaslı və müxtəlif regional sammitlərdə 
Azərbaycanın problemlərindən, Azərbaycanın rastlaşdığı Qarabağ probleminin ədalətli həllindən danışdı. Bu 
haqqlı tələbi bütün dünya ölkələri, beynəlxalq regional təşkilatlar dəstəklədi. 

Müstəqillik illərində xarici siyasətin uğurla aparılmasının ayrı-ayrı göstəriciləri və respublikanın 
xarici aləmə inteqrasiyası sahəsində görülən işlər ölkədə uğurlu siyayəstin göstəricisi kimi 
qiymətləndirilməlidir. Belə ki, 2000-ci ilədək ölkəmiz 110-dan artıq beynəlxalq hüquqi sənədə qoşulmuşdur. 
Bu istiqamətdə işlər ardıcıl olaraq davam etdirilməkdədir. İftixar hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan 

dünyanın 116 dövləti tərəfindən tanınır, 70-dan çox ölkə ilə diplomatik əlaqə yaratmışdır [4.s.263]. Tarixi 
“İpək yolu”nun bərpası beynəlxalq aləmdə ölkəmizə müsbət mənada divident gətirmişdi. Azərbaycan dövləti 
xarici siyasətində əsas diqqəti bütün beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmağa, dünyanın bütün 
dövlətləri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlığa, ölkənin demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 
irəliləməsinə, müstəqil daxili və xarici siyasət yeridilməsi üçün əlverişli beynəlxalq şəraitin yaradılmasına, 
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xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr və informasiya mübadiləsi mexanizmlərini yaratmaga və s.  
məsələlərə yönəlmişdi. 

Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü ildən başlayaraq xarici siyasət fəaliyyətində başlıca yer tutmuşdu. 

Münaqişənin aradan qaldırılması üçün ən yüksək səviyyəli görüşlərdə, ATƏT-in Zirvə toplantılarında, Minsk 
qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, beynəlxalq forumlarda, həmçinin Ermənistan prezidenti ilə  
birbaşa danışıqlarda Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaqla öz mövqeyini nümayiş 
etdirmişdir. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırmaq işində 1996-cı il dekabrın 2-3-də 
ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən sənəd böyük siyasi uğur sayıldı. Bu Zirvə 

toplantısında xüsusi bir bəyanat qəbul edildi. Bəyanat Ermənistan istisna olmaqla dünyanın 53 dövləti 
tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin yekun qərarında öz əksini tapdı. ATƏT-in Lissabon Zirvə 
görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, ABŞ və Fransa nümayəndələri də Minsk qrupunun həmsədrləri təyin 
olundular. 

1996-cı ildən etibarən Azərbaycanın xarici əlaqələri daha geniş xarakter aldı. Beynəlxalq 
münasibətlərdə inteqrasiya prosesi genişləndi. Azərbaycan dünyanın 140-dək ölkəsi ilə diplomatik əlaqə və 
120-dən çox ölkə ilə isə ticarət əlaqəsi yaratmışdı [4.s.267]. 

2001-ci il yanvarın 25-də Azərbaycanın Avropa Şurasına bərabərhüquqlu üzv kimi qəbul olması 

nəticəsində olkəmiz öz səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün yeni və mötəbər bir tribuna qazandı.  
2001-ci aprelin 24-27-də Azərbaycan Respublikasının AŞPA-dakı nümayəndə heyəti ilk dəfə olaraq bu 
qurumun iclasında bərabər hüquqlu üzv kimi iştirak edərək Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü faktlarını 
özündə əks etdirən sənədlər yaydılar. 

Geostrateji mövqeyə malik olan Azərbaycan mədəni-mənəvi və siyasi həyatda özünəməx-sus 
xüsusiyyətləri yaşatmaqla bərabər, dünya birliyinə inteqrasiya yoluna üstünlük verdi. 1994-cü il sentyabrın 
20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” və sonrakı dövrdə imzalanmış çoxsaylı neft kontraktları Azərbaycanın 

dünya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin genişlənməsinə və beynəlxalq mövqelərin möhkəmlənməsinə səbəb 
oldu. 

Avropa Birliyinin TASİS-TRASEKA proqramı çərçivəsində “Böyük İpək yolu”nun bərpası üzrə 
həyata keçirilən tədbirlər [6,25], Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində yerləşən bütün ölkələrin 
inkişafı, onların iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə edilməsi, çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığın 
genişlənməsi üçün əlverişli şərait yaratdı. Ümumiyyətlə Azərbaycan neftinin Avropa bazarlarına nəqli vacib 

qlobal əhəmiyyət kəsb edən məsələ oldu. Hazırda Xəzər neftinin “Şimal”, “Qərb” və Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
istiqamətində nəqli barədə razılaşmalar əldə olunsa da, bu marşrutların hansının daha əlverişli olması bu gün 
də müasir dünya siyasətinin aktual məsələsidir. 

Hazırda Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün Bakı- 
Novorossiyk, Bakı-Supsa neft kəmərləri ilə yanaşı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft və Bakı-Tbilisi- 
Ərzurum qaz kəmərləri işə salınmışdır. Azərbaycan bölgənin və dünyanın əsas enerji mərkəzlərindən birinə 
çevrilmiş və müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmuşdur. Bütün bu müvəffəqiyyətlərin, 
xüsusən Azərbaycanın xarici əlaqələrinin yaran-masının əsasında Xəzər dənizinin zəngin neft-qaz 

yataqlarının mövcudluğu və ondan düzgün istifadəni şərtləndirən Azərbaycanın yeni neft strategiyası durur. 
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi beynəlxalq münasi-bətlər 

sisteminə qoşulması ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin də tənzimlənməsinə şərait 
yaratmışdır. Ümumilikdə Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya yolunu seçməsi prosesinin nəticələri 
göstərir ki, bu yol onun müstəqillik illərində qazandığı ən böyük uğurlarındandır. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Azərbaycan -Türkiyə münasibətləri. Bakı, 1997 
2. Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yollarında. Bakı, 1998. 
3. Heydər Əlıyev və Şərq. II cild. Bakı, 2002. 
4. Məmmədov İ., Məmmədov Ç.Siyasi tarix, Bakı.2004 
5. Məmmədov İ.Məmmədov Ç.Azərbaycan tarix, Bakı.2009 
6. Qəmbərov C. “Böyük İpək Yolu”nun inkişafında Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığı 

// İpək yolu, 2001, № 1 
7. Qasımov Ş.M. Azərbaycan tarixi (Texniki ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, 2015. 



121  

РЕЗЮМЕ 

 

ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР АЗЕРБАЙДЖАНА В МИРОВОМ СОЮЗЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНО ИЗ НАИЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Гасымов Ш.М. 

Азербайджанский Технический Университет 
 

Несмотря на восстановление государственной независимости 18 октября 1991 года, 
Азербайджанская Республика не достигла таких успехов во внутренней и внешней политике до июня 

1993 года. 
Новый период, начавшийся15 июня 1993 года, по сути, характеризуется как период борьбы за 

сохранение государственной независимости в Азербайджане и становление независимого 
Азербайджана. Произошел перелом в социально-политической, социальной, экономической, 
культурной жизни и международных отношениях страны. Азербайджан-ская Республика выбрала 
путь интеграции в мировое сообщество. Он стал членом ОБСЕ, ОИК и Совета Европы. Он также  
установил тесные связи с Европейским Союзом, НАТО идругими организациями. Ему удалось 

интегрироваться в мировок сообщество. 
Ключевые слова: Kризис, нефть, соглашение, саммит, регион, декларация 

 
SUMMARY 

 

AZERBAIJAN'S CHOICE OF INTEGRITY TO WORLD UNITY DURING THE YEARS OF 

INDEPENDENCE IS ONE OF THE GREATEST ACHIEVEMENTS 

Gasimov Sh.M. 

Azerbaijan Technical University 
 

Despite the restoration of state independence of the Republic of Azerbaijan on October 18, 1991, it 
was not until June 1993 that he achieved such success in domestic and foreign policy. 

The new period, which began on June 15, 1993, is essentially characterized as a period of struggle for 
the preservation of state independence in Azerbaijan and the establishment of an independent Azerbaijan. 

There was a turning point in the socio-political, social, economic, cultural life and international relations of 
the country. The Republic of Azerbaijan has chosen the path of integration into the world community. It  
became a member of the OSCE, the OIC and the Council of Europe. He also established close ties with 
European Union, NATO and other organizations. It has succeeded in integrating into the world community. 

Key words: Crisis, oil, agreement, summit, region, declaration 

 

 

ATROPATENA DÖVLƏTİNİN AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTÇİLİK TARİXİNDƏ YERİ 

Qocayev S.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

samin-qocayev@mail.ru 
 

 

Xülasə. Bu məqalədə mən Atropatena dövlətinin xarici siyasəti barədə geniş məlumatlar verməyə 
çalışmışam. Atropatena dövləti Azərbaycanın cənubunda yaranmaqla Manna dövlətindən sonra dövlətçilik 
ənənələrimizin dirçəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu dövlətin tarixinin öyrənilməsinin digər əhəmiyyətli səbəbi  
isə “Azərbaycan” toponiminin “Atropatena” adından götürülməsi ilə bağlı bir çox mütəxəssislərin 
bildirdikləri fikirlərdir. Çətin bir siyasi şəraitdə meydana gələn Atropatena dövləti mövcudluğu dövründə 

Selevkilər, Parfiya və Roma dövlətləri mübarizə aparmış, ayrı-ayrı vaxtlarda real vəziyyətə uyğun olaraq bu 
dövlətlərlə gah müttəfiq, gah da düşmənçilik etmişdir. 

Açar sözlər: Atropatena, Selevkilər, Parfiya, Roma, xarici siyasət 

Atropatena dövlətinin süqutundan yüz illərlə vaxt ötsə də, onun tarixinin öyrənilməsi həmişə aktual  
olmuşdur. Əsas səbəblərdən biri də heç şübhəsiz ki, “Azərbaycan” toponiminin yaranması məsələsinin 
Atropatena adı ilə əlaqələndirilməsidir. Tədqiqatçılar tərəfindən bir neçə versiya səsləndirilsə də, bugün 
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Azərbaycan alimlərinin bir çoxu məhz “Azərbaycan” adının Atropatena adından qaynaqlandığını qeyd 
edirlər. Eyni zamanda Atropatana dövlətinin Azərbaycan dövlətçilik tarixində də çox böyük rolu vardı. Belə 
ki, e.ə. 590-cı ildə Midiya dövləti Manna dövlətini süquta uğratdıqdan sonra Azərbaycanın cənub 
ərazilərində təxminən 3 əsrə qədər dövlətçilik ənənələrinə son qoyulmuşdur. Lakin e.ə. 321-ci ildə 
Atropatena dövlətinin yaranması ilə dövlətçiliyimiz yenidən bərpa olunmuş və tariximizdə silinməz izlər 

qoymuşdur. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Atropatena dövlətinin tarixinin öyrənilməsi, onun xarici  
siyasət məsələləri və Azərbaycan dövlətçilik tarixində yeri həmişə aktual problem olaraq qalacaq və 
gələcəkdə də tədqiqatçıların sevərək müraciət edəcəyi mövzulardan olacaqdır. 

XX əsrin əvvəllərində tədqiq edilməyə başlansa da, müstəqillik illərində bu dövlətin tarixinə dair 
əsərlərin sayı daha çox olmuşdur. E.ə. 323-cü ildə Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra onun yaratdığı 

böyük imperiya 3 yerə parçalandı: Yunan-Makedoniya, Selevkilər və Ptolomeylərin idarə etdikləri Misir 
padşahlığı. Bu hadisədən az sonra indiki Cənubi Azərbaycan ərazisində Atropat tərəfindən paytaxtı Qazaka 
olan Atropatena dövlətinin əsası qoyuldu. Atropatena dövlətinin e.ə. III əsri haqqında məlumatlar 
mənbələrdə nisbətən az olsa da, məlumdur ki, e.ə. 223-cü ildə Selevki hökmdarı III Antiox Atropatena 
dövləti üzərinə hücum edərək hökmdar Artabazanı özündən asılı vəziyyətə salmışdır. Lakin e.ə. 190-cı ildə 
Roma və Selevkilər arasında Maqneziya yaxınlığındakı döyüşdə III Antioxun məğlubiyyətindən sonra 
Atropatena dövləti yenidən öz müstəqilliyini bərpa etmişdir [ 2, 145-146]. 

Maqneziya döyüşündəki məğlubiyyətdən sonra Selevkilər dövləti zəifləyir, əksinə vaxtı ilə ondan asılı 

olmuş Parfiya dövləti güclənərək Ön Asiyada əsas siyasi qüvvəyə çevrilir. E.ə. II əsrin 40-cı illərində Parfiya 
dövləti artıq bütün İran və Mesopatamiya ərazilərini əhatə edirdi.E.ə. 130-cu ildə Selevkilər öz nüfuzlarını 
geri qaytarmaq məqsədilə sonuncu dəfə cəhd göstərələr də, bu cəhdləri də uğursuz oldu. Parfiya hökmdarı II 
Fraatın Selevki düşərgəsinə hücumu nəticəsində Selevki ordusu darmadağın edilir, VII Antiox isə öldürülür 
[1, səh 250] . 

E.ə I əsrin 60-cı illərində regionda çox böyük siyasi gərginlik yaranır. Roma dövləti və Pont çarlığı 
arasındayeni torpaqlar əldə etmək məqsədilə mübarizə başlayır.Roma senatının xüsusi qərarı ilə 

əvvəlcəLisini LukullŞərqə göndərilir. Məlumdur ki, bu yürüş zamanı Pont hökmdarı VI Mtridat ilk 
döyüşlərdə məğlub edilsə də, e.ə 68-67-ci illərin hərbi əməliyyatları zamanı Lukull biyabırcasına məğlub 
olduqdan sonra e.ə. 66-cı ildə onu bu vəzifədə Qney Pompey əvəz edir. Pompey elə ilk döyüşlərdən sonra öz 
rəqiblərini darmadağın edir və diktə etdiyi şərtlərlə müqavilə bağlayır. Çox təəssüfki,təsvir edilən dövrdə 
mənbələrdə Atropatena barədə məlumatlar çox azdı. Belə ki, həmin dövrdə Atropatena və atropatenalılar 
barədə məlumatlar ya qonşu ölkələrin tarixi ilə, ya da ki, ümumregion xarakterli hadisələrlə bağlı çəkilir. 
Amma mənbələrdən məlumdur ki, bu dövrdə Atropatena dövlətini yerli hökmdarlar idarə edirdi [3, səh. 38]. 

Roma dövləti rəqibləri üzərində qələbə qazandıqdan sonra regionda əsas siyasi qüvvə olan Parfiya 
dövlətinə qarşı hərbi əməliyyatlara başlayır. Bu mübarizədə Atropatena dövləti Parfiya dövlətinin tərəfini 
tutdu. Bunun bir neçə səbəbi var idi: əsas səbəb siyasi səbəb olsa da, amma dil və mədəni cəhətdən də bir- 
birlərinə yaxın olmaları bu məsələdə əsas həlledici məqamlardan idi. Onlar arasında ilk döyüş e.ə. 53-cü ildə 
Şimali Mesopatamiyada Karra yaxınlığında baş verir. Romalılar bu döyüşdə 20 minə yaxın itki verir, 
komandan Krass öz oğlu ilə birlikdə həlak olur. Bu məğlubiyyət Roma dövləti üçün çox utancverici idi, 

həmin dövrə kimi rəqibləri üzərində şanlı qələbələr qazanan Roma dövləti bu məğlubiyyəti hələ uzun illər 
xatırlayacaqdı. Bu məğlubiyyət azmış kimi e.ə. 40-cı illərdən başlayaraq Parfiya Aralıq dənizinin şərq 
sahillərinə hücumlar edərək Roma mülklərini ələ keçirməyə başlayır [4, səh. 78]. 

E.ə. 38-ci ildə Antoninin sərkərdəsi olan Publi Ventili parfiyalıları Hindar yaxınlığında məğlubiyyətə 
uğradır və bununla da Parfiyanın uğurlu hərbi əməliyyatlarının qarşısı alınır. Bu qələbədən sonra Antoni 
komandanlığı əl alaraq ə.e. 36-cı ildə Parfiya üzərinə yürüşə çıxır.Bir neçə uğurlu hərbi əməliyyatdan 
sonrahamının Parfiyanın paytaxtı Ktesifon şəhərinə hücum gözlədiyi bir vaxtda, Antoni Atropatenanın ən 

böyük şəhərlərindən biri olan Fraaspa üzərinə yeriyir. Antoni bu yürüşə çox böyük əhəmiyyət verdiyinə görə 
böyük bir orduyla gəlmişdi. Amma şəhər mühasirə alınanda məlum olur ki, çox güclü müdafiə istehkamları 
tikilib və şəhər daxilində kifayət qədər ərzaq ehtiyatı toplanıb. Antoninin şəhəri tez bir zamanda ələ 
keçirmək planı baş tutmur. Parfiya hökmdarı IV Fraat 40-50 minlik süvari dəstəsi ilə Atropatenanın 
köməyinə gəldi.Vaxt uzandıqca hər iki tərəf çox böyük itkilər verirdi, xüsusilə Roma əsgərləri yorulmuş, 
ərzaq çatışmazlığı başlamışdı. Antoni sonda IV Fraatın və Atropatena hökmdarı Artavazdın yanına elçilər 
göndərərək onlardan ələ keçirilmiş romalı əsgərləri və döyüş bayraqlarını tələb etdi. IV Fraat onun təklifini 

rədd edərək Romanın geri çəkiləcəyi vaxt onlara qarşı heç bir hərbi əməliyyatın olmayacağını söz verir. 
Antoni bu təklifi qəbul edərək öz qoşunlarını geri çəkmək qərarı verir, amma IV Fraat yol boyu Antonini 
təqib edir və hər dəfə toqquşmalardan sonra yüzlərlə romalı əsgər məhv edilir. Mənbələrdə olan məlumata 
görə Antoni bu ekspedisiya zamanı təxminən 35 min əsgər itirir. Heç şübhəsiz ki, bu hərbi yürüşdə 
Antoninin uğursuzluqlarının əsas səbəblərindən biri də Atropatena dövlətinin çox ciddi müqaviməti və güclü 
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ordusu idi, xüsusilə süvari dəstələrinin çevik hərəkət etməklə Roma düşərgəsinə basqınları həlledici 
məqamlardan sayılırdı [6, səh. 120-121]. 

Fraaspa hadisələrindən sonra Atropatena və Parfiya dövlətləri arasında münasibətlər pisləşir. Roma  
üzərində qələbədən sonra xeyli qənimət qaldığına görə bunları aralarında bölüşdürə bilməyən tərəflər 

arasında narazılıq getdikcə artmağa başlayır, amma əsas səbəb Parfiyanın Atropatena dövlətini öz tərkibinə 
qatmaq planı idi. Bu səbəbdən köhnə müttəfiqlər düşmənə çevrilirlər. Atropatena hökmdarı Artavazd 
mövcud vəziyyətə uyğun olaraq dərhal köhnə düşməni Antoniyə müraciət edir. Antoni müttəfiqlik təklifini  
çox isti qəbul edir, hətta bu münasibətləri daha da möhkəmləndirmək üçün qohumluq əlaqələri də yaradılır. 
Belə ki, Artavazd öz qızı Yutupanı Antoninin oğlu İskəndərə verir. Lakin Romada başlayan vətəndaş 
müharibəsi münasibətlərin dərinləşməsinə mane olur. Antoni və Oktavian Avqust arasında müharibə e.ə 31- 
ci ildə ikincinin qələbəsi ilə bitir. Oktavian Avqustun qələbəsinə baxmayaraq, o da Atropatena ilə diplomatik 

münasibətlərdə maraqlı idi. Təxminən e.ə. 20-ci ildə Atropatena hökmdarı II Ariobarzan Oktavian Avqust ilə 
diplomatik əlaqələr yaradılır. Romanın köməyi ilə Atropatena bu dövrdə regionda gedən siyasi proseslərin  
əsas iştirakçısına çevrilir. Hətta eramızın 2-ci ilindəII Ariobarzan Romanın köməkliyi ilə qonşu ölkələrin 
idarəçiliyini də öz əlinə alır. Bir neçə illik idarəçilikdən sonra o sui-qəsd nəticəsində öldürülür, onun yerinə 
isə oğlu Ariovast gəlir. Oktavian Avqustun ölümündən sonra Roma imperiyasının regionda təsiri azalır. 
Fürsətdən istifadə edən Parfiya eramızın 20-ci ilində Atropatena dövlətini özündən asılı vəziyyətə salır. 
Bununla da, Atropatilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulur və Arşakilərin kiçik qolunun təxminən 200 
illik hakimiyyəti başlayır. 

Süquta uğramasına baxmayaraq Atropatena dövləti Azərbaycan dövlətçilik tarixində mühüm rol 
oynamış və dərin iz qoymuşdur. Atropatenanın dövlətçilik tarixinin öyrənilməsi Azərbaycanın qədim tarixi 
haqqında məlumatların və elmi biliklərin əldə edilməsinə eləcə də dövlətçilik tariximizin daha qədim tarixi 
köklərinin olmasını bir daha əyani şəkildə sübut edir. Hətta bir çox tədqiqatçıların gəldikləri qənaətə görə 
Azərbaycanın adının ilkin versiyası olaraq Atropatena ilə bağlılığı vardır. 
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В этой статье я попытался предоставить обширную информацию о внешней политике 
государства Атропатена. Государство Атропатена было создано на юге Азербайджана и вызвало 
возрождение традиций нашей государственности после государства Манна.Еще одна важная причина 
для изучения истории этого государства - мнение многих специалистов об удалении топонима 
«Азербайджан» из названия «Атропатена». Во время существования государства Атропатена, 
возникшего в сложной политической обстановке, государства Селевкидов, Парфян и Рим боролись, а 

временами были либо союзниками, либо враждебными по отношению к этим государствам, в 
зависимости от реальной ситуации. 

Ключевые слова: Атропатена, Селевкиды, Парфия, Рим, внешняя политика 
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In this article, I have tried to provide extensive information on the foreign policy of the state of 

Atropatena. The state of Atropatena was established in the south of Azerbaijan and revived our statehood 
traditions after the state of Manna.Another important reason for studying the history of this state is the 
opinion of many experts on the removal of the toponym "Azerbaijan" from the name "Atropatena".During 
the existence of the state of Atropatena, which emerged in difficult political conditions, the Seleucids, 

Parthians and Romans fought,at different times, depending on the real situation, he was either allied or 
hostile to these states. 

Key words: Atropatena, Seleucids, Parthia, Rome, foreign policy 
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Xülasə. Tezisdə Albaniya dövlətinin xarici siyasəti, strteji mövqeyi, xarici dövlətlərin Albaniyaya olan  

maraqları, Albaniyanın Sasani, Roma-Bizans, Ərəb imperiyaları və Xəzər Xaqanlığı ilə münasibətləri, 

dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması istiqamətində fəaliyyəti, müstəmləkəyə qarşı aparılan mübarizə,  
Alban hökmüdarı Sanatürkün siyasi fəaliyyəti, Cavanşirin hakimiyyəti dövründə Albaniyanın siyasi 
vəziyyəti, Cavanşirin Bizans, Xəzər Xaqanlığı və ərəblərlə apardığı diplomatik danışıqlar və bağlanmış 
müqavilələr, Albaniyanın müharibə meydanına çevrilməsinin iqtisadiyyata vurduğu ziyanlar, Cavanşirə qarşı  
törədilmiş suiqəsddən sonra Albaniyada yaranmış siyasi vəziyyət, Albaniyanın süqutu və Azərbaycanın 
dövlətçilik tarixində yeri haqqında məlumat verimişdir. 

Açar sözlər: Albaniya dövləti, xarici siyasət, Bizans, Ərəb Xilafəti, Xəzərlər, müstəmləkə 

Azərbaycanın ən qədim dövlətlərindən biri də Albaniya dövlətidir. Albaniya strateji mövqeyinə, təbii 
şəraiti, yeraltı və yerüstü sərvətlərinə görə son dərəcə zəngin olan bir ərazidə yerləşdiyi üçün həmişə diqqət  
mərkəzində olmuşdur. Ona görə də öz dövrünün güc mərkəzləri olan imperiyaların maraq dairələrində 
olmuşdur ki, bu da ərazinin zaman-zaman müharibə müydanına çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bu 
Albaniyanın ərazisinin ələ keçirilməsi uğrunda Sasani və Roma-Bizans müharibələrinin baş verməsinə 
gətirib şıxarmışdır. Tarixən Albaniyanın xarici siyasətində işğalçılıq siyasəti olmamışdır. Apardiği 

müharibələr isə əsasən müdafiə xarakteri daşımış və ya itirilmiş ərazilərinin geri qaytarılması uğrunda 
olmuşdur. Albaniyanın ərazisini ələ keçirmək uğrunda gedən müharibələrə Sasani və Roma-Bizansla yanaşı 
şimalda yaşayan, hərbi baxımdan güclü və döyüşkən xalqlarını da tez-tez basqınları olurdu. Yaranmış 
mürəkgəb şəraitdən asılı olaraq Albaniya xarici siyasətində bəzən dəyişikliklər etmək məcburiyyətində 
qalmışdır. Bəzən müttəfiqlik münasibətlərinə üstünlük verir, bəzən isə müstəmləkəyə məruz qalır və ya 
müstəmləkəyə qarşı mübarizə aparmalı olurdu. 

Alban hökmüdarı Sanatürkün hakimiyyəti dövründə Albaniyanın hərbi-siyasi qüdrəti daha da gücləndi. 

Tarixi mənbələrdə Snatürkün Roma-Bizans imperatoruna arxalanan erməni çarlığı üzərinə hücum etməsi, 
Roma-Bizans imperatoru Konstantinin ermənilərə hərbi yardım göstərməsindən bəhs edilir. Sasanilərlə 
müttəfiq olan Sanatürk Roma erməni qoşunlarına qarşı hərbi əməlyyat üçün Sasani şahı olan II Şapurdan  
yardım istəmişdir. Hərbi əməliyyatların ilkin mərhələsində Sanatürk ermənilər üzərində qələbə çalsa da bir 
ildən sonra ermənilər Yunan və İber qoşunlarının köməyi ilə Sanatürk üzərində qələbə çalmağa nail oldular.  
Sasanilərin Sanatürkə kömək etməməsi və hətta ermənilərə yardım etməsi Sanatürkün məğlubiyyətinə səbəb 
olmuşdur. Bunun ardınca yaranmış şəraitdən istifadə edən şimal tayfaları hücum edərək Albaniyanın 

ərazilərini işğal etməyə nail olmuşlar. Sasanilər zəngin sərvətlərə malik olan Albaniya ərazisini şimal 
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tayfalarına güzəşt etmək fikirində deyildi. Ona görə də II Şapur çoxlu miqdarda qoşun toplayaraq şimal  
xalqlarını Albaniyanın ərazisindən çıxara bildi. 

Nigah diplomatiyasına üstünlük verən II Şapur (Urnayr II Şapurun bacısı ilə evlənmişdir. Bəzi 
tarixçilər II Şapurun Sanatürkün məğlubiyyətində maraqlı olmasının səbəbini Urnayırın hakimiyyətə 

gətirilməsi məqsədində görürlər) Urnayrın hakimiyyəti dövründə Albaniyaya daha çox diqqət yetirməyə 
başladılar. Bu münasibətlər müttəfiqlik səviyyəsində qurulmuşdur. Urnayrın hakimiyyətə gəlməsindən sonra 
Albaniyanın xarici siyasətinin əsasını Sasanilərlə müttəfiq olaraq Roma-Sasani müharbələrində iştirak təşkil 
edirdi. Romalılarla Sasanilər arasında Qafqaz uğrunda gedən mübarizə 390-cı ildə Sasanilərin qələbəsi və 
Sasanilərin Albaniyada mövqelərinin güclənməsinə gətirib çıxardı. 

Bəzən Sasani zülmünə qarşı müstəmləkəyə məruz qalan xalqlar, o cümlədən albanlar və ermənilər də 
müttəfiq olaraq eyni mövqedən çıxış etməyə qərar vermişlər. Lakin ermənilər müttəfiqlərinə xəyanət edərək 

sasanilərə qarşı baş verəcək üsyan haqqında Sasani şahına məlumat vermişlər. Albaniyanın xarici siyasətində 
Sasani zülmünə qarşı mübarizə də davam edirdi. Üsyançılar hətta şimal xalqları ilə də əlaqə saxlayaraq 
sasanilərə qarşı birgə çııxış etmək haqqında razılığa gəlmişdilər. Lakin Sasani şahı II Yezdəgirdin 
hakimiyyəti dövründə üsyanşılara qarşı mübarizə gücləndirildi. Görülmış tədbirlərin nəticəsi olaraq II 
Yezdəgird üsyanın yatırılmasına nail ola bildi. Bunun əsas səbəbi üsyanşılar arasında birliyin olmamsı, 
üsyanşıların bir qisminin üsyandan ayrılması, ermənilərin xəyanəti, Sasani qüvvələrinin daha yaxşı 
silahlanması, hunların köməyə gecikməsi və bütün qüvvələrini üsyanın yatırılmasına cəlb etməsi oldu. 
Sasanilərin üsyanı yatırmasından sonra Albaniyada dövlət quruluşunu ləğv etməsi albanların vəziyyətinin 

ağırlaşmasına səbəb oldu. Müstəmləkəçiliyiə qarşı mübarizə Albaniyanın xarici siyasətinin əsasnı təşkil 
edirdi. Nəticədə Nvarsk sülh müqaviləsi imazalandı. Müqavilənin şərtlərinə görə Albaniya öz dövltəçiliyini 
bərpa etməyə nail ola bildi, daxili idarəetmə hüququ qazandı və bir sıra qarşılıqlı güzəşt və öhdəliklər əldə  
edildi. 

VI əsrin əvvəllərindən başlayaraq Hun-Sabir tayfaların Albaniya ərazilərinə hücumu və siddi 
müqavimətə ərazinin əsas qismini işğal etməsi yenidən vəziyyətin gərginləçməsinə səbəb oldu. Lakin strateji 

əhəmiyyət daşıyan Albaniya ərazisinə xüsusi əhəmiyyət verən Sasanilər bununla barışmayaraq Hun-Sabir 
tayfalarına qarşı həbi əməliyyatlara başladı. Albaniya ərazisinin döyüş meydanına çevrilməsi təsərrüfata 
ciddi ziyan vurdu. 508-ci ilə qədər davam edən döyüş Sasanilərin qələbəsi ilə nəticələndi. Beləliklə 
Albaniyada 510-cu idə Arşakilər sülaləsinin varlığına son qoyuldu. 

Albaniya üzərində Sasasni-Bizans rəqabətinə Xəzərlərin də qoşulmasl mövcud vəziyyəti daha da 
gərginləşdirdi. Sasani şahı I Qubad Xəzərlərə qarşı mübarizəyə başladı və onları Albaniya ərazisindən çıxara  
bildi. Lakin VI əsrin ikinci yarısında da Xəzərlərin Albaniya ərazisinə hücumları davan edirdi. VI əsrin ikinci 

yarısında Albaniyaya nəzarət uğrunda Bizansla Sasanilər arasında müharibələr (571-579-cu illər) davam 
etmişdir ki, bu da Albaniyaya iqtisadi cəhətdən ağır zərbə vururdu. 

VII əsrin əvvəllərində Sasani-Bizans müharibələrinin davam etməsi (603-628-ci illər) Albaniya üçün 
ağır nəticələrə gətirib çıxarırdı. Müharibənin əvvəllərində Sasani qoşunları üstünlük əldə etələr də, sonlarına 
doğru Bizans qoşunları üstünlüyü ələ keçirdi və Albaniyanın bir sıra ərazilərini işğal etdi. Lakin bu 
üstünlüyü əldə saxlaya bilməyən Bizanslar Sasasnilərə qarşı böyük vədlərlə Xəzərləri cəlb etdilər. Bütün bu 
müharibələrin mərkəzində Albaniya dayanırdı. Çünki hərbi əməliyyatların əsas hissəsi Albaniya ərazisində  
gedirdi. Xəzərlər Albaniyada öz mövqelərini uzunmüddətə möhkələndirə bilmədilər və VII əsrin 30-cu 

illərin əvvəllərində Albaniyanı tərk etdilər. 
VII əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində ərəb qoşunları Sasani sərhədlərinə yaxınlaşdılar. ərəb xialətinə 

qarşı Sasanilərlə yanaşı albanlar da döyüşürdü. Sasanilərlə Ərəblər arasında gedən döyüşdə iştirak edən 
alban qoşunlarına Cavanşir başçılıq edirdi. Hətta Sasasni şahı III Yezdəgert ərəblərə qarşı döyüşdə göstərdiyi  
qəhrəmanlığa görə Cavanşiri mükafatlandırmışdı. Lakin Cavanşir Sasanilər tərəfindən ərəblərə qarşı 
vuruşmağın mənasız olması anlamına gələrək öz vətəni-Albaniyaya qayıtmağa qərar verdi. Bununla da 
Sasanilrlə Albanlar arasında ziddiyyətlər yarandı. Lakin Cavanşir qəti şəkildə hərəkət edərək Sasanilərə ağır 

zərbə vurdu və Albaniya ərazisində hakimiyyətini bərqərar etdi. Cavanşirin hakimiyyəti dövründə 
Albaniyanın xarici siyasətinin əsas istiqaməti Albaniyanın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq idi. 

Ərəb qoşunlarının Salman ibn Rəbiənin başçılığı ilə Azərbaycana hücum etməsi Albaniyanın 
müstəqilliyi üçün təhlükə idi. Bu zaman albaniyanın xarici siyasətində iki istiqamət var idi. Varaz Qriqor  
başda olmaqla bir qrup ərəblərə tabe olmağın tərəfdarı idi. Cavanşir başda olmaqla digər qrup isə ərəblərə  
qarşı müqavimət göstərməklə Albaniyanın müstəqilliyinin tərəfdarı idi. Xalq kütlələrinin müqavimət göstərə 
bilməyəcəyini bildiyi üçün güclü bir müttəfiqə ehtiyac olduğunu bilirdi. Ərəblərin Bizans üçün təhlükə 

olduğunu bilən Cavanşir Bizans İmperatoru II Konstantinə ərəblərə qarşı müttəfiqlik haqqında müraciət etdi. 
Bu zaman ərəblərə qarşı müharibə üçün Bizansın Albaniya dövləti kimi bir müttəfiqə ehtiyacı ciddi var idi. 
Ona görə də II Konstantin Cavanşirin müraciətini müsbət qarşıladı. 660-cı ildə Cavanşir II Konsatantinlə 
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görüşərək hər iki tərəflərin maraqlarını nəzərə almaqla ərəblərə qarşı ittifaq bağladılar. 662-ci ildə Albaniya 
ərazisinə hücum edən Xəzərlər ərəblərlə toqquşdular. Ərəbləri məğlub edərək Albaniyanın içərilərinə doğru 
hərəkət edən xəzərlər Cavanşirin qüvvələri tərəfindən müqvimətə rast gələrək geri çəkildilər. 664-cü ildə 
xəzərlər yenidən Albaniya ərazisinə hücum etdərək ölkəni qarət etdilər. Nəticədə Albaniyanın müstəqilliyi  
üçün real təhlükəyə çevrilən xəzərlərin hökmdarı ilə göüşmək məcburiyyətində qalan Cavanşir onun qızı ilə 

evlənməklə münasibətləri qaydaya sala bildi. 
Xəzərlərlə münasibəti qaydaya salan Cavanşir Bizansla münasibətlərə yenidən baxmalı oldu. Çünki 

ərəblərlə müharibənin nəticəsi olaraq Bizans hərbi-siyasi baxımdan xeyli zəifləmişdir. Ərəblərə müharibədə 
Albaniyaya kömək göstərmək iqtidarında deyildir. 

Cavanşir yaranmış yeni şəraitə uyğun olaraq Albaniyanın müstəqilliyini və ərəb işğallarından qorumaq  

məqsədilə ərəblərlə münasibətlərin yaradılmasına qərar verdi. 667-ci ildə Ərəb xilafətinin xəlifəsi Müaviyyə 
ilə görüşün nəticəsi olaraq Albaniya ilə Ərəb xilafəti arasında müqavilə imzalandı. Cavanşirin Müviyyə ilə  
ikinci görüşü 670-ci ildə baş tutmuşdur. Müaviyyə Cavanşiri çox böyük hörmətlə qarşılamış və hədiyyələr 
vermişdir. Işğalın ilk illərində Ərəblərə qarşı Bizansla müttəfiq olmağa cəhd edən Cavanşir dövlətlərarası  
münasibətlərin və qüvvələr nisbətinin dəyişməsinin nəticəsi olaraq Ərəb Xilafəti ilə Bizans arasında gedən 
danışıqlarda vasitəçi rolunu oynamağa nail oldu. 

Lakin 681-ci ildə Cavanşirin sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi Xəzər Xaqanlığının Albaniya üzərinə 
hücuma keçməsinə səbəb oldu. Bildiyimiz kimi Cavanşir Xəzər Xaqanının qızı ilə evlənmişdi. Nigah 

diplomatiyasının nəticəsi olaraq Xəzər Xaqanlığı ilə Albaniya arasında müttəfiqlik münasibətləri mövcud idi. 
Məhz Xəzər Xaqanlığının Albaniya üzərinə hücuma keçməsində qohumluq əlaqələri mühüm rol oynamışdır.  
Nəticədə Albaniyanın Xəzər Xaqanlığı ilə müttəfiqlik münasibətləri düşmənçilik münasibətləri ilə əvəzləndi. 
Albaniyanın siyasi vəziyyəti ağırlaşdı. Albaniya Xəzər Xaqanlığının yanına nümayəndə gödərərək 
Cavanşirin ölümündə onların günahı olmadığını bildirərək sülhün qorunmasına nail ola bildi. Lakin bu sülh 
uzun sürmədi. VII əsrin 80-ci illərinin ortalarında Xəzərlər yenidə Albaniya ərazisinə hücuma kecdi. 

VII əsrin 80-ci illərindən Xilafət sarayında baş verən çəkişmələr ərəblərin zəifləməsinə səbəb oldu. 

Hətta ərəblər Qafqaz üzərində nəzarəti Bizansla bölüşməli oldu. Bizans artəq ərəblərlə hesablaşmaq 
istəmirdi. Bunu nəticəsi olaraq ərəblərlə Bizans arasında münasibətlər kəskinləşdi. ərəblərin Albaniya 
üzərinə hücumu və yenidən işğal etməsi ilə VII əsrin əvvəllərindən Albaniya dövlətinin müstəqilliyinə son  
qoyuldu. Roma-Bizans, Sasani və Ərəb imperiyalaı eləcədə Xəzər Xaqanlığının toqquşması və təzyiqləri 
altında fəaliyyət göstərən Albaniya dövləti Azərbaycan dövlətçilik tarixində mühüm rol oynamış və silinməz  
iz qoymuşdur. 

Azərbaycan Albaniya dövlətinin süqut etməsinə baxmayaraq dövlətçilik ənənələri xalqın yaddaşında 

qalmaqda idi. Bunun nəticəsi idi ki, ərəb xilafətinə qarşı milli azadlıq uğrunda mübarizədə Babəkin başçılığı 
ilə üsyan baş vermiş demək olar ki, dövlət yaratmağa nail olmuş və Xilafətlə uzun müddət müharibə 
aparmışdır. Onun ardınca Azərbaycanda ilk feodal dövlətlərin yaranması, qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 
dövlətləri, Səfəvi dövləti, Əfşarlar dövləti, Xanlıqlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Müstəqil 
Azərbaycan Respublikası dövlətçilik ənənlərinin davamı kimi yaranmışdır. 

Azərbaycan Albaniya dövlətinin müasir Azərbaycan Respublikası ilə oxşar bir sıra problemləri 

vardır. Qonşu dövlətlərlə münasibətlər, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, erməni problemi və 
balanslaşdırılmış siyasət qədim Albaniya dövlətində də olan problemlər idi. Albaniyanın xarici siyasət 
kursunun dərindən araşdırılması uzun bir dövr keçməsinə baxmayaraq müasir dövrdə bir sıra problemlərin  
həll edilməsində mühüm rol oynaya bilər. 

 
РЕЗЮМЕ 
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ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
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Диссертация включает внешнюю политику албанского государства, стратегическое положение, 

иностранные интересы в Албании, отношения Албании с Сасанидской, римско-византийской, 
арабской империями и Каспийским каганатом, деятельность по сохранению государственной 
независимости, борьбу с колониализмом, политическую деятельность Албанский правитель 
Санатурк, правительство Джаваншира. Он рассказал о политической ситуации в Албании, 
дипломатических переговорах и соглашениях с Византией, Каспийским каганатом и арабами, 
ущербе, нанесенном экономике албанской войной, политической ситуации в Албании после 
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покушения. против Джаваншира, падения Албании и ее места в истории азербайджанской 
государственности. 

Ключевые слова: албанское государство, внешняя политика, Византия, арабский халифат, 
каспийцы, колония. 
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ALBANIA'S FOREIGN POLICY AND PLACE IN THE HISTORY 

OF AZERBAIJANI STATEHOOD 

Salimov Sh.D. 

 

The thesis includes the foreign policy of the Albanian state, strategic position, foreign interests in 
Albania, Albania's relations with the Sassanid, Roman-Byzantine, Arab empires and the Caspian Khaganate, 

activities to preserve state independence, anti-colonial struggle, political activities of the Albanian ruler 
Sanaturk, Javanshir's government He spoke about the political situation in Albania, diplomatic negotiations 
and agreements with Byzantium, the Caspian Khaganate and the Arabs, the damage caused to the economy 
by the Albanian war, the political situation in Albania after the assassination attempt against Javanshir, the 
fall of Albania and its place in the history of Azerbaijani statehood. 
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Xülasə. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan erməni millətçiləri “bolşevik bayrağı” adı altında 
1918-ci ildə martın 30-dan 3 aprelə qədər olan müddətdə Qafqazın ən iri inzibati və iqtisadi mərkəzi olan 
Bakı şəhərində və Bakı quberniyasında, eyni zamanda Şamaxı, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ,  
Naxçıvan və digər ərazilərdə azərbaycanlılara qarşı soyqırım hadisəsini törətmişdilər. Rəsmi sənədlərə 

əsasən bu mərkli planın həyata keçirilməsi nəticəsində təkcə Bakı quberniyasında 50 minə yaxın günahsız 
azərbaycanlı qətlə yetirilib, evləri yandırılıb, əmlakları ələ keçirilib, on minlərlə insan itkin düşmüşdür. 

Açar sözlər: Mart soyqırımı, etnik təmizləmə, genosid, Müsavat partiyası, “Qondarma Ermənistan”, 
Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikası 

Birinci dünya müharibəsi və eyni zamanda 1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Fevral və Oktyabr 

inqilabları nəticəsində yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə edən ermənilər Bakıda müsəlman əhaliyə qarşı 
soyqırım həyata keçirməyi planlaşdırırdılar. “Etnik təmizləmə” adi ilə fəaliyyətlərini genişləndirən erməni  
millətçiləri Sovet Rusiyasının dünya müharibəsindən çıxmasından sonra onun yardımı ilə Osmanlı əraziləri 
hesabına uydurulmuş “imperiyalarını” gerçəkləşdirmək üçün bütün səylərini Cənibi Qafqaza yönəltdilər. 
Bəhs olunan dövrdə Bakı şəhəri Qafqazın ən böyük inzibati və iqtisadi mərkəzi idi. Erməni əsilli Antonovun  
Bakı şəhərinə başçı təyin olunması səbəbindən ermənilərin Bakıda mövqeyi sürətlə güclənməyə başladı. 
1917-ci il dekabrın 31-də Bakı Fəhlə Deputatları Sovetinin rəhbərliyi ilə Stepan Şaumyanın rəhbərliyi ilə 

Sovet hakimiyyəti quruldu. Tərkibi bolşeviklər və daşnaklardan təşkil olunmuş Bakı Sovetinin əsas dayağı 
V.Leninin başçılıq etdiyi Sovet Rusiyası idi. Lenin müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasının qarşısını  
almaq məqsədilə Qafqazın fövqəladə komissarı təyin etdiyi S. Şaumyana ciddi tapşırıqlar vermişdir: Bakıda  
hakimiyyəti tam şəkildə ələ almaq, nəticədə bütöv Azərbaycanı ələ keçirmək, xüsusilə bu planı həyata  
keçirmək üçün ərzaq, maliyyə, poçt, teleqraf sistemini ələ keçirmək, silahlı qüvvələr yaratmaq, cəbhədən 
qayıdan əsgərləri və zabitləri hərbi xidmətə cəlb etmək, hətta bununla bağlı Rusiyadan coxlu silah-sursat, 
pul, top və hərbi təyyarə gətirmişdir. Milli qırğın törətməkdə özünə güc qüvvə axtaran bolşevik hakimyyəti 
hələ 1918-ci ildə 15 mart tarixində Bakı sovetinin bolşeviklərlə və digər erməni təşkilatları ilə birlikdə 

Azərbaycanda milli hərəkatın əsas dayağı olan “Müsavat”-a qarşı birgə fəaliyyət haqqında gizli saziş-hərbi 
siyasi ittifaq bağladılar. Bolşeviklər 1917-ci il 29 dekabrda Sovet Rusiyasının imzaladığı “Qondarma 
Ermənistan” haqqında dekretdən istifadə edərək bu prosesə cəlb olunmuşdular. 
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Bolşevik hakimiyyətin Bakı şəhərinə əhəmiyyət verməsinin bir neçə əsas səbəbləri var idi. Bunlara 
Bakı Rusiya sənayesinin və nəqliyyatının əsas yanacaq təchizatçısı olmasını, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 
üşün əsas tükənməz mənbə olması, Bakının Azərbaycanın milli hərəkatının mərkəzi olması, Cənubi 
Qafqazda öz hakimiyyətlərini yaymaq üçün dayaq nöqtəsi olması kimi səbəbləri əsas götürə bilərik. 
Bolşeviklərin həyata keçirdiyi bu mənfur siyasətin əsas məqsədi Bakını ələ keçirmək, onun neftinə sahib 

olmaq, bolşeviklərin əsas rəqibi olan “Müsavat”-ın sosial bazasını məhv etmək, türk müsəlman əhalini 
qırmaq, Bakını rus-erməni şəhərinə çevirmək, milli qüvvələrə divan tutmaq, xalqın azadlıq mübarizəsini 
başsız qoymaqdan ibarətdir. Bu mənfur siyasəti gerçəkləşdirmək üçün “Evelina”münaşiqəsini həyata 
keçirdilər. Beləki, Azərbaycan milyonçusu H. Z. Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyev bədbəxt hadisə 
nəticəsində həlak olmuşdur, general-mayor X. Talışinskinin rəhbərlik etdiyi müsəlman alayının zabitləri 
onun dəfnində iştirak etmək üçün Bakıya gəlmişdilər. Dəfn mərasimindən sonra zabitlər “Evelina” gəmisi ilə  
Lənkərana qayıtmalı idilər. Belə bir məqamda ermənilər gizli şəkildə Rus milli şurası, Xəzər matrosları, eser- 

malakan partiyaları ararsında şayiə yaydılar ki, guya “Evelina” gəmisi ilə gedən zabitlərə Lənkəranda olan 
müsəlman hərbi birləşmələri ilə birgə Muğandakı rus-malakan kəndlərinin məhv edilməsi haqqında tapşırıq 
verilib. Nəticədə ermənilər istədiklərinə nail oldular. Evelina gəmisi tərki silah olundu. Soyqırım ərəfəsində 
azərbaycanlılar bu ağır vəziyyətdən çıxış yolunu Osmanlı dövlətinin tərkibində qalmaqda görürdü. 1918-ci 
ildə martın 30-da Bakıda “İsmailiyyə” binasında ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən iclasda 
ermənilər bolşeviklərə qarşı birgə çıxış etməklə bağlı hiyləgər təklif irəli sürdülər. Həmin gün martın 30-da 
Bakıda Bakı Sovetinin rəhbərliyi ilə daşnak-bolşevik hərbi qüvvələri türk müsəlman əhaliyə qarşı soyqırıma  
başladı. Bu soyqırım hadisəsi Bakıda aprelin 2-dək, Bakı quberniyasında isə 1918-ci ilin sentyabrın 15-nə 

kimi davam etdi. Bakıdakı soyqırımın nəticəsi olaraq 12 min azərbaycanlı qətlə yetirildi. Tağıyev teatrı, Açıq 
Söz ilə Kaspi qəzetinin redaksiyaları, İsmailiyyə binası yandırıldı, Təzə Pir məscidi dağıdıldı. Martın 31-də 
müqavimət dayandırıldı. Aprelin 1-də azərbaycanlı partiya və cəmiyyətlərin nümayəndələri Bakı Sovetinin 
tələblərinin qəbul etməyə məcbur qaldılar. Şəhərin müsəlman əhalisinə məxsus hərbi birliklərin tərki silah 
edilməsi, Bakı Soveti şəhərdə yeganə qanuni hakimiyyət orqani kimi tanınmalı, Bakıdan Tiflisə və Petrovska 
(Mahaçqalaya) gedən dəmir yollarının bağlanmasını aradan qaldırmaq tələblərə aid idi. Ümumiyyətlə demək  
olar ki, soyqırım nəticəsində Bakı quberniyasında 50 mindən çox türk-müsəlman əhali qətlə yetirilmişdir. 

Bəhs olunan dövrdə dinc əhalinin qorunmasının yüksək səviyyədə olmamasından, düşmənin silahlanma və 
say etibarı ilə üstün olması, eyni zamanda düşmənə qarşı mütəşəkkil fəaliyyətin təmin edilməməsi səbəbindən türk 
müsəlman əhali geri çəkilməyə məcbur oldular. Bakı şəhərinin ardınca Şamaxının erməni və molokan əhalisi də 
bolşeviklərlə birgə Şamaxıda qırğınlar həyata keçirirdilər. Şamaxıda G. Lalayanın törətdiyi soyqırım nəticəsində 
Şamaxı qəzasında 110 kənd dağıdıldı, 20 min nəfərdən çox əhali qətlə yetirildi, Quba qəzasında da Amazaspın 
silahlı dəstələrinin keçirdiyi soyqırım nəticəsində 162 kənd məhv edildi, 7 mindən çox türk-müsəlman və yəhudi 
məhv edildi. Erməni dəstələri Naxçıvan, Şərur, Üçmüədzin, Zəngəzur qəzalarında, Göyçədə soyqırım və “Etnik 

təmizləmə” həyata keçirirdilər. Zəngəzur qəzasında ermənilər 115 müsəlman kəndinin talan etmiş, 10 mindən çox 
azərbaycanlını qətlə yetrimişdilər. İyulun əvvəllərində də Kürdəmir və Göyçay qəzasında da soyqırım törədildi. 
1918-ci il iyulun 15-də soyqırımı hadisəsinin araşdırmaq üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höküməti tərəfindən 
yaradılmış Xüsusi Təhqiqat Komissiyasının topladığı sənədlərin birində yazılmışdı: “Azərbaycan Könüllü dəstələri 
erməni hərbi birləşmələrini, yaxşı təşkil olunmasına və silahlanmasına baxmayaraq, Qarabağda, Göyçədə, 
Naxçıvanda darmadağın etdilər.” 

1918-cil il aprelin 2-də Bakıda baş vermiş soyqırım Zaqafqaziya Seymində müzakirə edildi. Başda M. 
Ə. Rəsulzadə olmaqla Azərbaycanı təmsil edən deputatların bütün səylərinə baxmayaraq Zaqafqaziya Seymi 
Azərbaycanlılara qarşı hazırlanmış bu soyqırımın dayandıra bilmədi. Bakını azad etmək üçün birləşmiş  
qüvvələr də hələ tam formalaşmamış, itkilər vermiş hissələrdən ibarət idi. Lakin Zaqafqaziya Seymi 
hadisələrə müdaxilə edə bilmədi. Aprelin 22-də Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının 
yarardılması elan edilsə də, bu da Azərbaycana dəstək ola bilmədi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГЕНОЦИД АЗЕРБАЙДЖАНОВ В 1918 ГОДУ 

Сафарова К.Н. 

Сумгаитский технический колледж при Сумгайытском государственном университете 
 

С 30 марта по 3 апреля 1918 года армянские националисты, живущие в иллюзии «Великой  
Армении» под названием «большевистский флаг», посетили Баку, крупнейший административный и 
экономический центр Кавказа, и Бакинскую губернию, а также Шамаха, Гаджигабул. Они совершили  
геноцид против азербайджанцев в Сальянском, Зангезурском, Карабахском, Нахчыванском и других 
районах. Согласно официальным документам, только в одной Бакинской области в результате 
реализации этого амбициозного плана было убито около 50 тысяч ни в чем не повинных 

соотечественников, их дома сожжены, их имущество конфисковано, десятки тысяч человек пропали 
без вести. 

Ключевые слова. Мартовский геноцид, этническая чистка, геноцид, партия «Мусават», «Так 
называемая Армения», Закавказская Демократическая Федеративная Республика 

 
SUMMARY 

 

THE GENOCIDE OF AZERBAIJANS IN 1918 

Safarova K.N. 
Sumgayit Technical College under Sumgayit State University 

 

From March 30 to April 3, 1918, Armenian nationalists living in the illusion of a "Greater Armenia" 
under the name "Bolshevik Flag" visited Baku, the largest administrative and economic center of the 
Caucasus, and Baku province, as well as Shamakhi, Hajigabul, They committed genocide against 
Azerbaijanis in Salyan, Zangazur, Karabakh, Nakhchivan and other areas. According to official documents, 
as a result of the implementation of this ambitious plan, about 50,000 innocent compatriots were killed, their 
houses burned, their property confiscated, and tens of thousands of people went missing in the Baku 
province alone. 

Key words: March genocide, ethnic cleansing, genocide, Musavat party, "So-called Armenia", 
Transcaucasian Democratic Federal Republic 

 

 

MÜSTƏQLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ SİYASƏTİ 

Şamilova A.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
aysel.yaqubova5@mail.ru 

 

 

Xülasə. Tezisdə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeritdiyi xarici 
siyasətin əsas istiqamətləri qeyd olunmuşdur. Bünövrəsi Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
Azərbaycan Respublikasının uğurlu xarici siyasəti bu gün Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
inkişaf etdirilir. Bütövlükdə, Azərbaycanın xarici siyasəti ölkənin milli təhlükəsizliyinin etibarlı təminatıdır. 

Açar sözlər: Müstəqillik, xarici siyasət, dövlət, əməkdaşlıq, region. 

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
müstəqil xarici siyasət həyata keçirməyə başladı. Bu siyasət Azərbaycan dövlətçiliyini müntəzəm şəkildə 
möhkəmləndirib inkişaf etdirməyə və milli mənafeləri qorumağa yönəldilmişdir. Azərbaycan öz xarici 

siyasətini beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri, o cümlədən dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə 
hörmət, daxili işlərə müdaxilə edilməməsi prinsipləri əsasında qurmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının müasir xarici siyasət strategiyasının fundamental prinsip və 
istiqamətlərinin formalaşdırılması Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ilə 
başlandı və bununla da Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsasları onun tərəfindən müəyyən edildi. Öz 
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qeyr-adi zəkası ilə ölkə daxilində davamlı sabityliyi təmin etməklə yanaşı Ermənistan tərəfindən 
torpaqlarımızın işğal edilməsini, işğalın nəticələrini və ölkəmiz haqqında obyektiv məlumatları dünyaya 
çatdırdı. Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu xarici siyasət strategiyası ölkəmizin beynəlxalq aləmdə 
mövqeyini tamamilə dəyişdi. İlkin mərhələdə Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə təcrid vəziyyətindən 
çıxarılması, tarazlaşdırılmış xarici siyasət xəttinin yürüdülməsi, iqtisadi potensialın ölkənin xarici 

siyasət mövqelərinin gücləndirilməsinə yönəldilməsi, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanıb mütəşəkkil 
fəaliyyət göstərməsi, sonrakı mərhələdə isə regionun iqtisadi mərkəzinə çevrilməsi bu strategiyanın 
konseptual əsaslarını təşkil edirdi. [1] 

Müstəqilliyin ilk günlərindən Azərbaycanın milli maraqları önə çəkilərək həm qonşuluq, həm də  digər 
region ölkələri ilə olan münasibətlərdə balanslaşdırılmış siyasət yürüdülür, bütün dövlətlərlə eyni cür məsafə 

saxlanılır və bu da Azərbaycanın yerləşmiş olduğu regionun həssas olmasından irəli gəlirdi. Lakin kompleks 
və çoxşaxəli xarakter daşıyan Azərbaycan xarici siyasətinin başlıca prioritetlərindən biri Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunması idi. 

1994-cü ildə çox çətinliklərə baxmayaraq "Əsrin müqaviləsi" adlanan böyük neft müqaviləsi 
imzalandı. ABŞ, Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa, Norveç, Rusiya, Türkiyə, Yaponiya və digər ölkələrin 
şirkətləri ilə bağlanmış bu sazişlər Respublikaya böyük həcmdə sərmayə və gəlir gətirmişdir. Artıq 
Azərbaycan Respublikası heç bir ölkədən asılı olmayan və eyni zamanda tam müstəqil siyasət yeridən bir 
ölkə oldu. [2] 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri milli 
mənafelərə əsaslanan xarici siyasət kursunun müəyyən edilərək həyata keçirilməsi idi. 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində milli maraqlar əsasında müstəqil siyasət kursu məhəl 
daşı rolunu oynayır. Qeyd etməliyik ki, qloballaşma prosesinin bu qədər dərininə inkişaf etdiyi müasir 
dünyada müstəqil xarici siyasət həyata keçirən dövlətlərin sayı heç də çox deyil. Digər tərəfdən həm 
müsəlman, həm də sivil və demokratik dövlət olan Azərbaycanın müstəqilliyi dünyada müəyyən dairələr 

tərəfindən qısqanclıqla qarşılanırdı. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasını, 
qlobal arenada təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilən islamafobiya meyllərini, ikili standartları Azərbaycanın 
müstəqil siyasət yeritməsinə mane yaratmaq istəkləri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Bundan başqa ölkəmizin 
yerləşdiyi regionun geosiyasi əhəmiyyəti bu seçimi daha da çətinləşdirir. Qafqaz regionu tarix boyu daim 
geosiyasi cəhətdən olduqca həssas, əbədi mübarizələr meydanı olmuşdur. Məhz müstəqil və 
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu Azərbaycanı Qafqazda geosiyasi çəkisinə görə fərqləndirir. 

Qonşu ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycanın müstəqilliyini 

tanımış ilk dövlət olan Türkiyə Cümhuriyyəti ilə münasibətlər yüksək səviyyədədir. 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Prezident Heydər Əliyevin geniş və çoxşaxəli 

fəaliyyətinin əsas məzmununu münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində nizama salınması təşkil edirdi. Vaxtilə dünya siyasətindən demək olar ki, təcrid olunmuş, 
informasiya blokadasında sıxılan, haqqı tapdandığı halda erməni təbliğatı sayəsində üstəlik dünya birliyinin 
də qınağına tuş gələn, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi Azərbaycana hər cür yardım göstərilməsini 
qadağan edən “Azadlığı Müdafiə Aktı”na “907-ci düzəliş” deyilən ədalətsiz sənədlə ayrı-seçkiliyə məruz 

qalan Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəticəsində dünyanın bütün demokratik 
dövlətlərinin və aparıcı beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə 
münasibətini kökündən dəyişdirməyə nail ola bildi. [3] 

Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət strategiyasını üç əsas: 
dövrün çağırışlarına cavab verilməsi, ölkəmizi əhatə edən geosiyasi reallığın nəzərə alınması və 
xalqımızın zəngin dövlətçilik tarixindən nəticə çıxaratması meyardan ibarət idi. [4] 

Eyni zamanda, keçən müddətdə ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatı, Türk Şurası, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, GUAM, Avropa Şurası, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər qurumlarla əməkdaşlıq dinamik surətdə inkişaf etdirilib. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasəti nəticəsində MDB, GUAM, Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Komitəsi, İslam Konfransı Təşkilatı və digər təşkilatlarla əlaqə və münasibətlərin qurululmuşdur. 

Beləliklə, Azərbaycanın xarici siyasət kursu Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
başlıca prinsiplər əsasında yeni şəraitə uyğun olaraq davam etdirilməkdədir. Hazırda dünyada müşahidə  
olunan sürətli geosiyasi, iqtisadi və hərbi-təhlükəsizlik proseslərinin məntiqinə uyğun olaraq milli 

maraqlar çərçivəsində xarici siyasətin qarşısında konkret vəzifələr qoyulub. 
Müstəqilliyin ilk illərində xarici siyasətimiz qarşısında dayanan əsas maneə bir tərəfdən erməni 

diasporunun təzyiqi və davam etməkdə olan erməni işğalı idisə, digər tərəfdən həmin dövr hakimiyyətdə 
olan şəxslərin səriştəsiz və qeyri-peşəkar fəaliyyəti idi. Həmin vaxt aparılan xarici siyasət kortəbii və 
sistemsiz xarakter daşıdığından, Azərbaycanın yerləşdiyi geosiyasi məkanın xüsusiyyətləri nəzərə 
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alınmır, aktual məsələlərə konseptual yanaşılmırdı. Xarici siyasətdə konseptual yanaşmanın olmaması, 
utopik, reallıqdan kənar hədəflər Azərbaycanın bir sıra ölkələrlə, xüsusən qonşu ölkələrlə 
münasibətlərinin kəskinləşməsinə səbəb olmuşdu. Nəticədə Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid 
olunmuş, əksər qonşu dövlətlərlə münasibətləri kəskinləşmiş, erməni lobbisinin səyləri hesabına isə 
dünya informasiya məkanında blokadaya alınmışdı. Buna görə müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətində  

birinci mərhələni itirilmiş illər hesab etmək olar. 
Balanslaşdırılmış xarici siyasət, çoxvektorlu əməkdaşlıq, bərabərhüquqlu münasibətlər, etibarlı 

tərəfdaşlıq və milli maraqlar əsasında müstəqil siyasət Heydər Əliyev dühasının müstəqil dövlətçiliyimizin 
xarici siyasət konsepsiyasına gətirdiyi amillərdir. Yerləşdiyi regionun unikallığı nəzərə alınarsa, Azərbaycan 
çoxvektorlu və tarazlaşdırılmış müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Bu gün də aparılan xarici siyasət bu 

prinsiplərə söykənir. İkinci mərhələdə Azərbaycan xarici siyasət kursu ilə bağlı strateji  seçim etdi və bu 
seçimin davamlı, ardıcıl olması Azərbaycanın hazırkı uğurlarının əsas səbəbidir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin söykəndiyi ana prinsiplərdən biri də balanslaşdırma  
siyasətidir. Azərbaycan Respublikasının geosiyasi mövqeyi və mövcud beynəlxalq vəziyyəti məhz 
balanslaşdırılmış xarici siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Çünki artıq qeyd etdiyimiz kimi, dünyada  
mövcud olan güc mərkəzlərindən ancaq birinə meyilli xarici siyasətin yeridilməsi dövlətin mövcudluğu üçün 
böyük təhlükə yaradır və ölkənin beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması imkanlarını 
əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. 

Bu baxımdan Azərbaycan xarici siyasətində balanslaşdırılmış siyasətin yeridiləməsi prinsipinə böyük 
həssaslıqla yanaşır. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu prinsipin daha önəmli olmasını hakimiyyətinin ilk 
günündən müəyyənləşdirmişdir. Bu baxımdan Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin 
müstəqilliyinin ən yüksək səviyyədə dayanıqlı olmasını təmin etmək, ardıcıl, düşünülmüş taktiki addımlar 
atmaqla ölkəni Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq, Şərqlə Qərb arasındakı münasibətlər sistemində 
Azərbaycanın özünəməxsus, layiqli yer tutmasını şərtləndirmək naminə regionun digər dövlətlərinin milli 
maraqlarına toxunmamaq şərti ilə balanslaşdırılmış xarici siyasi kursu reallaşdırmışdır. 

Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan Respublikası ilə 
əlaqələrinin hüquqi, siyasi, ictimai və mədəni əsaslarının gücləndirilməsi Prezident Heydər Əliyevin xarici 
siyasət konsepsiyasında mühüm yer tutmuşdur. Heydər Əliyev özünəməxsus uzaqgörənlik və müdrikliklə 
xarici siyasətdə strateji hədəfləri düzgün müəyyənləşdirərək demişdir ki, müasir dövrdə hər bir dövlətin 
qüdrəti yalnız iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun xaricdə formalaşdırdığı diaspor və lobbinin gücü ilə 
ölçülür. Bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmədən xarici siyasətdə hansısa ciddi nailiyyətlər qazanmaq, habelə 

milli məsələlərin beynəlxalq müstəvidə qaldırılmasına nail olmaq mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən də 
Azərbaycan hakimiyyəti dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün üzərinə düşən tarixi 
missiyanı məsuliyyətlə yerinə yetirməyə, bu sahədə sistemli və ardıcıl siyasət yeritməyə çalışmışdır. Xarici  
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla çoxşaxəli münasibətlər qurmaq, onları ideoloji-siyasi müstəvidə 
silahlandırmaq və ümummilli mənafelər naminə səfərbər etmək Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet 
istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə dövlət siyasətinin məqsədi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın 
milli özünəməxsusluğunu qorumaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycanla əlaqələrini genişləndirmək, habelə 
digər hüquqlarını reallaşdırmaqdan ibarətdir. Ermənistanın həmin tarixi mərhələdə getdikcə genişlənən 

işğalçılıq siyasətini, erməni lobbisinin beynəlxalq ictimaiyyəti riyakarlıqla çaşdırmaq cəhdlərini ciddiliklə 
nəzərə alan ulu öndərimiz xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporu və lobbisinin formalaşdırılması məsələsini  
mühüm dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmışdır. Diaspor və lobbi quruculuğuna göstərilən xüsusi diqqət 
Heydər Əliyevin yüksək diplomatik və peşəkar siyasətçi keyfiyyətlərindən qaynaqlanırdı. 

Bütövlükdə, Azərbaycanın xarici siyasəti ölkənin milli təhlükəsizliyinin etibarlı təminatıdır. Bu, əsası 
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf 
etdirilən müasir xarici siyasət kursunun məzmunundan qaynaqlanır. Əsasını varislik ilə yenilik arasındakı 

tarazlıq təşkil edən bu model mövcud konyunkturanın dəyişikliklərinə əməli surətdə cavab verməyə, eyni 
zamanda, ölkənin davamlı inkişafını təmin etmək üçün əlverişli xarici şəraitin yaradılmasına yönələn 
diplomatik strategiyanın saxlanılmasına imkan yaratmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

Шамилова А.М. 

 

В тезисе очерчены основные направления внешней политики Азербайджанской Республики  
после восстановления независимости. Сегодня успешная внешняя политика Азербайджанской 
Республики, основанная великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно развивается Президентом 
Ильхамом Алиевым. В целом внешняя политика Азербайджана - надежная гарантия национальной 
безопасности. 

Ключевые слова: независимость, внешняя политика, государство, сотрудничество, регион 

 
SUMMARY 

 

FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE YEARS OF 

INDEPENDENCE 

Shamilova A.M. 

 

The thesis outlines the main directions of the foreign policy of the Republic of Azerbaijan after its 
restoration of independence. Today, the successful foreign policy of the Republic of Azerbaijan, founded by 

the great leader Heydar Aliyev, is being successfully developed by President Ilham Aliyev. In general, 
Azerbaijan's foreign policy is a reliable guarantee of national security. 

Key words: Independence, foreign policy, state, cooperation, region. 
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Xülasə.Məqalədə ölkənin inkişafında təbii mühit amıllərindən istifadənin iqtisadi-sosial aspektləri 
nəzərdən keçirilib.Qeyd edilir ki,bəşəriyyətin təbii sərvətlərdən istifadəsi zamanı ətraf mühitə dəyən ziyanın 
çox hissəsinin məsuliyyəti iqtisadiyyatın üzərinə düşür.İqtisadi idarəetmənin vacib üsullarından biri 
maliyyələşdirmədir, yəni dəqiq müəyyən edilmiş ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri üçün vəsaitin 

verilməsidir. Maliyyə mənbələri büdcə vəsaitləri, müəssisələrin öz vəsaitləri (istehsal dəyəri və ya mənfəət), 
bank kreditləri və müxtəlif ekoloji fondlar ola bilər. 

Açar sözlər: təbii sərvət, ətraf mühit, müəssisə, havanın çirklənməsi, iqtisadi ziyan 

Məlum olduğu kimi təbii sərvətlərdən istifadə nəinki, ölkənin təsərrüfat həyatında baş verir, həm də  
bəşəriyyətin təbii sərvətlərdən istifadəsi zamanı ətraf mühitə dəyən ziyanın çox hissəsinin məsuliyyəti 
iqtisadiyyatın üzərinə düşür. Təbii ehtiyatlardan səmərəsiz istifadəyə misal olaraq meşələrin qırılması 
nəticəsində səhralaşma, bitkilərin və heyvanların yaşayış mühitinin məhv olması səbəbindən təbii 

genofondun tükənməsini, kənd təsərrüfatı sahələrindən düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində torpaqların 
deqradasiyaya uğramasını, ətraf mühitin tullantılarla çirklənməsini və s. göstərmək olar. 

Ətraf mühitin qorunması problemi (ekoloji problem) dünyada kifayət qədər aktualdır. Belə ki, ən 
böyük mənfi təsirlərdən biri ətraf mühitin tullantılarla çirklənməsidir. Məsələn, Rusiyada 2011 -ci ildə təbii 
su obyektlərindən təzə su qəbulu 56 milyard kubmetr təşkil etmişdir, onlardan böyük hissəsi təmizlənmiş, 16 
milyard kubmetr isə çirkab suyu kimi atılmışdır. Elə həmin il yalnız stasionar mənbələrdən (yəni nəqliyyat 
istisna olmaqla) havaya atılan çirkləndirici maddələrin miqdarıı 19 milyon ton (əsasən karbon) təşkil 

etmişdir. Bunun böyük hissəsi böyük metallurgiya müəssisələri olan şəhərlərin payına düşürdü. 
Son illərdə ölkəmizdə sənaye tullantılarının gözə çarpacaq dərəcədə azalması müşahidə edilir 

(Dövlət Statistik Komitəsinin (DSK) məlumatlarına görə). Belə ki, 1995-ci illə müqayisədə ölkənin 
atmosferə atılan çirkləndiricilərin miqdarı 2007-ci ildə 355,5 min ton azalmışdır [2]. Bunun   başlıca 
səbəbi həm sənaye istehsalının aşağı düşməsi, həm də hava hövzəsinin mühafizəsinə yönəldilmiş bir 
çox tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bununla yanaşı, ilbəil ölkədə avtonəqliyyat vasitələrinin (ANV) 
miqdarı artır. Belə ki, əgər 1995-ci illə (bu zaman ANV-nin sayı 392165 təşkil edirdi) müqayisə etsək 

görərik ki, 2007-ci ildə onların sayı 773318 qədər artmışdır. Bu zaman minik avtomobillərinin sayı 
üstünlük təşkil edirdi, onların sayı 616853-ə qədər artmışdı. Müasir dövrdə Azərbaycanın şəhərlərində 
ANV təsərrüfatının tez bir zamanda inkişafı ilə əlaqədar, avtomobillərinin tullantılarının havanı 
çirkləndirilməsi zərərli sənaye tullantılarının   həcmini   üstələyir [1,3]. Belə ki, DSK-nin məlumatlarına 
görə, 2007-ci ildə respublikanın atmosferinə 969,9 min t. zərərli maddə daxil olmuşdur ki, bunun 60%-dən 
çoxu yalnız avtonəqliyyatın payına düşürdü. 

Ətraf mühitin qorunmasının iqtisadi mexanizmi müəssisələrin və ayrı -ayrı işçilərin maddi maraqlarına 

təsir etmək üçün bir sıra vasitələrdən ibarətdir. Təbii ehtiyatların istifadəsinin məhdudlaşdırılması ətraf 
mühitin qorunması mexanizminin təsirli bir elementidir. Elə müəssisələr var ki, ətraf mühit baxımından onu  
bağlamaq və ya başqa məhsulların istehsalına keçmək daha yaxşı olardı. Bu zaman onlar ətraf mühitə daha 
az ziyan vurardı. 

Bəzi vaxtlarda, ölkədə təbii sərvətlərdən istifadə pulsuz idi, yəni müəssisələr torpaqdan, sudan və digər 
təbii sərvətlərdən istifadə edirdilər, həm də ətraf mühiti pulsuz çirkləndirirdilər. Yalnız ətraf mühit üçün 
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fəlakətli nəticələr müşahidə edildikdə, kritik çirklənmə yarandıqda, müəssisələr cərimələr ödəyirdilər. Bu cür 
məsuliyyətsizlik təbiətdənsəmərəsiz istifadəyə gətirib çıxarırdı. 

Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməyi təşviq etmək və ətraf mühitin qorunması və bərpası 
xərclərinin bir hissəsini dövlətə ödənilməsi üçün 1950-ci illərdən etibarən təbiətdən çıxarılan müəyyən növ 

ehtiyatlar üçün ödənişlər tədricən tətbiq edilməyə başlandı. 90-cı illərin əvvəllərində təbii sərvətlərdən 
istifadə üçün haqq tətbiq edildi. Bu təbii ehtiyatların, ətraf mühitin çirklənməsi, istehsal tullantılarının oraya  
yerləşdirilməsi və digər təsir növlərin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda, təbii sərvətlərdən 
həddindən artıq istifadə və çirklənmə üçün ödəniş müəyyən edilmiş standartlar (limitlər) daxilində 
istifadədən və çirklənmə haqqından bir neçə dəfə çoxdur. Bununla yanaşı, istifadə və çirklənmə üçün pul  
ödəmək təbii sərvət istifadəçisini təbii mühitin qorunması və itkilərin kompensasiyası üçün tədbirlər 
görməkdən azad etmir. 

İqtisadi idarəetmənin vacib üsullarından biri maliyyələşdirmədir, yəni dəqiq müəyyən edilmiş ətraf 
mühitin mühafizəsi tədbirləri üçün vəsaitin verilməsidir. Maliyyə mənbələri büdcə vəsaitləri, müəssisələrin 
öz vəsaitləri (istehsal dəyəri və ya mənfəət), bank kreditləri və müxtəlif ekoloji fondlar ola bilər. 

Ekoloji fondların yaradılması da iqtisadi idarəetmə üsullarından biridir. Fond dedikdə hər hansı bir 
maddi yardım göstərmək üçün yaradılan təşkilatlar, maddi vəsaitlər və onların mənbələri başa düşülməlidir. 
Məsələn, ekoloji fondlar təbii sərvətlərdən istifadəyə görə bütün müəssisələrdən ödəniş alır. Sonra bu vəsait 
təcili və bahalı ətraf mühitin qorunması tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün sərf edilir. Bundan əlavə, ölkənin 

müəssisələri ekoloji sığorta fondlarına kömək üçün vəsaitlər verə bilərlər. 
İdarəetmənin vacib iqtisadi üsulu, maddi təşviqlərin düzgün tətbiq edilməsidir - müəssisənin və 

işçilərinin ətraf mühitin mühafizəsinə marağını, gəlirliliyini təmin etməkdir. Bu, yalnız həvəsləndirməni 
deyil, həm də cəzaların tətbiqini nəzərdə tutur. 

Həvəsləndirici tədbirlərə aşağıdakılar aiddir: 
-Vergi güzəştlərinin müəyyən edilməsi (mənfəətdən götürülən verginin miqdarına görə); 
-Ekoloji fondlardan və ekoloji mülkiyyət vergisindən azad olunma; 
-Ekoloji cəhətdən təmiz məhsullar üçün həvəsləndirici qiymətlərin və qiymət artımlarının tətbiqi; 
-Ətraf mühitin mühafizəsini effektiv şəkildə həyata keçirən müəssisələrə güzəştli kreditlərin verilməsi 

(kredit faizlərinin aşağı salınması və ya faizsiz kredit verilməsi); 
-Ekoloji cəhətdən zərərli məhsullara və ekoloji təhlükəli texnologiyalardan istifadə etməklə istehsal 

olunan məhsullara xüsusi əlavə vergitutmanın tətbiqi; 
-Ekoloji pozuntulara görə cərimələr 
Təbiəti mühafizə fəaliyyətinin nəticələrini stimullaşdıran tədbirlər müəssisənin ayrı -ayrı işçiləri üçün 

də təmin edilməlidir və bununla birbaşa məşğul olur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Абдулов К.Ш. 

В статье рассматриваются экономические и социальные аспекты использования природных 
факторов среды в развитии страны. Отмечается, что экономика несет ответственность за большую 
часть ущерба, причиненного окружающей среде в результате использования человеком природных 
ресурсов. Одним из важнейших методов управления экономикой является финансирование, то есть 
выделение средств на четко определенные меры по охране окружающей среды. Источниками 
финансирования могут быть бюджетные средства, собственные средства предприятий (себестоимость 

или прибыль), банковские кредиты и различные фонды охраны окружающей среды. 
Ключевые слов: природные ресурсы, окружающая среда, предприятия, загрязнение воздуха, 

экономический ущерб 
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SUMMARY 

 

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF THE USE OF NATURAL 

ENVIRONMENTAL FACTORS 

Abdulov K.Sh. 

 

The article examines the economic and social aspects of the use of natural environmental factors in the 
development of the country.It is noted that the economy is responsible for most of the damage caused to the 
environment as a result of human use of natural resources.One of the most important methods of managing 
the economy is financing, that is, the allocation of funds for clearly defined measures to protect the 
environment.Sources of financing can be budget funds, own funds of enterprises (cost or profit), bank loans 

and various funds for environmental protection. 
Key words: natural resources, environment, enterprises, air pollution, economic damage. 

 

 

AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKALARI ARASINDA İQTİSADİ ƏLAQƏLƏR 

Alməmmədli M.G. 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 
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Xülasə. Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında iqtisadi və siyası əlaqələrin bərpası, son illər 
viza rejiminin aradan qaldırılması, iki qardaş dövlətlər arasındakı əlaqələrin daha çox sürətlənməsinə rəvac 
vermişdir. İki ölkənin ortaq maraqlarının olması onların üçüncü olkələrdə də yaratdığı birgə müəssisələrdə də  
öz sözünü deməkdədir. Terkiyə və Azərbaycan arasındakı iqtisadi əməkdaşlığın sürətlə artması hər iki dövlət  
üçün həm iqtisadi, həm də strateji sahədə əlverişli olması üçün vacibdir 

Açar sözlər: Türkiyə, Azərbaycan, iqtisadiyyat, idxal, ixrac, neft məhsulları. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra onun müstəqilliyini ilk tanıyan ölkə Türkiyə 

Cümhuriyyəti olmuşdur. Türkiyə və Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlər yenidən bərpa olunmuşdur və  
ildən-ilə inkişaf etməkdədir. İki ölkə arasında formalaşan iqtisadi əlaqələr dövlətlərarası maraqları özündə 
ehtiva etməklə yanaşı, geoiqtisadi mövcudluq baxımından regional və qlobal səviyyədə millətlərarası 
səmərəli əməkdaşlığa da töhfə verməkdədir. Azərbaycan Türkiyə üçün etibarlı enerji mənbəyi olmaqla 
bərabər, həm də Asiya qitəsinin bir sıra ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün vacib 
tərafdaşdır.Azərbaycan məhsullarının Dünya bazarına çatdırılması üçün Türkiyə necə önəmli tərəfdaşdırsa, 
Azərbaycan da Türkiyə üçün eləcə vacib bir tərafdaşdır. 

Qədim tarixi ənənəyə malik olan iki dövlət arasında ticarət həcmi müstəqilliyin ilk dövrlərində 

ölkəmizə Türkiyədən idxal olunan məhsulların illik həcmi orta hesabla 116 milyon ABŞ dolları, 
Azərbaycandan ixrac olunan əmtəə və xidmətlər 24.85 milyon ABŞ dolları səviyyəsində olmuşdur və mənfi 
saldo təşkil etmişdir. Türkiyədən idxal olunan məhsulun 23,2%-i elektrotexnika, 21,3 %-i kimya, 13,8%-i 
yüngül sənaye məhsulları, 9,1%-i maşınqayırma və metal emalı, 8,2%-1 meşə emalı məhsulları təşkil 
etmişdir. Azərbaycandan isə Türkiyəyə əsasən yanacaq (66,6%), yüngül sənaye (15,4%), və kimya və neft- 

kimya sənayesi (9%) məhsulları ixrac edilmişdir. 
Sonrakı illərdə Türkiyənin Azərbaycanın məhsul idxalında payı 2008-2019-cu illərdə 11,3-15,8 faiz 

arasında dəyişmişdir. 2019-cu ildə Türkiyənin Azərbaycanın idxalındakı payı 1,6 milyard ABŞ dolları 
olmuşdur (12%). Türkiyədən idxalda əmtəə məhsullarının tərkibi əsasən öz çeşidliyini qoruyub saxlamışdır. 

Türkiyəyə ixrac olunan Azərbaycanın məhsullarının payı isə 2008-2019-cu illərdə 0,8-16 faiz arasında 
dəyişmişdir. Türkiyəyə ixrac olunan məhsulların ümumi həcmi 2019-cu ildə 2,9 milyard ABŞ dolları təşkil 
etmişdir. Azərbaycandan Türkiyəyə ixrac məhsullar arasında əsas yeri neft-qaz məhsulları tutur. Bu göstərici 

2,5 milyard dollar olmaqla 2019-cu ildə Türkiyəyə ixrac olunan məhsulun 88 faizini neft-qaz məhsulları 
təşkil etmişddir və təqribən 2,5 milyard ABŞ dolları ekvivalentinə bərabər olmuşdur.Türkiyəyə ixrac olunan 
məhsullar arasında neft-qaz sektorunun payının kəskin artımı 2015-ci ildən başlamışdır. Məhz bu ildən 
etibarən idxal-ixrac balansı Azərbaycanın xeyrinə dəyişib. Azərbaycandan Türkiyəyə ixrac olunan neft, qaz 
və digər yanacaq energetika məhsulları Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xətti, Bakı-Ərzurum qaz boru xətti ilə 
və dəmir yolu ilə ixrac olunur. Azərbaycanın Türkiyəyə ixrac olunan neft-qaz məhsulları 2015-ci ildə1,3 
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milyard ABŞ dollar təşkil etmışdir. Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin apardığı danışıqlar və imzaladıqları  
birgə sazişlərdə iki ölkə arasındakı mal dövriyyəsinin həcmini 15 milyard ABŞ dollarına çatdırılması 
planlaşdırılır 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün də mühüm addımlar atılmışdır. 

Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda bir sıra qeyri-neft sektoruna yatırımlar edərək çox sayda yeni iş yerləri 
yaratmışlar. İnvestisiyalar əsasən kənd təsərrüfatı, tikinti, yeyinti sənayesi və s. Sahələrə cəlb edilmişdir. 
Qeyd edək ki, Türkiyə tərəfinin bu sahələrə qoyduğu kapitaalın miqdarı 2002-2019-cu illər arasında təqribən 
10,7 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu illər ərzində iqtisadiyyatı güclənən Azərbaycan Respublikası da 
Türkiyədə bir sıra sahələrə investisiyalar cəlb etmişdir. Bu sahələr neft-qaz sənayesi, turizm, yüngül 
sənayenvə s. Sahələri özündə cəmləmişdir.Azərbaycanın İzmir şəhərində BOTAŞ şirkəti ilə birgə neftayırma  

müəssisəsi buna bariz nümunədir. Azərbaycandan Türkiyəyə kapital yatırımları təqribən 20 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir. 

İki ölkə arasında yaradılan bir sıraa dövlətlərarası təşkilatlar iqtisadi əlaqələrin inkişafının artmasına  
səbəb olmuşdur. Son illərdə də Türkiyə ilə viza rejiminin aradan qaldırılması, iki qardaş dövlətlər arasındakı 
əlaqələrin daha çox sürətlənməsinə rəvac vermişdir. İki ölkənin ortaq maraqlarının olması onların üçüncü  
olkələrdə də yaratdığı birgə müəssisələrdə də öz sözünü deməkdədir. Terkiyə və Azərbaycan arasındakı 
iqtisadi əməkdaşlığın sürətlə artması hər iki dövlət üçün həm iqtisadi, həm də strateji sahədə əlverişli olması  
üçün vacibdir. 
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Восстановление экономических и политических отношений между Азербайджанской 
Республикой и Турцией, отмена визового режима в последние годы еще больше ускорили отношения 
между двумя братскими государствами. Быстрый рост экономического сотрудничества между 
Турцией и Азербайджаном важен для обеих стран, чтобы быть экономически и стратегически 
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Almammadli M.G. 

The resumption of economic and political relations between the Republic of Azerbaijan and Turkey, 
the abolition of the visa regime in recent years has further accelerated relations between the two fraternal 
states. Fast growth of economic cooperation between Turkey and Azerbaijan is important for both countries 
to be economically and strategically profitable. 
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Xülasə. Məqalədə klasterlərin ilkin meyarları iqtisadi təhlil obyekti olaraq ümumiləşdirilərək 

göstərilir, klasterləşmə prosesinin sənayeyə tətbiqinin təsiri məsələləri, klaster metodologiyasının 

formalaşdırılmasının zəruriliyi və bu çərçivə daxilində fəaliyyətdə olan bir sıra firma və təşkilatların rəqabət,  
qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitində müqayisəli üstünlük imkanları təhlil edilir. Eyni zamanda bura bir çox 
sənaye sahələrində klasterlərin ənənəvi sektor inkişafından fərqləri, firmalar arasında rəqabətqabiliyyətinə, 
innovativ inkişaf səviyyəsinə, regionlarda bu idarəetmə modelinin həyata keçirilməsi nəticəsində baş verən 
dəyişikliklərin təhlili də daxildir. 

Açar sözlər: Klaster, sənaye, innovasiya, rəqabət qabiliyyəti, investisiya. 

Sənayenin rolu hazırki dövr qloballaşan dünya iqtisadiyyatında yenidən artmaqdadır. Ümumiyyətlə 

sənayenin inkişafı ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri hesab olunur. 
Respublikada sənayeləşmə prosesi bir çox layihələrin icra edilməsi, eyni zamanda müasir sənaye sahələrinin 
qurulmasıyla artıq yeni bir inkişaf mərhələsinə keçid etmişdir. Ölkə başçısı tərəfindən 2014-cü ilin məhz 
“Sənaye ili” elan edilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas göstəricisi olaraq səciyyələndirilir. Bugün 
sənayeləşmənin aparılması, texnoparkların, yeni sənaye məhəllələrinin, ixracyönümlü sənaye məhsul 
istehsalının həyata keçirilməsi dövlətin gələcək inkişafı üçün neft-qaz amilindən asılılığı azaldaraq 

iqtisadiyyatın davamlı və dayanıqlı inkişafına şərait yaradır. Ölkə də qeyd olunanlarla yanaşı, ardıcıl olaraq 
mütərəqqi inteqrasiya formalarının tətbiqinə, inkişaf etdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə xüsusi yer 
ayrılmışdır. Bunlardan biridə klasterlərin yaradılmasıdır. Klasterlərin yaradılmasının üstünlüyü regional 
istehsalın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində, gəlir səviyyəsinin artımında, ərazilərin inkişaf 
potensialının daha da artırılmasında effektiv vasitə olduğunu göstərir. Klasterlərin əhəmiyyətindən 
danışarkən ilk olaraq klasterlər haqqında nəzəri yanaşmalara diqqət etmək məqsədəuyğun olar. 

Sənayedə klaster anlayışından ilk dəfə amerikan alim Maykl Porter bəhs etmişdir. M.Porterə görə  

klasterlər daim rəqabətdə olan, müştərək fəaliyyət göstərən, o cümlədən bir-birindən qarşılıqlı asılı olan 
təşkilatların, ixtisaslaşdırılmış sahələrin, təchizatçıların, sıx əlaqədəki sektorların fəaliyyətiylə bağlı 
müəssisələrin coğrafi təmərküzləşməsidir. [1] 

Amerikalı alim P.Kruqman isə klasterlərə yalnız xidmət və məhsulların dəyişməz axını olaraq deyil, 
eyni zamanda məlumat bazasının formalaşdırılmasına, gəlirlərin və yeniliklərin artımına şərait yaradan 
qüvvə kimi baxılması fikrini irəli sürmüşdür. [2] 

Digər alimlərə görə isə klasterlər bir-biriylə yaxın əlaqədə olan və coğrafi xüsusiyyətləri baxımından 

uzlaşan, istehsalın səmərəliliyini təmin edən, həmçinin innovasiya yönümlü inkişafa şərait yaradaraq yüksək  
keyfiyyətli rəqabətqabiliyyətinə malik məhsul istehsalına istiqamətlənmiş kiçik, orta və iri sahibkarlıq 
subyektlərinin, logistik sistemlərin, elm, təhsil birliklərinin və bu kimi əlaqəli təşkilatların 
təmərküzləşməsinin idarəetmə formasıdır. 

Müasir dövr iqtisadiyyatında klasterləşmə rəqabət qabiliyyətli model seçimini zəruriləşdirir, sənaye 
sahələrinin mövcud potensialından yararlanaraq kompleks inkişaf mexanizminin əlverişli meyarı olaraq çıxış 
edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, hazırda iqtisadiyyatın təməli klasterlərdən asılıdır. Elə ona görə də dünyada 

baş verən innovativ yeniliklərlə tarazlaşan klaster modeli işlənilməlidir. Bunun üçün sənayedə səmərəli 
innovasiya mühiti yaradılmalı və milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir edən xüsusiyyətlər 
müəyyən edilməlidir. Həmin xüsusiyyətlərə aşağıdakılar aid oluna bilər: 

•• regional təchizat zəncirinin qurulması; 
•• effektiv bazar sistemlərinin təşkili; 
•• yeniliklərlə bağlı məlumatların daha sürətli əldə olunması; 
•• milli brendlərin artırılması; 
•• yerli resurs və mənbələrdən kifayət qədər səmərəli istifadənin təmin edilməsi; 
•• daxili tələbatın ödənilmə potensialının yüksəldilməsi; 
Dünya miqyasında sənayenin inkişafı baxımından üstünlük əsasən klasterləşməyə verilmişdir. Klaster 

yanaşmasının əsas fərqi, burada bir-birini təkrarlamayan, əksinə, bir-birini tamamlamağa hədəflənən 
müəssisələrin eyni coğrafi sərhədlər çərçivəsində çalışması, istehsal prosesindən başlayaraq istehlakçıya 
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qədər olan bütün mərhələlərinin yəni təchizat zəncirinin bir məkanda cəmləşməsidir. Klasterləşmənin başlıca 
meyarlarına aşağıda qeyd olunanları aid etmək olar: [3] 

• klasterlərin bazar şəraitində inzibati qərarla yaradılmaması; 
• əsasən yüksək rəqabət potensialına malik sektorlara istiqamətlənməsi; 

• klasterlərin dəstəklənməsinin ilkin şərtlərinin və mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi; 
• dövlət dəstəyi ilə klasterlərin yaradılmasına və inkişafına effektiv təsir edilməsi; 
Klasterlər ümumilikdə davamlı inkişafın təminatı üçün önəmli idarəetmə metodudur. Bu idarəetmə  

metodunun tətbiq edilməsi nəticəsində elmlə istehsal arasında müştərək əlaqə formalaşır ki, bu da öz 
növbəsində yüksək texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli, yenilikçi sahələrin yaradılaraq sahibkarlıq 
fəaliyyətinin genişləndirilməsinə və neftdən asılı olmayan digər sənaye sahələrinin inkişafına şərait yaradır. 
Bununla bağlı rəsmi dövlət sənədlərində də qeydlər mövcuddur. Məsələn, “Sənayenin inkişafına dair 2015- 

2020-ci illər Dövlət Proqramı”nda sənayedə klastelərin yaradılması, onların əhəmiyyətinin vacibliyinə, 
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında və Strateji Yol Xəritəsində isə klaster 
fəaliyyətinin inkişafına yer verilmişdir. Ölkəmizdə klaster modelinə bənzər təşkilatlar illər öncə yaradılmış 
və bugün də öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Bu kateqoriyaya “Sumqayıt Kimya Sənayesi Parkı” ; 
“Sumqayıt Texnologiyalar Parkı” (STP) ; Qaradağ, Mingəçevir, Balaxanı, Pirallahı sənaye parklarını; 
həmçinin Aqroparklardan “Azneftkimya” ASC; “Azərenerji”; “Azərsun”; “Gilan” holdinqləri, “Azərbaycan 
Hava Yolları” və digər buna bənzər birlikləri aid edə bilərik. Bəhs olunan birliklərin tərkibində layihə 
təşkilatları, tədqiqat, logistik mərkəzlər və s. mövcud olsa da istehsal prosesindən başlayaraq son məhsulun  

hazırlanmasında bütün mərhələləri əhatə etmədiyinə görə onları tam olaraq klaster hesab etmək çətindir. Bu 
səbəbdən, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası eləcə də Strateji Yol Xəritəsində kimya,  
maşınqayırma, yüngül və yeyinti sənayesi və s. digər ənənəvi istehsal sahələrinin inkişaf və ixrac 
potensialının artımı ilə yanaşı rəqabət qabiliyyətli innovativ istehsal sahələrinin yaradılması strategiyası  
işlənmişdir. Düşünürəm ki, Azərbaycanda klasterlərin inkişaf perspektivlərini, onun fəaliyyət imkanlarını  
proqnozlaşdırmaq məqsədilə göstərilən meyarlara oxşar və beynəlxalq təcrübədə effektiv olan müasir riyazi 
modeldən istifadə olunması məqsədəuyğun olardı. 

Mövcud şəraitdə klasterlər ölkənin iqtisadi həyatında əmək bazarının inkişaf tempinin dinamikliyi və  
innovativliyini təmin edir. Rəqabətin inkişafı vasitəsi ilə klasterləşmənin sənayedəki əhəmiyyəti daha da 
yüksəlir. Eyni zamanda bir çox müəssisələrin vahid məkanda müştərək fəaliyyəti regional inkişafıda 
gücləndirir. Ümumilikdə götürsək, sənayedə klasterin formalaşdırılması onun inkişafı baxımından investisiya 
cəlbediciliyini, klasterə daxil olan müəssisələrin rəqabət səviyyəsini, təkrar istehsalın həcmini, regionun  
innovasiya səviyyəsini yüksəldir, klaster iştirakçısı firmaların texniki cəhətdən müasirləşdirilməsi üçün şərait 
yaradır, o cümlədən həmin firma və təşkilatlarda yerli əhalini işlə təmin edərək işsizliyin səviyyəsini də 

azaldır. 
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В статье обобщены исходные критерии кластеров как объекта экономического анализа, 
проанализировано влияние процесса кластеризации на отрасль, необходимость формирования 

кластерной методологии и сравнительные преимущества ряда фирм и организаций, работающих в 
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этой структуре. Он также включает анализ различий между кластерами в традиционных отраслях во 
многих отраслях, конкурентоспособность фирм, уровень инновационного развития и изменения в 
регионах в результате реализации данной модели управления. 
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The article summarizes the initial criteria of clusters as an object of economic analysis, analyzes the 
impact of the clustering process on industry, the need to form a cluster methodology and the comparative 
advantage of a number of firms and organizations operating in this framework. It also includes an analysis of  
the differences between clusters in traditional industries in many industries, the competitiveness of firms, the 
level of innovative development, and changes in the regions as a result of the implementation of this 
management model. 
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Xülasə. Məqalədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata 
keçirilməsinin əhəmiyyətindən bəhs edilir. Göstərilir ki, ölkənin iqtisadiyyatının sabit olması ətraf mühitin 
bərpası ilə paralel aparılmalıdır. Təbiətdən istifadənin təşkili dövlətin ictimai-siyasi fəaliyyətinin vacib 

istiqamətidir. Urbanizasiya olunmuş ərazilərdə ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin qiymətləndirilməsi 
üçün iqtisadi meyarların hazırlanması və əsaslandırılması sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Bu, ölkənin 
ekoloji vəziyyətinin sabitləşdirilməsi, təbiəti mühafizənin planlaşdırılması texnologiyasının 
təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər sistemi formalaşdırmağa imkan verir. 

Açar sözlər: təbiətdən istifadə, ekoloji vəziyyət, sosial-iqtisadi inkişaf, ətraf mühit, zərərli maddələr 

Şəhərin, regionun və bütövlükdə ölkənin iqtisadiyyatının sabit olması ətraf mühitin bərpası ilə paralel 

aparılmalıdır. Məhdud təbii ehtiyatlar şəraitində sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi 
iqtisadiyyatın ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibəti problemini ən başlıca məsələlər sırasına qoyur. Təbiətdən 
istifadənin təşkili dövlətin ictimai-siyasi fəaliyyətinin vacib istiqamətidir. Hazırda respublikamızın bəzi 
regionlarında ekoloji vəziyyətin kəskinləşməsi müşahidə olunur. Ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasının 
qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə baxmayaraq, onların miqdarı artır. Beləki, son onilliklərdə 
Azərbaycanın üzləşdiyi ekoloji problemlər, başlıca olaraq Abşeron və Xəzər dənizində ekoloji fəsadlar 

nəzərə alınmadan aparılmış neft hasilatı ilə əlaqədardır. Bundan başqa son otuz ilə yaxın müddətdə 
Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərimizdə bitki və heyvanat aləminin böyük miqyasda məhv edilməsi və 
yanğınların törətməsi ölkəmiz üçün böyük ekoloji problemlər yaratmışdır[1,2]. Ərazimizdən axan şirin su  
mənbəyli tranzit çaylarımızın düşmən ölkə olan Ermənistan tərəfindən təxribat törətməklə kimyəvi, 
radioaktiv və digər zərərli maddələrlə intensiv çirkləndirməsi də bizim üçün həm ekoloji, həm də sosial- 
iqtisadi inkişafın qarşısını alan problemlər törədir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın köhnəlmiş 
Metsamor Atom Elektrik Stansiyası ümumən Cənubi Qafqaz üçün ekoloji təhlükə mənbəyidir. Ümumiyyətlə 
mövcud vəziyyət ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsinə plansız və sistemsiz yanaşılmanın, həmçinin təbiət,  

sosial-iqtisadi amillərin düzgün nəzərə alınmamasının və düşmənin təbii sərvətlərimizi vəhşicəsinə talan 
etməsinin nəticəsidir. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlanan Vətən 
müharibəsi şanlı qələbə ilə sona çatdı və 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycanın 
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işğal altında olan torpaqları düşmən tapdağından azad edildi. Hazırda həmin ərazilərdə iqtisadiyyatın bərpası  
üçün təxirəsalınmaz işlərin aparılması, o cümlədən ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Artıq 
bu işlərə start verilib , şəraitdən və məqsədindən asılı olaraq qarşıya qoyulan məsələlər mərhələli şəkildə öz 
həllini tapacaqdır. 

Təbiəti mühafizə sistemlərinin sonrakı inkişafı və onların idarə edilməsi inkişafın iqtisadi, ekoloji və 

sosial aspektlərinin hərtərəfli qarşılıqlı əlaqəli təhlilini nəzərdə tutan optimallıq prinsiplərinə əsaslanmalıdır. 
Təbiəti mühafizənin qanunvericiliklə tənzimlənən iqtisadi mexanizmləri dövlət statistika və təbiətdən istifadə 
orqanları tərəfindən təbii ehtiyatların uçotu və sosial-iqtisadi qiymətləndirilməsi öhdəliyinin mövcudluğunu 
nəzərdə tutur. 

Məlum olduğu kimi hər hansı müəssisənin ekoloji pasportu, bu müəssisənin ətraf mühitlə qarşılıqlı  
əlaqə xarakteristikasından ibarət olan kompleks bir sənəddir. Ekoloji pasportda müəssisə haqqında ümumi 

məlumatlar, istifadə olunan xammallar, əsas məhsul növlərinin istehsalı üçün texnoloji sxemlərin təsviri,  
çirkab suların və atmosfer tullantılarının təmizlənməsi sxemləri, təmizləndikdən sonra onların xüsusiyyətləri  
(bərk və digər atqıntılar haqqında verilənlər), habelə təbiətin qorunması üçün xüsusi göstəricilərin əldə 
edilməsini təmin edən texnologiyaların dünyada mövcudluğu haqqında məlumatlar öz əksini tapır[1,3]. 
Pasportun ikinci hissəsində ətraf mühitə göstərilən təsirin yükünü azaltmağa yönəlmiş planlaşdırılmış 
tədbirlərin siyahısı verilir. Burada hər bir tədbirin həyata keçirilməsindən əvvəl və sonra zərərli maddələrin 
tullantılarının atılma vaxtı, xərcləri, xüsusi və ümumi həcmlərini göstərən, ətraf mühitə tullantıların 
azaldılmasına yönəlmiş planlaşdırılmış tədbirlərin siyahısı verilir. 

Ekoloji pasport bir neçə əsas məqamı əks etdirir: - nəticələrin öyrənilməsindən (ətraf mühitin vəziyyət 
üzrə) səbəblərin ətraflı differensial təhlilinə (hər bir ayrıca və əlaqəli müəssisə qrupları üzrə vəziyyət üzrə) 
keçid; - tullantıların ümumi həcminin nəzərə alınmasından məhsulun istehsal vahidinə görə və dünya üzrə ən 
yaxşı göstəricilərə malik olan xüsusi göstəricilərə keçid. 

Müəssisənin ekoloji xarakteristikası texnologiyanın mütərəqqiliyinin qiymətləndirilməsini, xammal və 
yanacağın istifadəsinin tamlığını, çirkab suların və atmosfer tullantılarının təmizlənməsi üçün tətbiq olunan 

sxemlərin, ərazinin tullantı su və qaz axınlarının xarakteristikasını, müəssisənin ətraf mühitə vurduğu ziyanın 
ümumi iqtisadi qiymətləndirilməsini və bu qiymətləndirmənin məhsul növünə və texnoloji çevrilməyə görə 
detallandırmasını nəzərdə tutur. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında ətraf mühitə göstərilən təsiri azaltmaq üçün tədbirlər proqramında 
uzunmüddətli strategiya və həyata keçirilmə müddətini göstərən yaxın plan, zəruri xərclərin həcmi, tullantılar 
və onların konsentrasiyasında əldə edilən azalmalar, ətraf mühitə dəyən ziyanın azalması nəzərdə 
tutulmalıdır. İstehsal müəssisələrinin ətraf mühitə təsirinin göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir: 1.İstehsal 

olunan məhsulun ekolojiliyi (ekoloji göstəriciləri yaxşılaşmış məhsulların payı; ekoloji cəhətdən təmiz 
məhsulların istehsalı). 2. Su ehtiyatlarına təsir (müxtəlif mənbələr üzrə götürülən suyun həcmi; suyun 
istehsal məqsədləri üçün istifadəsi; digər müəssisə və təşkilatlara verilən suyun həcmi; axıdılmış tullantı  
suları; çirklənmiş çirkab suların payı; çirklənmiş axıntı sularında zərərli maddələrin konsentrasiyası; çirkab 
suların təmizlənmə dərəcəsi; çirklənmiş axıntı sularında zərərli maddələrin konsentrasiyası; çirkab suların 
həcmində və keyfiyyətində dəyişiklik). 3. Hava ehtiyatlarına təsir (istifadə olunan atmosfer havasının həcmi;  
növ və mənbələrə görə zərərli maddələrin miqdarı; təmizləyici qurğulara daxil olan zərərli maddələrin 
miqdarı; atılan tullantı maddələrin ümumi miqdarından tutulan və zərərsizləşdirilmiş zərərli maddələrin payı;  

növlərə görə təmizləndikdən sonra atmosferə daxil olan zərərli maddələrin miqdarı; atmosferə atılan zərərli 
maddələrin tullantılarının həcmi və keyfiyyətinin əvvəlki dövrlə müqayisədə dəyişməsi). 4. Maddi 
ehtiyatlara və istehsal tullantılarına təsir (çirkab sularından utilizə edilən zərərli maddələrin həcmi; ayrılan 
qazlardan utilizə edilən zərərli maddələrin həcmi; yaranan bərk tullantıların miqdarı; utilizə edilən bərk 
tullantıların miqdarı; basdırılan bərk tullantıların miqdarı; mineral xammaldan əsas komponentlərin çıxarılma  
dərəcəsi). 5. Torpaq ehtiyatlarına təsir (tikinti əmsalı - bina və tikililərin tutduğu sahənin müəssisənin ümumi 
sahəsinə nisbəti; müəssisənin 1 hektar torpaq sahəsində istehsal etdiyi məhsulun həcmi; əsas, köməkçi və 

xidmət sahələrinin nisbəti; işçi istehsal sahəsinin kəmiyyətinin avadanlıq, aqreqat vahidinə nisbəti; 
kommunikasiyaların ümumi sahəsi və ya uzunluğu, giriş yolları, su təchizatı, kanalizasiya, enerji təchizatı; 
mədəni, məişət və mənzil tikintisi üçün ayrılan torpaq sahəsi (istehsal tullantılarının tutduğu sahənin payı;  
sanitar- mühafizə zonasının tutduğu sahənin payı; rekultivasiya olunan torpaqların sahəsi). 

İstehsal müəssisəsinin təbiəti mühafizə fəaliyyətinin təşkilati və texniki səviyyəsinin göstəriciləri 
olaraq, bunları ayırd etmək olar: 1. Çirklənmə mənbələrinin təmizləyici qurğularla təchiz edilməsi  (zərərli 
tullantı mənbələrinin sayı; təşkil olunmamış zərərli tullantı mənbələrinin sayı).2. Mövcud təmizləyici 

qurğuların ötürmə qabiliyyəti (istismarı müəyyən çirklənmə növlərinin buraxılması ilə müşayiət olunan əsas 
texnoloji avadanlıqların sayı və tutumu; əsas məhsul vahidinin istehsalı zamanı yaranan müəyyən növ 
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çirklənmənin payı; müəyyən növ avadanlıqların təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş təbiəti mühafizə 
vasitələrinin sayı və gücü). 

Urbanizasiya olunmuş ərazilərdə ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin qiymətləndirilməsi üçün 
iqtisadi meyarların hazırlanması və əsaslandırılması sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Bu ölkənin ekoloji 

vəziyyətinin sabitləşdirilməsi, təbiəti mühafizənin planlaşdırılması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi üçün 
tədbirlər sistemi formalaşdırmağa imkan verir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЗНАЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Агаев Т.Д. 

В статье рассматривается важность реализации природоохранных мероприятий в социально- 
экономическом развитии страны. Показано, что стабильность экономики страны должна 
осуществляться параллельно с восстановлением окружающей среды. Организация 
природопользования - важный аспект общественно-политической деятельности государства. 
Выработка и обоснование экономических критериев оценки природоохранных мероприятий в 
урбанизированных территориях имеет социально-экономическое значение. Это позволяет 
сформировать систему мероприятий по стабилизации экологической ситуации в стране, 
усовершенствовать технологию природоохранного планирования. 

Ключевые слова: природопользование, экологическая ситуация, социально-экономическое 

развитие, окружающая среда, вредные вещества. 
 

SUMMARY 

 

THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL MEASURES IN THE SOCIO- 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Agaev T.D. 

The article discusses the importance of the implementation of environmental protection measures in 
the socio-economic development of the country. It is shown that the stability of the country's economy 
should be carried out in parallel with the restoration of the environment. The organization of nature 
management is an important aspect of the social and political activity of the state. The development and 
substantiation of economic criteria for assessing environmental protection measures in urbanized areas is of 
socio-economic importance. This makes it possible to form a system of measures to stabilize the ecological 

situation in the country, to improve the technology of environmental planning. 
Key words: nature use, ecological situation, socio-economic development, environment, harmful 

substances. 
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Xülasə. Məqalə Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı müasir mərhələdə bazar iqtisadi sistem ilə 

inkişaf istiqamətlərinə həsr olunur. Həmçinin müstəqillik dövründə iqtisadi rayonda sənaye sahəsində müsbət 
istiqamətdə baş verən dəyişikliklərdən bəhs olunur. 

Açar sözlər: dövlət suverenliyi, bitkiçilik, heyvandarlıq, aqrar islahat, kənd təsərrüfatı, sosial-iqtisadi 
inkişaf. 

Azərbaycan Respublikası keçən əsrin sonlarında dövlət suverenliyini bərpa etdiyi vaxtdan keçən 30 
illik dövr ərzində ölkənin həm ictimai-siyasi və həm də sosial-iqtisadi həyatında xeyli dəyişikliklər olmuşdur.  
Bütün bu dövr ərzində məqsəd bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, 
yerli və xarici investisiyaları cəlb etmək və yeni iş yerlərinin yaradılmasına, ölkənin iqtisadi qüdrətinin 
artırılmasına yönəldilmişdir. Regionların inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarının hazırlanması və ardıcıl həyata 
keçirilməsi əhalinin əmək fəallığının artmasına, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə, sosial  

infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə, ölkədə əhalinin rifahının keyfiyyət göstəricilərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Müstəqillik dövründə regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı və əhalinin rifahının yüksəldilməsində sosial məsələlərin həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər davam 
etdirilmiş, insan amili heç zaman diqqətdən kənarda qalmamış, bu sahəyə xidmət edən sosial infrastrukturun 
yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Müstəqillik dövrünün ardıcıl həyata keçirilmiş  
regional inkişaf proqramları çərçivəsində bütün çadır düşərgələri ləğv olunmuş, qaçqın və məcburi 
köçkünlər üçün müasir qəsəbələr salınmış, məcburi köçkünlər mənzillə təmin edilmişdir. Eyni zamanda əlil 

və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi işləri davam etdirilmiş və daim diqqət mərkəzində 
olmuşdur.[1 ] 

Bütün bu dövr ərzində sənayenin maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mebel, toxuculuq, qida və digər 
sahələrində dinamik artım baş vermişdir. Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə 
innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit  
şərait yaratmaq, müasir texnologiyalara əsaslanan aqrar-sənaye müəssisələrini təşkil etmək, əhalinin istehsal 
sahəsində məşğulluğunu artırmaq istiqamətində Aran iqtisadi rayonunun iri şəhər və bir sıra inzibati 

rayonlarında da mühüm işlər görülmüşdür. Aqrar sektorda ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunması üçün 
bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ət-süd ərzaq məhsulları ilə özünü təminetmə səviyyəsi  
xeyli yaxşılaşdırılmışdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağlarının və  
mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, eləcə də dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına buğda istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə maliyyə dəstəyinin verilməsi, toxumçuluq 
və damazlıq işləri üzrə müəyyən işlərin görülməsi, aqroservis xidmətlərindən güzəştli qiymətlərlə istifadə  
iqtisadi rayonda kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində ilbəil dinamik inkişafın əldə edilməsini təmin edən 
başlıca amillərdən olmuşdur. Ağcabədi, Beyləqan rayonlarında iri özəl taxılçılıq təsərrüfatları yaradılmış və  
hər hektardan 55 sentner taxıl tədarük edilmişdir. İri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarının iqtisadi rayonun digər 
inzibati rayonlarında da yaradılması istiqamətində işlər aparılmış və hazırda Beyləqan, Hacıqabul 
rayonlarında iri özəl fermer təsərrüfatları fəaliyyət göstərməkdədir. Yerli istehsalçılara şərait yaradılması və  

həyata keçirilən aqrar islahatları bir sıra qida məhsulları istehsalının artmasına və idxalının azalmasına səbəb 
olmuşdur. Yerli ərzaq məhsulları daxili bazarımızı zənginləşdirmiş, əsas qida məhsullarına idxaldan 
asılılığımızı azaltmışdır. [7] 

Həm ölkə miqyasında və həm də iqtisadi rayonda inkişaf etdirilən infrastruktur sahələrindən biri 
nəqliyyat sektorudur ki, bu sahəyə iri həcmli investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində nəqliyyatın hərəkət  
tərkibinin yeniləşməsi (Yevlax şəhərində hava limanı istifadəyə verilmişdir), körpülərin tikilməsi, yeni 
avtomobil yollarının çəkilməsi və s. işlər davam etdirilmiş, strateji əhəmiyyətli layihələrin fəaliyyəti sahənin 

inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir  və bu sahədə 2 dəfədən çox artıma nail olunmuşdur. 
İqtisadi rayonda yeni məktəblər tikilib istifadəyə verilmiş və bəziləri isə əsaslı təmir olunmuşdur. 

İdmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün son illərdə ölkənin müxtəlif bölgələrində, o 
cümlədən də Aran iqtisadi rayonunda olmaqla olimpiya idman kompleksləri istifadəyə verilmiş, idman və 
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gənclər obyekti tikilmiş və ya yenidən qurulmuşdur. İnsanların sağlam təbii mühitdə yaşamaları və təbii 
sərvətlərdən xalqın rifahının yaxşılaşması naminə istifadəsi məsələləri ölkədə aparılan sosial-iqtisadi 
islahatların tərkib hissəsidir. Ekologiyanın və təbii mühitin tarazlığının qorunması, əhalinin təmiz suya və 
havaya olan ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə son illər ərzində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Son 
10 ildə əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi rayonun inzibati mərkəzlərinə, hətta bir çox 

inzabati mərkəzə yaxın kəndləri də daxil olmaqla yeni su və kanalizasiya xətləri çəkilmişdir. Yeni su 
anbarları istifadəyə verilmiş, əhəmiyyətli meliorasiya tədbirləri həyata keçirilmişdir. [5] 

1996-cı ildən etibarən aqrar sahədə, o cümlədən bitkiçilikdə məhsul istehsalında artma meylləri 
müşahidə olunmuşdur. Lakin taxılçılıqda yüksək nailiyyətlər olsa da, bəzi məhsul növlərinin istehsalında  
azalma meylləri də müşahidə olunmaqdadır. Təhlillər göstərir ki, bitkiçilik məhsulları istehsalının 
səviyyəsinə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, hektardan məhsuldarlığa təsir göstərir. Əkin sahələrində 

son illər istifadə olunan mineral gübrələrin həcminin artmağa başlaması bəzi bitki növlərində məhsuldarlığın 
artmasına gətirib çıxarmışdır. Aqrar sahənin inkişafı maddi-texniki resurslarla təchizatın səviyyəsindən də 
asılıdır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı əkin yerinə optimal həcmdə mineral və üzvi gübrələrin 
verilməsi hesabına yüksəlmişdir. 

Heyvandarlığın müasir elmi texnoloji tələblər səviyyəsində inkisaf etdirilməsi üçün müxtəlif 
ixtisaslaşdırılmış xidmət sahələrinin təşkili, ixtisaslaşmış xidmət göstərən sahibkarların yaradılması, 
heyvandarlığın inkişafı, məhsul bolluğu yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əhalinin heyvandarlıq 

məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi indiki şəraitdə real səviyyədə məhsul istehsalına nail olmaq 
məqsədilə heyvandarlığın intensiv amillərə əsasən inkişaf etdirilməsi və nəticədə istənilən səviyyədə məhsul 
istehsalına nail olunması ölkə qarşısında duran aktual məsələdir. [4] 

Aran iqtisadi rayonunda 2003-2014-cü illərdə təsərrüfat subyektlərinin sayı artmışdır. Bu dövrdə 
regionda təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin sayı 1,4 dəfə, fiziki şəxslərin sayı isə 2,8 dəfə 
artmışdır. Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) 2014-cu il üçün hesabatına əsasən AİR-nun ümumi məhsul 
istehsalı 4791,9 milyard manat təşkil etmişdir. 2014–cu ilin əvvəlində burada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan 13116 hüquqi və 102336 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçmişdir. Digər tərəfdən Aran iqtisadi 
rayonunda xırda sahibkarlıq sahəsi ölkə üzrə bu sahənin yalnız 9,2 % istehsalatını təmin edir. Ölkə 
iqtisadiyyatına cəlb edilən kiçik sahibkarlar 2009-cu ildə   bütövlükdə 2 910 milyon manat məbləğində 
məhsul istehsal etdikləri halda, AİR-da bu göstərici 270 milyon manata çatmışdır. Bütün bunlara 
baxmayaraq AİR-da sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün digər sahələr hələ də mövcuddur. [6] 

İqtisadi rayonda heyvandarlığın qaramal, qoyunçuluq, dəvəçilik, quşçuluq, baramaçılıq və s. 

formalarının inkişaf etdirilməsi imkanları genişdir. "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)" qəbul edildikdən sonra bu sahənin dirçəldilməsi istiqamətində 
Bərdə, Göyçay və Zərdab, Kürdəmir və s. rayonlarda işlərin aparılmasına başlanılmışdır. Respublikamızda  
həyata keçirilən aqrar islahatlar kompleks xarakter daşıyaraq kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə yanaşı, eyni  
zamanda emal və xidmət müəssisələrini də əhatə etməkdədir. [7] 

Aran iqtisadi rayonunun ən perspektivli biznes sahələrindən biri də kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin 
emalıdır. Rayonda kifayət qədər istehsal olunan xam pambığın, onu emal edən müəssisələrin, Yevlaxda iri 
yuntəmizləmə zavodunun, ərazinin bir sıra şəhərlərində toxuculuq sənayesinin tarixən geniş inkişafı 

(Mingəçevir, Göyçay və s.) Aran iqtisadi rayonunda pambıq parça istehsalı üzrə güclü sənaye mərkəzi  
yaradılmasını tələb edir. Həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması (soyuducu kameraları) üçün 
bəzi müəssisələrə tələbat vardır. Öz böyük imkanlarına görə bu iqtisadi rayon gələcəkdə də Azərbaycanın ən 
güclü kənd təsərrüfatı istehsalı mərkəzi kimi inkişaf edəcəkdir. Bu rayon həm müxtəlif xammal ehtiyatlarına 
malikdir, həm də əhalisinin miqdarına görə ölkənin əhəmiyyətli rayonu olduğundan geniş tələbatı və bol 
əmək ehtiyatları ilə səciyyələnir. 

Xüsusən regionda kənd əhalisinin üstünlük təşkil etdiyini nəzərə alsaq, burada sosial-iqtisadi 

vəziyyətin optimallaşmasında kənd təsərrüfatı inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi əsas şərtdir. 
İqtisadi rayonun respublikanın ən böyük kənd təsərrüfatı rayonu olduğunu nəzərə alsaq, burada kənd 
təsərrüfatı maşınqayırma sahələrinin yaradılması məqsədəuyğundur. Yüngül sənaye bitki xammalı (pambıq, 
kətan, çətənə və s.) və heyvandarlıq xammalı (gön-dəri, xəz-dəri,ipək və s.) verən kənd təsərrüfatı ilə sıx 
əlaqədardır. Sahələrarası komplekslərin daxilində və arasında elə ərazi nisbətləri yaradılmalıdır ki, bu yerli 
imkanlardan səmərəli istifadə edilməsinə və sosial-iqtisadi problemlərin həllinə kömək etmiş olsun. Kənd 
əhalisinin böyük bir qisminin ictimai istehsala cəlb etmək məqsədilə kənd yerlərində kənd təsərrüfatı 

mallarının yenidən emal edilməsi və onların saxlanılması üzrə kiçik müəssisələr, xalq istehlakı malları, o 
cümlədən yüngül və yeyinti sənaye müəssisələri yaratmaq məqsədəuyğundur. Bu, əmək ehtiyatarından 
səmərəli istifadəyə müsbət təsir göstərər və kəndlərdən şəhərə axının qarşısını alar, miqrasiya problemlərini 
aradan qaldırardı. 
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Yüngül və yeyinti sənayedə yerli xammallardan istifadə olunmaqla yeni çeşiddə məhsulların 
istehsalının artırılması və ərazi üzrə genişləndirilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
proqramlarında nəzərdə tutulmuş vacib məsələlərindəndir. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin 
davam etdirilməsi “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”ında da nəzərdə tutulmuş və ardıcıl olaraq bu layhələr həyata keçirilməkdədir. Bu, əmək 

ehtiyatarından istifadəyə müsbət təsir göstərir. 
Aran iqtisadi rayonunda torpaqların eroziyası, şoranlaşma, su resurslarının çirklənməsi, torpaq qatının 

kimyəvi tərkibinin dəyişməsi, torpaqların sənaye tullantıları ilə çirklənməsi onun əsas ekoloji problemləridir. 
Aran iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatında tətbiq olunan mineral gübrələrin və zəhərləyici kimyəvi 
maddələrin elmi cəhətdən əsaslandırılmış norma üzrə istifadə edilməsi atmosferin, su və torpaq resurslarının 

çirklənməsinin qarşısını almaqla yanaşı bir sıra sosial-iqtisadi məsələlərin həllində də mühüm rol oynayır. 
Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün pay torpaqlarının istifadəsinin intensivliyi daha da artırılmalı və meliorativ 
tədbirlər genişləndirilməlidir. 

Neft, qaz kəmərlərinin çəkilişi və Qədim ipək Yolunun yeniləndirilməsi ilə bağlı ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılması vacibdir. Yol kənarlarında yaşıllıq zolaqlarının salınması ərazinin torpaq, iqlim şəraitinə 
müsbət təsir göstərər və bu istiqamətdə də müəyyən işlər aparılmışdır. Respublikamız bütün bu problemləri 
aradan qaldırmaq üçün əmək ehtiyatları və kadr potensialı, maddi və maliyyə resursları imkanlarına malikdir.  
Dövlət müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra xeyli iqtisadi çətinliklərlə üzləşmək, Ermənistan 

Respublikası ilə müharibədə itirilmiş torpaqlarımızın qaytarılması kimi qarşıda duran prioritet məsələ, qaçqın 
və məcburi köçkünlərimizin problemlərini aradan qaldırmaq ilə bərabər iri iqtisadi və sosial  layihələrin də 
uğurla həyata kecirilməsi böyük nailiyyətimizdir. Bütün bu uğur və nailiyyətlərimiz ulu öndərimiz Heydər 
Əliyev siyasətinin uzaqgörənliyi və dövlət quruculuğunda qoyduğu strategiyanın ardıcıl davamiyyətinin 
nəticəsidir. 
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SUMMARY 

 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF THE ARAN ECONOMIC REGION 

DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

Babashova A.A. Ahmadova N.M. 

 

The article is devoted to the trend of development of agriculture Aran economic region with a market 
economic system at the present stage. And also discusses positive changes in the industry of the economic 
region over the years of independence. 

Key words: State sovereignty. crop,cattle breeding, agrarian reform, agriculture, wheat, socio- 

economic development 

 

 

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İNKİŞAFININ BAŞLANĞICI 

Balakişiyeva V.T. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 
vbalakiiyeva@bk.ru 

 
 

Xülasə. Hər hansı bir dövlətin antiinfilyasiya siyasətində kompleks yanaşma başlıca üsul olsa da, 
konkret şəraitdə dövlətin antiinfilyasiya siyasəti hal-hazırkı reallıqlardan yaranan tələbləri də nəzərə 

almalıdır. Baxdığımız tədqiqat işində böhranla mübarizənin beynəlxalq təkmilləşdirmə mexanizmləri təhlil 
olunmuşdur. Pul kanallarının pul kütləsi ilə ifrat şəkildə dolması nəticəsində əmtəə qiymətlərinin artımına 
gətirən inflyasiya iqtisadi fenomen kimi XX əsrdə yaranmışdır, baxmayaraq ki, qiymət artımları daha 
əvvəllər, müharibə dövrlərində də mövcud olmuşdur. 

Açar sözlər: inkişaf gündəliyi, iqtisadi sabitlik, əlverişli mühit, əhalinin rifahının yüksəlməsi, 
infrastkrukturun təminatı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyası 
ölkənin regionlarının davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunmasını, o cümlədən yerlərdə dayanıqlı inkişaf 

prinsiplərinə əsaslanan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara cavab verən sosial rifah, təbii 
resursların səmərəli istifadəsini və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsizlik 
sisteminin formalaşdırılmasına imkan verən əlverişli mühit yaratmaq məqsədini daşıyır. Bu strategiyanın 
həyata keçirilməsində, o cümlədən ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının yeni keyfiyyət 
mərhələsinə yüksəlməsində regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramları 
(2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illər üzrə) böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2004-cü ildən uğurla icra 
olunan bu proqramlar regionlarda şəhər, qəsəbə və kəndlərin simasını köklü şəkildə dəyişmiş, regionların  

potensialının artmasına, infrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin, biznes və investisiya  
mühitinin yaxşılaşmasına və əhalinin rifahının yüksəlməsinə geniş imkanlar açmışdır. Hazırda bu 
imkanlardan çıxış edərək ölkənin sosial-iqtisadi həyatında, xüsusilə regionlarda, o cümlədən kənd yerlərində 
iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, əhalinin layiqli məşğulluğu və sosial rifah halının daha da yüksəldilməsi  
və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsi istiqamətlərində işlərin yeni keyfiyyət mərhələsinə keçməsi inkişaf  
gündəliyində ön plana çıxmışdır. Bu məsələlərin uğurlu həlli ölkənin regionlarında mövcud olan 
potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə bölgələrdə, o cümlədən kənd yerlərində sosial-iqtisadi inkişafın 

sürətləndirilməsi və bu inkişafın davamlılığının möhkəmləndirilməsini zəruri edir. Bu isə öz növbəsində 
ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar siyasət tədbirlərinin, o cümlədən kompleks 
proqramlar hazırlanıb icra olunmasının davam etdirilməsini nəzərdə tutur. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq,  
ölkə regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətləri 
daha da artırmaq və “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair” 
Strateji Yol Xəritəsinin 9.1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət 
Proqramı) hazırlanmışdır. Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkədə regionların inkişafı ilə əlaqədar tənzimlənmə  

sisteminin, o cümlədən qanunvericilik bazasının, institusional və iqtisadi mexanizmlərin daha da 
təkmilləşdirilməsi, investisiya və innovasiya fəallığının artırılması, mütərəqqi texniki avadanlıqlar və 
texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi (təbii-iqtisadi, istehsal-texniki və elmi-texniki) potensialın 
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gücləndirilməsi və təsərrüfat dövriyyəsinə tam cəlb olunması, buna uyğun olaraq, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsinin genişləndirilməsi (digər müqayisəli üstünlüyə malik, əlavə dəyər yaradan məhsul və 
xidmət istehsalı sahələrinin də inkişaf etdirilməsi) və səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına rəqabət 
qabiliyyətliliyinin artırılması, sahibkarlığın inkişafı, məhsul və xidmət istehsalı, satışı və istehsal vasitələri  
bazarında rəqabət mühitinin daha da sağlamlaşdırılması, maliyyə resurslarına və bazara çıxış imkanlarının 

asanlaşdırılması, istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun modernləşdirilməsi, sosial xidmətlərin çeşidinin 
artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və aztəminatlı insanlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi, həssas  
əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, təbii ehtiyatlardan daha da səmərəli istifadə olunması 
və ekoloji təhlükəsizliyin qorunması üzərində nəzarətin möhkəmləndirilməsi və bu kimi digər istiqamətlərdə  
kompleks işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Nəticədə, təbii resurslardan mümkün qədər tam və səmərəli 
istifadə olunması, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, yerlərdə yeni innovasiyalara 
əsaslanan məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin dəyər zəncirinin bütün həlqələri üzrə inkişaf etdirilməsi,  

elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi ilə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün münbit şəraitin 
yaradılması, bununla da ölkədə neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da dayanıqlı inkişafının təmin 
olunması, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac həcminin artımına nail olunması, regionlarda, o cümlədən kənd 
yerlərində yaşayan əhalinin layiqli məşğulluq və gəlir əldəetmə imkanlarının artması və onların sosial rifah 
halının yüksəlməsi, beləliklə də regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması gözlənilir. Dövlət  
Proqramı ölkənin aşağıda qeyd olunan regionlarını əhatə edir: Bakı şəhəri və qəsəbələri; Abşeron iqtisadi 
rayonu (Abşeron və Xızı rayonları, Sumqayıt şəhəri); Aran iqtisadi rayonu (Yevlax, Ağcabədi, Ağdaş, 
Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, 

Zərdab rayonları, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri); Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan 
və Şamaxı rayonları); Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu (Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, 
Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri); Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 
(Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və Siyəzən rayonları); Lənkəran iqtisadi rayonu (Astara, Cəlilabad, Lerik, 
Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları); Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, 
Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli və Şərur rayonları); Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu (Balakən, Qax, 
Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları); Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu* (Ağdam, Tərtər, Xocavənd, 

Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi şəhəri); Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu* (Kəlbəcər, 
Laçın, Zəngilan və Qubadlı rayonları). Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:  
Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər; Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə tədbirlər;   Ölkənin inzibati rayonları üzrə 
tədbirlər; Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə tədbirlər. 1991-ci ildə ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra 
Azərbaycanda mühüm iqtisadi dəyişiklik və inkişaf baş vermişdir. Azərbaycanın diversifikasiya edilmiş 
iqtisadiyyatı Sovet İttifaqının dağılması ilə süquta uğramış, 1995-ci ilədək ümumi daxili məhsul (ÜDM) 
sadəcə 37% olmuşdur ki, bu rəqəm də 1989-cu ilə xas olmuşdur. 2001-ci ildə yoxsulluq həddinin 49% 

olduğuna baxmayaraq, Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək, gəlirləri orta səviyyədən yuxarı olan ölkəyə 
çevrilmişdir ki, adambaşına düşən ümumi daxili gəlir (ÜDG) (Atlas metodu) (2013), 1 adambaşına ÜDM 
(2013), və 2013-ci ildə yoxsulluq həddi 5%2 olmuşdur. 2010-cu ildən etibarən İnsan İnkişaf İndeksi üzrə 
Azərbaycan “insan inkişafının yüksək olduğu” ölkə Sürətli iqtisadi inkişaf əsasən karbohidrogen ehtiyatların 
istismarına yönəlmişdir (xarici neft şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsü sazişləri və xarici birbaşa investisiya 
vasitəsilə). Bazar iqtisadiyyatının dəstəklənməsinə yönələn mühüm islahatlar inkişafın dəstəklənməsində 
faydalı olmuşdur. Hər bir halda neft ehtiyatlarına göstərilən ümidlər ölkəni qeyri-sabitlik riskinə məruz 
qoyur, uzun müddətli dayanaqlılıq və makro-iqtisadi sabitlik baxımından narahatlıqlar doğurur. 2011 və 

2012-ci illərdə inkişafın ləngiməsi ölkənin neft hasilatından asılılığı baxımıdan zəif olduğunu göstərmişdir. 
1995-ci ildə ÜDM aşağı düşdükdən sonra 2011-ci ildə təxminən sıfır səviyyəsində olan inkişaf ən aşağı hədd 
hesab olunmuşdur. Çoxşaxəli və müasir iqtisadiyyatın qurulması üçün uzun zamana ehtiyacın olduğunu 
nəzərə alsaq, Azərbaycan qeyri-neft sektorlarında daha çox tərəqqi əldə etməlidir. 2012-ci ildə ehtiyatların 
hasilata nisbət norması 21.9 olan neft ehtiyatlarının əsasən 2034-ci ildə tükənəcəyi hesab edilir. 

2010-cu ildə bütün büdcə gəlirlərinin təxminən 80% Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu 
vasitəsilə neft sektorundan və neft sektorunda yığılan vergilər hesabına əldə edilmişdir. 2013-ci ildə dövlət 
büdcə gəlirlərinin 58%-i tək ARDNF-in payına düşmüşdür. Hətta qeyri-neft iqtisadiyyatında aparıcı sənaye 
sahələri də bilavasitə şəkildə neft sektorundan   maliyyələşir, tikinti və nəqliyyat sahələrini buna misal  
çəkmək olar. Özəl sektorun əsas hissəsi dövlət investisiyaları hesabına olan hökumət müqavilələrindən 

asılıdır. Xüsusilə də dövlət investisiyalarının əsas benefisiarı tikinti sektoru olmuşdur. 
Ölkənin sabitləşmə və struktur islahatları proqramı da tam həcmdə 1995-ci ildə başlamışdır. Proqram 

ÜDM-un artması, inflyasiyanın daha yaxşı nəzarətdə saxlanması və maliyyə çatışmazlıqlarının azalması 
baxımıdan makro-iqtisadi və maliyyə sabitliyi ilə 1996 və 2005-ci illər arasında orta hesabla 10% illik 
iqtisadi inkişaf yoxsulluq həddinin 1995-ci ildə 68%-dən 2005-ci ildə 29%-dək azalmasına töhfə etmişdir. 
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İqtisadi inkişafın Bakıda cəmləşdiyinə baxmayaraq, Dünya Bankı inkişafın əhalinin yoxsul təbəqələrinin 
xeyrinə olduğunu hesab etmişdir. Daha əhalinin zəngin olan onda bir hissəsi ilə müqayisədə əhalinin daha 
yoxsul onda bir hissəsi üçün istehlak normasının artması faktı bunu sübut edir. Yoxsulluğun azaldılması ilə 
nəticələnən faktorlara aşağıdakılar daxildir: minimum əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcədə artması; 
məvaciblərin tez-tez artması; (sosial proqramlara böyük məbləğdə büdcə transferləri; və xüsusilə də Rusiya 

Federasiyasından pul 2005-ci ilin fevral ayında hökumət manatın yenidən qiymətləndirilməsinə dair qərar 
verməsi böyük inkişafa səbəb olmuşdur. 1 yeni manata (AZN) 5,000 dəyərində köhnə manatın dəyəri 
yenidən qiymətləndirilmiş, qərar 1 yanvar 2006-cı ildə qüvvəyə minmişdir. Həmin illərdə nominal valyuta 
məzənnəsi bir ABŞ dolları üçün AZN 0.8714 olmuşdur. 

Belə ki, Dövlət Proqramları çərçivəsində görülmüş işlər ölkədə həyata keçirilən ümumi sosial- iqtisadi 
inkişaf siyasətinə ciddi dəstək vermiş və nəticədə 2004-2018-ci illərdə ümumi daxili məhsul real ifadədə 3,3 

dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə artmışdır. Bu dövrdə sənaye real ifadədə 2,6 dəfə, o cümlədən 
qeyri-neft sənayesi 2,4 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artmışdır. Strateji valyuta ehtiyatları 2004-cü ilə 
nisbətən 24,3 dəfə artaraq 1 yanvar 2019-cu il tarixinə 45 milyard ABŞ dolları səviyyəsini keçmişdir. Dövlət 
proqramlarının icrası dövründə xarici ticarətin coğrafiyası daha da genişlənmiş, onun əmtəə strukturu 
təkmilləşmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan 190-a yaxın ölkə ilə xarici ticarət əməliyyatları aparmış, qeyri- neft 
ixracı 4,2 dəfə artmışdır. Sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindəndir. Dövlət 
proqramlarının qəbulundan ötən müddət ərzində ölkədə sahibkarlığın dinamik inkişaf etdirilməsi və 

genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi və onların hüquqlarının etibarlı müdafiə 
mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, ölkədə güclü özəl sektor 
formalaşmış, biznes və investisiya mühiti daha da yaxşılaşmış, sahibkarların sayı artaraq ölkə 
iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Görülən işlərin nəticəsində artıq 2018-ci ildə özəl bölmənin 
payı ümumi daxili məhsulda 80 faizdən, məşğulluqda 75 faizdən çox olmuş, dövlət qeydiyyatına alınmış 
sahibkarlıq subyektlərinin sayı 950 mini keçmişdir. Qeydiyyatdan keçmiş sahibkarlıq subyektlərinin 66,6 
faizi regionların payına düşmüşdür. Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar beynəlxalq təşkilatların və maliyyə 

insti tutlarının hesabatlarında da öz müsbət əksini tapmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Dünya Bankının “Doing 
Business 2019” hesabatına görə Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə reytinqdə 32 pillə irəliləyərək, 57-ci 
yerdən 25-ci pilləyə yüksəlib. Sənədə əsasən, 10 indikatordan 8-i üzrə öz mövqeyini daha da yaxşılaşdıran 
Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi 
elan olunub. Həmçinin ötən müddət ərzində əhalinin gəlirlərinin artırılması istiqamətində əməli tədbirlər 
görülmüş, minimum əmək haqqının ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdırılması siyasəti davam etdirilmiş, 
əmək siyasəti və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində işləyənlərin orta aylıq 

əmək haqqının ilbəil artması əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmişdir. 2004-2018-ci illər 
ərzində orta aylıq əmək haqqı 7 dəfə, orta aylıq pensiyalar 9,4 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 2004-cü 
iləki 44,7 faizdən 2018-ci ildə 5,1 faizə düşmüşdür. 

Sənayenin maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mebel, toxuculuq, qida və digər sahələrində dinamik 
artım baş vermiş, dünya iqtisadiyyatının böhranla üzləşdiyi dövrdə belə Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft 
sektorunda inkişafa nail olunmuşdur. Regional inkişafla bağlı dövlət proqramları çərçivəsində qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında 

rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaratmaq, müasir texnologiyalara 
əsaslanan sənaye müəssisələrini təşkil etmək, əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədilə  
regionlarda sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin yaradılması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamları ilə Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkı və Mingəçevir Sənaye Parkı, həmçinin Neftçala, Masallı, Hacıqabul və Sabirabad sənaye məhəllələri 
yaradılmışdır ki, bu da regionlarda sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların, o cümlədən kiçik və 
orta sahibkarların fəaliyyətinin dəstəklənməsi, əlverişli biznes və investisiya mühitinin yaradılması, yeni iş 

yerlərinin açılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ölkədə kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr tarixli, 548 nömrəli Fərmanı ilə 
yaradılmış Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi hazırda 508,14 hektar təşkil edir. 

Dünya Bankının ölkəmizlə bağlı verdiyi proqnozlara görə 2016-cı ildə kənd təsərrüfatında 4,2 faiz, 
2017 və 2018-ci illərdə isə hər il 4 faiz olmaqla artım gözlənilir. Dünya Bankının və digər beynəlxalq 
təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də kənd təsərrüfatının 

rəqabətqabliliyyətinin artırılmasının ölkənin davamlı inkişafı üçün çox vacib olduğu vurğulanır. Kənd 
təsərrüfatının əlavə dəyəri daha yüksək olan məhsulların istehsalına və daha iri kommersiyalaşmaya 
keçməsinin zəruriliyini göstərir. Sevindirici haldır ki, bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atılır. Artıq 
respublikanın 19 rayonunda 40 min hektardan çox sahədə 30 iri fermer təsərrüfatı yaradılmışdır. Bu 
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təsərrüfatlarda hər hektardan məhsuldarlıq arpa və buğda üzrə 60 sentnerədək, qarğıdalıda isə 120 
sentnerədək təşkil edir. Onun üçün də qarşıdakı illərdə buğda idxalının bir hissəsinin yerli istehsalla 
əvəzlənəcəyi proqnozlaşdırılır. 2016-cı ilin 6 ayında buğda idxalındakı 31.15 faizlik azalma bu proqnozların 
doğrulacağına ümid yaradır. 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ixracında meyvə mühüm paya sahib olan məhsullardandır. Qarşıdakı  

müddətdə kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı istiqamətində stimullaşdırma tədbirləri həyata keçirilməklə 
yanaşı, məhsuldarlığın artırılması da əsas məqsədlərdən olmalıdır. Burada bir nüansı da qeyd edək ki, 
Azərbaycan ixracında özünəməxsus yeri olan fındıq və xurmanın (karalyok) məhsuldarlığı dünya üzrə orta 
məhsuldarlığa yaxındır və ya ondan çoxdur. 

Göründüyü kimi fındığın məhsuldarlığı dünya üzrə orta məhsuldarlığa yaxındır. Xurmanın 
məhsuldarlığına gəldikdə isə FAO-nun məlumatları onu göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə dünya üzrə orta 

göstəricidən yüksək nəticə əldə edir və ilk sıralardadır. 
Şübhəsiz ki, qarşıdakı illərdə də kənd təsərrüfatında istehsalın intensivləşdirilməsi vacibdir. 

Məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksəlməsi isə birbaşa ixrac məhsullarımızın rəqabətqabliyyətinə təsir 
edəcəkdir. Bitkiçilik məhsullarının rəqabətqabliyyətinin artırılması ixrac potensialını gücləndirməklə yanaşı, 
həm kənd təsərrüfatında çalışanların gəlirlərinin artmasına xidmət edəcək, həm də məşğulluqla bağlı 
problemlərin də həllinə təkan verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

НАЧАЛО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Балакишиева В.Т. 
 

Хотя комплексный подход является основным методом антиинфляционной политики любого 
государства, в данной ситуации антиинфляционная политика государства также должна учитывать 

требования, вытекающие из текущих реалий. В исследовании анализируются международные 
механизмы улучшения борьбы с кризисом. Инфляция, которая привела к повышению цен на 

сырьевые товары в результате переполнения денежных каналов денежной массой, возникла как 
экономическое явление в двадцатом веке, хотя рост цен существовал и раньше, даже во время войны. 

Ключевые слова: повестка дня развития, экономическая стабильность, благоприятная среда, 
повышение благосостояния населения, инфраструктуры, 

 
SUMMARY 

 

THE BEGINNING OF AZERBAIJAN'S ECONOMIC DEVELOPMENT 

Balakishiyeva V.T. 

 
Although a comprehensive approach is the main method in the anti-inflation policy of any state, in a 

given situation, the state's anti-inflation policy must also take into account the requirements arising from 
current realities. The study analyzes international mechanisms for improving the fight against the crisis. 
Inflation, which led to an increase in commodity prices as a result of the overfilling of money channels with 
money supply, emerged as an economic phenomenon in the twentieth century, although price increases 
existed earlier, even during wartime 
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Xülasə. Quba rayonu 8 avqust 1930-cu ildə yaradılmışdır. 01.01-2020-ci il məlumatına görə rayon 

əhalisinin sayı 173.4 min nəfər olmuşdur. Quba yaşayış məskəninin tarixi miladın IV əsrinə aid edilir. Quba  
rayonu Azərbaycanın şimal şərqində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun tərkibindədir. Quba rayonu 
Respublika əhəmiyyətli meyvəçilik rayonudur. Ərazinin 163470 hektar sahəsi isə kənd təsərrüfatına yararlı  
torpaq sahəsidir. Ağrar bölmənin əsasını meyvəçilik təşkil edir. Rayon ərazisində 17 min 900 hektar meyvə  
bağı vardır. 

Açar sözlər: Quba, sosial-iqtisadi inkişaf, kənd təsərrüfatı, meyvəçilik, bitkiçilik, sənaye. 

Quba rayonu 8 avqust 1930-cu ildə yaradılmışdır. 01.01-2020-ci il məlumatına görə rayon əhalisinin 
sayı 173.4 min nəfər olmuşdur. Əhalinin sıxlığı 1 kv km-də 66 nəfər olmuşdur. Ərazisi 2620 kv. km-dir. 
2009-cu ildə keçirilmiş siyahıyaalınmaya əsasən əhalinin 79,2%-ni azərbaycanlılar, 9,1%-ni tatlar, 5,9%-ni 
ləzgilər, 1,8%-ni yəhudilər, 1,4%-ni xınalıqlılar, 1,4%-ni türklər, 0,5%-ni qrızlılar və 0,7%-ni digər 
millətlərin nümayəndələri təşkil edir. Rayonda 1 şəhər, 7 qəsəbə və 149 kənd var. Rayonun iri yaşayış 
məntəqələri Quba şəhəri, Qırmızı qəsəbə, Qonaqkənd qəsəbəsi, I Nügədi və II Nügədi kəndləridir [2]. 

Quba yaşayış məskəninin tarixi miladın IV əsrinə aid edilir. Quba abidə və etnoqrafik mənbələrlə (134 

tarixi arxeoloji abidə) zəngindir. Qubanın tarixi ilə bağlı qədim ərəb və alban mənbələrində, Avropanın 
müxtəlif coğrafiyaşünaslarının əsərlərində müxtəlif fikirlərə rast gəlinir. 

Azərbaycan hakimi Anuşirəvan "Bade-Firuzqubat" adı ilə XI əsrdə qala tikdirdirmişdi, XII əsr ərəb 
mənbələrində Quba "Kuba" kimi göstərilirdi, ərəb alimi Həməvinin coğrafiya lüğətində (XIII əsrdə) 
Azərbaycan şəhərləri arasında "Kubba" da vardır, XVI əsrin Səfəvi mənbələrində Quba "Qübbə" kimi 

verilmişdir. Bəzi araşdırmaçılar bu adı Qudyalçayın adı ilə bağlı olduğunu (Quda) göstərirlər. 
Quba rayonu zəngin tarixə və füsunkar təbiətə malikdir. Quba rayonu Azərbaycanın şimal şərqində 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun tərkibindədir. Rayonun ərazisi dünyanın 27 ölkəsindən böyükdür. Dağlıq 
və dağətəyi ərazidə yerləşir. 

Quba rayonu Respublika əhəmiyyətli meyvəçilik rayonudur. Digər əsas kənd təsərrüfatı sahələri 
taxılçılıq və maldarlıq da inkişaf etmişdir. Sənaye müəssisələrində heyvandarlıq, meyvə və tərəvəz 
məhsulları emal olunur. Burada yetişdirilən meyvə və tərəvəz məhsulları respublikamızda bu məhsullara 
olan tələbatın ödənilməsi ilə yanaşı, yerli konserv sənayesi müəssisələrində emal edilir, həmçinin başqa  

ölkələrə ixrac edilir. Quba rayonunda yetişdirilən digər meyvə və tərəvəz növləri ilə yanaşı Quba dedikdə ilk 
növbədə Quba alması yada düşür. Quba rayonu həm də dərman bitkiləri ilə zəngindir. Burada yemişan,  
itburnu, zirinc, ardıc, pişikotu, andız, dəvədabanı, effedra və bir sıra başqa dərman bitkiləri yetişir. 

Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın yüksəldilməsində ölkənin regionlarının sosial- 
iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının mühüm əhəmiyyəti vardır. 2004-cü ildən uğurla icra olunan bu 
proqramlar regionlarin simasını köklü şəkildə dəyişmiş və regionlarda sosial-iqtisadi inkişafı tam təmin 
etmişdir. Bu istiqamətdə iki dövlət proqramı həyata keçirilmış və növbəti 2019–2023-cü illərə aid Dövlət 

Proqramı həyata keçirilir. Bu proqramlar üzrə digər bölgə və rayonlarda olduğu kimi Quba rayonunda da 
geniş abadlıq-quruculuq işləri həyata keçirilir. 

Quba rayonu ərazisinin 52707 hektarı meşə sahələri ilə örtülüdür. Ərazinin 163470 hektar sahəsi isə 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsidir. Ağrar bölmənin əsasını meyvəçilik təşkil edir. Rayon ərazisində 
17 min 900 hektar meyvə bağı vardır. İntensiv meyvə bağlarının sahəsi artırılaraq 1800 hektara çatdırılıb. 
Hər il yeni bağlar salınır, bioloji yaş dövrünü başa vurmuş bağlar daha müasir meyvə bağları ilə əvəzlənir.  
Son illər məhsuldarlıq səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Belə ki, 2018-ci ildə rayonda bağlardan rekord miqdarda 

- 115 min 776 ton alma, 3 min 55 ton armud, 2 min 503 ton gilas, 2 min 249 ton gavalı,126 ton şaftalı, 208 
ton fındıq və 291 ton qoz tədarük edilib. Sonrakı illərdə qubalı bağbanlar daha böyük göstəricilərə nail 
olmuşlar. [4] 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri [2]: 
Dənlilər və dənli paxlalılar üzrə 2015-ci ildə 14811 ha olmuşdursa, 2019-cu ildə 12952 ha olmuşdur. 
Kartof üzrə 2015-ci ildə 1158 ha olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 1205 ha olmuşdur. 
Tərəvəz üzrə 2015-ci ildə 1530 ha olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 1590 ha olmuşdur. 
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- Meyvə və giləmeyvə üzrə 2015-ci ildə 14838 ha olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 18222 ha 
olmuşdur. 

Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı [2]: 
Dənlilər və dənli paxlalılar üzrə 2015-ci ildə 40159 ton olmuşdursa, 2019-cu ildə 34261 ton olmuşdur. 

Kartof üzrə 2015-ci ildə 11616 ton olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 12291ton olmuşdur. 
Tərəvəz üzrə 2015-ci ildə 15418 ton olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 16130 ton olmuşdur. 
Meyvə və giləmeyvə üzrə 2015-ci ildə 122314 olmuşdursa, artaraq 2019-cu ildə 129637 ton olmuşdur. 
Məhsuldarlıq: 
Taxıl üzrə 2015-ci ildə 27,1 sentner/ha olmuşdursa, 2019-cu ildə 26,5 sentner/ha olmuşdur. 
Kartof üzrə 2015-ci ildə 100 sentner/ha olmuşdursa, 2019-cu ildə 102 sentner/ha olmuşdur. 

Tərəvəz üzrə 2015-ci ildə 101 sentner/ha olmuşdursa, 2019-cu ildə 102 sentner/ha olmuşdur.. 
Meyvə və giləmeyvə üzrə 2015-ci ildə 84,1 sentner/ha olmuşdursa, 2019-cu ildə 87,7 sentner/ha 

olmuşdur. 
Mal-qaranın sayı [2]: 
İribuynuzlu mal-qara 2015-ci ildə 64639 baş olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 60870 baş olmuşdur. 
Qoyun və keçilər 2015-ci ildə 264874 baş olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 261110 baş olmuşdur. 
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı [2]: 
Ət (kəsilmiş çəkidə) 2015-ci ildə 3711 ton olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 4126 ton olmuşdur. 
Süd 2015-ci ildə 38277 ton olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 41820 ton olmuşdur. 

Yumurta 2015-ci ildə 12281 min ədəd olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 13276 min ədəd olmuşdur. 
Sənaye üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 2015-ci ildə 27 olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 35- 

ə çatdırılmışdır. Sənaye məhsulu 2015-ci ildə 21069,1 min manat olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 44567,6 
min manat olmuşdur. 

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalar 2015-ci ildə 897 min ton olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 986 
min tona çatdırılmışdır. 

Tikinti üzrə istifadəyə verilmış əsas fondlar 2015-ci ildə 17811,1 min manat olmuşdursa, 2019-cu ildə 

artaraq 119902,5 min manata çatdırılmışdır. İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin ümumi sahəsi 2015-ci ildə 
9,4 min kv. m olmuşdursa, 2019-cu ildə artaraq 9,6 min kv. m olmuşdur. 

Statistik göstəricilərdən aydın olur ki, bütün sahələr üzrə artım var və bu artım rayonun inkişafının 
göstəricisidir. 

2019–2023-cü illərə aid regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramında Sənayenin 
inkişafı istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutlmuşdur [1]: 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının innovativ çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisələrinin 
yaradılması. 

- Konserv Zavodunda yeni “MiniStar” ultrafiltrasiya sisteminin, avtomatik hazir qida xəttinin və 
soyulmuş pomidor istehsalı xəttinin quraşdırılması. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutlmuşdur [1]: 

- Süd emalı zavodlarının yaradılması; 
- Kiçik bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması; 
- Arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. 
Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil  

yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi üzrə aşağıdakı tədbirlərin 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutlmuşdur [1]: 

- Susay-Xınalıq avtomobil yolunun yenidən qurulması; 
- Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun yenidən qurulması; 
- Quba-Qusar (9 km)-Alpan-Kürkün-Susay avtomobil yolunun yenidən qurulması. 
Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutlmuşdur [1]: 
- Gənclər qəsəbəsinin qazlaşdırılması; 
- Çaydüzü kəndinin qazlaşdırılması; 

- Hacıhüseynli kəndinin qazlaşdırılması; 
- Əliməmmədoba kəndinin qazlaşdırılması; 
- Küpçalqışlaq kəndinin qazlaşdırılması; 
- Qonaqkənd qəsəbəsinin qazlaşdırılması; 
- Atuc kəndinin qazlaşdırılması; 
- Xırt kəndinin qazlaşdırılması; 
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- Kunxırt kəndinin qazlaşdırılması; 
- Afurca kəndinin qazlaşdırılması; 
- Təngəaltı kəndinin qazlaşdırılması. 
İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi üzrə aşağıdakı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutlmuşdur [1]: 
- Zərdabi və Gənclər qəsəbələrində, Mirzəməmmədkənd, Digah, Susay Palasa, Hacıqayıb, 

Hacıhüseynli, Atuc, Çartəpə, Dağlı, Pirvahid, Ərməki Qışlaq, Əlibəyqışlaq, Aşağı Xuc, Amsar Palasa, 
Paşaoba kəndlərində subartezian quyularının qazılması. 

Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi üzrə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur [1]: 
- Zərdabi və Gənclər qəsəbələrində, I Nügədi, II Nügədi, Amsar, Vladimirovka, Ağbil, Bağbanlı, Barlı, 

Vəlvələ, Xucbala, Davudoba, Talabıqışlaq, Dəlləkli, Çaydüzü, Zizik, Qələdüz, Mirzəməmmədkənd, Digah, 
Susay Palasa, Hacıqayıb, Hacıhüseynli, Atuc, Çartəpə, Dağlı, Pirvahid, Ərməki Qışlaq, Əlibəyqışlaq, Aşağı  
Xuc, Amsar Palasa, Paşaoba kəndlərində subartezian quyularının qazılması. 

Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi üzrə aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutlmuşdur [1]: 

- Alekseyevka kəndində 960 şagird yerlik məktəb binasının tikintisi; 
- I Nügədi kənd 1 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; 
- II Nügədi kənd 2 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; 

- R.Kəlbiyev adına Xınalıq kənd internat tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; 
- Pirvahid kənd tam orta məktəbinin tikintisi; 
- Zizik kənd tam orta məktəbinin tikintisi; 
- Söhüb kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Şuduq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; 
- Qələdüz kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Susayqışlaq kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Qıraqlı-Cəkli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Küpçalqışlaq kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Muçu kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Qrız kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Kardaş kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 

- Zeyid kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Haput kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Bostankeş kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Qarapanlı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Künxırt kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Xaspolad kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Ərməkiqışlaq kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Gümür-Dəhnə kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Yerfi kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; 
- Utuq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; 
- Qaravülüstü kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 
- Yalavanc kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi. və s. 

Bu və digər tədbirlər müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, insanların həyat səviyyəsi 
gündən-günə yaxşılaşır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГУБИНСКОГО РАЙОНА 

Елдаров Н.Ш. 

Сумгаитский Государственный Университет 
 

Губинский район образован 8 августа 1930 года. По данным на 01.01-2020 г., численность 
населения области составляла 173,4 тыс. Человек. История поселения Губа восходит к 4 веку нашей 
эры. Губинский район является частью Губа-Хачмазского экономического района на северо-востоке 
Азербайджана. Губинский район - плодоводческий регион республиканского значения. Площадь 163 
470 га пригодна для ведения сельского хозяйства. Основа аграрного сектора - плодоводство. В 

области 17,9 тысячи гектаров фруктовых садов. 
Ключевые слова: Губа, социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, плодоводство, 

растениеводство, промышленность. 

SUMMARY 

 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF GUBA DISTRICT 

Eldarov N.Sh. 

Sumgayit State University 
 

Guba region was formed on August 8, 1930. As of 01.01-2020, the population of the region was 173.4 
thousand people. The history of the Guba settlement dates back to the 4th century AD. Guba region is part of 
the Guba-Khachmaz economic region in the north-east of Azerbaijan. Guba region is a fruit-growing region 

of republican significance. The area of 163 470 hectares is suitable for agriculture. The basis of the 
agricultural sector is fruit growing. There are 17.9 thousand hectares of orchards in the region. 

Key words: Guba, socio-economic development, agriculture, fruit growing, crop production, industry. 

 

 

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

GÖMRÜK XİDMƏTİNİN TƏŞKİLİ 

Əhmədov M.Ə. 
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mehemmed.ehmedov.57@mail.ru 

 
 

Xülasə. Məqalədə müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında gömrük xidmətinin təşkili, onun 
fomalaşdırılması və milli iqtisadiyyatın inkişafında gömrük fəaliyyətinin rolu nəzərdən keçirilir.Burada 
müstəqillik dövrü ərzində ölkə ərazisində gömrük xidmətinin təşkili dörd əsas mərhələyə ayrılır və hər bir 
mərhələnin əsas xarakterik xüsusiyyətləri göstərilmişdir. Bu zaman gömrük fəaliyyətinin təşkilində 
ümümmilli lider Heydər Əliyevin rolu xüsusi qeyd olunur. 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, gömrük fəaliyyəti, səmərəlilik, gömrük vergisi, gömrük nəzarəti, ixrac, 
idxal. 

XX əsrdə 90 – cı illərində ikinci dəfə siyasi müstəqillik əldə etdkdən sonra Azərbaycan Respublikasın 
bazar iqtisadiyyatı yolunu secmişdir. Müstəqil Azərbaycanın otuz illik dövrü ərzində inzibati - amirlik 
iqtisadiyyatı tədricən ləğv edilmiş, əvəzində bazar iqtisadiyatınin əsasları qurulmuş və mökəmləndirilmişdir. 
Bu dövrdə köhnə iqtisadi mexanizmlər, iqtisadiyyatda yüksək inhisarçılıq ənənələri aradan götürülmüş və 

onlar yeni iqtisadi sistemin mexanizmləri ilə əvəz edilmiş, milli iqtisadiyyat yeni əsaslar üzərində təşkkül 
tapmışdır. Bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında digər amillərlə yanaşı bazar infrastrukturlarından biri 
olan gömrük xidmətinin təşkilinin, aparılan gömrük siyasətinin və gömrük orqanlarının da rolu 
olmuşdur[2,217]. 

Dövlətin gömrük siyasəti onun iqtisadi siyasətinin mahiyyəti, bu siyasətin taktika və strategiyası ilə 
müəyyənləşir. İqtisadi siyasət mövcud iqtisadi probemlərin həll edilməsinə, iqtisadi yüksəlişin və əhalinin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş dövlət tədbirləri sistemidir. İqtisadi siyasətin xarakteri isə 
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ilk növbədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf potensialı ilə müəyyənləşir. Ölkənin sosial-iqtisadi potensialı isə 
onun təbii ehtiyatlarla zənginlik səviyyəsinindən, əmək resursları və əhalinin məşğulluq səviyysindən, elmi- 
texniki potensialından, beynəlxalq əmək bölgüsündə tutduğu mövqedən, milli istehsal sahələrinin 
ixtisaslaşma səviyyəsindən, milli adət və ənənələrdən və s. bu kimi amillərdən asılı olaraq formalaşır. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi potensialı əsasən keçmiş SSRİ-nin tərkibində formalaşmışdır. 

Lakin, bununla belə Azərbaycan təbii resurslarla, o cümlədən enerji resursları ilə zəngin olan bir ölkədir. 
Müstəqil Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin məzmununu məhz elə bu amillər müəyyən etmişdir. 
Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatarının öyrənilməsi və bu sahəyə xarici investorların cəlb edilməsi əsasında 
neft və qaz hasilatının artırılması ölkənin iqtisadi siyasətinin ana xəttini təşkil edir. 

Göstərilən iqtisadi siyasətin əsasında formalaşan və bu iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsini təmin 
edən əsas vasitələrdən biri isə gömrük siyasətidir. Gömrük siyasəti xarici iqtisadi fəaliyyətdə maneələr - 

kvotalar, qadağalar və s. bu kimi məhdudiyyətlər tətbiq etməklə beynəlxalq əmək bölgüsünün 
üstünlüklərindən yararlanmağa yönəldilmiş dövlət tədirləri sistemidir. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin təşkili və inkişafı prosesini isə 
aşağıdakı dörd əsas mərhələyə ayırmaq olar: I mərhələ 1991-1994-cü illər, II mərhələ 1995-2000-ci illər, III 
mərhələ 2001-2020-ci illər, IV mərhələ isə 2020- ci ilin 10 noyabrından sonrakı dövrü əhatə edir. 

Birinci mərhələdə, əsasən, xarici iqtisadi fəaliyytin gömrük tənzimlənməsini həyata keçirən gömrük 
orqanları (DGK, gömrük idarələri, gömrükxana və gömrük posları) yaradılmış, digər təşkilati və texniki 

məsələlər həyata keirilmişdir. Lakin, bu dövrdə gömrük orqanları öz funksiyalarını   demək olar ki, tam 
yerinə yetirə bilmədi. Bu bir tərəfdən həyata keirilən səhv iqtisadi siyasət, digər tərəfdən isə xarici iqtisadi 
fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsi sahəsində mövcud boşluqların olması ilə bağlı idi. Bu dövrdə hakimiyyət 
orqanları iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində də liberal 
iqtisadiyata üstünlük vermişlər ki, bu da mövcud iqtisadi reallıqlarla, inzibati amirlik iqtisadiyyatından bazar 
iqtisadiyyatına kecid dövrünün tələbləri ilə uzlaşmırdı. Nəticədə iqtisadiyyatımız dərin böhran prosesləri ilə  
üzləşdi, makroiqtisadi qeyri sabitlik prosesləri gücləndi, işsizlik və inflyasiyanın səviyyəsi artdı [3,221]. 

Azərbaycan Respublikasında gömrük xidmətinin təşkilində, xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük 
təmzimlənməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində müstəqillik illərimizin ikinci mərhələsi (1995-2000-ci 
illər) mühüm rol oynamışdır. Bu dövrdə gömrük işi yenidən təşkil olunmuş, onun maddi-texniki və hüquqi- 
normativ bazası məhkəmləndirilmiş, səmərəli gömrük fəaliyyəti hesabına büdcə gəlirləri artırılmış, gömrük 
orqanlarının kadr potensialı gücləndirilmiş, gömrük orqanlarında xidmət mədəniyyətinin səviyyəsi 
yüksəldilmiş, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr genişləndirilmişdir. 

Bu mərhələ faktiki olaraq 1995-ci ilin yanvarın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əliyevin yanında gömrük işinin təşkilinə həsr olunmuş müşavirədən başlayır. Müşavirədə respublika gömrük 
xidmətinin yenidən qurulmasının, onun inkişafının əsas istiqamətləri və prinsipləri müəyyən edildi. 
Müşavirədəki proqram məzmunlu cıxışında Heydər Əliyev Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətini təhlil  
etmiş və əsas diqqəti mövcud nöqsanlara yönəltmişdir. O, demişdir: “Gömrük orqanları Azərbaycan öz 
müstəqilliyini əldə edəndən sonra yaranmışdır. Onlar fəaliyyət göstərir, ancaq mən ümumən deyə bilərəm ki, 
müstəqillik dövründə əldə etdiyimiz nailiyətlərlə yanaşı böyük nöqsanarımız, çatışmamazlıqlar da var. 
Bunların başlıcası iqtisadiyyatın belə vəziyyətə düşməsi, xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin sağlam, düzgün 

əsasda qurulmamasıdır. Bu çatışmamazlıqların mövcud olmasının əsas səbəblərindən biri gömrük 
orqanlarının işindəki nöqsanlardır”[1, 281] . 

Müşavirədən sonrakı dövrdə xarici-iqtisadi faliyyətin gömrük tənzimlənməsi ilə əlaqədar bir sıra 
qanun və normativ aktar qəbul edilmişdir. Əsasə normativ-hüquqi akt 1997 - ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin qəbul edilməsi oldu. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə 
əlaqədar normativ- hüquqi aktların qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin təşkilinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsində mühüm rol oynadı. Gömrük Məcəlləsinin qəbul edilməsi isə gömrük işinin 

hüquqi bazasını daha da möhkəmləndirdi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
strukturunun və əsasnaməsinin qəbul edilməsi, eləcə də gömrük orqanlarında xidmət haqqında əsasnamənin 
qəbul edilməsi isə gömrük işinin idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasında mühüm mərhələ oldu. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi və gömrük işinin təşkili haqqında qanunlar və digər 
normativ aktlar inzibati amirlik iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycan 
Respublikasının gömrük siyasətinə uyğun hazırlanmışdır. Gömrük siyasəti isə keçid dövrünün tələblərinə 
uyğun və Azərbaycan iqtisadiyyatının milli maraqlarından irəli gələrək formalaşmışdır. 

İnzibatı amirlik iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycan Respublikasının 
gömrük siyasətinin əsas xüsusuyyətlərini nəzərdən keçirək. Azərbaycan Respublikasının bazar 
iqtisadiyyatına keçid dövrünün başlanğıc mərhələsi, demək olar ki, iqtisadiyyatın qloballaşması ilə eyni 
dövrə düşmüşdür. 90-cı illərin əvvəllərində hakimiyyətə gələn AXC-Musavat cütlüyü tərəfindən 
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iqtisadiyyatda xarici ticarətin liberallaşmasına üstünlük verildi və nəticədə Azərbaycan dərin iqtisadi 
böhranla üzləşdi. Tezliklə məlum oldu ki, dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində iqtisadi proseslər, o 
cümlədən xarici iqtisadi fəaliyyət dövlət tərəfindən tənzimlənməli və dövlətin nəzarəti altında olmalıdır. 
Xalqın iradəsi ilə 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev ictimai həyatın digər 
sahələrində olduğu kimi iqtisadiyyatda da əsaslı dəyişikliklərə start verdi. H. Əliyev Azərbaycan 

iqtisadiyyatında liberalizmdən imtina etməklə, mövcud şəraitin tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın fəal 
dövlət tənzimlənməsi siyasətinə, o cümlədən fəal gömrük siyasətinə üstülük verdi. Yaranmış yeni tarixi- 
iqtisadi şəraitdə ümummilli liderimiz H.Əliyev dünya iqtisadiyyatında xarici iqtisadi fəaliyyətin rolunu 
uzaqgörənliklə hiss etmiş və respublikasının gömrük orqanlarının fəaliyyətinə xüsusi qayğıkeşliklə 
yanaşmışdırö[4,203]. O, gömrük orqanlarının fəaliyyətinə dövlətçiliyin bir atributu kimi baxırdı. 

Məlumdur ki, gömrük siyasəti Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin əsas vasitlərindən 
biridir və ümumən gömrük fəaliyyətinin əsasını təşkil edir, dövlətin daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz 
tərkib hissəsidir. Məhz elə bu səbəbdən irəli gələrək gömrük siyasəti dövlətin siyasi, hüquqi, iqtisadi, 
təşkilati və digər tədbirlər sistemi kimi nəzərdən keirilməlidir. Bu tədbirlər sistemi ölkənin daxili və xarici 
iqtisadi maraqlarının və məqsədlərinin qorunmasına və yerinə yetirilməsinə yönəldilməlidir. Bu zaman əsas 
məqsəd bazar münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə siyasi və sosial-iqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsinin təmin edilməsi idi. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin təşkili və inkişafı prosesinin üçüncü 
mərhələsi 2001-ci ildən başlayır və 2020 – ci ilin noyabrına qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövr 2001-ci 
ildə yeni tarif sisteminin qəbul edilməsi ilə başlayır. Bu dövr dünya təcrübəsinin mənimsənilməsi, inkişaf 
etmiş ölkələrin gömrük xidməti ilə, beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələrin qurulması, beynəlxalq təcrübədən 
yararlanmaqla xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tənzimlənməsinin köklü surətdə yaxşılaşdırılmasının baş 
verdiyi mərhələdir. 

Gömrük xidmətinin inkişafının dördüncü mərhələsi bilavasitə Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərinin azad edilməsi ilə bağlıdır. XX əsrin 90 -cı illərinin əvvəllərində respublika ərazisinin 20% - i 
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildi. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan 
Respublikası ilə sərhədinin, habelə İran İslam Respublikası ilə sərhədlərimizin bir hissəsinə nəzarəti itirildi. 
Respublikamızın nəzarətsiz sərhədlərindənindən təxminən 30 il ərzində erməni silahlı birləşmələrinin 
davamlı işğalı davam edirdi, respublikanın təbii sərvətlərindən vəhşicəsinə istifadə edilirdi, təmas sərhədində 
atəşkəs tez -tez pozuldu, sərhəd zonasında yaşayan əhalinin həyatı və fəaliyyəti daim təhlükə altında idi. 
Əkshücum əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan ordusu 44 gün ərzində işğal olunmuş Azərbaycan 

ərazilərini erməni silahlı birləşmələrindən azad etdi. Nəticədə yeni bir reallıq yarandı. Hazırda Azərbaycan 
Respublikasının SSRİ dövründə qurulan Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədlərinin bərpası davam 
edir. İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədlərimiz isə tam bərpa edilmişdir. 

Hər bir dövlətin gömrük siyasətinin əsas məqsədi milli iqtisadi maraqların təmin edilməsidir. 
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 2-ci maddəsində göstərildiyi kimi gömrük siyasətinin 
məqsədi gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha 
səmərəli istifadənin istifadənin təmin edilməsi, daxili bazarın qorunması, milli iqtisadiyyatın inkişafının 
stimullaşdırılması, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinin 

təmin edilməsidir. 
Hər bir dövlətin gömrük siyasəti xarici iqtisadi fəaliyyətdə ya proteksionist, ya da azad ticarət 

siyasətinə üstünlük verilməsindən asılı olaraq formalaşır. Proteksionist istiqamət yüksək gömrük 
rüsumlarının tətbiqini və idxalın məhdudlaşdırılmasını tələb edirsə, azad ticarət siyasəti xarici iqtisadi 
fəaliyyətdə hər cür məhduduyyətlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, milli iqtisadi inkişafın bu və ya digər mərhələsində gömrük siyasətinin 
məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirməsinə bir cox amillər və ya şərtlər təsir göstərir və bu şərtlər bir- 

birindən çox fərqli ola bilər. Bu amillər və şərtlər konkret tarixi-iqtisadi şəraitdə daxili və xarici siyasətin 
xarakterindən, hərbi, iqtisadi, sosial və digər istiqamətli vəzifələrin həllindən asılı olaraq çox müxtəlifdir. 
Bəzən, ölkə rəhbərlərinin şəxsi keyfiyyətləri də gömrük siyasətinin formalaşmasına mühüm təsir göstərə 
bilər. Lakin, iqtisadiyyatın qeyri-sabitliyi şəraitində, milli iqtisadiyyatın beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının 
kreditlərindən yüksək asılılığı şəraitində, bazarda xarici sənaye və ərzaq məhsulları üstünlük təşkil etdiyi bir 
şəraitdə gömrük siyasəti öz müdafiə funksiyalarını iqtisadi vasitələrlə yerinə yetirə bilmir və dövlət inzibati 
metodlara əl atmalı olur. Qeyd etmək lazımdır ki, inzibati metodlar, xüsusı ilə, bazar iqtisadiyyatına keçid 

dövründə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hal – hazırda xarici iqtisadi fəaliyyətdə getdikcə daha çox iqtisadi 
metodlardan istifadə edilməsinə üstünlük verilməkdədir və bu proses tədricən güclənəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ СЛЖБЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 

ГОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Ахмедов М.А. 

В статье рассматривается организация таможенной службы в Азербайджанской Республике в  
годы независимости, ее становление и роль таможенной деятельности в развитии национальной 
экономики. При этом особо отмечается роль общенационального лидера Гейдара Алиева в 
организации таможенной деятельности. 

Ключевые слова: национальная экономика, таможенная деятельность, эффективность, 

таможенный налог, таможенный контроль, экспорт, импорт. 

 
SUMMARY 

 

ORGANIZATION OF CUSTOMS SERVICES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN DURING 

THE YEARS OF INDEPENDENCE 

Ahmadov M.A. 

The article examines the organization of the customs service in the Republic of Azerbaijan during the 
years of independence, its formation and the role of customs activities in the development of the national 
economy. At the same time, the role of the national leader Heydar Aliyev in the organization of customs 
activities is especially noted 

Key words: national economy, customs activity, efficiency, customs tax, customs control, export, 

import. 

 

 

MÜSTƏQİLLİK QAZANDIQDAN SONRA HƏYATA KEÇİRİLƏN REGİONAL SOSİAL- 

İQTİSADİ LAYİHƏLƏRİN ÖLKƏ İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINDA ROLU 

Əhmədova N.M. 

Sumqayıt Dövlət Univesiteti 
nermin.ahmedova@bk.ru 

 
 

Xülasə. Məqalə Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra həyata keçirilən regional 
sosial-iqtisadi layihələrin ölkə inkişafına təsirinə həsr olunmuşdur. Əsas diqqət ölkə iqtisadiyyatının neft 
sənayesindən asılılığını azaltmağa və qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına yönəldilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, dövlət proqramı, kənd təsərrüfatı, sosial infrastruktur 

XX əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyini bəra etdiyi vaxtdan keçən dövr ərzində Azərbaycan 
Respublikasının ictimai-siyasi və sosial həyatında köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Müstəqilliyimizin ilk  
illərində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət həmin dövrdə baş alıb gedən siyasi böhranın qarşısını 
almışdır. Aparılan bu siyasət Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 
irəliləməsinə geniş yol açmışdır. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlamış ölkədə aparılan çoxsahəli islahatlar nəticəsində siyasi 
sabitlik təmin edilmiş, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəlmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafının əsası quyulmuşdur. Həyata keçirilən tədbirlər hesabına bazar 
iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyəti genişləndirilmişdir. Müasir texnalogiyalardan 
istifadə edərek ölkəyə cəlb olunan yerli və xarici investisiyalar hesabına isə rəqabətə davamlı məhsul 
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ihtehsal edən müəsisələr yaradılmış, yeni iş yerləri açılmış və nəticə etibarı ilə ölkənin iqtisadi qüdrəti 
artmağa başlamışdır. 

1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunmasına güclü təkan 
vererək Azərbaycan Respublikası tarixində yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur. Uğurla həyata keçirilən bu 

strategiya hesabına neft-qaz sənayesindən əldə edilən gəlirlər qeyri-neft sektoruna yönəldilərək 
iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına nail olunmuşdur. Buna əsaslanaraq regionların inkişafının sürətləndirilməsi  
dövlət iqtisadi siyasətinin başlıca hədəfinə çevrilmişdir. Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirən 
prezident İlham Əliyev 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Resublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramını (2004-2008-ci illər)” təsdiq etmişdir. Burada əsas 
məqsəd iqtisadiyyatın neft sənayesindən asılılığını azaltmaq, bununla bərabər ölkə regionlarının tarazlı 
inkişafını təmin etmək, regionlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatını yaxşılaşdırmaq və  

yeni iş yerlərinin yaradılması ilə əhalinin məşğulluq və həyat səviyyəsini yüksəltməyə xidmət etməkdən 
ibarətdir. 

“Azərbaycan Resublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramını (2004-2008-ci 
illər)”nın uğurla həyata keçirilməsi inzibati rayonların inkişaf etdirilməsində yeni bir mərhələnin açılışına 
səbəb olmuş, yaranmış iqtisadi mühit ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində aparılan tədbirlərin davam 
etdirilməsi zərurətini ortaya çıxarmışdır. Bu səbəbdən prezident İlham Əliyev 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 

nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Resublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət proqramı”nı təsdiq etmişdir. Bunun ardınca növbəti 2014-2018-ci illəri və 2009-2023-cü illəri əhatə 
edən “Azərbaycan Resublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı” həyata keçirilmişdir.[2] 

Dövlət proqramlarının icra olunduğu dövr ərzində (2004-2018-ci illər) 1,5 milyonu daimi olmaqla, 2 

milyondan artıq yeni iş yerləri açılmışdır ki, bunların da 75%-i regionların payına düşür. 

 
 

Açılmış iş yerləri (2004-2008-ci illər) 
 

Keçən vaxt müddətində əmək siyasəti və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar 
nəticəsində əhalinin gəlirlərinin artırılması sahəsində müsbət yöndə ciddi tədbirlər həyata keçirilmiş,  əməyin 

ödənilməsi sahəsində yerinə yetirilən islahatlar nəticəsində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı ilbəil artmış,  
əhalinin yaşam səviyyəsi yüksəlmişdir. 2004-2018-ci illər ərzində orta aylıq əməkhaqqı 7 dəfə artmışdır. 
müqaisə üçün demək olar ki, 2003-cü ildə yoxsulluq səviyyəsi 44,7% olduğu halda, 2018-ci ildə 5,1%-ə 
düşmüşdür.(Cədvəl 1) 

Regionların İnkişafının Dövlət Proqramlarının icrası çərçivəsində 9 min km respublika və yerli 
əhəmiyyətli avtomobil yolları salınmış və ya təmir edilmiş, regionlarda 307 körpü və bu kimi yol ötürücüləri 
salınmış, Naxçıvan, Gəncə, Yevlax, Qəbələ və Zaqatalada hava limanları inşa edilib, istifadəyə verilmişdir.  

Bunlarla bərabər, ölkənin tranzit potensialının reallaşdırılması məqsədilə çoxlu sayda tədbirlər planı 
hazırlanmış və hal-hazırda da həyata keçirilmək üzrədir. Bu sahədə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat 
dəhlizinin fəaliyyəti, Bakı-Tibilisi-Qars dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının , həmçinin 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi üzrə magistral yolların tikintisi layihələrini müvəfəqiyyətlə davam etdirilir. 

Bütün bu dövr ərzində təkcə sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində deyil, xidmət sahələrinin 
yaradılmasında da çoxsahəli işlər görülmüşdür. Belə ki, son 17-il ərzində 3300-dən çox məktəb, yüzlərlə 
uşaq bağçası və tibb müəsisələri tikilib istifadəyə verilmişdir və ya əsaslı şəkildə təmir edilmişdir.[4] 

Bütün bunlarla yanaşı, ekoloji mühitin qorunmasına xidmət etmək məqsədilə, ölkədə xüsusi mühafizə 

olunan təbii ərazilər genişləndirilmiş və ekoturizm inkişaf etdirilmişdir. 2003-cü ildən başlayaraq Bakı və 
Abşeron yarmadasının palçıq vulkanları qrupu, Eldar şamı dövlət təbiət qoruğu, həmçinin Abşeron, Ağgöl, 
Göygöl, Şahdağ, Şirvan, Altıağac, Hirkan və bir çox milli parklar yaradılmışdır. Ümumilikdə mühafizə 
olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 478 min hektardan 893 min hektaradək artırılmışdır. Respublika ərazisinin 
su ilə təminatı yaxşılaşdırmaq məqsədilə 96 su anbarı tikilib istifadəyə verilmişdir.[1] 
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Cədvəl 1. 

Orta aylıq əməkhaqqı və yoxsulluq səviyyəsinin dinamikası 

(2003-2018-ci illər) 
İllər Orta aylıq əmək haqqı (manatla) Yoxsulluq səviyyəsi (%-lə) 

2003 77,4 44,7 

2008 274,4 13,2 

2013 425,1 5,3 

2018 540 5,1 

 

Həyata keçirilən bütün bu tədbirlər hesabına təbii resurslardan semərəli istifadə edilməyə başlanılmış, 
təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsinə nail olunmuş, regionlarda yeni innovasiyalara 
əsaslanan sənaye müəsisələri yaradılmış, qeyri-neft sektoru üzrə dayanıqlı inkişafa nail olunmuş, işsizlik 
səviyyəsi aşağı düşmüş və ahalinin yaşam səviyyəsi yüksəlmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 
 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Ахмедова Н.М. 

 

Статья посвящена влиянию региональных социально-экономических проектов, реализованных 

в стране после обретения Азербайджанской Республикой независимости, с упором на снижение 
зависимости экономики страны от нефтяной промышленности и устойчивое развитие ненефтяного 
сектора. 

Ключевые слова: экономическое развитие, государственная программа, сельское хозяйство, 
социальная инфраструктра 

SUMMARY 

 

ROLE OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC PROJECTS IMPLEMENTED AFTER 

INDEPENDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY 

Ahmadova N.M. 

The article is devoted to the impact of regional socio-economic projects implemented in the country 
after the independence of the Republic of Azerbaijan, with an emphasis on reducing the dependence of the 
country's economy on the oil industry and sustainable development of the non-oil sector. 

Key words: economic development, state program, agriculture, social infrastructure 
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2004-2013-CÜ İLLƏRDƏ GƏDƏBƏY RAYONUNUN SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAFI 

Əhmədova Ş.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
muzefferomer71@gmail.com 

 
 

Xülasə. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişafdan 
söz açılır. Bildirilir ki, 2004 cü ildən 2009 cu ilədək Gədəbəy rayonunun iqtisadi-sosial vəziyyəti xeyli 
irəliləmiş, əhalinin yaşam tərzi yüksəlmişdir. Qeyd edilir ki, Gədəbəy rayonunda qızıl emalı zavodu,mineral 
su istehsalı fabriki yaradılmışdır. Avtovağzal kompleksi, Şahmat məktəbi, Aşıqlar evi inşa edilmişdir. 
Mərkəzi rayon xəstəxanası, Mədəniyyət evi əsaslı təmir olunmuşdur. Bundan əlavə rayonda digər 
infrastruktur layihələr həyata keçirilmiş, geniş abadlıq, quruculuq işləri aparılmışdır.Yeni avtomagistral 
yollar çəkilmiş, körpulər təmir olunmuşdur. 

Açar sözlər: dövlət proqramı, sosial-iqtisadi, regionlar, Gədəbəy rayonu, iş yerləri, istehsal sahələri, 

1991 ci ildə ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra hələ sovet dönəmində mövcud olan regional  
disproporsiya bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədarolaraq daha da kəskinləşmişdi. Bu da iqtisadi inkişaf 
baxımından zəif ərazilərin bir qədər də geri qalmasına gətirib çıxarmışdı. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq 
üçün genişmiqyaslı iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsinə sözün həqiqi mənasında ehtiyac var idi. 

Tədricən regionların inkişafını diqqət mərkəzinə gətirmək və bununla da bölgələrdə də iqtisadiyyatın 
inkişafını stimullaşdırmağa ehtiyac duyulurd 

Əsası prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan Regionların İqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
çərçivəsində ölkədə həyata keçirilən iqtisadi tədbirlər nəticəsində makro iqtisadi sabitlik təmin olunmuş, 
iqtisadiyyatın dinamik inkişafı təkan tapmış və əhalinin sosial vəziyyəti xeyli yaxşılaşmışdır. 

Bu Proqram şərçivəsində regionların sərvətlərindən və təbii şəraitindən istifadə etməklə,ölkədə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq, qeyri neft sənayelərini ,o cümlədən emal sənayesini, turizmi 
inkişaf etdirmək, əhalinin məşğulluğunu bir qədər artırmaq mümkün olmuşdur. 

Ölkəmizin təbii coğrafi və iqtisadi baxımdan zəngin regionlarından biri də Gədəbəy rayonudur. 
Ölkəmizin qərbində yerləşən Gədəbəy rayonu ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir.Burada aşkar 

edilmiş arxeoloji, tarixi mədəniyyət abidələri e.ə.XII-VII əsrlərə aid olan Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinin bir 
qoludur. 

Gəncə Qazax iqtisadi bölgəsinə aid olan Gədəbəy rayonunun iqtisadiyyatına gəldikdə isə hələ XIX 

əsrin ortalarında buranın təbii sərvətləri xarici kapitalistləri özünə cəlb etmişdir. 1855-1856 ci illərdə yerli 
sahibkarların yaratdıqları mis filizi zavodunu alman Simens qardaşları almış və 1865 ci ildə yenidən işə  
salmışlar. 1883 cü ildə Qalakənd misəritmə zavodunun tikilməsi ilə əlaqədar 1879 cü ildə Qalakənd-Gədəbəy 
dəmir yolu işə düşmüşdür.Bu dəmir yolu 28 km olmaqla Zaqafqaziyada ilk dəmir yolu idi. 

Sovet dönəmində rayonun iqtisadiyyatının əsasını heyvandarlıq, taxılçılıq və kartofçuluq tuturdu təşkil 
edirdi. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respiblikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramında (2004-2008 )və regionların sosial iqtisadi inkişadfı ilə bağlı qəbul edilmiş digər sənədlərdə 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyat keçirilməsinə Gədəbəy rayonunda da xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

“Azərbaycan Respiblikası Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008)” və 
Azərbaycan Respublikası Regionlarının, o cümlədən Əli Bayramlı şəhəri, Hacıqabul, Kürdəmir, Saatlı, 
Sabirabad, Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonlarının sosial iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 oktyabr 2005 ci  
il tarixli sərəncamının uğurla icrası nəticəsində Gədəbəy rayonunda 70 dən çox məktəb binası əsaslı və cari 

təmir edilmiş,bir neçə yeni məktəb tikilmişdir.[4] 
Əhalinin məşğulluğunun artırılması istiqamətində aparılan işlər nəticəsində 2004-2008 ci illər ərzində 

Gədəbəy rayonunda 2700 yeni iş yeri açılmışdır. Rayon üzrə ümumi məhsul buraxılışının həcmi 
artmış,adambaşına düşən ÜDM həcmi əhəmiyyətli dərəcədə çoxalmışdır. Bu illərdə rayonda bir sıra ictimai 
iaşə obyektlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Gədəbəy Rayon Aşıqlar evinin inşasına başlanmışdır. 
Gədəbəy şəhərinin daxili yolları asvalt örtüklə örtülmüşdür.[1] 

Ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyasına və onun dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 

inteqrasiyasına,infrastruktur və kommunal xidmətlərin səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, əhalini 
həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsinə nail olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respubliokası  
Prezidentinin 14 aprel 2009 cu il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Regionlarının 2009-2013 cü 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.[3] 
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Bu Proqramda da Gədəbəy rayonunun sosial-iqtisadi inkişafına dair mühüm tədbirlərin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Proqram çərçivəsində Gədəbəy rayonunda Qızıl emalı zavodu,Mineral su 
istehsalı fabriki yaradılmışdır. 

Avtovağzal kompleksi, Şahmat məktəbi, Aşıqlar evi inşa edilmişdir. Mərkəzi rayon xəstəxanası, 

Mədəniyyət evi əsaslı təmir olinmuşdur. Bundan əlavə rayonda digər infrastruktur layihələr həyata 
keçirilmiş, geniş abadlıq, quruculuq işləri aparılmışdır. 

Bu müddət ərzində Gədəbəy şəhərindən kəndlərə gedən bir sıra yollara asvalt örtüklər çəkilmişdir. 
Qarıkənd-Miskinli-Çalburun avtomobil yolunun inşasına başlanmış və Prezident İlham Əliyevin 2014 cü il 
31 may tarixli sərəncamı ilə yolun çəkilməsinə əlavə vəsait ayrılması ilə işlər davam etdirilmişdir. 

Gədəbəy rayonunda sosial-iqtisadi tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə ölkə Prezidenti İlham 

Əliyev 20 sentyabr 2013 cü ildə “Azərbaycan Respublikasının 2013 cü il Dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 2(iki) milyon manat ayrılması haqqında 
növbəti Sərəncamını imzalamışdır.[2] 
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РЕЗЮМЕ 

 

B статье рассматривается социально-экономическое развитие под руководством Президента 
Ильхама Алиева. Отмечается, что с 2004 по 2009 году економическое и социальное положение 
Кедабекского район значительно улучшилось, улучшился образ жизни населения. В Кaдeбеке был 
построен завод по переработке золота, фабрика по производству минеральной воды, реализованы 
важные инфраструктурные проекты. Был построен новый автовокзал, шахматная школа, дом ашугов. 
Были отремонтированы центральная районная больница и дом культуры, введены в эксплуатацию 
образовательные и другие социально ориентированные объекты. Была построена новая 

автомагистраль, возведены мосты, проведены работы по благоустройству. 
Ключевые слова: государственные программ, регионы, Кедебекский район,социальных- 

их,рабочих мест, производственных участков, ресурсы. 

 
SUMMARY 

 

The article discusses the socio-economic development implemented under the leadership of President 
Ilham Aliyev. It is noted that from 2004 to 2009, the economic and social situation in Gadabay region has 
significantly improved, the lifestyle of the population has improved. It is noted that a gold processing plant, 
mineral water production plant was established in Gadabay region. Bus station complex, Chess school,  
Ashugs house were built. The Central District Hospital and the House of Culture have been overhauled. In 
addition, other infrastructure projects have been implemented in the region, extensive landscaping and 
construction work has been carried out. New highways have been built and bridges have been repaired. 

Key words: state program, socio-economic, regions, Gadabay district, jobs, manufacturing 
industries, money. 
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“ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN NEFT 

STRATEGİYASININ UĞURLARI 
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Xülasə. Məqalədə ”Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının zəruriliyi,   bu muqavilənin xarici 
dövlətlərin neft şirkətləri ilə genişmiqyaslı qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın əsasının qoyulmasında rolu, bu 
əməkdaşlığın Azərbaycan neft sənayesinin inkişafına təsiri və s. məsələlər ətraflı şəkildə işıqlandırılmışdı. 

Həmçinin, bu yazıda ARDNŞ-nin yeni neft-qaz yataqlarının istismarı, hasilatı, pay bölgüsü ilə bağlı müxtəlif 
xarici dövlətlərin neft şirkətləri ilə bağladığı sazişlərə də xüsusi diqqət yetirilmişdi. Bundan əlavə məqalədə 
Azərbaycan neft strategiyasının formalaşmasında mühüm rol oynayan yeni neft kəmərlərinin çəkilməsinin 
əhəmiyyəti haqqında da mühümi elmi məlumatlar verilmişdir. 

Açar sözlər: “Əsrin müqaviləsi”, neft müqavilələri, neft yataqları, neft şirkətləri, xarici sərmayələr, 
hasilatın pay bölgüsü 

Xarici neft şirkətləri ilə geniş miqyaslı qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın əsasının qoyulmasında 1994- 

cü il sentyabrın 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi” mühüm rol oynadı və bununla da ölkəmizin neft 
tarixində yeni mərhələnin əsası qoyuldu[2]. Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı olan “Əsrin 
müqaviləsi” dünyanın nüfuzlu neft şirkətlərinin Bakıda uzunmüddətli fəaliyyətə başlamasına şərait yaratdı 
və ölkəmizi xarici sərmayələr üçün əlverişli məkana çevirdi. “Əsrin müqaviləsi”nin əsas iştirakçıları da 
daxil olmaqla, digər neft kompaniyaları da Azərbaycanın Xəzər sektorundakı karbohidrogen yataqlarının 
işlənməsinə böyük maraq göstərməyə başladı. Azərbaycan höküməti   də   həmin   maraqları   nəzərə 
alaraq ölkənin mənafeyinə uyğun ardıcıl iqtisadi siyasət xətti götürdü. Azərbaycan nefti mühüm yanacaq, 

enerji mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq müstəvidə ən mühüm siyasi, strateji amilə çevrildi və bir 
sıra dövlətlərin iqtisadi və geosiyasi maraqlarının tənzimlənməsində mühüm rol oynadı. İlk müqavilələrdə 
xarici şirkətlərin fəaliyyəti əsasən, Azərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf olunmuş neft yataqlarının 
istismarına yönəldilirdisə, sonrakı danışıqlarda isə artıq perspektiv karbohidrogen ehtiyatlarının ehtimal 
olunduğu ərazilərdə də kəşfiyyat və istismar məsələlərinə mühüm diqqət yetirildi. “Azəri”, “Çıraq” və 
“Günəşli” (“AÇG”) müqaviləsindən sonra “Qarabağ” və “Şahdəniz” yataqlarının da istismarı istiqamətində 
xarici şirkətlərlə müntəzəm danışıqlar aparıldı. ARDNŞ-in xarici neft şirkətləri ilə “Günəşli” (“AÇG”) 

yatağının istismarı üzrə gələcəkdə imzalanacağı müqavilənin hazırlıq mərhələsində əldə etdiyi ilkin təcrübə  
digər müqavilələrin imzalanmasında da mühüm baza rolunu oynadı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev “Qarabağ” strukturunda və ona bitişik 
sahələrdə də “Lukoyl”, “Acip”, “LUK‐ Acip” və “Pennzoyl” şirkətləri ilə birlikdə aparılacaq kəşfiyyat 
işlərinin və istismarının əsas prinsipləri barədə ARDNŞ‐in təkliflərinə müsbət yanaşdı, eyni zamanda xarici 
neft şirkətləri ilə danışıqların aparılması, müqavilənin hazırlanması və bağlanması səlahiyyətlərinin də 
ARDNŞ-nə verilməsi haqqında 4 avqust 1995-ci il tarixli sərəncam imzaladı. ARDNŞ-i ilə Xarici neft 

şirkətlər arasında aparılan danışıqlar həmin ilin noyabr ayında başa çatdı. 1995-ci il noyabrın 10-da 
“Gülüstan” sarayında ARDNŞ ilə “Lukoyl”, “Acip”, “LUK-Acip”, “Pennzoyl” və ARDNŞ Ortaq 
Kommersiya Şirkəti arasında “Qarabağ” perspektiv strukturunun və onu əhatə edən ərazinin kəşfiyyatına, 
işlənməsinə və hasilatın pay bölgüsünə dair saziş imzalandı. “Xəzər” Beynəlxalq Neft Şirkəti adı ilə 
tanınan ikinci konsorsiumda “Lukoyl” (Rusiya) 12,5%, “Acip” (İtaliya) 5%, “LUK-Acip” (Rusiya‐İtaliya) 
45%, “Pennzoyl” (ABŞ) 30%, ARDNŞ 7,5% iştirak payı aldılar. İtaliyanın tanınmış neft şirkətlərindən 
olan “Acip”in “Qarabağ” strukturu ilə bağlı müqavilədə böyük pay alması Azərbaycanla İtaliya arasında 

iqtisadi və siyasi əlaqələrin inkişafına mühüm təsir göstərə bilən amil kimi qiymətləndirilməlidir. 
“Şahdəniz” qaz yatağı da dünyanın ən böyük enerji layihələrindən biri olmuşdu. “Əsrin müqaviləsi” 

çərçivəsində Azərbaycan hökuməti “Şahdəniz” qaz yatağının istismarı ilə bağlı xarici neft şirkətləri ilə 
də danışıqlar apardı. Hələ 1984-1992-ci illərdə Azərbaycan neftçiləri göstərilən ərazidə layihə dərinliyi 
6500 metr olan üç quyu qazmağa başlasalar da, maliyyə çətinliyi və texniki səbəblərə görə qazma işlərini 

başa çatdıra bilməmişdilər. Müstəqilliyin ilk illərində “BP- Statoyl” alyansı bu struktura böyük maraq 
göstərdiyi üçün 1992-ci ildə ARDNŞ xarici şirkətlərlə danışıqlara başladı. Həmin il sentyabrın 7-də 
“Şahdəniz” qaz yatağının istismarı üçün “BP-Statoyl” şirkəti ilə saziş imzalandı və bu istiqamətdə ona böyük 
səlahiyyətlər verildi. 1994-cü ildə “Türkiyə petrolları” şirkəti də bu alyansa qoşuldu. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 4 oktyabr 1995-ci il tarixli sərəncamı ilə “Şahdəniz”in kəşfiyyatı və işlənməsinə 
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dair danışıqların aparılması, müqavilənin hazırlanması, bağlanması səlahiyyətlərini də ARDNŞ-ə verdi və 
ona sazişi imzalamaq tapşırıldı. Bu tapşırıqdan iki gün sonra, 1996-cı il iyunun 4-də “Gülüstan” sarayında 
ARDNŞ ilə “BP”,   “Elf   Akiten”,   “Statoyl”,   “LUKoyl”,   “Türkiyə petrolları”   və   İranın   “Oyl 
İndastris İncinirinq ənd Konstrakşn” (OİEK) şirkətləri arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 
“Şahdəniz” perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Saziş imzalandı. [5,  

s.58]. Danışıqların yekununa görə, “BP”, “Statoyl” və “Türkiyə petrolları” müqavilədə 60%, ARDNŞ isə 
40% payla iştirak edirdi. 

Həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət nəıticəsində Dövlət Neft Fondu 2001-ci ilin əvvəlindən həmin 
ilin sentyabr ayının 1-dək “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft-qaz yataqları blokunun işlənməsi layihəsindən 135 
milyard 142 milyon dollar gəlir əldə etdi, 2001-ci ilin yanvar-avqust aylarında isə AÇG layihəsi çərçivəsində 
Dövlət Neft Fonduna 6 milyard 656 milyon dollar vəsait daxil oldu. Səkkiz ay ərzində Dövlət Neft 

Fondunun təkcə “Şahdəniz” yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirləri 115 milyon dollar təşkil 
etdi [1]. 

Xəzəryanı bölgədə və Cənubi Qafqazda öz maraqlarını təmin etməyə çalışan İran da “Əsrin 
müqaviləsi”ndən faydalanmağa çalışırdı. Lakin ABŞ şirkətlərinin əvvəlki iki müqavilədə təmsilçiliyi İran 
şirkətlərinin bu konsorsiuma daxil olmasına əngəl törətdi. 

Azərbaycanın 12 milyard kubmetr təbii qaza olan illik tələbatı bəhs olunan dövrdə qaz hasilatının ilbəil 
kəskin şəkildə azalmasına və ölkənin sosial-iqtisadi problemlərini daha dərinləşməsinə səbəb oldu. ARDNŞ- 

in hesablamalarına görə, vəziyyət belə davam edərsə, yeni yataqlar istifadəyə verilməzsə, qaz hasilatı 1996- 
cı ildəki 6,6 milyard kubmetrdən 2010-cu ildə 4,2 milyard kubmetrə qədər aşağı düşə bilər. Bu tənəzzülün 
qarşısını almaq üçün “Şahdəniz” qaz yatağının xarici ölkələrin neft şirkətlərinə müqavilə əsasında istismara 
verilməsi zərurəti ortaya çıxdı. 

1996-cı ildə ARDNŞ-in rəsmi məlumatlarına görə, Azərbaycanda kəşf olunmuş neft ehtiyatları 2 
milyard tona yaxın idi. “Əsrin müqaviləsi”ndə “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” neft yataqlarındakı ehtiyatların 
511 milyon tona qədərinin xarici neft şirkətləri ilə birgə hasilatı nəzərdə tutuldu. Lakin bununla belə, 2011- 

ci ilin məlumatında Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatları 4,5 milyard ton (2 milyard ton neft, 2,5 trilyon 
kubmetr qaz), proqnozlaşdırılmışdı [5, s.61]. 

Doğurdan da, xarici şirkətlərlə imzalanan müqavilələr ölkəmizin yanacaq-enerji tələbatının 
ödənilməsini, həmçinin xarici şirkətlərlə uzunmüddətli əməkdaşlığın davam etdirməsini stimullaşdırdı. 
1996-cı ilin sonunda Azərbaycanın xarici şirkətlərlə dördüncü müqavilənin imzalanması da ölkəmizin 
geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarının gerçəkləşdirilməsinə mühüm töhfə verdi. Almaniyanın “Demineks”, 

Belçikanın“Fina Neftqaz” və İranın “OİEK” şirkətləri də 1997-ci ilin yayına qədər beşinci müqaviləyə 
qoşuldular. 1999-cu ilin əvvəllərindən isə müştərək şirkətlərlə ARDNŞ-in birlikdə hasil etdikləri neftin 
satışı   üzrə tərəfləri qane edən yeni qərarlar da qəbul olundu. 1999-cu ilin əvvəllərindən isə 
müştərək şirkətlərlə ARDNŞ-in birlikdə hasil etdikləri neftin satışı üzrə tərəfləri qane edən yeni qərarlar da 
qəbul olundu [5, s.61]. “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra 19 ölkəni və 41 neft şirkətini təmsil edən 26 müqavilə 
imzalandı[4]. 

Rusiya şirkətləri (“Lukoyl”) də ardıcıl olaraq ilk üç müqavilədə iştirak etsə də, altıncı müqavilə 

istisna olmaqla, uzun müddət yəni, 2001-ci ilədək heç bir layihəyə qoşulmadı. Azərbaycanın xarici 
dövlətlərlə bağladığı neft müqavilələrinin mühüm əhəmiyyətindən biri də o idi ki, bu sazişlər Xəzər 
dənizinin hüquqi statusu məsələsini demək olar ki, de-fakto həll etdi. Azərbaycanın neft strategiyası Xəzərin 
karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsinə maneə olan və süni şəkildə onun hüquqi statusu ilə bağlı 
qabardılan bütün mübahisəli məsələlərə nöqtə qoydu. 2008-ci ildən etibarən böyük perspektivi olan dəniz 
yataqları yenidən böyük xarici neft  şirkətlərinin maraq dairəsinə çevrildi. 

“Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı olan “Əsrin müqaviləsi” ilə digər yeni xarici şirkətlərlə də 

iqtisadi əlaqələr genişləndirildi. Kanada, İspaniya şirkətləri (“Komonvels oyl ənd qaz”, “Albert Enerji”, 
“Repsoyl”) bir neçə il sonra Çinin kompaniyaları (“SiEn ODiSi”, “Forçunmayt”) və Yaponiyanın dörd 
şirkəti də (“CAPEKS”, “İNPEKS”, “TEYKOKU” və “İTOÇU”) bu təşəbbüsə qoşuldu. 1998-ci ilin 
dekabrında Yaponiya şirkətləri ilə imzalanmış müqavilədə isə iştirak payı yalnız ARDNŞ və Yaponiya 
şirkətləri arasında müəyyənləşdirildi.   2009-cu ilin iyun ayında Fransanın digər kompaniyası – “Qaz de 
Frans SUEZ” “Total”ın malik olduğu payın 20%- nə sahib olmaq şərti ilə “Abşeron” neft platforması  
müqaviləsinə qoşuldu. Göründüyü   kimi,   xarici   neft   şirkətləri   ilə   əməkdaşlıq   əsasən   Xəzər 

dənizində yerləşən əraziləri əhatə etdi və hasilatın pay bölgüsü imzalanan sazişlər əsasında 
müəyyənləşdirilirdi. 

2000-ci il sentyabr ayının 12-də Vaşinqtonda ARDNŞ ilə ABŞ-ın “Monkrif oyl” və Türkiyənin “ 
Petoyl” şirkətləri arasında “Kəlaməddin” -”Mişovdağ” yataqlarının işlənməsi, hasilatı və pay bölgüsü 
haqqında da saziş imzalandı. Sazişə əsasən, tərəflərin iştirak payı aşağıdakı kimi bölüşdürüldü. ARDNŞ-i 
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15%, “Monkrif oyl”- 49,7%, “Petoyl”- 35,3% . İlk mərhələdə layihəyə 60-80 milyon dollar vəsaitin 
ayrılması qərara alındı. Yeni quyuların qazılması və s. digər işlərin yerinə yetirilməsi zərurəti yaranacağı 
təqdirdə xərclərin 200-300 milyon dollara qədər artırılacağı müəyyənləşdirildi [5, s. 91-92]. Gündəlik neft 
hasilatı 400 ton təşkil edən “Kəlaməddin” və ”Mişovdağ” yataqlarının neft ehtiyatları isə 20-30 milyon ton 
həcmində proqnozlaşdrılırdı. Saziş Milli Məclisdə müzakirə olunduqdan sonra 25 oktyabr 2000-ci il 

tarixində təsdiq edildi. 
Bu dövrdə dünya bazarında neftin qiymətində baş verən yüksək artım investorları nisbətən kiçik neft 

layihələrini də maliyyələşdirməyə həvəsləndirdi. London və Nyu-York birjalarında xam neftin hər barreli 
1998-ci ildə 10 dollara satıldığı halda 2000-ci ilin sentyabr ayında bu rəqəm 37 dollara qədər yüksəldi. 1999- 
cu ilin dekabrından başlayaraq “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində mənfəətli neftdən əldə edilən gəlir 

Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda toplamağa başladı. Artıq 2000-ci ilin sentyabr ayında bu fondda yığılan 
maliyyə vəsaitinin həcmi 205 milyon ABŞ dollarından çox oldu. 2006-cı ilə qədər Rusiyadan ölkəmizə qaz 
idxal etdiyi halda, həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində 2007-ci ildən başlayaraq bu asılılıq 
tamamilə aradan qaldırıldı və Azərbaycan dünya bazarına qaz ixrac edən ölkəyə çevrildi. 

2009-cu il fevralın 3-də “Azərbaycan Respublikasında Kürovdağ yatağının daxil olduğu blokun 
bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında ARDNŞ, Qlobal Enerji Azərbaycan Limited və 
ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında saziş” və “Azərbaycan Respublikasında Neftçala, Xıllı, Durovdağ- 
Babazanan neft yataqlarının və Muğan monoklinalın cənub-qərb qanadının daxil olduğu blokun bərpası, 

işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında ARDNŞ, Neftçala İnvestments Limited və ARDNŞ-in Ortaq 
Neft Şirkəti arasında saziş” imzalandı. Hər iki saziş parlamentdə müzakirə edildikdən sonra mayın 22-də 
təsdiq olundu və onların həyata keçirilməsinə icazə verildi. 2011-ci il mayın 6-da isə Milli Məclis quru 
yataqlarının istismarına dair daha bir müqaviləni – “Azərbaycan Respublikasında Balaxanı-Sabunçu-Ramana 
və Kürdəxanı neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında 
ARDNŞ, UQE-LANSER PTİ LTD və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti arasında sazişin qəbul və təsdiq 
edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə” qanun layihəsini müzakirə etdikdən sonra təsdiq etdi. 

Hesablamalara əsasən, bütün bu müqavilələrdən Azərbaycan neft sənayesinə 60 milyard ABŞ dolları 
həcmində xarici sərmayənin yatırılacağı proqnozlaşdırıldı. Azərbaycan Respublikasının müasir neft-qaz 
strategiyasının həyata keçirilməsində Qərbdən gətirilən yeni texnika və texnologiyaların böyük rolu oldu və 
ölkənin neft sənayesinin sürətli inkişafına müsbət təsir göstərdi [2]. 

2002-ci ildə “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəmərinin özülü 
qoyuldu. 2005-ci il mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı- 
Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi keçilirdi, 2006-ci ildə isə Azərbaycan neftinin Türkiyənin 

Ceyhan Limanına nəql edilməsinə başlandı. Bütövlükdə, Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən dünya 
bazarlarına daşınması üçün Yerin ekvatorunun 10/1 hissəsinə qədər uzunluqda neft kəməri tikildi. Bakı- 
Novorossiysk (1330 kilometr), Bakı-Supsa (833 kilometr) və əsas ixrac neft kəməri olan Baki-Tbilisi- 
Ceyhan (1768 kilometr). 2017-ci ilə qədər Azərbaycanın dəniz neft resurslarının işlənməsinə 33 milyard 
dollar həcmində investisiya qoyulmuş, “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarından 3,2 milyard barrel neft hasil 
olunmuşdur. Bundan əlavə, “Azəri-Çıraq-Günəşli” blokunda 30 milyard kubmetr səmt qazı hasil edilmiş və 
Azərbaycan hökumətinə təhvil verilmişdir. 2017-ci il sentyabrın 15- dək Azərbaycan 125 milyard dollar 
mənfəət əldə etmişdir [4]. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan aydın olur ki, ARDNŞ ilə xarici şirkətlər arasında imzalanmış neft-qaz 
müqavilələri Azərbaycanda çox böyük strateji layihələri reallaşdırdı. 

 

 

1 .Azər.TAC, 2018-ci il 20 sentyabr. 

2.“Enerji” qəzeti, 05 oktyabr 2017-ci il. 
3.”Xalq” qəzeti 8 sentyabr 2019-cu il. 
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РЕЗЮМЕ 

 

УСПЕХА НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В РАМКАХ 

«КОНТРАКТА ВЕКА» 

Алескеров Б.И., Самедов Я.А. 

В статье обсуждается необходимость подписания «Контракта века», роль этого соглашения в  
закладке основы для широкомасштабного взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 
нефтяными компаниями, влияние этого сотрудничества на развитие нефтяной отрасли Азербайджана 

и т. Д. вопросы были подробно освещены. Особое внимание в статье уделено подписанным SOCAR  
соглашениям с нефтяными компаниями различных зарубежных стран по разработке, добыче и 
распределению новых нефтегазовых месторождений. Кроме того, в статье представлена важная 
научная информация о важности строительства новых нефтепроводов, которые играют важную роль 
в формировании нефтяной стратегии Азербайджана. 

Ключевые слова: «Контракт века», нефтяные контракты, нефтяные месторождения, 
нефтяные компании, иностранные инвестиции, раздел продукции 
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SUCCESSES OF AZERBAIJANI OIL STRATEGY IN THE FRAMEWORK OF THE 

AGREEMENT OF THE CENTURY 

Aleskerov B.İ., Samedov Y.A. 

 

The article discusses the need to sign the "Contract of the Century", the role of this agreement in 
laying the foundation for large-scale mutually beneficial cooperation with foreign oil companies, the impact 
of this cooperation on the development of Azerbaijan's oil industry, etc. issues were covered in detail. The 
article also paid special attention to the agreements signed by SOCAR with oil companies of various foreign 
countries on the development, production and distribution of new oil and gas fields. In addition, the article 
provides important scientific information about the importance of the construction of new oil pipelines, 
which play an important role in the formation of Azerbaijan's oil strategy. 

Key words: "Contract of the Century", oil contracts, oil fields, oil companies, foreign investment, 
production sharing 
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Xülasə. Məqalədə müstəqil Azərbaycanin sosial-iqtisadi inkişafının müasir aspektləri tədqiq 

olunmuşdur. Müstəqilliyin tarixi-iqtisadi mahiyyəti, strateji əhəmiyyəti açıqlanmışdır. Keçmiş SSRİ-nin 

süqutundan sonra müstəqilliyin bərpası ilə bağlı proseslər təhlil olunmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında 1993-2003-cü illərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin gücləndirilməsi məqsədilə 
reallaşdırılan sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin nəticələri ümumiləşdirilmişdir. Müasir dövrdə müstəqil 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı prioritetlər və hədəflər verilmişdir. 
Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması kontekstində müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və 2030-cu 
ilədək olan dövrdə qarşıda duran milli prioritetlər baxılmış, tövsiyə və təkliflər hazırlanmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Demokratik Respublikası, müstəqil Azərbaycan, dövlət müstəqilliyinin 

bərpasının 30 illiyi, sosial-iqtisadi inkişaf, Qarabağ, işğaldan azad olunmuş torpaqlar, milli prioritetlər 

Şərqdə ilk demokratik respublika kimi tarixə düşən Azərbaycan Demokratik Respublikasının–(28 may 
1918-ci il – 20 aprel 1920-ci il) iqtisadi konsepsiyasında və iqtisadi baxışlarında əsas yeri milli iqtisadi 
mənafe tutmuşdur [3]. Belə ki, ilk növbədə Azərbaycana məxsus milli sərvətlərdən, o cümlədən neftdən milli 
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maraqlar daxilində istifadə edilməsi prioritet kimi qəbul olunmuşdur. Bunlarla bərabər, dövlət mülkiyyəti ilə 
yanaşı, səhmdar mülkiyyətlərin və özəl mülkiyyət formalarının inkişafı da dəstəklənirdi. Hökumətin iqtisadi 
konsepsiyasında və strategiyasında kənd təsərrüfatı və aqrar sektorun inkişafına və kəndlilərin torpaqla 
təminatına xüsusi önəm verilirdi [4, s. 38]. Bundan əlavə, maliyyə-valyuta və vergi siyasətinin 
formalaşdırılmasına, bank sisteminin inkişafına, pul dövriyyəsinin sabitləşdirilməsinə milli hökumətin 

iqtisadi baxışlarında geniş yer ayrılmışdı. Milli sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və milli maraqlar 
çərçivəsində istehsal sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi məsələləri də hökumətin iqtisadi yanaşmaları 
sırasında idi [8, s. 114]. 

Lakin yeni inkişaf tempi yığan müstəqil Azərbaycanımız Rusiya bolşevikləri tərəfindən işğal olundu 
və 70 il ərzində Moskvadan idarə olunduq. Keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycanın müstəqil siyasəti, o 

cümlədən iqtisadi siyasəti qeyri-mümkün idi və bütün məsələlər SSRİ rəhbərliyi tərəfindən həll olunurdu, 
qərarlar verilirdi. Xüsusilə, mərkəz üçün vacib olan neft resursları bütün imkanlarla istismar olunurdu və  
respublikamızın digər iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı kölgədə qalmışdı. Hitler Almaniyası üzərində Bakı 
neftinin həlledici rolu bütün dünyaya məlumdur, amma SSRİ rəhbərliyi Bakıya “Qəhrəman şəhər” adı 
verilməsində tərəddüd etdi və bu tarixi ədalətsizlik hazırda da davam edir. 

Keçmiş SSRİ-nin süqutundan sonra, 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan özünün 
müstəqilliyini bərpa etdi və müstəqil dövlət atributlarının formalaşdırılmasına başlanıldı [5, s. 56]. Həmin 
dövrdə ölkənin müstəqil dövlət kimi öz iqtisadiyyatını praktiki fəaliyyət baxımından formalaşdırmaq və  

inkişaf etdirmək üçün bir qrup strateji vəzifələrin yerinə yetirilməsi tələb olunurdu: 1) müstəqil iqtisadi 
siyasətin formalaşdırılması və reallaşdırılması; 2) müstəqil xarici-iqtisadi siyasətin və xarici ticarət 
konsepsiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi; 3) milli iqtisadiyyatın səmərəliliyinin təmin olunması; 4) 
milli iqtisadiyyatın struktunun diversifikasiyalaşdırılması, ənənəvi fəaliyyət sektorlarının yenidən qurulması  
və resurs potensialına adekvat müasir texnologiyalar əsaslı məhsuldar iqtisadiyyat sahələrinin təşkili; 5) milli 
sərvətimiz olan – karbohidrogen resurslarından maksimum milli mənafe naminə istifadənin təmin edilməsi; 
6) milli iqtisadiyyatın artım və keyfiyyət göstəricilərinin optimal müəyyənləşdirilməsi və reallaşdırılması; 7) 

milli iqtisadiyyatın inkişafının daha məhsuldar modelləşdirilməsi məqsədilə təbii sərvətlərdən və iqtisadi 
resurslardan səmərəli istifadənin təmin olunması; 8) ölkənin ekoloji-iqtisadi sisteminin etibarlılığının 
artırılması və təbiətdən istifadənin uzunmüddətli dövr üçün optimal modelləşdirilməsi; 9) əhalinin 
gəlirlərinin artırılması, yoxsulluğun və işsizliyin azaldılması, bütövlükdə sosial-iqtisadi problemlərin 
kompleks və uzunmüddətli dövr üçün həlli mexanizmlərinin işlənib hazırlanması, reallaşdırılması və s. 

Lakin postsovet dövründə Azərbaycanın müstəqil iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması və 

inkişafı ilə bağlı ciddi problemlər yaşanmışdır. Belə ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra  
(18 oktyabr 1991-ci il) postsovet dövrünə qədəm qoymuşdur və artıq bununla inzibati – amiranəlik yolu ilə 
mərkəzdən idarəetmə tarixə çevrildi [9]. Müstəqil dövlət atributlarının yaradılmasına başlanıldı və bu tarixi, 
həm də mürəkkəb proseslərlə dolu vəzifələrdən ibarət idi. Qeyd etdiyimiz kimi, müstəqilliyin bərpasının ilk 
illərində Azərbaycanda xeyli çətinliklər olmuş, xaos, pərakəndəlik, özbaşınalıq hökm sürmüş, hakimiyyət 
səriştəsizlərin əlində olmuş, torpaqlarımızın 20 %-i mənfur Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. Həmin 
illərdə iqtisadi böhran və tənəzzül prosesləri sürətlənirdi. Buna görə də, mövcud iqtisadi çağırışlar, iqtisadi 
fikirlər və baxışlar əsas etibarı ilə ölkənin müstəqil yaşaması və inkişafı üçün milli resurslardan səmərəli 

istifadə edilməsini şərtləndirirdi. Azərbaycan öz milli sərvətlərindən öz millətinin rifahı naminə müstəqil və 
səmərəli istifadə etməyə haqqı var və bütün bunları tezliklə həyata keçirməli idi. Lakin, bunun üçün müstəqil 
atributlara və mexanizmlərə malik iqtisadi inkişaf modeli formalaşdırılmalı və inkişaf etdirilməli idi. Həmin 
proseslərdə cərəyan edən iqtisadi fikirləri və yanaşmaları bu cür ümumiləşdirmək mümkündür: 1) 
müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycanda milli və milli iqtisadi maraqlara cavab verən iqtisadi inkişaf 
modeli formalaşdırılmalıdır; 2) Azərbaycan özünün milli sərvətlərindən və iqtisadi resurslarından maksimum 
səmərəli istifadənin modellərini mənimsəməlidir və həyata keçirilməlidir; 2) ölkədə milli iqtisadiyyatın 

müasir və müstəqil strukturu formalaşdırılmalıdır; 3) iqtisadi islahatlar aparılmalı, müstəqil dövlət statusuna 
adekvat idarəetmə və icra sistemləri yaradılmalı, institusional qurumlar formalaşdırılmalı, dövlət idarəçilik 
sistemi gücləndirilməklə bərabər, cəmiyyətin balanslı inkişafı təmin edilməlidir; 4) ölkə bazar iqtisadiyyatı 
prinsipli milli iqtisadiyyata keçidi təmin etməli, bununla belə sosialyönlü istiqamətli mexanizmlərin tətbiqi 
də təmin olunmalıdır; 5) milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası sürətləndirilməli və 
Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə daxil olması prosesləri tezliklə başa çatdırılmalıdır və s. 

Amma qeyd olunan bu dövrdə formalaşan əksər iqtisadi fikirlərin və baxışların reallaşdırılması üçün 

əsaslı zəmin yaratamaq lazım idi. Yalnız ümummilli liderimiz Heydər Əliyev yenidən Azərbaycanda 
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra – 1993-cü ilin ortalarından başlayaraq, Azərbaycanda dövlətçilik 
atributlarının formalaşdırılması və gücləndirilməsi proseslərinə başlanıldı. Xüsusilə, iqtisadi sahələrdəki hərc-
mərcliyin, xaosun qarşısının alınması üçün tədbirlər görüldü. Əsas problem pul-maliyyə sisteminin 
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sabitləşdirilməsi, inflyasiyanın tempinin azaldılması, makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi və islahatların 
keçirilməsi üçün zəmin yaradılması idi. Heydər Əliyev mövcud iqtisadi reallıqları, milli sərvətlərlə bağlı 
potensialı, bunlarla bağlı formalaşmış iqtisadi-strateji yanaşmaları, fikirləri yetərincə dəyərləndirərək, 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi proseslərini əhəmiyyətli səviyyədə sürətləndirdi. 
Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbəriyi altında müasir Azərbaycanın taleyində önəmli rol oynamış 

“Neft strategiyası”nın (“Əsrin kontraktı”) hazırlanması və icrasına başlanılması təmin olunub (20 sentyabr 
1994-cü il). İqtisadi islahatlar və makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi proseslərinin ümumi 
xüsusiyyətlərinə nəzər salsaq, qeyd etmək olar ki, 1995-2003-cü illərdə artıq Azərbaycanda iqtisadi islahatlar 
dərinləşmiş və bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində əsaslı işlər aparılmışdır. Azərbaycan regional 
səviyyədə iri layihələrin, ilk növbədə enerji və nəqliyyat layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsində  
nəinki təşəbbüskar olmuş, eyni zamanda sonrakı proseslərdə özü bu qəbildən olan layihələrin maliyyə 
donoruna çevrilmişdir. Bu dövrdə cərəyan edən iqtisadi inkişaf proseslərini növbəti formada qruplaşdırmaq 

olar: 1) Azərbaycan artıq özünün milli sərvətlərindən istifadə etmək strategiyasına və hüququna malikdir; 2)  
neft strategiyasından bəhrələnərək, milli iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı təmin olunmalıdır; 3) vergi 
və gömrük mexanizmləri milli iqtisadiyyatın inkişafına xidmət etməlidir; 4) kənd təsərrüfatının əsl sahibi  
kəndlərdə yaşayanlar olmalıdır, onların torpaq üzərində hüquqları bərpa olunmalı və ənənəvi məşğuliyyət  
sahələrində çalışması təmin edilməlidir; 5) iqtisadiyyatın lokomotivi olan neftdən gələn gəlirlərin hesabına  
ölkədəki sosial-iqtisadi problemlərin həlli reallaşdırılmalı, sosial müdafiə sistemi yenidən qurulmalı, neftdən  
gələn gəlirlər hesabına əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması problemləri həll olunmalıdır; 6) milli 
iqtisadiyyatın struktrunun formalaşdırılması və onun dünya iqtisadi sisteminin tərkib hissəsində 

möhkəmləndirilməsi prosesləri başa çatdırılmalıdır və s. 
2004-cü illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf prosesləri daha dinamik 

xarakter almışdır. Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində və regionlarda sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin 
sürətləndirilməsi tədbirləri görülmüş, infrastruktur şəbəkəsinin yaradılması sürətləndirilmişdir. Həmin 
dövrdən başlayaraq, reallaşdırılan sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini və vəzifələrini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq mümkündür: 
- Neft və qaz sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi; 
- Regional iqtisadi inkişafın modelləşdirilməsi və təmin olunması; 
- Özəlləşdirmə proqramlarının dərinləşdirilməsi və bazar iqtisadiyyatına keçidin başa çatdırılması; 
- Sahibkarlığın inkişafı və biznes şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı yeni mexanizmlərin yaradılması  

və tətbiqinin stimullaşdırılması tədbirlərinin vacibliyi; 
- Ölkənin geostrateji və geoiqtisadi, tranzitivlik kimi üstün amillərindən istifadə etməklə, regional və 

beynəlxalq layihələrinin reallaşdırılması (enerji, nəqliyyat və s.); 
- Qeyri-neft sektoru sahələrinə xarici investisiyaların cəlbi məsələlərinin fokuslaşdırılması və 

investorların ölkəyə gəlməsi mexanizmlərinin yenilənməsi və stimullaşdırılması; 
- Milli iqtisadiyyatın struktrunun genişləndirilməsi üçün xidmət sektorunun payının artırlması 

tədbirlərinin görülməsi, milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin olunması,  
“kölgə iqtisadiyyatı”nın minimuma endirilməsi vacibliyi; 

- Davamlı və dayanıqlı milli iqtisadi inkişafın, əhalinin ərzaqla təminatının, yoxsulluğun 

azaldılmasının və məşğulluğun gücləndirilməsinin strateji və konseptual yanaşmalar səviyyəsində baxılması; 
- Nəhayət, qlobal iqtisadi çağırışlar və iqtisadi təhlükələr nəzərə alınmaqla, milli iqtisadiyyatın dünya 

maliyyə və iqtisadi böhranlarına dayanıqlılığını artırmaq, antiböhran şəraitində onun rəqabətqabiliyətliliyini 
gücləndirmək üçün strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və reallaşdırılması (strateji yol xəritəsi və s.). 

Qeyd edək ki, müstəqilliyimizin bərpasının 30 illiyi tarixi bir hadisə-Böyük Qarabağ Zəfəri ilə daha 
əlamətdar olmuşdur [1]. 2020-ci ilin 27 sentyabrından başlayan 44 günlük Qarabağ müharibəsində müzəffər 
ordumuz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında faşist xislətli Ermənistanı və onun 

“məğlubedilməz” hesab olunan “ordu”sunu məhv etdi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu [6, s. 254]. Bu 
yeni reallıqlar şəraitində ölkəmizin 2030-cu ilədək olan dövr üçün tarixi və strateji milli prioritetləri 
müəyyənləşdirilmişdir [2]. Əsas hədəflər ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması, dayanıqlı 
inkişafın təmin edilməsi, yüksək texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi və işğaldan azad olunmuş  
ərazilərə “Böyük köç” qayıdışın reallaşdırılması, “ağıllı” texnologiyalardan istifadə etməklə bu ərazilərin 
dirçəldilməsinin sürətləndirilməsidir. Xüsusilə, yeni yaradılmış Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarının təbii və iqtisadi potensialından maksimum səmərəli istifadənin təmin olunması müasir dövrdə 

vacib şərtlərdəndir [7, s. 68]. 
Beləliklə, Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyini sosial-iqtisadi inkişaf baxımından yüksək 

hədəflərə malik və dünya səviyyəsində iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr statusuna yüksəlməyi qarşısına 
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məqsəd qoyan və regional lider dövlət kimi qeyd edir. Bununla bağlı bir sıra məsələləri və fikirləri 
ümumiləşdirmək olar: 

 Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra nəinki Cənubi Qafqazın, eyni zamanda regionun 
dinamik inkişaf edən ölkəsinə çevrilmişdir; 

 Azərbaycan özünün suveren hüquqlarından istifadə edərək milli sərvətlərinə sahib çıxmış və “Neft 
strategiyası”nı reallaşdırmaqla, sosial-iqtisadi inkişafın dayanqılığını təmin etmiş və sabit iqtisadi inkişaf 
modelini formalaşdırmışdır; 

 İşğaldan azad olunmuş əraziləri azad etməklə, Azərbaycan güclü dövlət kimi özünü sübut etmiş, 
beynəlxalq ikili standartlara layiqli cavab vermiş və bu ərazilərin dirçəldilməsi istiqamətində böyük həcmli  
işlərə başlamışdır; 

 2030-cu ilədək olan dövr üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının milli prioritetləri 
müəyyənləşdiirlmiş və hazırda həmin vəzifələrin reallaşdırılması istiqamətində kompleks və sistemli 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir və s. 
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НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

Алиев Ш.Т. 

Сумгаитский Государственный Университет 
 

В статье исследованы современные аспекты социально-экономического развития независимого 
Азербайджана. Раскрыта сущность стратегической и историко-экономической важности 
независимости. Обобщены результаты процесса социально-экономического развития с целью 
усиления независимости Азербайджана в 1993 – 2003 гг. под руководством общенационального 

лидера Гейдара Алиева. Даны основные приоритеты и цели ускорения социально-экономического 
развития независимого Азербайджана в современном периоде. Подготовлены рекомендации и даны 
предложения, рассмотрены национальные приоритеты до 2030 года с учётом укрепления 
независимости в контексте освобождённых от оккупаций территорий. 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, независимый Азербайджан, 
30-летие восстановления государственной независимости, социально-экономическое развитие, 
Карабах, освобожденные от оккупации территории, национальные приоритеты 
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SUMMARY 

 

MODERN ASPECTS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF INDEPENDENT AZERBAIJAN 

Aliyev Sh.T. 

Sumgayit State University 
 

The modern aspects of socio-economic development of independent Azerbaijan are explored in the 
article. The essence of the strategic and historical-economic importance of independence is analyzed. The 

results of the process of socio-economic development in order to strengthen the independence of Azerbaijan 
in 1993-2003 under the leadership of national leader Heydar Aliyev are considered. The main priorities and 
goals of accelerating the socio-economic development of independent Azerbaijan in the present period are 
investigated then. Recommendations and proposals taking into account national priorities until 2030 in the 
context of territories liberated from occupation are given in the end of the article. 

Key words: The Azerbaijan Democratic Republic, independent Azerbaijan, the 30th anniversary of the 
restoration of state independence, socio-economic development, Karabakh, liberated from the occupation 

territory, national priorities 
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Xülasə. Tarixi torpaqlarımızın işğal altından azad edilməsi və əzəli ərazilərimizin qaytarılması 
şəraitində ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran mühüm vəzifələrin Qarabağa qayıdış tədbirləri çərçivəsində 
həyata keçirilməsinin işıqlandırılması məqalədə məqsəd olaraq qoyulmuşdur. Hazırlanmış məqalədə Ağdam 
iqtisadi rayonu ilə yanaşı Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli kimi bölgələrdə 

təsərrüfatçılığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin olmasına önəm verilmişdir. Aparılan tədqiqatda adı çəkilən 
regionların mövcud coğrafi şəraiti, relyefi, təbii resursları araşdırılmaqla bu ərazilərdə ənənəvi istehsal 
sahələrinin bərpa edilməsi məsələləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: resurs, inkişaf, metallurgiya, dəmir filizi, iqtisadi inkişaf, region, qeyri-neft sektoru 

Hazırda postmüharibə dövrünü yaşayan Azərbaycan Respublikası (AR) işğaldan azad edilmiş 

ərazilərində çox sürətlə quruculuq işlərinin aparılmasını davam etdirməkdədir. İmzalanmış 3 tərəfli bəyənatın 
(10.11.20) müddəalarına əsasən bölgədə yeni reallıqlar yaranır, ölkəmiz özünün suverenliyini və 
təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı ərazi bütövlüyünə edilən bütün təxribatların qarşısını almaq 
əzmindədir. Sülhün, sabitliyin və tərəqqinin təmin edilməsində marağı olmayan Ermənistan respublikası  
mütəmadi olaraq adı çəkilən bəyənatın müddəalarını davamlı olaraq pozur və yaranan məğlubiyyətlə 
barışmaq istəmir. Ona görə də region dövlətlər, eləcə də dünya ölkələri terrorşu, cinayətkar Ermənistanı 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini tanımağa məcbur etməli, onun üzərinə düşən öhdəliklərə əməl 
etməsinə vadar olunmalıdırlar. 

Ölkəmizin qarşısında erməni terrorçularından azad edilmiş torpaqlarımıza qayıdışın həyata keçirilməsi 
və bununla əlaqədar təhlükəsizliyin təmin edilməsi, nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması, dağıdılmış şəhərlərdə, 
kəndlərdə yaşayış binalarının tikilməsi, infrastruktur obyektlərinin yaradılması və s. problemlər durur. 
Qarşıda duran çoxsaylı vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə minalanmış ərazilərin təmizlənməsi,  
mövcud resursların yenidən tədqiq edilməsi və onlara uyğun planların hazırlanması çox vacibdir. Erməni  
vandallarının dağıtdığı ərazilərin bərpa edilməsi şübhəsiz ki, mərhələli formada və qısa müddətdə 

aparılmalıdır. Bunun üçün ölkəmiz bütün qüvvələrini səfərbər etməli, bu bölgəyə investisiya axınına nail 
olmalı və yeni layihələr işləyib hazırlamalıdır. Göstərilən problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə 
müvafiq təhlillər, ekspert qiymətləndirmələri aparılmalı və Qarabağın ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası daha 
da sürətləndirilməlidir. Böyük iqtisadi potensiala malik olan bu bölgədə iqtisadiyyatın ənənəvi sahələri bərpa 
edilməli və mövcud təbii resurslardan faydalanmaqla yeni biznes sahələri yaradılmalıdır. 
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İqtisadi rayonların dövriyyəyə qaytarılması, büdcə vəsaitlərinin şəffaf xərclənməsi və effektli idarə 
edilməsi məqsədi ilə ölkə prezidenti 7.07.21 tarixində fərman imzaladı. Yeni bölgünün aparılmasında əsas 
məqsəd regionların tarazlı inkişafını təmin etmək, sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək və mərhələli 
formada gizli iqtisadiyyatın aradan qaldırılmasından ibarətdir [1]. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rayonların əvvəlki bölgüsündə say az olsa da son bölgüdə rayonların 

sayı 14-ə çatır. Bu bölgüyə sahəsi 6,420 min km2 olan Şərqi Zəngəzur və tərkibində Xankəndi ş., 
Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd,  Şuşa və Tərtər rayonlarını  birləşdirməklə  
sahəsi 7,330 min km2 olan Qarabağ olmaqla digər yeni bölgələr daxil edilmişdir (cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

AR-da iqtisadi rayonların yeni bölgüsü 

№ 
İqtisadi rayonlar 

(sahəsi min km
2
) 

Tərkibdəki şəhər və rayonlar 

1 2 3 

1 Bakı (2,140) Bakı ş. 

2 Naxçıvan 5,500 
Naxçıvan ş., Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və 
Şərur rayonları 

3 Abşeron-Xızı 3,730 Sumqayıt ş., Abşeron və Xızı rayonları 

4 Dağlıq Şirvan 6,130 Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları 

5 Gəncə–Daşkəsən 12,300 
Gəncə və Naftalan ş., Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və Samux 
rayonları 

6 Qarabağ 7,330 
Xankəndi ş., Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, 
Şuşa və Tərtər rayonları 

7 Qazax–Tovuz Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları 

8 Quba–Xaçmaz 6,960 Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran rayonları 

9 Lənkəran–Astara 6,070 Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları 

10 Mərkəzi Aran 21,150 
Mingəçevir ş., Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və Zərdab 
rayonları 

11 Mil–Muğan Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları 

12 Şəki–Zaqatala 8,840 Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları 

13 Şərqi Zəngəzur 6,420 Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları 

14 Şirvan–Salyan Şirvan ş., Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala və Salyan rayonları 

Mənbə: [2] Экономические_районы_Азербайджана 
 

Xatırladaq ki, AR-nın iqtisadi rayonlarının yeni bölgüsü yağı düşməndən azad olunan torpaqlarımızda 
aparılacaq tədqiqatlar zamanı aşkar edilən faydalı qazıntıların yeni üsullarla hasil edilməsinə və regionların 
iqtisadi qüdrətinin artırılmasına əlverişli şərait yaradacaqdır. Yeni iqtisadi rayonlar üzrə bölgü büdcə 
resurslarından effektli istifadəyə sövq etməklə yanaşı 30 il özünün dədə-baba torpaqlarından didərgin 

düşmüş soydaşlarımızın öz torpaqlarında məskunlaşdırılmasını da sürətləndirəcəkdir. Adı çəkilən bölgü 
Qarabağa qayıdışı sürətləndirə biləcək yeni layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində xarici 
sərmayədarların və iş adamlarının cəlb edilməsini artıracaqdır. 

İqtisadi rayonların yeni bölgüsühdə Ağdam bölgəsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əvvəlki bölgüdə 
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun tərkibində olan Ağdam rayonunda hüquqi və fiziki şəxslərin sayı 2003- 
cü ildə müvafiq olaraq 283 və 447-yə çatdığı halda artıq bu rəqəm 2009-cu ildə 347 və 920-yə qədər 
artmışdır. Bu rəqəmlərin artıma meylli olması Agdam regionunda iqtisadi fəaliyyətin daha da 

genişləndirilməsindən xəbər verir [3, s.10]. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 2019-2023-cü illərdə Dövlət proqramına görə Ağdam iqtisadi 

rayonunda qeyri-neft sektorunda sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Kənd təsərrüfatı (k/t) məhsulları istehsalı və emalı sahəsində aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlər 
həyata keçiriləcəkdir: 

- tərəvəzçiliyin, pambıqçılığın, taxılçılığın, heyvandarlığın inkişafı; 
-k/t məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun, maddi-texniki bazanın 

möhkəmləndirilməsi. 
Adı çəkilən proqramda Ağdam rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 966 və əkinçiliyin inkişafı üçün 

95 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. Eyni zamanda 8203 k/t məhsulları istehsalçısına 
21962,77 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə büdcə vəsaiti hesabına 3711,83 min 
manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir. Xam pambığa görə də 521,8 min manat subsidiya 
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ayrılmışdır. Bütün bu maliyyə ayırmaları Ağdam rayonunun iqtisadi inkişafına yaxın gələcəkdə təminat  
verəcəkdir [4, s.689]. 

Ağdamda k/t-nın inkişaf etdirilməsi üçün regionunun əlverişli relyefi, su ehtiyatlarının paylanması və 
əkinçiliyin genişləndirilməsi üçün torpaq ərazilərinin münbitliyi vardır. Regionun Şimal-Şərqində düzənlik 

formasında olması burada aqrar sənaye maşınlarının istifadəsinə böyük imkanlar yaradır. 
Ağdamda sənaye müəssisələrinin fəaliyyətini təhlil etsək burada 12 təşkilatın fəaliyyət göstərdiyini və 

onların 13730,9 min manatlıq məhsul istehsal etdiyini söyləmək mümkündür. Bu bölgədə qeyri-dövlət 
sektorunun xüsusi çəkisi təqribən 3%-dən bir qədər yuxarıdır (cədvəl 3). 

Cədvəl 3 

Ağdamda sənaye məhsulunun istehsal dinamikası 

 

№ Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Fəaliyyətdə olan müəssisələr 9 9 10 10 12 

2 Sənaye məhsulu (min manatla) 6841 7110,9 12693,2 12608,8 13730,9 

3 Sənaye istehsalı indeksi (%-lə) 109,3 100,4 89,1 97,2 105,2 

4 Sənayedə özəl sektorun çəkisi % 1,4 1,4 1,5 2 3,1 

5 Hazır məhsul qalığı (min man.)      

6 Əsas məhsul növlərinin istehlakı      

7 Yolları döşəmək üçün daş, ton 40,3 22 - - - 

Mənbə: [5] https://www.stat.gov.az/source/regions/ 
 

Sənaye sahələrinin inkişafını təhlil etsək bu bölgədə yeyinti və yüngül sənayenin sürətlə inkişaf 
etdirilməsini əvvəlcədən proqnoz etmək olar. Belə ki, Sabiq İttifaqın dövründə Ağdam bölgəsi özünün 

istehsalı olan keyfiyyətli şərabları ilə bütün dünyada tanınmışdır. Bundan başqa regionun Qarabağda 
rayonların qovşağında yerləşməsi, onun əlverişli coğrafi mövqeyə malik olması burada ticarətin 
genişləndirilməsi potensialından xəbər verir. Başqa sözlə, Türkiyə ilə orta Asiya arasında yaradılacaq 
nəqliyyat dəhlizin buradan keçməsi ticarət əməliyyatlarını gələcəkdə daha da artıracaqdır. Təbii ki, bu 
proseslər biznes əlaqələrini artırmaqla öz növbəsində gələcəkdə Ağdam regionun inkişafına yeni töhfələr 
verəcəkdir. 

Ağdam regionunda qeyri-neft sektoru hesab edilən tikinti sənayesinin də inkişaf etdirilməsinə münbit 
şərait mövcuddur. Belə ki, bu bölgədə olan mişar daşı, əhəng resursları, gil yataqları, qum-çınqıl qarışıqlı 

yataqların olması tikinti sektorunun daha da inkişaf etdiriləcəyini deməyə əsas verir. Bu baxımdan zəngin 
ehtiyatlara malik olan bu bölgədə yeni müəssisələrin yaradılması bütövlükdə doğma Qarabağımızın hərtərəfli 
inkişaf etdirilməsində hədsiz dərəcədə xidmət göstərə bilər. 

Dövlət Proqramında yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı üzrə də fəaliyyətlər davam etdiriləcəkdir. 
Burada həmçinin kommunal və rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, meliorasiya və irriqasiya tədbirləri, 
mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri, sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması və s. tədbirlərin 
görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Ümumi sahəsi 6,4 min km 2 olan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu ölkəmizin iqtisadiyyatına 
reinteqrasiya edilməsi proseslərinin sürətləndirilməsi şübhəsiz ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialını daha da 
gücləndirəcəkdir. Kəlbəcər-Laçin rayonlarında olan faydalı yataqların, o cümlədən dəmir filizi, qızıl, 
mərmər, xromit, perlit, üzlük tikinti daşları və s. ehtiyatların sənaye emalına başlanması yaxın zamanlarda 
metallurgiya, tikinti, müdafiə sənayesinin, ölkəmizin Yanacaq-Enerji Kompleksinin və digər yanaşı sahələrin 
sürətli inkişafına zəmin yaradacaqdır. Göstərmək lazımdır ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan 

Kəlbəcər bölgəsində tərkibi 61 %-dən yuxarı qiymətləndirilən zəngin dəmir filizi yataqlarının ilkin geoloji 
kəşfiyyat işlərinin nəticəsində aşkarlanması metallurgiya sənayesinin xammal bazası sayılan dəmir filizi 
resurları ilə təminatını daha da yaxşılaşdıracaqdır. 

AR-da yataqlarla bağlı mövcud vəziyyəti araşdırsaq ölkədə 1000-dən yuxarı faydalı qazıntı yatağının 
rəsmi qeydə alınmasını, onlardan 52-sinin filiz və 111-nin isə mineral su mənbələrinin olduğu 
təsdiqlənmişdir. İndiki gündə adı çəkilən yataqların 846-sı qeyri-filiz yatağı olsa da ümumi yataqlardan cəmi 
206-sı istismar olunur. Qlobal miqyasda epidemioloji vəziyyətin gərginləşməsi və təcridetmə tədbirləri 

nəticəsində metallurgiya sənayaesində, xüsusilə onun xammal bazası olan dəmir filizi hasilatında da ümumi 
istehsal həcmi azalmaya meylli olmuşdur. 

Dünyada 2019-cu ildə olan dəmir filizi ixracı 1,7 % azalmışdır. İxracatda azalma ardıcıl 2-ci ildir 
müşahidə olunur. Son 10 ildə ümumdünya dəmir filizi ixracı təxminən 43% artaraq 2019-cu ildə 1531 mln t- 
a çatdı (2018 -ci ildə 1558 mln.t.). Beynəlxalq aləmdə dəmir filizi resursunun istehsalında azalma baş versə 

http://www.stat.gov.az/source/regions/
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də milli iqtisadiyyatımızda lokomotiv rolunu oynayan metallurgiya sənayesində baş verən proseslərin də 
dəyişmə təmayülləri nəzərə çarpır. AR Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikasına nəzər salsaq son dövrdə 
idxal-ixrac əmələiyyatlarının aparıldığı malların sıraısında metallurgiya sənayesi məhsullarının və metal 
tərkibli məmulatların olduğu müşahidə olunur. Bu strateji sahənin məhsullarına ehtiyacın və iqtisadi 
imkanlarımızın olduğu təqdirdə ölkəmizdə biznes proseslərinin inkişaf etdirilməsində metal məmulatların 

idxal olunmasını görmək mümkündür. Metallurgiya sənayesinin inkişaf etdirilməsi bu məhsul üzrə idxalı  
azaltmaqla yanaşı ölkəmizin dəmir filizi yataqlarının istimarı nəticəsində daha da gücləndiriləcəkdir. 

Azərbaycanın Şimali və Cənubi Daşkəsən bölgəsində yeni geoloji-kəşfiyyat işlərinin nəticəsində 
yataqların aşkar edilməsi burada olan ehtiyatların 300 mln.t-a çatması təsdiqlənmişdir. Lakin araşdırmalara 
görə həmin resursların 350 mln.t təşkil etməsi ehtimal edilir ki, onun da hasil edilməsi ölkəmizdə təqribən 
100 ilə yaxın metallurgiya sənayesinin inkişafı təmin edilə bilər. Bu da ölkə başçısının təsdiq etdiyi “Yerin 

təkinin geoloji öyrənilməsinə və mineral xammal bazasından səmərəli istifadəyə dair 2020-2024-cü illər 
üçün Dövlət Proqramı” əsasında qarşıya qoyulam əsas məqsədlərdən birinə, daha doğrusu qara və əlvan 
metallurgiya, qızılçıxarma, kimya sənayesi və tikinti sektorunun mineral xammala tələbatının ödənilməsinə 
tamamilə uyğundur [6, s.3]. 

Qeyd etmək vacibdir ki, metallurgiya sənayesinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən əsas 
fəaliyyətlərdən də biri Gəncədə bu sferanın inkişafı üzrə sənaye klasterinin yaradılmasıdır. Bu regionda 
minaral-xammal resursunun hasilatı, onun emal edilməsi və keyfiyyətli hazır məhsul istehsalı mərhələlərinin 

həyata keçirilməsi metal məmulatlarına olan tələbatın dolğun ödənilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır. 
Metallurgiya üzrə sənaye klasterinin gələcəkdə uğurlu fəaliyyəti nəinki bu sahənin özünün, eləcədə qeyri- 
neft sektorunun digər sferalarının da inkişafını təmin edəcəkdir. 

Tarixi torpaqlarımızın azad edilməsi Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl 
rayonlarında k/t-nın, xüsusilə heyvandarlıqla yanaşı, tütünçülüyün, üzümçülüyün, tərəvəzçiliyin, 
meyvəçiliyin, balıqçılığın, arıçılığın, taxılçılığın, xalçaçılığın, pambıqçılığın və s. inkişaf etdirilməsinə 
əlverişli imkanlar vardır. Bölgələrimizin milli iqtisadiyyatımıza reinteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi  

nəticəsində ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun həcminin artırlmasına nail olmaq mümükün olacaqdır. 
Qarabağa qayıdış proqramları çərçivəsində bərpa olunan torpaqlarımızada mövcud olan meşəliklər, 

mineral sular burada turizm sənayesinin də inkişafına təkan verəcəkdir. Bölgələrimizdə V-XVII əsrlərə qədər 
qədim mədəni tarixi abidələrin olması, bu ərazilərin təbiətində və landşaftında olan cəlbedicilik, meşə 
zonaları (Laçın-Kəlbəcərdə meşələrimizin 9 %-i yerləşir) müalicəvi və dağ turizminin genişləndirlməsi üçün 
əlveişli şərait yaradacaqdır [7]. 

Nəticə etibarı ilə belə qənaətə gəlmək olur ki, Agdam iqtisadi rayonunda texnoparkların, yeni 

müəssisələrin və infrasturkur obyektlərinin yaradılması bütövlükdə Qarabağa qayıdışı daha da sürətləndirə 
biləcəkdir. Bu regiona xarici investisiyanın və iş adamlarının, o cümlədən qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin 
sərmayədarlarının cəlb olunması resurslardan effektli istifadə edilməsinə səbəb olacaqdır. Dövlət proqramları 
çərçivəsində həyata keçirdilən layihələr milli maraqlarımıza cavab verməklə Ağdamın sosial-iqtisadi 
inkişafını sürətləndirəcək və Qarabağa qayıdış proqramlarının gerçəkləşdirilməsində bu regionun rolunu  
xüsusilə artıracaqdır. 

Dövlət başçısı Qarabağa qayıdış proqramlarının hazırlanması ilə yanaşı ölkə qarşısında bir sıra yaxın 

perspektivə qoyduğu hədəflər sırasında Ağdam şəhərinin respublikamızın 4-cü ən böyük şəhərinə çevrilməsi 
məqsədi də vardır. Ümid edirik ki, yuxarıda göstərilən fəaliyyət istiqamətlərinin həyata keçirilməsi 
nəticəsində Ağdam şəhəri nəinki böyüyüb çiçəklənəcək, hətta iri sənaye mərkəzinə çevriləcəkdir. Beləliklə, 
Ağdam regionunun inkişafı Qarabağda yeni iqtisadiyyatın qurulmasında önəmli rol oynamaqla bütövlükdə 
ölkəmizin iqtisadi qüdrətini daha da gücləndirəcəkdir. 

Qarabağın iqtisadi potensialının əvvəlkindən daha da güclü olmasında Qarabağa qayıdış proqramının  
həyata keçirilməsi hərəkətverici rol oynamaqla mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməsindən 

ölkəmizin gözləntiləri böyükdür. Ümid edirik ki, Qarabağa qayıdış proqramlarının həyata keçirilməsi milli 
maraqlarımıza xidmət etməklə mövcud resurslardan səmərli istifadə edilməsilə nəticələnəcək, ölkəmizin 
iqtisadiyyatı və xalqımızın rifahı daha da yüksələcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНАВ КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММ 

ВОЗВРАЩЕНИЯ КАРАБАХА 

Амиров И.Б. 

Цель статьи - осветить реализацию важных задач, стоящих перед экономикой страны в 
контексте освобождения наших исторических земель от оккупации и возвращения наших древних 
территорий в контексте возвращения в Карабах. Наряду с Агдамским экономическим районом в 

статье подчеркивается важность создания благоприятных условий для экономического развития в 
таких регионах, как Губадлинский, Кельбаджарский, Лачинский, Джебраильский, Зангиланский, 
Физулинский. В исследовании освещены вопросы восстановления традиционных производственных 
территорий путем изучения существующих географических условий, рельефа, природных ресурсов в 
указанных регионах. 

Ключевые слова: ресурс, развитие, металлургия, железная руда, экономическое развитие, 
регион, ненефтяной сектор 

SUMMARY 

 

GROWTH OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN 

TO KARABAKH IN THE CONTEXT OF RETURN PROGRAMS 

Amirov İ.B. 

 

The purpose of the article is to highlight the implementation of important tasks facing the country's 
economy in the context of the liberation of our historical lands from occupation and the return of our ancient 
territories in the context of the return to Karabakh. Along with the Aghdam economic region, the article 
emphasizes the importance of creating favorable conditions for economic development in such regions as 

Gubadli, Kalbajar, Lachin, Jabrayil, Zangilan, Fuzuli. The study highlights the issues of restoration of 
traditional production areas by studying the existing geographical conditions, relief, natural resources in the 
mentioned regions. 

Key words: resource, development, metallurgy, iron ore, economic development, region, non-oil sector 
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji və ondan istifadə 
olunması sahəsində dovlət siyasətinin formalaşmasında iştirak etməsini və bu siyasətin həyata keçirilməsinin 

təmin edilməsi, respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində bu energetikanın məqsədəuyğunluğunu nəzərə  
almaqla külək energetikasının inkişaf etdirilməsi aktual məsələ kimi gündəmdədir. 

Açar sözlər: bərpa olunan enerji, külək, elektrik, stansiya 
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Qazıntı halında olan ənənəvi enerji resurslarından asılılığın azaldılmasını, ətraf mühitə atılan müxtəlif 
qazlar hesabına ekologiyaya vurulan zərərli təsirin qarşısının alınmasını, ənənəvi enerji resurslarının 
gələcəkdə tükənə bilmə təhlükəsini, ölkənin enerjiyə olan təlabatının ödənilməsini, Azərbaycan 
Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji və ondan istifadə olunması sahəsində dovlət siyasətinin 
formalaşmasında iştirak etməsini və bu siyasətin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, respublika 

iqtisadiyyatının bütün sahələrində bu energetikanın məqsədəuyğunluğunu nəzərə almaqla külək 
energetikasının inkişaf etdirilməsi aktual məsələ kimi gündəmdədir. 

Müstəqil ölkəmizin qurucusu olan ümummilli lider Heydər Əliyevin davamçısı olan Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində ölkəmizin təbii 
potensialından məqsədyönlü istifadə etməklə elektrik enerjisinə olan təlabatın artdığı bir zamanda, ənənəvi 
enerji resurslarının azalması və məhdudluğu səbəbindən enerji təminatında alternativ və bərpa olunan enerji 

mənbələrindən istifadə zəruridir. 
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2004-cü il 21 oktyabr tarixli sərəncamına 

əsasən Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə  
Dövlət Proqramı qəbul edilmiş və 2013-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan 
Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi (ABOEMDA) yaradılmışdır [1]. 

Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən istifadənin bütün 
sahələrini özündə əks etdirən Qobustan Eksperimental Poliqonu və Təcrübə Mərkəzi yaradılmışdır [2]. Əldə 

olunan təcrübə gücü 3,6 Mvt olan Şurabad külək parkı (2011-ci il), gücü 8 Mvt olan Hökməli külək parkı 
(2011-ci il), gücü 50Mvt olan Yeni Yaşma külək parkı (2009-cu il) yaradılmasına səbəb olmuşdur. 

2020-ci ilə qədər 240 Mvt gücündə külək elektrik stansiyaların tikintisi üzrə pilot layihələrin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihələrə görə külək enerjisinin istehsalının 350 Mvt həcmində 
müəyyən edilmişdir. Azərbaycan, xüsusilə Xəzər dənizi boyu sahilyanı rayonlarda mükəmməl külək 
ehtiyatına malikdir. ABOEMDA-nın apardığı apardığı təhlilə əsasən, küləyin potensialı 3000Mvt həcmində 

qiymətləndirilmişdir. Belə ki, Abşeron yarımadasında külək enerjisinin texniki potensialı 3000Mvt-a 
bərabərdir. Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Ermənistanla sərhəddə yerləşən dağlıq hissəsində 100 metr 
hündürlükdə küləyin orta sürəti 7-8 m/san. Olduğu geniş ərazidə külək enerji potensialı 500Mvt-a qədər 
qiymətləndirilmişdir. 2030-cu ilə qədər enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 30%-ə 
çatdırılması mühüm vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda da külək elektrik stansiyaların tikilməsi nəzərdə tutulur [3]. 
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SUMMARY 

 

DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF WIND ENERGY IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Hashimova A.R. 

Sumgait State University 
 

The article focuses on the participation of the state in the formation of state policy in the field of 
alternative and renewable energy and its use in the Republic of Azerbaijan and ensuring its implementation, 
the development of wind energy, taking into account the expediency of this energy in all sectors of the 
economy. 
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Xülasə. Müstəqilliyin ilk dövrlərində ölkə daxilində baş verən qarşıdurmalar və hakimiyyət uğrunda 
çəkişmələr iqtisadi vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən 

sonra qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri ölkə iqtisadiyyatındakı geriliyi aradan qaldırmaq idi. Prezident 
İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə ölkədə regionların inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir neçə proqram 
layihələri qəbul edildi. Məqsəd şəhər və rayonlarda iqtisadi vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması və 
kəndlərdə əhalinin həyat şəraitini daha da yüksəltməkdən ibarət idi. 

Açar sözlər: müsəqillik, iqtisadi vəziyyət, kənd təsərrüfatı, inkişaf, əhali 

Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri müstəqillik  
dövründən əvvəlki zaman kəsiyində ölkə iqtisadiyyatında   baş verən çətinlikləri aradan qaldırmaq və onu 
yeni müstəviyə çıxarmaqdan ibarət idi. Buna baxmayaraq müstəqilliyin ilk dövrlərində ölkə daxilində baş 

verən qarşıdurmalar və hakimiyyət uğrunda çəkişmələr qarşıya qoyulan məqsədləri həyata keçirməyə imkan 
vermədi. Ölkə iqtisadiyyatında baş verəcək dəyişiklikləri iki dövrə bölmək olar. Birinci dövr 1993-1995-ci 
illəri əhatə edirdi. Bu dövrön 1993-cü ilə qədər olan mərhələsini, Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəldiyi dövrə qədər olan mərhələni iqtisadi tənəzzül dövrü kimi xarakterizə etmək olar. 

Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra qarşıya qoyulan əsas məqsəd ölkədəki xaos 
rejimini aradan qaldırmaq, ölkənin ayrı-ayrı sahələri ilə bərabər iqtisadiyyatın inkişafı üçün yeni tədbirlər 

planının hazırlanmasından ibarət idi. Azərbaycanda iqtisadiyyatın gələcək inkişafını təmin edəcək 
məsələlərdən biri 1994 cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin icrasına başlanılması ilə əlaqədar olaraq xarici 
investisiyaların ölkəyə cəlb olunmağa başlanması idi. Neft və qaz sənayesinin inkişaf etdirilməsi, bu sahədə 
uzunmüddətli müqavilələrin imzalanması ölkəyə güclü kapitalın daxil olması ilə nəticələnmişdir. 1996-cı ilin 
iyulunda Aqrar kredit kassaları yaradıldıqdan sonra. Respublikada 3,5 mln. vətəndaşa torpaq payı verildi. 
Əsrin sonlarında kənd təsərrüfatında sahibkarlığa əsaslanan 23 min kəndli (fermer) təsərrüfatı, yüzlərlə 
istehsal kooperativi, kiçik müəssisə fəaliyyət göstərirdi. [2, s.317] 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında prioritet kimi müəyyən edilmiş və neft-qaz gəlirlərindən 
səmərəli istifadə etməklə regional tarazlığın təmin edilməsi istiqamətində müstəsna rol oynayan regional 
inkişaf üzrə Dövlət Proqramları əhalinin işgüzar fəallığının artmasına gətiri çıxarmışdır. Regionlarda 
sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da genişlənməsi, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, beynəlxalq 
tələblərə cavab verən rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni müəssisə və 
obyektlərin yaradılmasına səbəb olmuş, vətəndaşların rifahını xarakterizə edən keyfiyyət göstəricilərini 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. [2] 
İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Ulu öndər Heydər Əliyevin iqtisadi sahələrdə həyata 

keçirdiyi tədbirləri davam etməyə başladı. Beləliklə prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə ölkədə 
regionların inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir neçə proqram layihələri qəbul edildi. Burada məqsəd şəhər və 
rayonlarda iqtisadi vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması və kəndlərdə əhalinin həyat şəraitini daha da 
yüksəltməkdən ibarət idi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş 
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tədbirlərin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın 
müəyyən bir qisminin dövlət tərəfindən ödənilməsi əhalinin vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması və bu 
sahələrə onlarda marağın daha da artırılmasına şərait yaradan məsələlərdən idi. 

Bir məsələni də qeyd edək ki, 30 illik müddət ərzində Azərbaycanın 20 faiz torpaqları düşmən tapdağı 

altında qalmış, bu müddət ərzində infrastrukturlara böyük ziyan dəymişdir. Hətta iqtisadi cəhətdən işğal 
altında olan regionlara milyardlarla dollar zərər dəymişdir. Prezidentimiz, Ali baş komandan İlham əliyevin 
əmrinə əsasən 2020-ci il sentyabrın 20-də düşmən hücumunun qarşısını almaq məqsədilə ordumuz əks-həmlə 
əməliyyatını həyata keçirmiş, və torpaqlaımız düşmən tapdağından azad edilmişdir. Hal-hazırda həyata 
keçirilən tədbirlərdən biri azad olunmuş torpaqlarda tikiniti işlərinin həyata keçirilməsi, iqtisadi vəziyyətin 
yenidən daha da inkişaf etdirilməsidir. 
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РЕЗЮМЕ 
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Конфликты внутри страны и борьба за власть в первые годы независимости негативно повлияли 
на экономическую ситуацию. Одной из основных целей, поставленных после прихода к власти 

великого лидера Гейдара Алиева, было устранение отсталости экономики страны. Во время 
правления Президента Ильхама Алиева было принято несколько программных проектов по развитию 
регионов в стране. Целью было дальнейшее улучшение экономической ситуации в городах и 
регионах и дальнейшее улучшение условий жизни населения в сельской местности. 

Ключевые слова: независимость, экономическое положение, сельское хозяйство, развитие, 
население 

SUMMARY 

 

ECONOMIC SITUATION OF INDEPENDENT AZERBAIJAN 

Khalilov E.Sh. 

Sumgait State University, 
Atiahi-sdu-hik@mail.ru 

 

Conflicts within the country and power struggles in the early years of independence had a negative 
impact on the economic situation. One of the main goals set after the great leader Heydar Aliyev came to 
power was to eliminate the backwardness of the country's economy. During the rule of President Ilham 
Aliyev, several draft programs were adopted to develop the regions in the country. Məqsəd şəhər və 
rayonlarda iqtisadi vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması və kəndlərdə əhalinin həyat şəraitini daha da 
yüksəltməkdən ibarət idi. 

Key words: independence, economic situation, agriculture, development, population 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA İQTİSADİ MÜHİTİN 
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İbrahimov E.Y. 
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Xülasə. Son illər ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlara Naxçıvan Muxtar Respublikası 
prizmasindan da baxmaq önəmlidir. Başqa rayonlar kimi burada da sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində görülən 
işlər xeyli müsbət təsirlər yaratmışdır. Məqalədə muxtar respublikada müasir dövrdə yaradılan iqtisadi mühit 

haqqında məlumat verilir. Bunun üçün bəzi dövlət proqramlarına nəzər yetirilir, ərzaq təhlükəsizliyinin 
əhəmiyyəti və təmin olunması məsələlərinə toxunulur. Göstərilir ki, regionda sənaye məhəlləsinin 
yaradılması onun gələcək ixrac imkanları istiqamətində geniş perspektivlər yaradacaqdır. 

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, sahibkarlıq, dövlət proqramları, sosial-iqtisadi inkişaf, 
ixrac 

Ölkəmiz öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra qeyri-neft sektorunun canlandırılması, regionlarımızda 

sosial-iqtisadi inkişafın baş tutması yönündə müvafiq işlərin görülməsi ilə əhəmiyyətli göstəricilər 
qazanılmışdır. Aparılmış islahatların nəticəsi olaraq münbit sahibkarlıq mühitinin yaradılması, insanların 
yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, eyni zamanda, sosial sektor sahəsində ciddi nailiyyətlərin qazanılması  
gələcək üçün hərtərəfli perspektivlər vəd edir. Ardıcıl olaraq qəbul olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
ilə əlaqədar dövlət proqramları həyata keçirilən regional inkişaf strategiyasının səmərəli icrası üçün münasib 
şərait meydana gətirmişdir. 

Respublikamızda ən mühüm iqtisadi rayonlardan biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Region 

blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur və özünə məxsus 
xüsusiyyətlərə, təbii şəraitə, iqtisadi və əmək resurslarına malikdir. Bu baxımdan gedən proseslərin, aparılan 
islahatların, iqtisadi-sosial siyasətin bölgəyə olan təsir imkanlarının qiymətləndirilməsi zərurəti mövcuddur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikada da xeyli sayda dövlət proqramları qəbul olunmuşdur. Bu 
proqramlarda əsas məqsəd regionun aqrar sektoru və sənayesini inkişaf etdirmək, insanların sosial xidmət 
sahələrinə səmərəli çıxışını artırmaq, təhsilin, səhiyyənin, idmanın, mədəniyyətin səviyyəsini yüksəltmək, 
məşğulluq imkanlarının təmin olunması və işsizliyin qarşısını almaqdan ibarətdir. Muxtar respublikanın 

müvafiq illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarını təhlil etdikdə görmək olur ki, bu proqramlar 
ərzaq təhlükəsizliyinin əldə edilməsi, istehsal və xidmət obyektlərinin səmərəliliyin artırılması, sosial 
müdafiənin gücləndirilməsi, kəndlərdə və ucqar ərazilərdə kiçik və orta biznes sahələrinin dəstəklənməsi 
baxımından geniş imkanlar ortaya çıxarır. Misal üçün, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, hazırda iqtisadi rayonun 
ən ucqar yerlərində belə sosial infrastruktur tam təşkil olunmuş, xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, xeyli 
sayda sahibkarlıq subyektləri yaranmışdır. Təsdiq olunmuş dövlət proqramlarına bəzi nümunələri göstərə 
bilərik. “2019-2023-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı 
ötən illərdən qalan tədbirlərin davam etdirilməsi, regionun iqtisadi imkanlarının gələcək illərdə daha da 

artırılması məqsədini daşıyır. Proqram özündə onlarla vəzifəni və tədbirlər planını birləşdirir. Yaxud da, ahıl 
vətəndaşların sosial təminatının yaxşılaşdırılması, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xidmətlərin 
göstərilməsi, əhalinin məşğulluğunun artırılması və digər istiqamətlərdə də qəbul olunan proqramlar sosial  
sektorun diqqətdə olmasından xəbər verir. Bundan başqa, aqrar sektorun müxtəlif sahələrində (kartofçuluq, 
meyvəçilik) keyfiyyətə nail olmaq və daxili bazarı təmin etmək, mədəniyyətin, elektron xidmətlərin, 
xalçaçılıq sənətinin, turizmin canlandırılmasına stimul vermək üçün də proqramlar qəbul edilmişdir. Muxtar 
respublika blokada vəziyyətində olması onun ərzaqla təmin olunması istiqamətində müəyyən çətinliklər 

ortaya çıxarır. Lakin bu məsələ də daim diqqətdə saxlanılmış və əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı 
üzrə proqram qəbul olunmuşdur. Regionda ərzaq təhlükəsizliyini tam bərqərar etmək üçün kənd 
təsərrüfatının irəli çəkilməsi əsas maraqlardan biridir. Kənd təsərrüfatı əhalinin ərzaq məhsullarına olan 
ehtiyacı, emal sənayesi sahələrinin xammala olan tələbatının qarşılanmasında mühüm yerlərdən birini tutur. 
İl ərzində muxtar respublikada yaradılan əlavə dəyərin təxminən üçdə biri aqrar sektorun payına düşür [2, s 
36]. Ancaq burada iqlim kontinentaldır, coğrafi şərait isə xeyli mürəkkəbdir. Bu da istər-istəməz aqrar sektor 
qarşısında bəzi maneələr ortaya çıxarır. Məhsulların saxlanılmasında, fəsildən fəsilə qorunmasında çətinliklər 

mövcuddur. Bunun üçün də son dövrlər ərzində istixana mərkəzləri, soyuducu anbarlarının yaradılması və 
təkmilləşdirilməsi işləri diqqətdə saxlanılır. Bu vasitə ilə hər mövsümə uyğun istehlak tələbini yerli 
məhsullar hesabına qarşılamaq nəzərdə tutulmuşdur. İqtisadi rayonda ərzaq təhlükəsizliyinin tam təmin 
olunması əsas prioritet məsələlərdəndir. Onu da qeyd edək ki, muxtar respublika əvvəlki illərdən fərqli 
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olaraq daxili bazarı demək olar ki, tam qida məhsulları ilə özü təmin etmək iqtidarındadır. 2015-ci ilin “Kənd 
təsərrüfatı ili” kimi elan edilməsi, 2020-ci ildə Aqrar Sığorta Fondunun təsis olunması, 2019-cu ilin “Ailə 
Təsərrüfatlar ili” elan olunması və digər layihələr ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində stabil tendensiyanın 
qarşıdakı illərdə də davam edəcəyinə şərait yaradır. 

Naxçıvanda xarici ticarətin fəaliyyətinin artırılması, turizmin inkişaf etdirilməsi, əlverişli sahibkarlıq 

mühitinin yaradılması, ailə təsərrüfatlarının inkişafı, ixracın stimullaşdırılması istiqamətində görülən işlər 
davamlı xarakter daşıyır. Regionun ixrac potensialının formalaşması üçün 2020-ci ilin “İxrac ili” kimi elan 
edilməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu və ya digər proseslər yerli mal və məhsulların ixracı 
imkanlarından faydalanmaq fürsətini ortaya çıxarır. Muxtar respublikanın əldə etdiyi imkanları və ehtiyatları 
hesabına daxili bazarını təmin etdiyi üçün xaricə də ixrac potensialı ön plana çıxır. Bu potensialın 
formalaşmasını onunla əlaqələndirə bilərik ki, burada illər boyunca müxtəlif sahələrdə məhsul istehsalının 

stimullaşdırılması üçün davamlı olaraq proqramlar qəbul olunmuşdur. Kiçik və orta biznesə göstərilmiş 
dəstək, ailə təsərrüfatlarının canlandırılması, kənd təsərrüfatı məhsulları üçün keçirilən festivallar, təşkil 
olunan yarmarkalar sahibkarlıq fəaliyyətinin, satış potensialının stimullaşmasına təkan vermişdir. Onu da 
qeyd edək ki, xarici ticarət fəaliyyətinin artmasında və turizmin canlanmasında da son illər ərzində 
yüksəlişlər müşahidə olunmaqdadır. Statistik məlumatlar göstərir ki, ticarət dövriyyəsində müsbət saldonun 
ilk dəfə meydana gəldiyi 2009-cu il ilə 2020-ci ili müqayisə etdikdə görərik ki, sonuncuda bu göstərici 510, 5 
mln. dollar olmuş, yəni təxminən 113 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. Digər yandan, istehsal olunmuş 
sənaye və kənd təsərrüfatı məhsul həcminə də baxsaq, nəzərdə tutulan müddət ərzində kənd təsərrüfatı 

məhsulu 2 dəfədən çox, sənaye məhsulu isə 3 dəfədən çox artmışdır [4]. 
Muxtar respublikada iqtisadi aktivliyin təmin olunmasında əsas rollardan biri də bankların üzərinə 

düşür. Burada çoxlu sayda banklar, filiallar və kredit təşkilatları fəaliyyət göstərir. Onlar fiziki şəxslərə, 
müəssisələrə, digər təsərrüfat subyektlərinə çoxsaylı xidmətlər göstərməklə istehsalda hərtərəfli əlaqələr 
meydana gətirirlər. 

Naxçıvanda sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində həyata keçirilən strategiya respublikada aparılan 
islahatlara müvafiq olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Sənaye sahəsində güclü infrastrukturun qurulması, əlverişli 
biznes və sahibkarlıq mühitinin yaradılması, texnoloji xidmət obyektlərinin təşkil olunması üçün yeni 
yaradılan Şərur Sənaye Məhəlləsini xüsusi vurğulamaq yerinə düşər. Sənaye məhəlləsi ölkə başçısının 
müvafiq fərmanı əsasında 2019-cu ildə yaradılmışdır. İlk əvvəl, burada bitki yağlarının emalı, ofis 
avadanlıqları, corab istehsal etmək üçün sahələrin yaradılması işləri həyata keçiriləcəkdir. Hesab olunur ki,  
müasir dövrdə regionda belə bir sənaye məhəlləsinin qurulması muxtar respublika üçün yerli tələbata uyğun  

malların istehsal olunması, bölgəyə investisiya layihələrinin gətirilməsi, ixrac potensialının formalaşması  
baxımından olduqca mühümdür. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün iqtisadi mühit hazırkı şəraitdə əlverişli hesab olunur.  
Region blokada vəziyyətində olsa da, həyata keçirilən tədbirlər və layihələr burada səmərəli imkanların 
yaradılmasında, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, istehsal edilən məhsul həcmində əhəmiyyətli 
yüksəlişlər yaratmışdır. Bu da gələcəkdə ixrac potensialının yaranmasına və ənənəvi sahələr üzrə məhsulların 
ixrac olunnmasına stimul verəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НАХЧИВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ибрагимов Е. 

 

Очень важно посмотреть на реформы, проводимые в нашей стране за последние годы, с точки 
зрения Нахчыванской Автономной Республики. Как и в других регионах, исследования в области 
социально-экономического развития оказали значительное положительное влияние. В статье 

http://www.statistika.nmr.az/


177  

представлена информация об экономической среде автономной республики. Были обсуждены 
некоторые принятые с этой целью государственные программы и затронуты вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности в автономной республике. Утверждается, что создание 
промышленной зоны в регионе откроет широкие перспективы для будущих экспортных 
возможностей. 

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, предпринимательство, 
государственные программы, социально-экономическое развитие, экспорт. 

 
SUMMARY 

 

EVALUATION OF ECONOMIC ENVIRONMENT IN NAHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

İbrahimov E.Y. 

It is very important to look through the reforms carried out in our country recent years from the aspect 
of Nakhchivan Autonomous Republic. As in other regions, the work done in the field of socio-economic 
development has had a significant positive impact. The article provides information about the economic 
environment in the autonomous republic. For this purpose, some of the adopted state programs are discussed, 

and the issues of ensuring food security in the autonomous republic are mentioned. Noted that the 
establishment of industrial zone in the region will create broad prospects for future export opportunities. 

Key words: Nakhchivan Autonomous Republic, entrepreneurship, state programs, socio-economic 
development, export 

 

 

MÜSTƏQİLLİYİN İLK İLLƏRİNDƏ SUMQAYIT ŞƏHƏRİNDƏ SƏNAYENİN VƏZİYYƏTİ 

 

İbrahimzadə M.B. 
Sumqyıt Dövlət Universiteti 
mehin.m.96@mail.ru 

 
 

Xülasə. Tezisdə Sovet rejiminin iqtisadi siyasətinin Sumqayıt sənayesinə təsiri, Azərbaycan 
Respublikasının müstəqillik qazandıqdan sonra Sumqayıt sənayesində yaşanan böhran, xarici iqtisadi və  
ticarət əlaqələrinin zəifləməsi, fəaliyyətinin dayandırılması Bəzi sənaye, maliyyə böhranının təsirini göstərir.  
İnflyasiyanın Sumqayıt sənayesinə təsiri, ümumi böhran nəticəsində Sumqayıt sənaye məhsullarına tələbatın 
azalması, ehtiyatların yığılmasının sənayenin inkişafına təsiri, istehsalın inkişafı üçün bir sıra tədbirlərə  
baxmayaraq istehsalın illik azalması. , Sovet vaxtı və insan sağlamlığı. İqtisadiyyata ziyan vuran bəzi sənaye 
sahələrinin bağlanması ilə bağlı tədbirlər müzakirə edildi. 

Açar sözlər: Sumqayıt, sənaye, müstəqillik, istehsal sahələri, iqtisadi böhran, xarici iqtisadi əlaqələr. 

XIX əsrin əvvəllərindən çar Rusiyasının, XX əsrin 20-ci illərindən isə sovet Rusiyasının 
müstəmləkəsinə məruz qalan Azərbaycan iqtisadiyyati-xüsusilə də sənayesi müstəmləkəçi rejimin maraqlara 
uyğun olaraq inkişaf əvəzinə amansız şəkildə istismara məruz qalmışdır. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatından 
gələn gəlir Azərbaycan xalqının maddi rifahının yüksəldilməsinə deyil, Rusiyanın müstəmləkə xarakterli 
maraqlarının təmin edilməsinə xidmət edirdi. Ona görə də bu zaman çərçivəsində müstəmləkəçi rejimin 
fəaliyyəti yeni texnologiyanın tətbiqinə deyil, demək olar ki, daha çox gəlir əldə etməyə yönəldilmişdir.  
Bütün bunların nəticəsi olaraq XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından sovet rejimində başlayan iqtisadi və 
siyasi böhranlar və İttifaqa daxil olan xalqların milli-azadlıq mübarizəsinin təsiri ilə ədalətsizlik əsasında 

qurulan Sovet İttifaqının dağılmasına və müstəmləkə rejiminə məruz qalan milli respublikaların müstəqilliyiə 
nail olmasına gətirib çıxardı. 

“Müstəqillik əldə etdikdən sonra sovet rejimi dövründə quraşdırılmış və vaxtı keçmiş kimya sənayesi 
müəssisələri ləğv edilərək onların əvəzində yeni, dünya standartlarına uyğun neft-kimya müəssisələri 

quraşdırılmışdır ki, bunlar da ekoloji baxımdan demək olar ki, zərərli deyildir və Azərbaycan sənayesinin 
inkişafına müsbət təsir göstərir.”[3 s.6] 

Müstəqilliyə qədər sənaye kompleksinin inkişafı birtərəfli sosial sahənin ehtiyaclarından təcrid 
edilmiş şəkildə aparılmışdır. 1992-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Sumqayıt şəhərinin birlik və 
müəssisələrinin təsərrüfat əlaqələrinin maliyyə sisteminin pozulduğu, xammal və material təchizatının aşağı 
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səviyyədə olduğu, qiymətlərin durmadan artdığı bir şəraitdə işləmiş, nəticədə sənaye məhsulu istehsalı 
azalmışdır. 

“9 ayda (1993-cü ilin yanvar-sentyabr ayları) müqayisəli qiymətlərlə istehsal olunan sənaye 
məhsulunun həcmi 6,1 mlrd. rubl təşkil etmişdir ki, bu da keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,0 faiz və 

ya 2,1 mlrd. azalmışdır. cari ilin sentyabr ayında həmin qiymətlərlə 456,5 mln. rublluq sənaye məhsulu 
istehsal olunmuşdur ki, bu hesabat avqust ayına nisbətən 10,3 mln. rubl və ya 2,2 faiz azdır”[1]. 

Hesabat dövründə şəhərin əksəriyyət müəssisələri müqayisəli qiymətlərlə məhsul istehsalının həcminin 
keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə aşağı salmışdır. Ilin əvvəlindən istehsal ounan sənaye məhsulunun 
həcminin aşağı düşməsinin əsas səbəbi xammal və material ehtiyatlarının çatışmaması, müəssisələr və 
regionlar arasında iqtisadi əlaqələrin pozulması idi 

“Sumqayıt güclü sənaye potensialına malik əlvan və qara metallurgiya, kimya və neftkimya, 
komprossorlar, cihazqayırma, polimer və tikinti materialları, aşqarlarlar, qida kompleksləri və s. böyük  
istehsal sahələrinə malikdir”[2 s.148]. 

1993-cü ildə Sumqayıt şəhərinin müəssisələri təsərrüfat əlaqələrinin pozulduğu, xammal və təchizatın 
aşağı səviyyədə olduğu, qiymətlərin artdığı və maliyyə sisteminin pisləşdiyi bir şəraitdə fəaliyyət 
göstərmişlər. Həmin dövrdə qüvvədə olan faktiki qymətlərlə 158,6 milyard rublluq sənaye məhsulu istehsal  
olunmuşdur ki, 1992-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 349 faiz təşkil etmişdir. Əldə olunan artım şəhərin 

sənaye müəssisələrində buraxılan məhsulların “çəkisinin” deyil, son vaxtlar qiymətlərin sıçrayışla artması ilə 
əlaqədardı. Odur ki, o zaman xalq təsərrüfatının bəzi sahələrində istehsal edilən məhsulun dəyərini əvvəlki 
illərə nisbətən dəqiqləşdirmək məqsədilə “müqayisəli qiymətlərlə” göstəricisi tətbiq edilmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, müqayisəli qiymətlərlə il ərzində sənaye məhsulunun həcmi 7,8 milyard rubl təşkil  etmişdir. 
Əvvəlki illə müqayisədə istehsalın həcmi 30 faiz və ya 3,3 milyard rubl azalmışdır. 

Xalq təsərrüfatının güzgüsü hesab olunan kimya sənayesi eyni bir adda təbii xammaldan yüzlərlə növ 
müxtəlif məhsullar almaq imkanına malikdir. Respublikamızın təbii imkanları nəzərə alınmaqla 50-ci 

illərdən etibarən çox sürətlə inkişaf etməyə başlayan, 250 adda məhsul istehsal etməyə imkan verən 1,2 
milyrd ABŞ dolları həcmində əsaslı fonda malik olan mövcud kimya və neft-kimya kompleksinin çox geniş 
potensiala malik olduğunu nəzərə almalı onu müasir texnoloji tələblər baxımından dünya standartları 
səviyyəsinə çatdırmalıyıq. Sumqayıt qısa bir müddətə-cəmi qırx il ərzində nəhəng sənaye mərkəzinə çevrilib. 
Burada onlarla kimya və neft-kimya istehsalatı istifadəyə verilib. Sumqayıtda bu zaman sənaye 
müəssisələrinin sürətlə artması ilə yanaşı əhalinin məskunlaşması və şəhərin böyüməsi prosesi də gedirdi. 
Qısa bir müddət ərzində Sumqayıt Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən birinə çevrildi. Bu zaman sovet  

rejiminin məqsədi heç də Sumqayıt şəhərini böyütmək və abadlaşdırmaqdan ibarət deyildi. Məqsəd 
Sumqayıtda sənayeni-xüsusilədə kimya sənayesini inkişaf etdirmək və daha çox gəlir əldə etməkdən ibarət 
idi. Hətta bir şox istehsal sahələri vardır ki, insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab edilirdi. Ona görə də həmin 
istehsal sahələrin Sumqayıtda sınaq müddətini keçdikdən sonra SSRİ-nin digər ərazilərində tikilirdi. 

“Keçmiş İttifaq Respublikaları ilə iqtisadi əlaqələrin pozulması, davam edən iqtisadi blokada şəhərin 
sənaye müəssisələrinin işinə ağır zərbə vurmuşdur. Təkcə son 4 ildə (1994-1995-ci illər) istehsal olunan əsas 
məhsulların həcmi, o cümlədən polad boru 20 dəfə, ilkin alüminium 3,9 dəfə, kauçuk və lateks 27 dəfə, 
sulfanol 22 dəfə, yuyucu vasitələr 12 dəfə azalmışdır. 1994-cü ilin 11 ayı ərzində müqayisəli qiymətlərlə 

sənaye məhsulu istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 38 faiz aşağı düşmüşdü.”[5] 
Bu səbəbdəndir ki, istehlakçılara məhsul satışının həcmi də xeyli azalmışdır. Bütün bular isə sənaye  

müəssisələrinin maliyyə vəziyyətini olduqca çətinləşdirmişdir Müəssisələrin az mənfəətlə işləməsi şəhər 
büdcəsinin kəsirdə qalmasına, sosial sahələrin, o cümlədən şəhər təsərrüfatının təlabatdan xeyli az 
maliyələşməsinə gətirib çıxarmışdır. Iqtisadiyyatdakı mövcud gərginlik onsuz da ağır olan sosial sahədəki 
vəziyyəti daha da çətinləşdirmişdir. Mənzil fondunun əsaslı və cari təmirinə yönəldilən vəsait minimuma  
endirilmiş, bir çox sahələrin maliyələşdirilməsi isə tamamilə dayandırılmışdır. Sumqayıt sənayesində baş 

verən böhran öz təsirini sosial sahəyə də göstərmişdir. Təkcə mənzil problemi deyil yaranmış şərait digər 
sosial problrmlərin də yaranmasına səbəb oldu. 

1994-cü ildə bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq şəhər iqtisadiyyatının müxtəlif sahələri  
xammal və material təchizatının aşağı səviyyədə olduğu, qiymətlərin durmadan artdığı bir şəraitdə işləmiş,  
nəticədə məhsul istehsalı kəskin şəkildə azalmışdır. 

Sənaye məhsulu istehsalı müqayisəli qiymətlərlə 21,3 milyard manat təşkil etmiş, əvvəlki ilin eyni  
dövrü ilə müqayisədə 34,5 faiz və ya 11,3 milyard manat azalmışdır. Dekabr ayında həmin qiymətlərlə 1,3 

milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin eyni ayına nisbətən 64,7 faiz 
azdır. Hesabat dövründə şəhərin əksər sənaye müəssisəsində müqayisəli qiymətlərlə məhsul istehsalının 
həcmi keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə aşağı düşmüşdür. 1994-cü ildə qüvvədə olan faktiki qiymətlərlə 
istehsalın həcmi 107,5 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,3 dəfə 
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çox idi. Dekabr ayında 26.2 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur. Bu ötən ilin (1993-cü il) 
dekabr ayına nisbətən 3,1 dəfə çoxdur. 

Yuxarıda göstərilən rəqəmlərə əsasən ilk baxışdan Şəhərin əsas sənaye müəssisələrində məhsul 
istehsalının faktiki qiymətlərlə artımı istehsalın səviyyəsinin yüksələməsi anlamına gəlsə də bu elə deyil, 

aparılmış araşdırmaların nəticəsi olaraq bəlli olmuşdur ki, baş vermiş “artım” qiymətlərin sürətlə qalxması ilə 
əlaqədar idi. 

Şəhər (Sumqayıt) iqtisadiyyatının əsas hissəsini təşkil edən sənaye sahəsində əvvəlki illərə nisbətən 
istehsalın səviyyətsi aşağı düşmüşdür. Bəzi müəssisələrdə isə istehsalın səviyyəsi keçən ilin (1996-cı il) 
müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Istehsalın azalması əsasən sənayenin mühüm sahələri olan metallurgiya, 
yeyinti və yüngül sənaye sahələrində baş vermişdir. 

“Faktiki qiymətlərlə istehsal olunan məhsulun həcmi 701,8 milyard manat olmuş, keçən ilin (1996-cı 
il) müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 faiz, və ya 57,3 milyard manatlıq az məhsul istehsal olunmuşdur. 1996- 
cı ildə 343,3 milyard manatlıq məhsul satılmışdır ki, ümumi məhsul istehsalında onun xüsusi çəkisi 48,9 faiz 
olmuşdur. Az.BJZ-da əvvəlki dövrün müvafiq dövrü ilə müqayisədə polad istehsalı 90,4 faiz və 17,8 min 
ton, polad borular 73 faiz və ya 2,8 min ton azalmışdır. Metallurgiya kompleksinin anbarlarında 143 ton 
polad borular, 1ton ilkin alüminium yığılıb qalmışdır.”[4] Il ərzində istehsal olunmuş məhsulların 50,1 faizi 
anbarlarda yığılıb qalmışdır. Şəhər sənayesinin metallurgiya kompleksinin müəssisələrində bütün növ 

məhsullar üzrə istehsal aşğı olmuşdur. 
Nəticə. Azərbaycan 1991-ci ildən müstəqilliyini əldə etsədə müstəqilliyin ilk illərində digər sahələrdə 

oduğu kimi sənaye sahəsində ciddi problemlər var idi. Bu problemlərin əsas səbəblərindən biri xarici 
ölkələrlə-ilk növbədə Rusiya ilə əlaqələrin kəsilməsindən irəli gəlirdi. Çünki sovet rejimi dövründə müttəfiq 
respublikalar arasında siyasi əlaqələrlə yanaşı iqtisadi əlaqələr də elə qurulmuşdur ki, bir-birindən asılı 
vəziyyətdə idi. Məsələn heç bir ehtiyac olmadan xammal respublikanın birində idisə emal sənayesi digər 
respublikada təşkil edilirdi. Bütün bunlar məqsədli şəkildə qurulmuşdur ki, müsəqilliyin yolunu kəsə 

bilsinlər. Respublikaların müstəqil yaşamalarının qarşısı alınsın; 
-SSRİ-yə daxil olan respublikalar içərisində müstəqil şəkildə özünü təmin etmək baxımından daha çox 

imkanlara malik olan Azərbaycanda belə bu problem mövcud idi. Sovet rejimi zamanı Sumqayıt sənayesinin 
işini təşkil etmək üçün bir sıra sənaye sahələri üzrə xammal və avadanlıqlar xarici ölkələrdən gətirilirdi. 
Sovet rejimi dağıldıqdan sonra əvvəllər SSRİ-yə daxil olan respublikalar müstəqillik əldə etmiş və bu 
əlaqələr demək olar ki, tamamilə kəsilmişdir. Çünki müstəqilliyə qədər bu əlaqələri tənzimləyən mərkəzi 
hökumət idi. Mərkəzi hökumətin dağılması bu əlaqələrin kəsilməsinə gətirib çıxarmışdır; 

-Sumqayıtda zavodların böyük əksəriyyəti 60-70-ci illərdə quraşdırılmışdı. Ona görə də onlar istismar 
müddətini artıq başa vurduğu üçün həddindən artıq köhnəlmişdir. Yeni avadanlıqları gətirmək üçün əlaqələr 
yox idi; 

-Müstəqilliyini yanicə elan Azərbaycan Respublikasında maliyyə böhranı mövcud idi. Bir tərəfdən 
ölkə daxilində qiymətlərin qaxması, pulun dəyərdən düşməsi, digər tərəfdən xarici ölkələrlə iqtisadi-ticari 
əlaqələrin qurulmasında ciddi çətinliklər var idi; 

-sovet rejimi dövründə Sumqayıtda insan sağlamlığı üçün son dərəcə zərərli olan bir sıra istehsal  

sahələri var idi. Hətta Sumqayıt zərərli istehsal sahələri baxımından sınaq poliqonuna çevrilmişdir. 
Sumqayıtın ekologiyasına ciddi zərər verirdi. Ona görə də müstəqillik əldə edildikdən sonra ilk illədən 
ekoloji baxımdan daha çox zərərli olan bəzi istehsal sahələrinin bağlanmasına qərar verildi. Bu da istehsal  
sahələrinin azalmasına səbəb olmuşdur; 

-müstəqilliyin ilk illərində həm daxili bazarda həm də xarici bazarda ciddi problemlə var idi. Xarici 
ölkələrlə iqtisadi-ticari əlaqələr kəsildiyi üçün sənaye məhsulları göndərmək mümkün deyildi. Azərbaycanda 
isə iqtisadi böhran iqtisadiyyatın bütün sahələrini bürüdüyü üçün Sumqayıt sənaye məhsullarına təlabat az 

idi. Sumqayıtda istehsal olunmuş sənaye məhsulları satılmadığı üçün gəlir gətirmir və məcburiyyət 
qarşısında qalan istehsalçılar bəzi sahələrdə məhsul istehsalını dayandırırdılar. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ СУМГАИТА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Ибрагимзаде М.Б. 

 

В тезис включает влияние экономической политики советского режима на промышленность 
Сумгаита, кризис в промышленности Сумгаита после обретения Азербайджанской Республикой 
независимости, ослабление внешнеэкономических и торговых связей, прекращение деятельности 
некоторых отраслей промышленности, влияние финансового кризиса, в Азербайджане на 
промышленность Сумгаита. Влияние инфляции на промышленность Сумгаита, снижение спроса на 

промышленную продукцию Сумгаита в результате общего кризиса, влияние накопления запасов на 
промышленное развитие, ежегодный спад производства, несмотря на ряд мер по развитию 
производство, советское время и здоровье человека. Обсуждались меры по закрытию некоторых 
производств, наносящих вред экономике. 

 
SUMMARY 

 

SUMGAIT BRANCHES IN THE FIRST YEAR OF INDEPENDENCE 

Ibrahimzade M.B. 

 

The thesis includes the impact of Soviet economic policy on Sumgait industry, the crisis in Sumgait 
industry after the independence of the Republic of Azerbaijan, the weakening of foreign economic and trade 

relations, the cessation of some industries, the impact of the financial crisis in Azerbaijan on Sumgait 
industry. The impact of inflation on Sumgait industry, the decline in demand for Sumgait industrial products 
as a result of the general crisis, the impact of stockpiling on industrial development, year-on-year decline in 
production despite a number of measures to develop production, Soviet-era and human health The measures 
taken to close some production facilities, which are harmful to the economy, were discussed. 
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Xülasə. Qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən olan aqrar sektorun inkişafı əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəlməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən ölkə başçısının aqrar 
sektoru daim diqqət mərkəzində saxlaması vurğulanır, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında son illər 
ərzində aqrar sənaye kompleksinin inkişaf strategiyası, dünya bazarlarına inteqrasiya zamanı beynəlxaq 
təcrübəyə əsaslanmanın vacibliyi, həmçinin Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramlarının kənd 
təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məsələlərini açıqlayır və sosial- 
iqtisadi əhəmiyyətini göstərir. 

Açar sözlər: Dövlət Proqramları, prioritet, investor, investisiya, rəqabətədavamlı, aqrar sektor 

1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası müstəqil siyasət aparmaqla yanaşı 
iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını da gerçəkləşdirir. İnzibati amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatına 
keçid ölkəmizdə ilkin olaraq məhz aqrar sektorda başlamışdır. Siyasətin əsas istiqaməti aqrar sektorda köhnə  
idarəetmə sistemini ləğv edərək bazar iqtisadiyyatına yeni bir idarəetmə quruluşuna keçid etməklə yanaşı  
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək idi. Bu isə öz növbəsində həm sosial, həm də iqtisadi məna daşıyır. 

Bazar iqtisadiyyatı sisteminə uyğun sosial-iqtisadi idarəetmə üsullarından istifadə etməklə, ölkə əhalisinin 
ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsini, həmçinin ərzaq məhsullarının ixrac potensialını artırmaq mümkündür. Təbii 
ki, bu halda respublikamızın aqrar sektorunun xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, beynəlxalq təcrübədən istifadə  
etmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təkcə aqrar 
ərzaq kompleksinin inkişafından deyil, həm də gəlir səviyyəsindən asılıdır. 
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Bu gün ölkəmiz sosial-iqtisadi həyatın demək olar ki, bütün sahələrində geniş, əhatəli və dinamik 
inkişaf yolunu rəhbər tutur. Belə bir inkişaf yolunun intensiv surətdə davamlılığını təmin edə bilmək üçün 
milli iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində vacib və məqsədyönlü şəkildə islahatlar icra olunmaqla yanaşı,  
layihələrin həyata keçirilməsinə də diqqət ayrılır. Eyni zamanda, ölkə rəhbərliyi tərəfindən operativ şəkildə 
beynəlxalq sosial-iqtisadi, siyasi tendensiyaya əsaslanan dünya bazarına rəqabətqabiliyyətli məhsulların 

çıxarılmasını təmin edə biləcək tədbirlər icra olunur. Aqrar sektorun inkişafını hər zaman diqqət mərkəzində  
saxlayan Azərbaycan höküməti regionların inkişafı və qeyri-neft sektorunun ÜDM-dəki xüsusi çəkisini 
davamlı olaraq artırılması üçün çalışır. 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının genişləndirilməsi, aqrar sektorda, qeyri-neft 
sektorunun inkişafının sürətləndirilməsində, vətəndaşların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında, emal 

sənayesində keyfiyyətli, rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalında müsbət göstəricilərin əldə olunması məhz  
dövlət proqramlarının məqsədyönlü şəkildə həyata kecirilməsinin nəticəsidir. Eyni zamanda dövlət 
proqramlarının qəbulu Arbaycan Respublikasına mövcud bazarla yanaşı Avropa ölkələri bazarlarına 
çıxmağına da şərait yaratdı. 

Məqsədli şəkildə həyata keçirilən dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş hər bir tədbir, tikiləcək 
obyektin ünvanı, onun icrasından məsul olan təşkilat və maliyyə dəstəyi göstərilir. 

1995-ildən başlayaraq keçirilən aqrar islahatlarda müsbət yöndə xeyli dəyişikliklər olmuşdur ki, bu 
barədə “Aqrar islahatın əsasları haqqında” dövlət qanununda göstərilir ki, islahatın məqsədi aqrar sahənin 

böhrandan çıxarılması, iqtisadiyyatın sabitlənməsi və əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. 
Dövlət aqrar sahənin inkişafı yolunda bir çox metodlardan istifadə edir. Buna misal olaraq həm sahəvi, 

həm də ərazi miqyasında iqtisadi, siyasi, mənəvi, inzibati-psixoloji və s. metodları demək olar. Bütün bu 
metodların həyata keçirilməsində regionların rolu danılmazdır. Bu proseslərdə əsas məqsəd ölkənin ayrı-ayrı 
regionları arasında olan fərqi götürmək, mövcud potensialdan səmərəli istifadə etmək, yeni iş yerləri açmaq 
və iqtisadi sahələrin dayanıqlılığını təmin etmək və digər tədbirləri həyata keçirməkdir [5]. 

Dövlət Proqramında qəbul olunmuş rayonlaşma təsnifatı regionların hazırki potensialından istifadə  

etməklə iqtisadiyyatın sahələr üzrə ixtisaslaşma dərəcəsini və quruluşunun daha da təkmilləşmiş formada 
inkişafını nəzərdə tutur. “Azərbaycan Respublikası Regionların 2014-2018-ci illərdə Sosial-İqtisadi İnkişafı 
Dövlət Proqramı” nın əsas məqsədi qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirməklə yanaşı onun çoxşaxəli, 
tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa və əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağa nail olmaq 
üçün nəzərdə tutulub. Bununla belə qənaətə gəlirik ki, həm regionların inkişafı ilə əlaqədar Dövlət 
Proqramının qəbulu və ərazilərdə yeni idarəetmə orqanlarının yaradılması bizə aqrar islahatlardan xəbər 
verir. Aqrar sahənin bazar münasibətlərinə keçirilməsi ilə kənd təsərrüfatında islahatlar aparılması 

mülkiyyətin və təsərrüfatçılıq sahələrinin inkişaf etdirilməsi, idarəetmədə isə iqtisadi üsullara üstünlük 
verilməsi və bu sahədə investisiya qoyuluşunun artırılması sahəsində böyük addımlar atılmışdır [6]. 

İnamlı, etibarlı və iqtisadiyyatı güclü dövlətlərə kapital axını sərbəst və müdaxiləsiz hərəkət edir. Qeyd 
olunduğu kimi iqtisadiyyatın gəlirli sahələrinə kapital axını daha çox hərəkət etdiyi üçün artıq, aqrar emal 
sahəsində də köhnə və daha sadə konstruktiv texnologiyalardan imtina edilərək ən müasir tələblərə cavab 
verən beynəlxalq standartlara uyğun rəqabət qabiliyyətinə malik, keyfiyyətli məhsul istehsal edən layihələr 
tətbiq olunur. Belə layihələrin son məhsulu sadəcə daxili bazarda deyil xarici bazarlarda da problemsiz  
qarşılanır. Hazırki dövrdə keyfiyyətli məhsul istehsalı uğrunda ərzaq məhsulları istehsalçıları arasında 

sağlam rəqabət gedir. Gəncə, Qazax, Ağstafa, Bakı, Naxçıvan, Lənkəran və Azərbaycanın digər məhsuldar 
şəhər və rayonlarında istehsal olunan ət və süd, meyvə və tərəvəz məhsulları öz alıcılarını iri şəhərlərin 
pərakəndə ticarət obyektlərində gözləyir. 

Aqrar sahələrin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də əhalinin ərzaq məhsullarına olan təlabatının 
ödənilməsidir. Əhalinin yüksək səviyyədə ərzaqla təmin olunması prosesi aqrar sahədə yüksək inkişafdan və 
bu sahədəki idarəçilik sisteminin düzgün təşkil olunmasından asılıdır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq 
Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə islahatların aparılması 

problemləri həll edilərkən ölkənin əsas istehsal sahələrindən biri olan aqrar sferada islahatların üstün 
aparılması nəzərdə tutulmuş və islahatlar ilk növbədə məqsədli dövlət proqramları əsasında həyata 
keçirilmişdir. Eyni zamanda, hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Məqsədyönlü şəkildə aqrar 
sferanın inkişafının sürətləndirilməsini əsas məqsəd olaraq qarşıya qoyan dövlət proqramları ilə əlaqədar 
olaraq torpaq və əmlak özəlləşdirilmiş, ictimai mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfatlar qanunauyğun formada ləğv 
edilmiş, aqrar islahatların aparılmasının normativ-hüquqi bazası və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfatlar 
yaradılmış, aqrar sahibkarlıq fəaliyyəti formalaşmışdır. 

Ölkəmizdə sosial-iqtisadi həyatın hər bir sahəsində geniş və hərtərəfli inkişafı üçün bir sıra islahatlar 
keçirilir, layihələr icra olunur və ümumi daxili məhsulların rəqabətə davamlılığını təmin etmək üçün bir çox 
addımlar atılır. 
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2003-2013-cü illər ərzində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 3,3 dəfə, eyni zamanda meyvə- 
tərəvəzin emal məhsullarının ixracı 2,5 dəfə artmışdır. 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının sürətlənməsində, 
əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha da yaxşılaşmasında, həmçinin ölkənin gələcək illərdə də dayanıqlı 

inkişafının möhkəm təməlinin yaradılmasında ölkə başçısı tərəfindən müəyyən olunmuş siyasətin icrası öz 
bəhrəsini vermişdir. Hazırda aqrar sektorda islahatların birinci mərhələsi başa çatmış, müxtəlif mülkiyyət  
formasına aid təsərrüfat qurumları formalaşdırılmış, azad sahibkarlıq və azad rəqabət mühiti formalaşdı.  
Respublikanın aqrar sferasında bazar iqtisadi münasibətlərinə tam uyğun, onun tələblərinə cavab verən 
qanunvericilik bazasının formalaşması bunların təmin edilməsində həlledici rol oynamışdır [3, s.13-16]. 

2014-cü il yanvarın 1-dən ölkə başçısının qanunvercilik təşəbbüsü əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarına tətbiq edilən vergi güzəştlərin müddətinin daha 5 il müddəti ərzində uzadılması bu sahənin  

inkişafı üçün geniş imkanlar açmışdır. 
Yüksək məhsuldarlığın təminatı, fermer fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə dövlət dəstəyinin 

verilməsinin və ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmağın vacibliyi 2014-cü il 16 yanvar tarixli “Kənd təsərrüfatı və 
ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” adlı 
sərəncamda önə çəkilərək diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Göstərilənlərin nəticəsidir ki, Azərbaycanın aqrar sferasında bazar münasibətlərinə əsaslanan istehsal 
və xidmət sahələri yaradılmış, istehsalın artırılmasına, səmərəliliyin yüksəldilməsinə, xidmətlərin 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını maddi marağın artırılmasına real şərait təmin edilmişdir. Həmçinin 
ölkəmizin münbit şəraitdə olması və məhsuldar torpaq sahələrinin olması, çox çeşidli və keyfiyyətli məhsul  
istehsalı üçün əlverişli imkanlar yaratmışdır [8]. 

Avropa İttifaqının cəlb etdiyi beynəlxalq ekspertlərin təklif etdiyi metodologiya əsasında kənd 
təsərrüfatı siyasətinin əsas prinsiplərini, strateji hədəfləri və prioritetləri özündə əks etdirən "Azərbaycan 
Respublikasının aqrar-sənaye kompleksinin inkişaf strategiyası" layihəsi hazırlanmışdır. Strategiyaya əsasən, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və emalı üçün özəl təchizat və satış bazalarının, ticarət şirkətlərinin 

və avtomobil soyuducu parklarının yaradılması, Bakı rayonlarında və böyük şəhərlərdə ixtisaslaşdırılmış 
"fermer mağazaları" və "yaşıl marketlər" şəbəkəsinin yaradılması və kənd təsərrüfatının stimullaşdırılması və  
daxili bazarın qorunmasını gücləndirmək əsas məsələlər olaraq qeyd olunmuşdur [7, s.10]. 

2014-cü ilin ölkə ərzisində “Sənaye ili” elan edilməsi aqrar sənaye komplekslərinin yaradılması 
istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Sahibkarların səmərəli fəaliyyəti üçün ölkəmizdə bir sıra islahatlar və dövlət proqramları həyata 

keçirilmişdir. Həyata keçirilən bu islahat və məqsədli dövlət proqramlarının xarakterik xüsusiyyətlərindən və 
üstünlüklərindən biri ondan ibarət olmuşdur ki, kənd təsərrüfatında torpaq sahələri və bütün əmlak, texnika  
özəlləşdirilərək sahibkarların istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasında sahibkarların səmərəli 
fəaliyyəti üçün bütün mümkün imkanlar yaradılmışdır. Əmlakın özəlləşdirilməsi prosesi həyata keçirilən 
aqrar islahatların qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri idi. Normativ-hüquqi baza əsasında əmlak 
özəlləşdirilərək, sahibkarların istifadəsinə verilmişdir. Ölkəmizdə son zamanlar daha geniş miqyaslı aqrar 
layihələr həyata keçirilməyə başlamışdır. Bazar tələblərinə cavab verən, yüksək gəlir gətirən bu layihələr 
keyfiyyət və struktur dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur. Yeni texnologiyalar əsasında tikilən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının emalı müəssisələri “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq 
çoxlu kapital qoyuluşu hesabına başa gəlir. Ölkəmiz həm daxili, həm də xarici investorlar üçün etibarlı  
tərəfdaş sayılır. Bu da öz növbəsində Azərbaycanın reytinqinin dünya ölkələri arasında yüksək olmasına  
səbəb olur. Həyata keçirilən layihələrdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Milli İnvestisiya Şirkətləri ilə  
yanaşı, xarici investorlar da iştirak edir. Ölkədə aqrar sektorun inkişafını artırmaq məqsədilə 2016-ci ildə 
regionlarda stimullaşdırıcı tədbirlərin keçirilməsi prosesi intensivləşdirilmişdir. Ölkə əhalisinin keyfiyyətli  
ərzaqla, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunması istehlak bazarının təhlükəli və normativ tələblərə 

cavab verməyən məhsullardan qorunması, istehsalçıların hüquqlarının qorunması aqrar siyasətin tərkib 
hissələrindən biridir. 

Milli iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrinin inkişafında müsbət dəyişikliklər özünü göstərsə 
də, ancaq fikrimizcə, qeyri-neft sektorunun, xüsusən də aqrar sektorun inkişafı daha vacib istiqamət olaraq 
əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Beləliklə, bu məsələyə qeyri-neft və neftli iqtisadi inkişaf modelləri 
baxımından yanaşdıqda, təbii ki, aqrar sektorun mühüm strateji mövqeyi yenidən yada düşür. Belə ki, ölkədə 
indiyə qədər qəbul edilmiş dövlət proqramlarının və konsepsiyalarının həyata keçirilməsi baxımından bu 

istiqamət birbaşa qida və emal sənayesinin inkişafında ön sıradadır. Bu səbəbdən aqrar sektorda sosial və 
iqtisadi amillər nəzərə alınmaqla idarəetmənin təkmilləşdirilməsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [2, s.18-21]. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında daxili bazarı qorumaq məqsədilə 
rəqabətədavamlı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal olunması, həmçinin xarici bazara çıxış imkanı 
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qazanmaq üçün ekoloji təmiz məhsul istehsalını və regionların xüsusilə də kənd yerlərinin tarazlaşdırılmış  
inkişafı qarşıya qoyulmuş hədəflərdəndir. Məhz bu Konsepsiya da qarşıya qoyulmuş qeyd olunan hədəflərin 
reallaşdırılması öz əksini tapmışdır. 

Ölkənin ərzaq təminatında iqtisadi mexanizmlərdən səmərəli istifadə, aqrar sferada investisiya 

imkanlarının artmasına, aqrar bazarın keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxmasına yardımçı olur. Kənd 
təsərrüfatının istehsal sahələrin daxili və xarici bazarın tələblərinə uyğunlaşdırmaq, rəqabətə davamlı daha  
prioritet sahələr yaratmaq üçün iri həcmli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün kapital qoyuluşu  
önəmlidir. Kənd təsərrüfatında istehsal olunan ümumi daxili məhsulun strukturuna, aqrar sektorda aparılan 
islahatlar ciddi təsir göstərir. 

Regionlarda bir sıra aqrar emal kompleksləri tikilib istifadəyə verilmişdir. Misal olaraq Ağcabədidə 

“Atena” süd emalı şirkəti, Ağsuda “AzQranata” MMC, Qazaxda “Azərsun Holding” şirkətinin meyvə- 
konserv zavodu, Ağstafada “Aqroservis” MMC kimi müasir zavod komplekslərini göstərmək olar. Aqrar 
emal komplekslərinin təcrübəsi göstərir ki, qloballaşan dünyamızda ixracyönümlü qida məhsulunun 
istehsalında, sertifikatlaşdırılıb dünya bazarına çıxarılmasında bu zavod komplekslərinin tikilib istifadəyə  
verilməsi çox önəmlidir. 

Davamlı inkişafa aparan bu layihələrin əhəmiyyətli cəhəti ondadır ki, işçilərin əmək haqqı artır, 
əhalinin ərzaqla təminatı keyfiyyətcə yaxşılaşır, təsərrüfatlarda uzun müddətli inkişaf hədəfləri əldə olunur. 

Azərbaycanın regionlarında yaradılan aqrar biznesin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti vardır: 

1.Regionlarda inkişaf səviyyəsi tarazlaşdıqca, dayanıqlı istehsal mühiti yaranır; 
2.Regionların məşğulluq səviyyəsi yüksəldikcə kənd əhalisi daimi iş yeri ilə təmin olunur; 
3.Yerli və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə əhali təmin olunur; 
4.ÜDM-nin həcmi artdıqca, dövlət büdcəsinə əlavə gəlir daxil olur; 
5.Rəqabətədavamlı, yüksək keyfiyyətli ixrac olunan məhsulların çeşidi artır; 
6.Kəndli (fermer), ailə təsərrüfatları istehsal etdikləri məhsulu müqavilə əsasında münasib qiymətə 

sataraq, öz gəlirlərini artıra bilir. 

Regionlardakı aqrar sferanı yaxşılaşdırmaq məqsədilə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev yenilikçi 
şəxsiyyət olaraq, kreativ ideyalar irəli sürür və Azərbaycan Respublikası Regionlarının Sosial-İqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramlarını Prezident fərmanı ilə təsdiqlədi. Həyata keçirilən dövlət siyasətinin başlıca 
məqsədi əhalinin həyat səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmağa, ölkə iqtisadiyyatının, sahibkarlığın inkişafına 
nail olmaqdır. Ölkə iqtisadiyyatının Dövlət Proqramı ilə idarə olunmasına, tədbirlərin dəqiq və keyfiyyətlə  
yerinə yetirilməsinə dövlət başçısının nəzarət etməsi icraçıların məsuliyyətini daha da artırmışdır [4]. 

Son on ilin rəsmi statistikası respublikanın demokratik, sosial-iqtisadi, həmçinin ekoloji sahələrində 
əsas makroiqtisadi göstəricilərin sürətlə yaxşılaşdığını və inkişaf etdiyini göstərir. Əvvəlki uğurlara nisbətən 
bu illər ərzində əldə olunan uğurlar daha böyük olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
dünyanın “yuxarı orta gəlirli” və “yüksək insan inkişaflı” ölkələr qrupuna daxil oldu və sosial-iqtisadi inkişaf 
sahəsində rekord göstəricilər müşahidə edildi. 

“Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafına dair Dövlət Proqramı”nın yekunlarına həsr olunmuş 
konfranslarda Prezident İlham Əliyev ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əkin sahələrinin 
genişləndirilməsi, yeni texnika alınması, iri təsərrüfatların yaradılması, yeni suvarma kanallarının 

yaradılması, bölgələrdə aqrar potensialın güclənməsi üçün ixtisaslaşma məsələlərinin həll olunması, 
bölgələrdə kənd təsərrüfatı potensialının artırılması, aqrar sektorda İKT problemlərinin həlli və fermerlərin 
qeydiyyatı üçün elektron sistemin yaradılması kimi məsələlərə hər zaman toxunur. Ölkə başçısının 
çıxışlarında bir daha görmək olur ki,yaxın zamanlarda bu sahələrdə ciddi addımlar atılması və regional 
inkişafın səmərəli inkişaf istiqamətləri, bu sistemin təkmilləşdirilməsi və müasir idarəetmə metodlarının 
tətbiqi üçün yeni imkanların yaradılması diqqət mərkəzində saxlanılır [1, s.602]. 

Son illər ölkəmizin regional siyasətinin aparılmasının başlıca səbəbi demokratik dövlət quruculuğunun  

inkişafı dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyadır. Bununla belə iqtisadiyyatdakı digər sahələr kimi aqrar sahədə 
də dövlət tənzimləməsi həm praktik baxımdan, həm də elmi-nəzəri baxımdan xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Dövlət Proqramının inkişafının prioritet istiqamətləri, əsas məqsədi: regionların bərabər inkişafı, ölkə 
iqtisadiyyatının, infrastrukturunun, kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafı, təsərrüfatların maliyyə, 
maddi və texniki təminatının tənzimlənməsi, işsizliyin, yoxsulluğun səviyyəsini aşağı salmaq idi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО СЕКТОРА (2003-2017) 

Исаев А.И. 

 

Развитие сельскохозяйственного сектора, который является одним из основных направлений 
ненефтяного сектора, привело к повышению уровня жизни и созданию новых рабочих мест. По этой 
причине Президент уделяет постоянное внимание сельскохозяйственному сектору, а также стратегии 
развития аграрной отрасли в Азербайджанской Республике в последние годы, важности опоры на 
международный опыт в интеграции в мировые рынки, а также совершенствованию. 
сельскохозяйственные и продовольственные рынки.объясняет проблемы и показывает их социально- 

экономическое значение. 
Ключевые слова: Государственные программы, приоритет, инвестор, инвестиции, 

конкурентоспособный, аграрный сектор 

 

SUMMARY 

 

ROLE AND IMPORTANCE OF MEASURES TAKEN IN THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR (2003-2017) 

Isayev A.I. 

 

The development of the agricultural sector, which is one of the main areas of the non-oil sector, has led 
to an increase in living standards and the creation of new jobs. For this reason, the President pays constant 
attention to the agricultural sector, as well as the development strategy of the agrarian industry in the 

Republic of Azerbaijan in recent years, the importance of relying on international experience in integration 
into world markets, as well as improving the agricultural and food markets. explains the issues and shows the 
socio-economic significance. 

Key words: Government Programs, priority, investor, investment, competitive, agricultural sector 
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Xülаsə. Dаvаmlı iqtisаdi inkişаfın təmin еdilməsi “Mаddi istеhsаl və xidmət sаhələri”ndə “Kеyfiyyət 

və kəmiyyət göstəriciləri sistemi”nin dаimа yеnilənməsini tələb еdir. Yаlnız bu yоl ilə inkişaf prosesini  

dəyişən rəqаbət mühitinə uyğunlаşdırmаq, iqtisаdi inkişаfın növbəti mərhələsinə kеçmək mümkündür. Bеlə  
еlmi-prаktiki mülаhizənin rеаllаşdırılmаsı isə biznеs sаhələrinin inkişаfınа dаir strаtеji məqsədlərə və 
hədəflərə müvаfiq оlаn innоvаsiyа pоtеnsiаlının səmərəli istifаdə еdilməsini zəruri еdir. 
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Biznеs prоsеslərinin, ümumilikdə biznеsin, о сümlədən, rеgiоnаl biznеsin təşkili innоvаsiyаlаrın 
tətbiqi ilə üzvi əlаqədə оlаn bir fəаliyyətdir. İnnоvаsiyаlаr tətbiq еdilmədən biznеsin inkişаfı mümkün 
dеyildir və , yаxud , innоvаsiyаlаr, məhz, biznеsin inkişаfınа, gеnişlənməsinə xidmət еdirlər. 

Biznеs prоsеslərinin xüsusiyyətləri, dövlətin iqtisаdi və sоsiаl sfеrаlаrdаkı rоlu dövlət iсrа hаkimiyyəti 

оrqаnlаrının innоvаsiyа prоsеslərindəki tənzimləyiсi funksiyаlаrını müəyyən еdirlər. Bu funksiyаlаr dövlət 
büdсəsinin fоrmаlаşdırılmаsı zаmаnı və , xüsusi fоndlаrın (dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının) vаsitəsi ilə 
iсrа еdilirlər. Dеməli, biznеsin inkişаfını və оnunla əlaqəli оlаn innоvаsiyа prоsеslərini həm dövlət, həm də 
qеyri-dövlət təşkilatlаrının vаsitəsi ilə mаliyyələşdirmək оlаr. 

Аçаr sözlər : dаvаmlı iqtisаdi fəаliyyət, rеgiоnаl biznеs, innоvаsiyа biznеsi, biznеs-prоsеsin təşkil 
еdilməsi, biznеsin təşkil еdilməsi fоrmаlаrı. 

Dünyа ölkələrinin iqtisаdi inkişаf tаrixinin müxtəlif mərhələlərini təhlil еtdikdə görmək оlаr ki, 
bütövlükdə iqtisаdiyyаtın və оnun bаzisini təşkil еdən biznеsin inkişаfı, məhz, еlm və tеxnikа yеniliklərinin 
tətbiq еdilməsi nətiсəsində mümkün оlmuşdur. Elmi-tеxniki inqilаblаr sеriyаsı ilə innоvаsiyаlаrın istеhsаlаta 
və сəmiyyətin həyаt fəаliyyətinin hərəkətvеriсi sаhələrinə tətbiq еdilməsi, biznеs prоsеslərinin dаhа sürətli 
və səmərəli təşkili nətiсəsində industriаl, pоstindustriаl, xidmət iqtisаdiyyаtlаrınа və infоrmаsiyа сəmiyyətinə  
xarakterik olan iqtisаdi sistеmlərin fоrmаlаşmаsı mümkün оlmuşdur. 

İnnоvаsiyа prоsеslərində dövlətin iсrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı qаrşısındа dövlət mənаfеlərinə uyğun оlаn 

strаtеji məqsədləri təyin еtmək kimi strаtеji vəzifə yаrаnır. İnnоvаsiyа prоsеslərini bir-biri ilə əlаqələndirmək 
və birgə fəаliyyətlərini təmin еtmək üçün dövlətin iсrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı vаhid tеxnоlоji mühit 
yаrаdırlаr. Аktuаl məsələlər vаxt-zаmаn və mаliyyə müstəvilərində kооrdinаsiyа оlunurlаr, həmçinin, 
biznеsin rəqаbət qаbiliyyətini güсləndirmək üçün müxtəlif güzəştlər, mükаfаtlаr və digər həvəsləndiriсi  
vаsitələr təyin edilirlər. İnnоvаsiyа risklərinin dövlətin iсrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı və xüsusi (özəl) qurumlаr 
tərəfindən sığоrtаlаnmаsı biznеsin stimullаşdırmаsında xüsusən  önəmlidir. 

İnzibаti-ərаzi vаhidlərində biznеs prоsеslərinin təşkil və innоvаtiv istiqаmətlərdə inkişаf еtdirilməsi,  
hеç şübhəsiz ki, оnlаrın gеtdiyi subyеktin hаnsı fоrmаdа təşkil еdilməsindən bilаvаsitə аsılıdır. Rеgiоnаl 
təsərrüfаtın müəssisələrinin ölkə iqtisаdiyyаtı üçün strаtеji əhəmiyyəti, оnlаrın iqtisаdi, idаrəеtmə, tеxnоlоji 
сəhətləri biznеsin təşkil еdilməsi məsələlərinə yеni yаnаşmаnı tələb еdən məqаmlаrdırlаr. Bunа görə də 
yаrаnmış şərаitdə rеgiоnаl inzibаti-ərаzi miqyаslаrındа biznеs-strukturlаrın fоrmаlаşmаsınа dаir yeni inkişaf 
layihələrinin sеçilməsi vасibdir. 

İqtisаdi fəаliyyət sаhələrində, о сümlədən rеgiоnаl səviyyədə biznеs-prоsеs bu və yа digər miqyаsdа 

hər hаnsı bir istiqаmətdə (mаliyyə-iqtisаdi, təşkilаti, sоsiаl, tеxniki-tеxnоlоji), ən yаxşısı isə bu istiqаmətlərin 
сəmi üzrə nətiсənin əldə еdilməsi məqsədini dаşıyır. Bu zаmаn bir-biri ilə əlаqəli bir sırа funksiyаlar və 
fəаliyyətlər həyаtа kеçirilirlər. Biznеs-prоsеs nətiсəsində əldə еdilən istеhsаl-tеxniki, mаliyyə-iqtisаdi 
göstəriсilər təsərrüfаtçılıq subyеktlərinin özləri və оnlаrın tərəfdаşlаrı, istеhlаkçılаrı və yаxud müştəriləri  
üçün müxtəlif dəyərlər yаrаtmаlıdırlаr. Bu аspеktdə biznеs prоsеsinin təşkilаti сəhətləri ön mövqеdə 
dаyаnırlаr. Аdətən, bu istiqаmətdə funksiyаlаrın rеаllаşdırılmаsı bir nеçə biznеs vаhidinin üzərinə düşür. 
Qеyd еdilən funksiyаlаrın iсrаsı prоsеsində biznеs vаhidləri bir-biri ilə rеsurs, mаliyyə, infоrmаsiyа 

mübаdiləsini аpаrırlаr, əlаqələndirməni (kооrdinаsiyаnı) təşkil еdirlər. Funksiyаlаrın və vəzifələrin bir qismi  
аrdıсıl yеrinə yеtirilir və “Ardıсıl-əlаqəli funksiyalar və vəzifələr qrupu”na aid edilir, digər qismi isə еyni 
vaxt-zаmаn kəsiyində gеrçəkləşdirilir ki, bu ümumi xüsusiyyətə görə “Pаrаllеl funksiyаlаr və vəzifələr 
qrupu”nu təşkil edir. 

Biznеs prоsеsləri bir təşkilаt dаxilində rеаllаşdırıldıqlаrı kimi, bir nеçə təşkilаtı dа əhаtə еdə bilərlər.  
Bu nöqtеyi-nəzərdən, birinсi qrupа аid еdilən biznеs prоsеslərinə “Təşkilаtdaxili biznеs prоsеslər”, ikinсi 
qrupa aid olanlara isə “Təşkilаtlаrаrаsı biznеs prоsеslər” dеyilir. 

Tаrixən ölkə iqtisаdiyyаtının böyük hissəsini əhаtə еdən rеgiоnаl təsərrüfаtın miqyаslаrını, sıx istеhsаl-

kооpеrаsiyа əlаqələrini, dаxili və xаriсi bаzаr sеqmеntlərində sаtış pоtеnsiаlının mövсudluğunu və sаirə 
sоsiаl-iqtisаdi təşkilеdiсilərini nəzərə аlаrаq biznеs-prоsеsin inkişаf еtdirilməsi istiqаmətində şərh еdilən, 
yəni, “Təşkilаtlаrаrаsı biznеs prоsеslər” çərçivəsində fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsi məqsədəuyğun görünür. 

Rеgiоnаl biznеsin yеni fоrmаlаrının tətbiq еdilməsinin kifаyət qədər gеniş еlmi-nəzəri, nоrmаtiv- 
hüquqi, dövlət himаyəsi bаzаları mövсuddur və iqtisаdiyyаtdа kеyfiyyət dəyişiklikləri bаş vеrdikсə оnlаrın 
fəаliyyətlərinin şаxələnməsi və dərinləşməsi imkаnlаrı çоxаlır. Hər hаnsı biznеs prоsеsinin inkişаfı, ilk 
növbədə, biznеs strukturunun fоrmаlаşmаsındаn аsılıdır. Bu istiqаmətdə ən səmərəli mеtоdlаrındаn biri kimi 

“Biznеsin inkubаsiyаsı mеtоdu” hеsаb еdilir. Tədqiqаtlаr göstərirlər ki, biznеs-inkubаtоr – yеni yаrаnmış və 
inkişаf mərhələsində оlаn kiçik və оrtа sаhibkаrlığı istеhsаl, infоrmаsiyа, mаliyyə və digər rеsurslаrlа təmin 
еdən və biznеs subyеktlərinin səmərəli fəаliyyətlərini təmin еtmək məqsədi ilə çеşidli xidmətlər göstərən 
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təşkilаti mоdеldir. Bu struktur dаxilində yеni fəаliyyətə bаşlаyаn müəssisələrə biznеsin təşkili məqsədi ilə və  
güzəştli şərtlər ilə müxtəlif xidmətlər (оfis xidmətləri, kоnsаltinq, mаliyyə vəsаitlərinin əldə еdilməsində 
köməklik, yеniliklərin təсrübə-yоxlаmа sınаqlаrı və tətbiqi şərаitinin təmini və sаirə) təmin еdilirlər. Biznеs- 
inkubаtоrlаr sаhibkаrlıq subyеktlərinin fоrmаlаşmаsınа xidmət еtməklə, biznеs prоsеsinin ilkin mərhələsində 
xərсlərin аzаldılmаsınа şərаit yаrаdırlаr. Müəssisənin biznеs-inkubаtоrdа fəаliyyəti müvəqqəti xаrаktеr 

dаşıyır və, bir qаydа оlаrаq, 3-5 “Təqvim ili” (yaxud “Maliyyə ili”) təşkil еdir. 
Sаhibkаrlığın bu infrаstrukturu əhаlinin məşğulluq və həyаt səviyyələrinin, rеgiоnlаrın iqtisаdi 

аktivliyinin yüksəldilməsi, kiçik müəssisələrin sаyının, оnlаrın rəqаbət qаbiliyyətinin аrtırılmаsı, bütövlükdə 
sаhibkаrlığın innоvаsiyа yönümünün təmin еdilməsi, müəssisələr аrаsındа kооpеrаsiyа əlаqələrinin 
yаrаnmаsı və möhkəmlənməsi kimi mühüm məsələlərin (vəzifələrin) həllinə xidmət еdir [7]. 

Məqsədindən (yеni iş yеrlərinin yаrаdılmаsı, innоvаsiyа yönümlü sаhibkаrlığın inkişаfı və sаirə) аsılı 
оlаrаq biznеs-inkubаtоrun bir nеçə fоrmаsı tətbiq еdilir. Rеgiоnаl biznеsin inkişаfı nöqtеyi-nəzərdən biznеs- 
inkubаtоrun növbəti fоrmаlаrının tətbiq edilməsi mümkündür : 

- sаhibkаrlığın fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа yönəldilmiş biznеs-inkubаtоrlаr. Biznеs-inkubаtоrun bu 
formasında yеni firmаlаrın yаrаdılmаsı prоsеsini sürətləndirmək məqsədi ilə sаhibkаrlıq fəаliyyətinə 
bаşlаyаnlаrа güzəştli şərtlər ilə оfislər iсаrəyə vеrilirlər və müxtəlif xidmətlər göstərilirlər; 

- yеni məhsul istеhsаlınа (xidmət göstərilməsinə) istiqаmətlənmiş tеxnоlоji biznеs- inkubаtоrlаr : 

аdətən, innоvаsiyа və tеxnоlоji mərkəzlərin, еlmi pаrklаrın təsis еdilməsi ilə yаrаdılаn inkubаtоrlаrın bu 
fоrmаsı yеni tеxnоlоgiyаlаrın inkişаfınа və оnlаrın tətbiqinin sürətləndirilməsinə xidmət еdir [6]. 

Tеxnоlоji biznеs-inkubаtоrdа sаhibkаrlıq fəаliyyətinə bаşlаyаnlаrа, еlmi-tеxniki sаhədə fəаliyyət 
göstərən iş аdаmlаrınа innоvаsiyа fəаliyyətlərinin həyаtа kеçirilməsi, istеhsаlatın yеni tеxnоlоgiyа əsаsındа 
təşkil еdilməsi üzrə güzəştli şərtlər ilə çеşidli xidmətlər göstərilirlər. Tеxnоlоji biznеs-inkubаtоrdа fəаliyyət 
göstərəсək müəssisələr, əsаsən, rеgiоnаl iqtisаdiyyаtın önсül sаhələrinin sаhibkаrlıq subyеktləri оlа bilərlər. 
Tеxnоlоji biznеs-inkubаtоrda inkişaf etdirmək üçün sеçilmiş müəssisələr ilə münаsibətlər xüsusi müqаvilə 

əsаsındа tənzimlənirlər. 
Kiçik və оrtа sаhibkаrlığın inkişаfındа biznеs-inkubаtоr özünü еffеktiv mоdеl kimi təsdiq еtmişdir. 

Müxtəlif ölkələrin hökumətləri biznеs-inkubаtоrlаrа ildən-ilə dаhа dа çоx sərmаyə qоyurlаr. Bu ölkələrdə 
biznеs-inkubаtоrlаrın yаrаdılmаsındа dаhа çоx yеrli özünüidаrəеtmə оrqаnlаrı mаrаqlıdırlаr, çünki, rеgiоnаl 
inkışаfdа inkubаtоrlаrın dаhа çоx əhəmiyyəti vаrdır. 

Biznеs-inkubаtоr insаnlаrı öz şəxsi biznеslərini qurmаğа mаrаqlаndırаn, yеni fəаliyyətə bаşlаmış 
müəssisələri nоvаtоr məhsullаr istеhsаlındа dəstəkləyən, müəssisələrin inkişаfınа təkаn vеrən mühiti yаrаdаn 

və innоvаsiyаlı biznеsin təşkil еdilməsində sаhibkаrlаrа yаrdımçı оlаn biznеs təşkilаtı , strukturudur. Biznеs- 
inkubаtоrlаr yеni fəаliyyətə bаşlаmış təşkilatlаrа müxtəlif sаhələrdə dəstək оlmаq məqsədi ilə fəаliyyət 
göstərirlər. Bəzi yеni yаrаnmış işgüzаr təşkilаtlаr fəаliyyətlərinin ilk mərhələlərində iqtisаdi mühitdə özlərini 
аrxаyın hiss еtmirlər, bu dа, ilk növbədə, təсrübəsizlikdən, kаdr və mаliyyə rеsurslаrının çаtışmаzlığındаn 
irəli gəlir. 

Hər hаnsı bir biznеsə bаşlаmаq üçün kifаyət qədər ilkin kаpitаlı оlаn fiziki və yаxud hüquqi şəxsə hələ 
sаhibkаr dеmək оlmаz. Məhz, bеlə bir şərаitdə, innоvаsiyа mərkəzlərinin, sənаyе pаrklаrının, tеxnоpоlislərın 
və, əsаsən, biznеs-inkubаtоrlаrın köməyinə еhtiyас duyulur. Biznеs-inkubаtоrdа sаhibkаr qısа təqvim-vaxt 

müddəti ərzində və, еyni zаmаndа, gələсək fəаliyyətində səhv аddımlаrdаn sığоrtаlаnаrаq işgüzаrlıq, biznеs 
kеyfiyyətlərinə mаlik оlа bilər. Biznеs-inkubаtоrlаr kiçik və оrtа sаhibkаrlığı еlə mühüm rеsurslаr ilə təmin 
еdirlər ki, müəssisələrin inkişаf pоtеnsiаllаrı əhəmiyyətli dərəсədə güclənirlər. Bu rеsurslаr müxtəlif 
xаrаktеrdə оlа bilərlər : pеşəkаr hаzırlıq xidmətləri, mаliyyə, insаn rеsurslаrı, kоmpyütеr şəbəkəsi və sаirə. 

Dünyа təсrübəsi göstərir ki, biznеs-inkubаtоrlаr nəinki kiçik və оrtа sаhibkаrlаrа dəstək оlurlаr, оnlаr, 
həm də lоkаl iqtisаdi sistеmlərə və iсmаlаrа müsbət təsir göstərirlər. 

Qеyd еtdiyimiz kimi , biznеs-inkubаtоrlаr yеni təsis edilmiş müəssisələrə və sаhibkаrlаrа biznеslərini 

qurmаqdа yаrdımçı оlurlаr, еlə bunа görə də Аzərbаyсаn Respublikasının rеgiоnlаrının intеnsiv iqtisаdi 
inkişаfı şərаitində biznеs-inkubаtоrlаr yеni sаhibkаr təbəqəsinin yаrаnmаsınа təkаn vеrə bilərlər. 

Biznеs prоsеsinin inkişаf еtdirilməsinin istiqаməti kimi biznеsin klаstеr fоrmаsını dа misаl gətirmək 
lаzımdır. Biznеsin təşkil еdilməsinin klаstеr fоrmаsı, əsаs-еtibаrı ilə, istеhsаl аmillərinə (ixtisаslаşmış əməyə,  
еlmi-tədqiqаtlаrа, münаsib соğrаfi vəziyyətə) və inkişаf еtmiş müvаfiq infrаstrukturlаrа əsаslаnır. Klаstеr 
dаxilindəki mаrkеtinq, tеxnоlоgiyаlаr və sаirə bu kimi ixtisаslаşmış infоrmаsiyаlаr çərçivəsində yаxınlıqlаr, 
mаlgöndərmələr və tеxnоlоgiyаlаr üzrə əlаqələr, dаimi şəxsi kоntаktlаr və iсtimаi təmаslаr işgüzаr 

infоrmаsiyа аxınlаrının qəbul еdilməsini аsаnşlаşdırırlаr. Bu sаhədə klаstеrin yаrаtdığı əsаs infоrmаsiyа 
üstünlüyü – istеhsаlçılаrın саri tələbаtlаrı hаqqındаkı infоrmаsiyаlаrı vаxtındа əldə еtməkdir. Tələbkаr 
sifаrişçilər , xüsusi ilə sаtış mərkəzləri, mütəmаdi оlаrаq klаstеrə оnun tərkib hissəsi kimi dаxil оlurlаr, 
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klаstеrin digər üzvləri isə sаtış mərkəzlərinin tələbаtlаrı hаqqındа infоrmаsiyаlаrı qəbul еdərək burаxılış  
həсmlərini plаnlаşdırırlаr. 

Klаstеrin tərkibində оlаn firmаlаrın istеhsаl аmillərindən istifаdə еtmələri ilə yаnаşı, klаstеrin 
iştirаkçılаrının hаmısının fəаliyyət növlərinin uzlаşdırılmаsı, qаrşılıqlı tаmаmlаnmаsı dа təmin еdilir. 

Klаstеrlərin dаxilində qаrşılıqlı münаsibətlərin qurulmаsındа önəmli rоl оynаyаn prinsiplərdən biri də 
klаstеrdаxili çеvik və birgə mаrkеtinq siyаsətinin hаzırlаnmаsıdır. Qаrşılıqlı iqtisаdi münаsibətlərdə оlаn 
firmаlаrın və sаhələrin vаhid idаrəеtmə şəklində tövsiyələr vеrməsi, tiсаrət sərgilərinin təşkili, prоspеkt- 
rеklаm jurnаllаrının, kаtаlоqlаrın nəşri, rеklаm şirkətləri yаrаtmаlаrı səmərəli sаtış mаrkеtinqini 
fоrmаlаşdırır. Birgə mаrkеtinq iqtisаdi fəаliyyət sаhələrində rеgiоnun nüfuzunu аrtırır, sifаrişçilərin (yаxud 
istеhlаkçılаrın) həmin rеgiоndа yеrləşən istеhsаlçıyа, yаxud tiсаrət firmаsınа üstünlük vеrməsi еhtimаlını 
yüksəldir. 

Klаstеr dаxilindəki firmаlаrın fəаliyyətlərinin dаhа dəqiq nizаmlаnmаsı, ixtisаslаşmа nətiсəsində 
tеxnоlоji prоsеslərin qаrşılıqlı tаmаmlаnmаsı prinsipi klаstеrin rəqаbətədаvаmlığının güсləndirilməsini təmin еdir. 

Klаstеrlərin təşəkkülündə, klаstеrdаxili qаrşılıqlı münаsibətlərdə iсtimаi birliklər, fоndlаr, qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrı ilə səmərəli əməkdаşlıq prinsipi, işgüzаr əlаqələrin qurulmаsı müаsir dövrdə əhəmiyyət kəsb еdən 
аmillərdəndirlər. Firmаlаr yеrlərdə, rеgiоnlаrdа xüsusi məşğulluq prоqrаmmlаrı çərçivəsində hаzırlаnmış kаdrlаrdаn, 
infrаstrukturlаrdаn, bələdiyyələrin tərkibində fəаliyyət göstərən nəzаrət və еkspеrt qruplаrının xidmətlərindən 
güzəştli tаriflər ilə istifаdə еtməklə məhsul, iş və xidmətlərinin mаyа dəyərlərini аşаğı sаlmаq imkаnı əldə еdirlər. 

Hər hаnsı bir klаstеrin dаxilindəki infоrmаsiyаlаr gеniş spеktrdə iсtimаi rifаh səсiyyəsini ifаdə еtdirdiklərinə görə, 
bəzən, klаstеrlər kvаziiсtimаi fоndlаr kimi təsvir еdilə bilərlər. Bu fоndların xüsusi infrаstrukturlаrındаn, təhsil 
prоqrаmmlаrındаn, infоrmаsiyа bаzаrlаrındаn, tiсаrət sərgilərindən və ümumi fəаliyyətlərindən fаydаlаnmаq, 
invеstisiyаlаrdаn əlаvə gəlir əldə еtmək istəyi stimullаrı ilə klаstеr iştirаkçılаrının sаyını (biznеs vаhidlərinin sаyını) 
аrtırmаq оlаr. 

Klаstеrlər biznеsin fəаliyyət sаhələrini yаrаdаn və inkişаf еtdirən güсlü yеni iqtisаdi mənbə rоlundа çıxış 
еdirlər, yеrli firmаlаrın dəyişən iqtisаdi şərаitə uyğunlаşmаsını аsаnlаşdırırlаr, yеrli (rеgiоnаl) iqtisаdiyyаtdа risk 

аmilinin təsirini аzаldırlаr. Dаhа gеniş mənаdа isə klаstеrlər iqtisаdiyyаtın mоbil strukturlаşmаsının, iqtisаdi inkişаfın 
nəzəri və prаktiki məsələlərinin həll еdilməsinin, hаbеlə, dövlətin iqtisаdi siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsının, nətiсədə 
isə rəqаbətli, dаyаnıqlı iqtisаdiyyаtın inkişаf еtdirilməsinin təminаtçı sistеmlərindən biri kimi çıxış еdirlər. İqtisаdi 
inkişаfdаkı dəyişikliklər sаyəsində klаstеrlər rеаl rifаhın yаrаdılmаsı, rəqаbətqаbiliyyətliyinin güсlənməsi, rəqаbətin 
isə dаhа dа саnlаnmаsı prоsеslərini ifаdə еdirlər. Klаstеrlər inkişаf еtdikсə, yеtkinləşdikсə və оnlаrın rəqаbət üstün- 
lükləri yеrdəyişmələrə məruz qаldıqса hökumətin müvаfiq priоritеtləri də dəyişirlər : ilkin mərhələdə priоritеt 
infrаstrukturun yаxşılаşdırılmаsı оlduğu hаldа, növbəti mərhələdə hаkimiyyətin rоlu, əsаs-еtibаrı ilə, yеnilikləri 

məhdudlаşdırаn аmillərin təsirlərinin аzаldılmаsındаn ibаrətdir. 
Xаriсi ölkələrin rəqаbət qаbiliyyətliliyin аrtırılmаsındа klаstеrlərdən istifаdə təсrübəsini ümumiləşdirərək qеyd 

еtmək оlаr ki, klаstеrlər hаkimiyyətin, firmаlаrın, digər yеrli qurumlаrın iqtisаdiyyаtlаrının səmərəliyinin yüksəl- 
dilməsi, özəl sаhibkаrlıq strukturlаrı ilə hаkimiyyətin və сəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin qаrşılıqlı iqtisаdi 
münаsibətlərinin təkmilləşdirilməsi üçün mühüm iqtisаdi-idаrəеtmə vаsitəsidir. İnkişаf еtmiş ölkələrdə illər 
(bəzilərində оnilliklər) ərzində fоrmаlаşаn, təkmilləşən klаstеrlərin fəаliyyətlərinin nətiсələri – mövсud оlduqlаrı bu 
və yа digər ölkənin bеynəlxаlq əmək bölgüsündəki mövqеyinin güсlənməsidir və milli iqtisаdiyyаtının 

rəqаbətədаvаmlıq qаbiliyyətinin möhkəmlənməsidir. Bu səbəblər bir tərəfdən, digər tərəfdən isə Аzərbаyсаn 
Respublikasının xаriсi bаzаrlаrа rəqаbətqаbiliyyətli məhsul ixrас еtmək üçün pоtеnsiаlı biznеs prоsеsinin, biznеsin 
təşkilinin şərh еdilən istiqаmətlərdə və fоrmаlаrdа inkişаf еtdirilməsi zərurətini yаrаdır və аktuаl еdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДЕЛЕНИЯХ 

 

Обеспечение устойчивого экономического развития требует постоянного обновления системы 
качественных и количественных показателей в сферах материального производства и услуг. Только 
так можно адаптироваться к существующей конкурентной среде и , перейти к следующему этапу 
экономического развития. Реализация такого научно-практического подхода обуславливает 
эффективное использование инновационного потенциала в соответствии со стратегическими целями 

и задачами развития бизнеса. 
Организация бизнес-процессов, бизнеса в целом и регионального бизнеса в частности - это 

деятельность, которая связана с применением инноваций. Без применения инноваций невозможно 
развитие бизнеса или именно инновации служат развитию и расширению бизнеса. 

Особенности бизнес-процессов, роль государства в экономической и социальной сферах 
определяют регулирующие функции в инновационных процессах органов государственной 
исполнительной власти. Эти функции выполняются при формировании государственного бюджета и  

посредством специальных фондов (государственных и негосударственных организаций). Значит, 
развитие бизнеса и связанные с ним инновационные процессы, могут финансироваться как из 
государственных, так и из негосударственных организаций. 

Ключевые слова: устойчивая экономическая деятельность, региональный бизнес, 
инновационный бизнес, организация бизнес-процессов, формы организации бизнеса. 

 
SUMMARY 

 

SОСIО-ЕСОNОMIС INTЕRЕSTS АND BUSINЕSS DЕVЕLОPMЕNT IN А 

DMINISTRАTIVЕ-TЕRRITОRIАL UNITS 

 

Еnsuring sustаinаblе есоnоmiс dеvеlоpmеnt rеquirеs соnstаnt updаting оf mаtеriаl prоduсtiоn аnd 
sеrviсеs in tеrms оf quаlity аnd quаntity. This is thе оnly wаy tо аdаpt tо thе еxisting соmpеtitivе 
еnvirоnmеnt аnd mоvе оn tо thе nеxt stаgе оf есоnоmiс dеvеlоpmеnt. Thе implеmеntаtiоn оf suсh а 
sсiеntifiс аnd prасtiсаl аpprоасh mаkеs it nесеssаry tо еffесtivеly usе thе innоvаtivе pоtеntiаl in ассоrdаnсе  

with thе strаtеgiс gоаls аnd оbjесtivеs оf businеss dеvеlоpmеnt. 
Thе оrgаnizаtiоn оf businеss prосеssеs, businеss in gеnеrаl аnd rеgiоnаl businеss in pаrtiсulаr, is аn 

асtivity thаt is аssосiаtеd with thе аppliсаtiоn оf innоvаtiоns. Withоut thе usе оf innоvаtiоn, it is impоssiblе 
tо dеvеlоp а businеss оr innоvаtiоn, аnd this is еxасtly whаt sеrvеs thе dеvеlоpmеnt аnd еxpаnsiоn оf thе  
businеss. 

Thе spесifiсs оf businеss prосеssеs, thе rоlе оf thе stаtе in thе есоnоmiс аnd sосiаl sphеrеs dеtеrminе  

thе rеgulаtоry funсtiоns in thе innоvаtiоn prосеssеs оf stаtе еxесutivе аuthоritiеs. Thеsе funсtiоns аrе саrriеd 
оut with thе hеlp оf thе stаtе budgеt аnd thrоugh spесiаl funds. Thus, thе dеvеlоpmеnt оf businеss аnd  
innоvаtiоn prосеssеs thаt аrе pаrt оf it саn bе finаnсеd thrоugh bоth stаtе аnd nоn-stаtе struсturеs. 

Kеy wоrds: sustаinаblе есоnоmiс асtivity, rеgiоnаl businеss, innоvаtivе businеss, оrgаnizаtiоn оf 
businеss prосеssеs, fоrms оf businеss оrgаnizаtiоn. 
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Xülasə: Məqalə “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair 
Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”nin üzümçülüyün inkişafında roluna həsr olunmuşdur. Məqalədə ölkə əhalisinin təzə və 
keyfiyyətli üzümə tələbatının daha dolğun ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xammal  
təminatının yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın hər bir bənd üzrə təhlili aparılmışdır. Həmçinin, məqalədə 
üzümçülük sahəsi üzrə Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyətinin göstərilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: üzümçülük, şərabçılıq, Dövlət Proqramı, kənd təsərrüfatı məhsulları, üzüm plantasiyaları 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun strukturunda bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə əgər 2013-cü 
ildə 50,1% bitkiçilk məhsulunun 2,2%-ni üzüm təşkil etmişdirsə, 2019-cu ildə 47,9% bitkiçilk məhsulunda 
1,4% üzüm olmuşdur [2]. 1985-ci ildə Azərbaycanda üzüm əkini sahəsi 252,7 min ha (ondan bar verən yaşda 
205,5 min ha), üzüm yığımı 1,6 mln ton, məhsuldarlıq 78,6 sent/ha təşkil etmişdir [5]. 2019-cu ildə 
Azərbaycanda üzüm əkini sahəsi 16,1 min ha (ondan bar verən yaşda 14,5 min ha), üzüm yığımı 201,8 min 
ton, məhsuldarlıq 104,8 sent/ha olmuşdur [1]. 

Üzüm istehsalı üçün Azərbaycanın əlverişli təbii-iqlim şəraiti, üzümün iqtisadi cəhətdən daha səmərəli 

olması, keyfiyyətli üzüm sortlarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi, başqa ölkələrin 
bazarlarında yüksək keyfiyyətli ekoloji təmiz süfrə üzümünə, şərab və digər üzüm emalı məhsullarına olan 
yüksək tələbat üzümçülüyün respublikamızda inkişaf etdirilməsini prioritet vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur.  
Qeyd olunan problemlərin həlli, üzümçülük və şərabçılığın kompleks inkişafını təmin etmək məqsədilə 
“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı” 

hazırlanmışdır. 
Dövlət Proqramında ilk bənd Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın inkişafının mövcud vəziyyəti 

haqqındadır. Üzümçülük və şərabçılıq iqtisadi gəlir baxımından ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb etməklə, aqrar-sənaye sahələri arasında xüsusi yer tutur. Yeni yaradılan iş yerlərinin sayına və ümumi  
məhsul buraxılışına görə üzüm digər kənd təsərrüfatı məhsulları arasında hər 100 hektar torpaq sahəsi üzrə 
ən yüksək göstəriciyə malik olan texniki bitkilərdəndir. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalının ən çox 
kapital tələb edən sahəsi də məhz üzümçülükdür. 

1985-ci ildə qəbul edilmiş “Alkoqolizm və sərxoşluğa qarşı mübarizə tədbirləri” haqqında qərar 
üzümçülük və şərabçılığa böyük zərbə vurdu, bar verən üzüm sahələri məhv edildi, uzun illər ərzində 
yaradılmış infrastruktur dağıdıldı, qiymətli üzüm sortları itirilmək təhlükəsi ilə üzləşdi, məhsuldarlıq xeyli  
azaldı, üzümçülük və şərabçılıq kompleksi böhran vəziyyətinə düşdü. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
qayıdışından sonra üzümçülük və şərabçılığa diqqət yenidən artırıldı. Keçən əsrin 90-cı illərinin ikinci 
yarısından başlayaraq aqrar sektorda aparılan islahatlar nəticəsində bütün şərab emalı, şampan və konyak  
zavodları özəlləşdirməyə açıq elan edildi. Üzümçülükdə müşahidə olunan tənəzzülün qarşısı 2005-ci ildən 

etibarən alınmağa başlandı, tədricən yeni üzüm bağları salındı, üzüm istehsalının həcmi və məhsuldarlığında 
əhəmiyyətli artıma nail olundu. 

Keyfiyyətli süfrə və texniki üzüm sortlarından ibarət plantasiyaların salınması məhsuldarlığı yüksək, 
keyfiyyətli, ölkəmizin təbii şəraitinə uyğun üzüm tinglərinin idxalına ehtiyac yaradır ki, bu da əlavə maliyyə 
vəsaiti tələb edir. Buna görə də üzümçülüyün davamlı olaraq inkişaf etdirilməsi üçün keyfiyyətli və ucuz 
başa gələn yerli üzüm sortlarının yetişdirilməsi ölkəmizdə tingçilik təsərrüfatlarının yaradılmasına zəmin 
yaradır. Həmçinin, yeni üzüm plantasiyalarının salınması böyük həcmdə uzunmüddətli kapital qoyuluşu 

tələb edir ki, bu da barvermə dövrünədək əlavə maliyyə resurslarına ehtiyac yaradır. Ona görə də, qarşıda 
duran ən vacib məsələlərdən biri mövcud və yeni yaradılacaq üzümçülük təsərrüfatlarının uzunmüddətli  
maliyyə resursları ilə təmin edilməsidir. 

Üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramının məqsədi əhalinin təzə və keyfiyyətli süfrə üzümünə 
olan tələbatının ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması, 

mailto:mehmansure@mail.ru


190  

şərab və üzüm məhsullarının ixracının artırılması üçün ölkədə üzümçülüyün inkişafını stimullaşdırmaqdan 
ibarətdir [3]. 

Məqsədə nail olmaq üçün mövcud üzüm əkin sahələrinin genişləndirilməsi, yeni üzümlüklərin 
salınması, üzüm və şərabçılıq məhsulları emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası, tingçilik 

təsərrüfatlarının yaradılmasına dəstək, üzümçülüyün və şərabçılığın elmi təminatının gücləndirilməsi, 
üzümçülüyün infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi, anbar 
şəbəkələrinin və saxlanma kameralarının tikintisinin genişləndirilməsi, üzüm və şərabçılıq məhsullarının 
ixracının stimullaşdırılması kimi vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. 

Üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafının əsas istiqamətləri müəyyənləşən bənddə üzümçülük və 
şərabçılıq sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi bazanın daha da yaxşılaşdırılması, uzunmüddətli 

dövrü əhatə edən maliyyələşdirmə mexanizmlərinin yaradılması, ərtaf mühit amillərinə davamlı, keyfiyyətli 
süfrə və texniki üzüm sortlarının aşkar edilməsi, aqrokimyəvi, aqrotexniki, bitki mühafizəsi, suvarılma, 
yığım və satış üzrə infrastrukturun inkişafının dəstəklənməsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. 

Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələrini əks etdirən bənddə Dövlət Proqramı üzrə tədbirlərin 
icrasının hansı mənbələrdən maliyyələşdirilməsi haqqında məlumat verilir. Bu mənbələr dövlət büdcəsi, 
büdcədənkənar fondlar, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, “Azərbaycan İnvestisiya  
Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 

Kredit və İnkişaf Agentliyi, yerli və xarici özəl birbaşa investisiyalar, digər mənbələrdir. 
“Dövlət Proqramının icrasından gözlənilən nəticələr” adlanan bənddə Dövlət Proqramının icrasından 

üzümçülük və şərabçılıqla bağlı sahələrin inkişafının artması, əhalinin üzüm emalı məhsullarına, üzüm emalı 
və şərabçılıq sənayesinin isə xammala olan tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsinin təminatı, yeni iş 
yerlərinin açılması, kənd yerlərində sosial şəraitin yaxşılaşdırılması, dövlət büdcəsinə daxilolmaların 
artırılması kimi nəticələrin əldə edilməsi gözlənilir. 

Üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramında ikinci bənd Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi  

üzrə Tədbirlər Planı haqqındadır. Bu tədbirlər əsasən, Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya  
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 
Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına həvalə edilmişdir. 

Üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlər əks olunmuş bənddə müxtəlif 
müəssisələrin icrasına verilən tədbirlər və onların icra müddətləri göstərilmişdir. Üzümçülük və şərabçılıq 
sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunlaşmanın sürətlənməsi, normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi  

ilə bağlı təkliflərin hazırlanması, üzümçülük rayonları üzrə məlumat bankının yaradılması, keyfiyyətə 
nəzarətin təkmilləşdirilməsi, şərabçılığın ixtisaslaşması istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, şərab 
məhsulları istehsalına lisenziya verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması kimi  
tədbirlərin icra müddəti 2012-2013-cü illəri əhatə edir. 

Azərbaycan Respublikası üzrə ənənəvi üzüm bitkisi genofondunun toplanılması məqsədi ilə müasir 
kolleksiya bağının, yerli üzüm sortları və şərabçılıq məhsulları reyestrinin, üzüm və şərab istehsalçılarının 
sahə birliklərinin yaradılmasının dəstəklənməsi kimi tədbirlərin 2012-2015-ci illərdə icrası nəzərdə 
tutlmuşdur. Üzüm istehsalı və emalı sahəsində klaster yanaşmanın tətbiqi, səmərəli üzümçülük 

təsərrüfatlarının formalaşdırılması məqsədi ilə xırda ailə və fermer təsərrüfatlarının könüllülük əsasında  
birləşməsinin stimullaşdırılması məsələləri 2012-2016-ci illəri əhatə edir. 2012-2020-ci illərdə üzüm istehsalı 
və emalı sahəsində sağlam rəqabət mühitinin yaradılması, beynəlxalq üzümçülük və şərabçılıq təşkilatları ilə  
əlaqələrin genişləndirilməsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsinə aid tədbirlər 
planına aşağıdakı məsələlər aiddir: Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun maddi- 
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təcrübə təsərrüfatlarının gələcək fəaliyyəti və üzümçülük 

istiqamətində səmərəli istifadə olunması barədə təkliflərin hazırlanması, üzümçülük və şərabçılıq sahəsində 
kadrların hazırlanması, yeni üzüm sortlarının yaradılması, aqrotexniki və aqrokimyəvi tədbirlər, xəstəlik və 
ziyanvericilərə qarşı mübarizə sahəsində tədqiqatların aparılması və əldə olunmuş nəticələrin tətbiqinə dair 
təkliflərin hazırlanması. 

Üzüm növləri və sortlarının sınaqdan keçirilməsini və qiymətləndirilməsini təmin edən 
laboratoriyaların yaradılması, kənd təsərrüfatı məhsullarını saxlamaq üçün şəraiti olan satış bazarlarının 
yaradılmasının və istehsal olunmuş süfrə üzümünün saxlanılması üçün xüsusi anbarların tikintisinin 

dəstəklənməsi, üzümçülük rayonlarında üzüm sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün suvarma  
şəbəkələrinin bərpası və tikintisi tədbirlərinin icrası da Dövlət Proqramında öz əksini tapmışdır. 
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Dövlət Proqramında, həmçinin üzüm istehsalı sahəsində innovativ tədbirlərin dəstəklənməsi, 
üzümçülük təsərrüfatları ilə şərabçılıq müəssisələri arasında əlaqələrin genişlənməsi, üzüm sortları barədə 
istehsalçıların məlumatlandırılması, tingçilik müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi, üzümçülük təsərrüfatları 
üçün materiallar istehsalının və üzüm istehsalı zamanı əldə olunan tullantıların təkrar emalının 
dəstəklənməsi, istehsal olunmuş üzüm məhsullarının tədarükü, saxlanılması, emalı, satışı və ixracı üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi, üzüm emalı və şərabçılıq müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası, üzümçülük 
sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərə məsləhət xidmətlərinin təşkili, üzüm istehsalına uzunmüddətli 
güzəştli kreditlərin verilməsinə dair təkliflərin hazırlanması kimi tədbirlər əks olunmuşdur. 

Yerli üzüm və şərabçılıq məhsulları istehsalçılarının marketinq fəaliyyətinin dəstəklənməsinə yönəlmiş 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, şərabçılıq məhsulları üzrə milli brendlərin yaradılması, yerli üzüm sortları və 

şərabçılıq məhsulları kataloqunun və internet portalının yaradılması, ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli sərgi, 
yarmarka, konfrans və digər tədbirlərin keçirilməsi, istehsal olunmuş üzüm məhsullarının “plantasiya- 
istehlakçı” sxemi üzrə reallaşdırılmasının təmin edilməsi kimi məsələlər Dövlət Proqramının tədbirlər 
planında yer almışdır. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 2020-ci ilə qədər olan strateji 
baxış ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən, dayanıqlı inkişafa əsaslanan çoxsahəli iqtisadiyyat və rəqabət 
qabiliyyətli kənd təsərrüfatı üçün əlverişli mühit yaratmağı nəzərdə tutmuşdur. 2025-ci ilə qədər olan dövr 
üçün uzunmüddətli baxışın əsas məqsədi ənənəvi təsərrüfatçılıqdan bazaryönümlü intensiv təsərrüfatçılığa  

keçidin genişləndirilməsi hesabına rəqabət qabiliyyətli aqrobiznesi formalaşdırmaqdır. Beləliklə, Strateji Yol 
Xəritəsinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı sektorunun yüksək rəqabət 
qabiliyyətinə və dayanıqlı inkişafına nail olmaqdır [4]. 

Üzümçülük respublikamızın ənənəvi bitkiçilik sahələrindən biridir və bu sahədə kifayət qədər yüksək 
potensial vardır. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər çərçivəsində intensiv üsulla salınan üzüm 
plantasiyalarının və ölkənin üzüm istehsalı üzrə ixtisaslaşmış rayonları üzrə istehsal sahələrinin 

genişləndirilməsi istiqamətində imkanlar qiymətləndiriləcək və inkişaf planları hazırlanaraq həyata 
keçiriləcəkdir. Kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətliliyi artacaq, ixracyönümlü kənd təsərrüfatı 
məhsullarının və aqrar emal məhsullarının istehsalı genişlənəcəkdir. 

Strateji Yol Xəritəsinin reallaşdırılması hesabına əlverişli biznes mühiti formalaşdırılacaqdır. Belə ki,  
təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sahələrinin 
inkişaf etdirilməsi üçün şərait yaradılacaq, bununla da ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığı təmin 
olunacaq, qeyri-neft sektorunda ixrac həcminin artımına nail olunacaq və kənd təsərrüfatı sahəsində 

işləyənlərin gəlir əldə etmə imkanları yaxşılaşacaqdır. Həmçinin, daha çox şəxsi istehlak tələbatı üçün 
məhsul istehsal edən kiçik ailə-kəndli təsərrüfatlarının fəaliyyətinin bazaryönümlülüyünün gücləndirilməsi 
və həm də kommersiya əsaslı iri aqrokomplekslərin yaradılması genişləndiriləcəkdir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 
- üzüm istehsalı üçün Azərbaycanda əlverişli təbii-iqlim şəraitin və üzümün iqtisadi cəhətdən daha 

səmərəli olması, keyfiyyətli üzüm sortlarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi 
respublikamızda inkişaf etdirilməsini prioritet vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur; 

- üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramının məqsədi əhalinin təzə və keyfiyyətli süfrə üzümünə 

olan tələbatının ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması  
üçün ölkədə üzümçülüyün inkişafını stimullaşdırmaqdır; 

- Strateji Yol Xəritəsinin reallaşdırılması hesabına əlverişli biznes mühiti formalaşacaq, kənd 
təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün şərait yaradılacaq, qeyri-neft 
sektorunda ixrac həcminin artımına nail olunacaq və kənd təsərrüfatı sahəsində işləyənlərin gəlir əldə etmə  
imkanları yaxşılaşacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ В РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2012-2020 гг.» 

И «СТРАГЕТИЧЕСКОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ И ОБРАБОТКЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

Статья посвящена роли «Государственной программы развития виноградарства в 
Азербайджанской Республике за 2012-2020 годы» и «Стратегической Дорожной Карты по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике» 
в развитии виноградарства. В статье анализируется каждый пункт «Государственной программы 
развития виноградарства в Азербайджанской Республике за 2012-2020 годы», которая направлена на 

более полное удовлетворение потребности населения страны в свежем и качественном винограде, 
улучшение сырьевой базы для предприятий по переработке и производству вина. Также важным 
является отображение в статье состояния реализации Стратегической Дорожной Карты в области 
виноградарства. 

Ключевые слова: виноградарство, виноделие, Госпрограмма, сельскохозяйственная продукция, 

виноградные плантации. 
 

SUMMARY 

 

"STATE PROGRAM ON THE DEVELOPMENT OF VİTİCULTURE İN THE AZERBAİJAN 

REPUBLİC IN 2012-2020" AND "THE STRAGETİCAL ROAD MAP ON AGRİCULTURAL 

PRODUCTION AND PROCESSING IN AZERBAIJAN REPUBLIC" ON THE İMPORTANCE OF 

THE DEVELOPMENT OF VİTİCULTURE 

 

The article is devoted to the role of "State Program on the development of viticulture in the Republic 
of Azerbaijan in 2012-2020" and "Strategic Roadmap for the production and processing of agricultural 
products in the Republic of Azerbaijan" in the development of viticulture. The article analyzes each point of 
the "State Program for the Development of Viticulture in the Republic of Azerbaijan for 2012-2020", which 
is aimed to meet the needs of the country's population for fresh and high-quality grapes, improving the raw 
material base for wineries and grape processing enterprises. It is also important to show the implementation 

of the Strategic Roadmap for Viticulture in the article. 
Key words: viticulture, winemaking, State Program, agricultural products, grape plantations. 
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Açar sözlər:“Əsrin müqaviləsi”, Neft strategiyası, eneji dəhlizi, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra Cənubi Qafqaz bölgəsində müstəqil siyasət 
yeridə bilmək şansını əldə etmiş oldu.Lakin Sovet İttifaqının dağıldığı, dünyada beynəxalq münasibətlərin 
dəyişdiyi bir vaxtda bu siyasəti yeritmək elə də asan olmamışdır. Bu dövrdə Azərbaycanınzəngin 
karbohidrogen resurslarınaQərbin marağı artmağa başladı. Xəzər hövzəsi rayonu Rusiya və İran kimi 
dövlətlərlə yanaşı, digər ölkələrin də maraq obyektinə çevrildi. Gənc respublikanın üzləşdiyi sosial-iqtisadi 
və siyasi problemlərin həlli onun beynəlxalq aləmdəki mövqeyi, ayrı-ayrı ölkələrlə siyasi və iqtisadi əlaqələri 

və dünya birliyinə inteqrasiyası prosesinin intensivliyi ilə sıx bağlı idi və o səbəbdən etibarlı tərəfdaşlara 
ehtiyac duyulurdu. Azərbaycan həm də güclü ənənələri olan neft ixracı və emalı ölkəsidir. Avrasiya 
məkanının mühüm logistik mərkəzlərindən birinə çevrilən Azərbaycan Respublikası bu gün həm də yeni  
geoiqtisadi təşəbbüslərin müəllifidir. “İpək Yolu” üzərində geniş iqtisadi zolağın yaradılmasının fəal 
dəstəkçisi olan Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərə tranzit daşımalarının səmərəli təşkilinə etibarlı təminat 
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verir və etibarlı əməkdaş kimi çıxış etməkdədir [12].Xəzəryanı bölgə Şimal-Cənub (Rusiya və Fars körfəzi) 
və Şərq-Qərb (Cənubi Şərqi Asiya və Avropa) əhatəsində yerləşən çox vacib strateji məntəqədir. Bu bölgə 
iki nəhəng hidrogen rezervuarı-Xəzər dənizi və Fars körfəzinin arasında yerləşməklə “strateji energetik 
ellips” yaratmışdır [13, s.125]. 

1991-ci ilin sentyabrında “AMOKO” “Azəri” neft yatağının birgə işlədilməsi barədə “BP”, 

“STATOİL”, “RAMCO Energy”, “UNOCAL” və “McDermott” şirkətləri ilə “Qarşılıqlı maraq zonası” 
haqqında müqavilə imzalanmış, sentyabrın 27-də “Azəri” yatağının işlədilməsində əldə olunacaq gəlirin 19% 
payı üçün “BP/STATOİL” alyansı ilə Azərbaycan rəhbərliyi arasında razılıq əldə edilmişdi [10, s.50]. 
Ermənistanın təcavüzü, 1992-1993-cü illərdə Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən müharibə, ölkənin ağır 
müharibə şəraitinə düçar olması və ölkənin düşdüyü ağır siyasi şəraitlə əlaqədar olaraq vəziyyətin 
gərginləşməsi və s. məqamlar bu neft müqavilələrini işləməyə qoymadı [15, s.227-239]. Belə çətin tarixi- 

siyasi şəraitdə reallaşdırılması nəzərdə tutulan neft kontraktlarının imzalanması sual doğururdu. Qərb və 
Rusiya arasında balanlaşdırılmış mövqe yaradılmadı və eyni zamanda ölkə erməni təcavüzü ilə 
mübarizədə də region dövlətləri və dünya birliyi tərəfindən təklənmiş vəziyyətdə qaldı. 

1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə dönməsindən sonra Azərbaycan yaxın Şimal 
qonşusunun, yəni Rusiya Federasiyasının siyasi dəstəyini qazanmaq, güclü qonşunu düşmən mövqeyində  
saxlamamaq üçün Rusiya ilə sıx münasibətlər qurmaq xəttini götürdü. O, balanslaşdırılmış siyasətin bu 
zamanda məhz Azərbaycana fayda verəcəyini bildirərək Moskvaya səfər etdi, 1993-cu ilin sentyabrında 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olmağa razılaşdı [14, s.227-239]. Rusiya, Qazaxıstan və hətta Xəzərin 

bölgüsü ilə bağlı Azərbaycana qarşı iddiaları olan Türkmənistan və İranla da qarşılıqlı münasibətlər 
normallaşdırıldı. Yəni Rusiya və İranla qarşı-qarşıya qalan Azərbaycan üçün bu münasibətlərin düzəldilməsi 
o dövr üçün Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının bərpası üçün atılan addımlardan idi.SOCAR-ın 
“Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqları üzrə payından 10% Lukoil şirkətinə verildi. Heydər Əliyevin Rusiya  
Federasiyası ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində olan siyasi kursu Dağlıq Qarabaq 
münaqişəsində onun dəstəyini qazanmaq məqsədilə atılmışdır [14, s.104-107]. 1993-cü ilin noyabrında 
ARDNŞ və “Lukoil” arasında imzalanmış sənədlər əməkdaşlığın əsasını qoydu. Xəzərin hüquqi statusu  

məsələsindən istifadə edərək, Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışan Rusiya regionda neft hasilatı və nəqli 
sahəsində öz maraqlarını maksimum təmin etmək məqsədi güdürdü [11, s.34-42].Məhz bu “yaxınlaşma” 
siyasəti nəticəsində 1994- cü ilin əvvəlində Rusiyanın Baş naziri V.Çernomırdin Azərbaycanın Qərb şirkətlər 
ilə müqavilə imzalamasına etiraz etmədiklərini bildirmişdir [2, s.126]. Azərbaycana öz təbii sərvətlərindən 
istifadə etməklə iqtisadi və siyasi güclənmə şansı verən, regionda balans siyasətinin bir parçası kimi izah 
edilən bu addımlar Azərbaycana siyasi təzyiq göstərən, onun varlığını şübhə altına qoyan Rusiyanın 
neytrallaşdırılması idi. 

12 may 1994-cü ildə “Bişkek protokolu”nun imzalanması ilə müharibədə atəşkəsin əldə edilməsinə 
nail olunması respublikanın ağır sosial-iqtisadi böhrandan çıxmağa başlanmasıdemək idi. Məhz bundan 
sonra ölkənin dünya birliyinə inteqrasiyası, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi və milli 
maraqların gözlənilməsi şərti ilə yeni neft müqavilələrinin imzalanması prosesini sürətləndimək üçün 
konkret istiqamətlər müəyyəndirildi. Prezident Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 1994- cü il martın 1-də İlham 
Əliyev ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti təyin edildi. Burada məqsəd gənc və təcrübəli siyasətçinin 

danışıqlar prosesinə səmərə verməsi idi. İlham Əliyev sonralar «Caspian energy» jurnalına verdiyi 
müsahibəsində deyirdi: “Bu zaman bizim qarşımızda üç əsas vəzifə dayanmışdı: birincisi, kontraktın 
imzalanmasına nail olmaq. İkincisi, müqavilədə Azərbaycan üçün ən əlverişli həm hüquqi, həm də iqtisadi 
şərtlər yaratmaq. Üçüncüsü isə müqavilənin işləməsinə nail olmaq” [6, s.7]. 

16 sentyabr 1994-cü ildə Heydər Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından öncə keçirilən 
brifinqdə Heydər Əliyev bəyan etdi ki, “...Ən böyük təbii sərvətimiz olan neft yataqlarından çox ehtiyatla,  
səriştəli istifadə olunmasına çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, bu sərvətlərdən Azərbaycan xalqının bu günü və 

gələcəyi üçün maksimum mənfəət götürək” [8, s.50]. 
1994-cü il 20 sentyabrda dünya neft sənayesi tarixinə “Əsrin müqaviləsi” adı ilə daxil olan kontrakt 

imzalandı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 2 dekabr 1994-cü il tarixli iclasının qərarı ilə 
Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi [5], onun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi Azərbaycanın yeni neft 
strategiyasınınbaşlanğıcını qoydu. Bu müqavilə XX əsrin ən əhəmiyyətli hadisələrindən biri kimi, “Əsrin 
müqaviləsi” və ya “Mega Proyekt” adı ilə tarixdə öz yerini aldı [16, s.26-28]. 1995-ci ilin 30 yanvarında 

prezident Heydər Əliyev Davosda (İsveçrə) keçirilmiş İqtisadi Forumda dünyanın energetika problemlərinə 
həsr olunmuş ssesiyada çıxışında “Əsrin müqaviləsi”nə yüksək qiymət verərək bildirmişdir ki, “Biz bunu 
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına fəal inteqrasiyası yolunda ilk addım sayır, ölkəmizin xarici investisiyalar 
üçün, biznes üçün, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq üçün açıq olduğunu nümayiş etdiririk” [7, s.156]. 
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Azərbayca Respublikasının neft strategiyasının həyata keçirilməsi prosesi başlandıqdan sonra Cənubi 
Qafqazın geostrateji vəziyyətində ciddi dəyişikliklər baş verdi. Artıq çıxarılacaq neftin gələcəkdə hansı 
marşrutlarla dünya bazarlarına axıdılması məsələsi Rusiya tərəfi üçün aktuallaşmağa başladı. Bu məsələni 
“Rusiya üçün kəskin geosiyasi məsələ” hesab edən rusiyalı hərbi-siyasi dairələr bu məsələnin gələcəkdə 
Amerika və Britaniya neft şirkətlərinin maraqları çərçivəsində həll olunacağından öz narahatlıqlarını 

gizlətmirdilər [17, s.163].Bu dövrdə Azərbaycanı dünyaya çıxaracaq yolların açılması artıq tarixi zərurət idi. 
Şərq-Qərb dəhlizinin yaradılması məsələsi aktuallaşmağa başladı. Qeyd edək ki, bu dəhlizin gələcəkdə həm 
enerji, həm də nəqliyyat-kommunika yolları kimi inkişafı nəzərdə tutulurdu. karbohidrogen resurslarını 
xarici bazarlara daşıyacaq istiqamətlərin sayı minumuma endi: Şimal marşrutu (Rusiyadan keçməklə), qərb 
marşrutu (Gürcüstandan Türkiyəyə), cənub marşurutu (İrandan keçməklə). “Şimal” və “Cənub” 
marşrutlarının mümkün variantlar sırasında olmasına baxmayaraq, hökumətin həyata keçirtdiyi siyasət 
göstərdi ki, Azərbaycan Respublikası yaxın gələcəkdəki prespektivlərdə “Şərq-Qərb dəhlizi”nin inkişaf 

etdirilməsini dövlət siyasətinin əsas strateji xətlərindən birinə çevirdi. 
Xəzərdəki neft və qaz sərvətlərinin dünyanın tanınmış iri transmilli neft şirkətləri ilə birgə 

işlənməsiüçün 1995-ci ilin fevralındaAzərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) yaradıldı [3, s.487]. 
Bu beynəlxalq struktur neft və neft məhsullarının xarici bazarlara nəqli işinidə həyata keçirməli idi. 

Bu sahədə Xəzərin sektor bölgüsü, neft kəmərlərinin çəkilişi və təhlükəsizliyi, investisiya təminatı 
dünya neft-qaz bazarında lazımı yeri tutmaq və s. çətinliklərin aradan qaldırılması və nəzərdə tutulan işlərin 

həyata keçirilməsi üçün xarici dövlətlərin imkanlarından maksimum yararlanmaq xarici siyasətin mühüm 
vəzifəsi olaraq qalır [9, s.410-411]. 

Azərbaycan Şərqi Avropanın bazarlarına çıxmaq üçün çıxışa malik deyildi. O dövü üçün yeganə nəql- 
magistralı olan Bakı-Novorossiysk neft-boru kəməri Şimal xətti ilə neftin dünya bazarlarına çıxarılmasına 
başlanıldı. 1996-cı ilin 16 fevral tarixindəbu barədə Rusiya Federasiyası ilə hökumətlərarası saziş 
imzalanmışdı. ABƏŞ, ARDNŞ və Transneft arasında imzalanan üçtərəfli sazişdə neftin Novorossiysk 

limanına qədər daşınmasını nəzərdə tutan bütün hüquqi və texniki məsələlər öz əksini tapmışdır. Rusiya bu 
müqavilədə öz mövqeyini obyektivləşdirərək müqavilənin 2-ci bəndində qəbul edirdi ki, Azərbaycan neftinin 
sahibi deyildir və Azərbaycan neftinə mülkiyyət hüququ bu neftin istehsalçısına məxsusdur. Bu, 
Azərbaycanın “Yeni neft strategiyası”nın əldə etdiyi mühüm nailiyyəti kimi qiymətləndirilməlidir. Bu xəttin 
Azərbaycan üçün iqtisadi mövqeyi nəzərindən səmərəli olmasını onun artıq mövcudluğu ilə və digər xəttlərin 
çəkilməsini gözləməyə ehtiyacın olmaması baxımından izah edilir. Lakin neftin bu boru xətti ilə 
daşınmasının vaxtı 2002-ci ildə bitirdi. O baxımından Azərbaycanın üstündə möhkəm durduğu qərb 

variantının hazır olmasına qədər olan müddətdə neft daşınmasında heç bir ləngimənin olmaması üçün buna  
razılıq verilmişdi. 

Xəzər neftinin xarici bazarlara çatdırılmasında Rusiya variantına alternativ xətt-Bakı-Supsa oldu. 
Azərbaycanın neft strategiyasının vacib cəhətlərindən biri neft marşrutlarının alternativliyinə nail olmaq idi.  
Bu, Azərbaycanın hər hansı bir dövlətdən iqtisadi aslılığına son qoymaqla yanaşı, ölkəmizin milli 
mənafeyinə cavab verirdi. Azərbaycan neftinin dünya bazarına ixracı üçün qərb marşrutu üzrə alternativ neft 
kəmərinə malik olmağı vacib hesab edən Azərbaycan höküməti Bakı-Supsa neft kəmərinə üstünlük verdi. 
Bakı-Supsa boru-kəmərinin yaradılması üçün aktiv fəaliyyətlər 1994-cü ildə Azərbaycanın paytaxtında 

“Azəri”, “Çıraq” və dəniz özüllü “Günəşli” yataqlarının birgə kəşfiyyatı və işlənməsi haqqında razılığın 
imzalanmasından sonra başladı. Bütün siyasi risklərə baxmayaraq, 1996-cı ildə martın 8-də Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze Tbilisidə Bakı-Supsa neft kəmərinin 
çəkilməsi barədə razılığa gəldilər. “Əsrin müqaviləsi”ndə iştirak edən şirkətlərin qurduğu ABƏŞ, ARDNŞ və 
Gürcüstan hökuməti arasında bağlanmış 3 tərəfli müqavilə “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarından çıxan 
ilkin Azərbaycan neftinin Bakı-Supsa neft kəməri vasitəsi ilə nəqlini nəzərdə tuturdu. Bu marşrutun ən 
böyük üstünlüyü iqtisadi cəhətdən sərfəli olması ilə yanaşı, Azərbaycan neftinin təmiz halda “Azəri light” 

markası adı altında dünya bazarına çıxarılmasıdır. 
Bakı-Ceyhan xəttinin reallaşması Heydər Əliyevin həyata keçirtdiyi enerji strategiyasının pik 

nöqtəsidir. Müxtəlif təzyizlərə baxmayaraq, ƏİBK-in həyata keçirilməsinə nail olundu. 1999-cu il noyabrın 
18-də ATƏT-in İstanbul sammitində Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Cümhuriyyəti 
Prezidentlərinin “Xam neftin BTC ƏİBK vasitəsilə nəqli barədə hökümətlərarası müqavilə”ni imzalaması bu 
layihənin reallaşmasını mümkün etdi. Eyni zamanda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan, Türkiyə və 

İstanbula xüsusi olaraq gələn ABŞ Prezidenti B.Klinton tərəfindən “Xəzərneft boru xətlərinin 
reallaşdırılmasının prinsipləri” adlı hökümətlərarası bəyannamə imzalandı.Azərbaycanın boru-kəmər 
sisteminin şah damarı olan BTC-nin açılışı 2006-ci ilin yayında həyata keçirilmişdir. Geosiyasi xarakter 
daşıyan bu kəmər yalnız kommunikasiya sisteminin bir hissəsi deyil, həmçinin Cənubi Qafqazın 
qloballaşmasında mühüm rol oynayır. 
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Heydər Əliyevin neft strategiyasının zirvəsi hesab edilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri 
layihəinin həyata keçirilməsinə nail olunması təkcə enerji dəhlizinin deyil, eyni zamanda Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizinin də inkişafına təkan verdi. 1998-ci ildə sentyabr ayında Bakıda “Böyük İpək Yolu”nun 
reallaşmasına dair Sammitin keçirilməsi, bu istiqamətdə Avropa İttifaqı ilə həyata keçirilən addımlar, 
nəqliyyatın bütün sahələrinin inkişafı üzrə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və s. BTC-nin 

reallaşmasına təsir edən əsas mərhələlərdən biri olmuşdur. Vaxtı ilə Türkiyənin prezidenti S.Dəmirəl 
vurğulayırdı ki, TRACECA dəhlizi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri paralel olaraq fəaliyyət 
göstərəcəkdir. Bu fikir artıq öz təsdiqini tapmışdır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi - TRACECA dəhlizinin 
fəaliyyəti ilə Heydər Əliyevin banisi olduğu neft strategiyası bu gün paralel fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat 
sisteminin əsas sahələri boru kəmər, avtomobil və dəmir yolu nəqliyyat sahələri neftin nəqlində fəal rol 
oynayır. Məhz Azərbaycan Respublikasının Şərq-Qərb enerji və nəqliyyat dəhlizləri layihələrini inkişaf 
etdirmək siyasətinin vacibliyi bununla izah olunur. 

Azərbaycanın enerji dəhlizi kimi rolunun artması yeni enerji və nəqliyyat dəhlizləri siyasətinin həyata 
keçirilməsini zəruri etdi. Prezident Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif mötəbər tribunalarından bütün dünyaya 
Azərbaycan Respublikasının öz təbii sərvətlərini dünya bazarlarına “Böyük İpək Yolu”nun bir hissəsi olan 
Şərq-Qərb marşrutu ilə daşıyacağını, Azərbaycanın tranzit imkanlarının artırılacağını dəfələrlə bəyan 
etmişdir. Azərbaycan Respublikası Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin mərkəzində yerləşən 
yeganə Avrasiya ölkəsi olaraq unikal coğrafi mövqeyə malikdir. Enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına 
daşınması üçün seçilmiş istiqamətlər, TRACECA layihəsi çərçivəsində Azərbaycan nəqliyyat sisteminin 

dünya standartlarına çatdırılması üçün həyata keçirilən tədbirlər, ölkəmizin bu gün Şanxaydan tutmuş 
Avropaya qədər 65 ölkənin iştirak etdiyi “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin tərkib hissəsi olması ilə Bakı- 
Tbilisi-Qars kəməri vasitəsilə Avropa ilə Asiyanı birləşdirməsi, onun tranzit imkanlarının genişləndirilməsi  
müstəqil ölkə iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsində və Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin 
güclənməsində mühüm rol oynamışdır. Bütün bu sadalanan işlərin əsası məhz Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdur. Şərq-Qərb nəqliyyat və enerji dəhlizləri çərçivəsində neft, iqtisadi, siyasi və nəqliyyat- 
kommunikasiya sahəsində iri layihələrin həyata keçirilməsi bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası üçün Qərb 

məkanına inteqrasiyanın siyasi-iqtisadi əhəmiyyətini artırmışdır, digər tərəfdən isə, MDB məkanında, habelə 
türkdilli dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı üçün yeni perspektivlər açmışdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВОПРОСЫ СОЗДАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ ВОСТОК - 

ЗАПАДВ НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

Мехтизаде Г.З. 

 

Возвращение Общенационального Лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане в 1993 
году заложило основы успешной внутренней и внешней политики государства. Были разработаны  

государственная стратегия, отвечающая требованиям национального развития и безопасности 
Азербайджанской Республики, а также механизмы защиты этих интересов. 

Подписание «Контракта века» в 1994 году и соответствующих соглашений, по отдельным 
месторождениям, в значительной степени способствовали развитию нефтегазовой промышленности 
Азербайджана и, следовательно, увеличили роль Азербайджана как транзитного энергетического 
коридора. Азербайджанская Республика стала рассматриваться как надежный партнер в мировой 

политике. 
На современном этапе Азербайджан как ведущее государство на Южном Кавказе и один из 

ведущих государств Евразии, чтобы сохранить свой геополитический статус, усиливает свою роль в  
развитии энергетических и транспортных коридоров Восток-Запад, расширяет маршруты экспорта 
нефти и газа, одновременно увеличивая свой транзитный потенциал в мировой экономике. 

Ключевые слова: Контракт века, нефтяная стратегия, энергетический коридор, 
транспортный коридор Восток-Запад 

 
SUMMARY 

 

ISSUES OF CREATION OF EAST - WEST ENERGY AND TRANSPORT CORRIDORS IN 

HAYDAR ALIYEV'S OIL STRATEGY 

Mehdizade G.Z. 

The return of the National Leader Heydar Aliyev to power in Azerbaijan in 1993 laid the foundations 
for a successful domestic and foreign policy of the state. A state strategy was developed to meet the 
requirements of the national development and security of the Republic of Azerbaijan, as well as mechanisms 
to protect these interests. The signing of the “Contract of the Century” in 1994 and the corresponding  
agreements on individual fields largely contributed to the development of the oil and gas industry in 
Azerbaijan and, therefore, increased the role of Azerbaijan as a transit energy corridor. The Republic of 

Azerbaijan began to be considered as a reliable partner in world politics. 
At the present stage, Azerbaijan, as a leading state in the South Caucasus and one of the leading states 

of Eurasia, in order to maintain its geopolitical status, strengthens its role in the development of East-West 
energy and transport corridors, expands oil and gas export routes, while increasing its transit potential in the 
world economy. 

Key words: Contract of the Century, Oil Strategy, Energy Corridor, East-West Transport Corridor 
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Azərbaycan dünyanın ən qədim elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olaraq 20 ildən artıqdır ki, 
xalqımızın sarsılmaz iradəsi və əzmi sayəsində öz tarixi haqqını - milli müstəqilliyini qazandı. Dünya 
birliyinin tamhüquqlu və bərabərhüquqlu üzvü olan suveren Azərbaycan Respublikası müstəqil daxili və 
xarici siyasət xəttini davam etdirərək beynəlxalq birliyə inteqrasiya yolunda böyük addımlar atdı. 

1990-cı illərin əvvəllərində Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir dövlətin dağılması, digər postsovet ölkələri 
ilə yanaşı, Azərbaycanda da siyasi xaosa, iqtisadi iflicə və sosial çöküş vəziyyətinə səbəb oldu.SSRİ-nin 
dağılması nəticəsində Azərbaycan müstəqillik qazandı. Digər keçmiş sovet respublikalarında olduğu kimi, 
Azərbaycanda da müstəqillik bərpa edildikdən sonra iqtisadiyyat müəyyən çətinliklərlə üzləşdi. Eyni 
zamanda, ölkənin təbii potensialından məqsədli və rasional istifadə müstəqillik illərində iqtisadiyyatın 
inkişafını sürətləndirməyə imkan verdi. Müstəqillik illərində Azərbaycanda baş verən sosial-iqtisadi 
dəyişikliklər ölkə həyatının bütün sahələrində köklü dəyişikliklərə dəlalət edir. Bu, respublikanın inamla və 

yüksək sosial-iqtisadi inkişaf templəri ilə idarəetmə formalarını və metodlarını təkmilləşdirərək bazar 
dəyişiklikləri sisteminə daxil olduğunu təsdiq etməyə əsas verir. 

Bu arada, 90-cı illərin ortalarında ölkədə böhranın həddindən artıq kəskinləşməsi nəticəsində vətəndaş 
müharibəsi və respublikanın müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi yarandı. Bu illərdə respublika iqtisadiyyatı 
dərin böhran içində idi. Bir çox makro və mikro iqtisadi göstəricilər planlaşdırılan səviyyədən xeyli aşağı 

düşdü, yoxsulluq isə 49% -ə çatdı [2]. 
1993-cü ilin oktyabrında dünya səviyyəli görkəmli siyasətçi, ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın 

təkidindən sonra hakimiyyətə gəlməsi ölkədəki vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi.Heydər Əliyev 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi 
prinsipləri çərçivəsində ədalətli həlli naminə bütün səylərini göstərdi. Heydər Əliyevin prezidentliyi 
dövründə ölkənin müasir inkişafı üçün möhkəm təməl qoyuldu, Azərbaycanın qurulmuş bir dövlət kimi 
qavranılması təmin edildi və Azərbaycanın müasir dünyaya qarşıdan gələn sıçrayışına şərait yaradıldı. 

Makroiqtisadi sabitlik, iqtisadi göstəricilərin artımı, davam edən genişmiqyaslı iqtisadi islahatların ilk 
nəticələri Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolunda apardığı siyasətin sadiqliyini təsdiqlədi. 20 sentyabr 
1994-cü ildə siyasi, iqtisadi və informasiya blokadası şəraitində Heydər Əliyev dünyanın aparıcı neft 
şirkətləri ilə Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən və müstəsna rol oynayan "Əsrin Müqaviləsi"-ni 
imzalamağı bacardı. Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu mühüm sənədin imzalanması ilə Azərbaycan 
Xəzər dənizini və onun enerji ehtiyatlarını bütün dünya üçün açdı və bu hadisənin ölkənin gələcəyi üçün nə 
qədər əhəmiyyətli olduğunu tarix göstərdi."Əsrin Müqaviləsi"-nin imzalanması ilə yanaşı, hasil edilən neftin 
dünya bazarına nəqli üçün marşrutun tapılması da mühüm yer tutdu. Məhz o zaman Heydər Əliyev 

Azərbaycandan neft tədarükü marşrutlarının şaxələndirilməsi ideyasını irəli sürdü. Tezliklə Bakı-Supsa boru 
kəməri fəaliyyətə başlayır, istehsalı "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində planlaşdırılan neftin böyük hissəsini 
nəql etmək üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı danışıqlar intensivləşir. 1999-cu ilin 
noyabrında ATƏT-in İstanbul sammiti çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri Bakı- 
Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına dair dövlətlərarası saziş imzaladılar. Bu layihənin həyata 
keçirilməsi yolunda çoxsaylı maneələrə baxmayaraq, Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində bütün 
maneələr aradan qaldırıldı, bu layihə reallığa çevrildi.Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikada görülən 

təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatda yaranmış böhran aradan qaldırıldı. 1993-cü ildən etibarən 
istehsalın azalması dayandırıldı və iqtisadiyyatın səmərəliliyinin daha da artırılması üçün təməl qoyuldu.  
Heydər Əliyevin qoyduğu təməl Azərbaycanı iqtisadi inkişafda dünya liderlərindən birinə çevirməyə imkan 
verdi. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazın lideridir, müstəqil siyasət yürüdür, onun fikri bütün dövlətlər 
tərəfindən nəzərə alınır.Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyası Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

İlham Əliyev 2003-cü ildə dövlət başçısı olduğu ilk günlərdən Azərbaycan iqtisadiyyatının həyat 

qabiliyyətini təmin etmək üçün zəruri olan genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinə start verdi. İqtisadi sahədə  
ən vacib istiqamətlər - inzibati planlı idarəetmə sisteminin rədd edilməsi və tədricən bazar iqtisadiyyatına 
keçidi idi. Bu da öz növbəsində mülkiyyət formalarının müxtəlif formalarının birləşməsinə əsaslanaraq  
dəyişdirilməsini tələb edirdi. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinə və mülkiyyətçiliyinə başlanıldı, 
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nazirlik və idarələrdə, bank işində, maliyyə sistemlərində struktur yenidən qurulması, idarəetmə formaları və  
üsulları təkmilləşdirildi. 

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu iqtisadi siyasəti sayəsində iqtisadi və sosial  

sahədə davamlı və dinamik inkişaf nümayiş etdirir. Belə ki, 2003-2012-ci illərdə ÜDM 3 dəfə artdı, strateji 
valyuta ehtiyatları 46 milyard dolları keçdi. Büdcə 25 milyard dollara çatdı. Yoxsulluq səviyyəsi 49 -dan 6- 
7%-ə, işsizlik isə 5.3%-ə düşdü [1, 2, 3]. 

Neft və qaz sənayesi ilə yanaşı digər sənaye sahələri də uğurla inkişaf etmişdir. Hazırda ölkənin enerji  
strategiyasının əsas məqsədi neft hasilatının sabitliyini qorumaq, Azərbaycandan qazı dünya bazarlarına 
ixrac etməkdir. Hər birinin ehtiyatı 300 milyard kubmetr olan Ümid və Abşeron yataqlarının kəşfi 
nəticəsində qaz ehtiyatlarının həcmi 2,6 trilyon kubmetrə yüksəldi. 

Kənd təsərrüfatı bu gün milli iqtisadiyyatın ən vacib sahəsidir. Hazırda kənd təsərrüfatı istehsalında 
özəl sektorun payı 99,6%-dir. 2003-2012-ci illərdə aqrar sektor 1,4 dəfə artmışdır[3]. 

Ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol və əhəmiyyət informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) 
sektoruna aiddir. İlkin məlumatlara görə, İKT gəlirləri 10-15 il ərzində neft ixracından gələn gəlirləri 
üstələməlidir. İKT xidmətlərinin həcminin artımı 2003-cü ildən etibarən orta illik 18-20% artım tempini 
nümayiş etdirmişdir. Son üç ildə Azərbaycan İnternet istifadəçilərinin sayına görə MDB ölkələri arasında 
liderdir. 2013 -cü ildə bu rəqəm 65% -dən 70% -ə yaxınlaşdı. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 may 2010-cu il tarixli sərəncamı ilə "Azərkosmos" Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı və 8 fevral 2013-cü ildə Fransanın Kourou kosmodromundan orbitə ilk 
telekommunikasiya peyki çıxarıldı. 

Sumqayıtda yaradılmış bir texnopark uğurla fəaliyyət göstərir, burada 12 fabrik və 3 minə yaxın adam 
çalışır. Sumqayıt, Balaxanı, Qaradağ, Gəncədə texnoparkların yaradılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. 
2012-ci ilin aprelində Sumqayıtda günəş modullarının və LED lampaların istehsalına yönəlmiş yeni yüksək 
texnologiyalı müəssisə Azguntech işə salındı. 2012 -ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard dollardan çox 

sərmayə qoyulmuşdur ki, bunun da 13 milyardı daxili investisiyalardır. Bu və digər vəsaitlər hesabına 100- 
dən çox sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi və respublikanın qeyri-neft sektorunun inkişafında mühüm rol 
oynayan 90-dan çox sənaye müəssisəsinin tikintisi davam etdirildi. 

Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən ölkə 
iqtisadiyyatına çoxlu vəsait yönəldilmişdir. Belə ki, 2012 -ci ildə 2419 sahibkara güzəştli şərtlərlə 218 
milyon manat məbləğində kredit verilmişdir. Verilmiş kreditlərin ümumi məbləğinin 83% -i regionların 
payına düşür. 2012 -ci il ərzində fond tərəfindən maliyyələşdirilən 94 istehsal, emal və infrastruktur 

müəssisəsi fəaliyyətə başladı. Bunlardan 84-ü aqrar sənaye kompleksinə aiddir. Hazırda güzəştli kreditlər 
hesabına 13 quşçuluq fabriki, 3 heyvandarlıq kompleksi, 12 soyuducu anbar və taxıl anbarı, 8 istixana 
kompleksi, 3 ət emalı zavodu, 2 konserv zavodu və 7 çörək zavodu tikilir. Bu kreditlər təxminən 9100 yeni iş 
yerinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda, Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin iştirakı ilə Hövsanda 
süd zavodu, Ağstafa Agroservis müəssisəsi və yeni sement zavodu 2012 -ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. 2012 
-ci ildə Aqrolizinq vasitəsilə fermerlərə güzəştli şərtlərlə icarəyə verilmiş respublikaya müxtəlif təyinatlı 

1785 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası və texnikası, damazlıq mal-qara gətirilmişdir[2, 3]. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası və istifadəyə verilməsindən sonra, yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz 

Ticarət Limanı, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanındakı yeni hava limanı kompleksi, respublika və 
yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının yenidən qurulması və əsaslı təmiri başa çatdıqdan sonra ölkəmiz bir 
çox istiqamətlərdə Şərq-Qərb tranzit mərkəzi statusunu daha da gücləndirir. Əldə olunan sosial-iqtisadi 
uğurlar nüfuzlu beynəlxalq reytinq agentliklərinin sənədlərində getdikcə daha çox əks olunur. Belə ki, Dünya 
Bankının hesabatlarında Azərbaycan bizneslə məşğul olmaq baxımından yüksək yer tutur. Davos İqtisadi 

Forumunun hesablamalarına görə, rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada 46-cı, 
MDB-də 1-ci, makroiqtisadi sabitliyə görə isə dünyada 18-ci yerdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

 
В статье рассматриваются социально-экономические изменения, которые ускорят развитие 

ненефтяного сектора, наряду с развитием нефтегазового сектора независимого Азербайджана. Кроме 
того, предоставляется информация о мерах, принимаемых государством по ликвидации бедности и 

безработицы в стране. 

Ключевые слова: социально-экономический, Азербайджан, нефтяной сектор, независимость, 
сельское хозяйство, промышленность, республика 

 
SUMMARY 

 

The article examines the socio-economic changes that will accelerate the development of the non-oil 
sector, along with the development of the oil and gas sector of independent Azerbaijan.In addition, 
information is provided on the measures taken by the state to eliminate poverty and unemployment in the 
country. 

Key words: socio-economic, Azerbaijan, oil sector, independence, agriculture, industry, republic 
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Xülasə: məqalədə turizm siyasəti bu sahənin davamlı inkişafına zəmin yaradan mühüm amil kimi 
nəzərdən keçirilmişdir. Dövlətin turizm siyasətinin məqsəd və vəzifələri açıqlanmışdır. Turizmin inkişafı  
sahəsində Azərbaycanın qarşısında qoyulan mühüm vəzifələr tədqiq edilmişdir. Turizmə investisiyaların cəlb 
edilməsinin zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Dövlətin turizm siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  
Turizmin inkişafına dövlət dəstəyininəsas prioritetləri və bundan irəli gələn vəzifələr araşdırılmışdır.Dövlətin  
turizm siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər:turizm, turizm siyasəti, dövlət dəstəyi, tənzimləmə, infrastruktur, investisiya 

COVİD-19 pandemiyasının mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hər bir ölkənin sosial-iqtisadi 
vəziyyətində müəyyən dəyişikliklər və islahatlar tələb edilir. Bu mənada dünya iqtisadiyyatının ən 
perspektivli, dinamik və gəlirli sahələrindən olan turizm sektoru xüsusi diqqətə layiqdir. Müasir dünyada 
turizm əhalinin istirahət ehtiyaclarını ödəmək üçün təsirli bir vasitəyə çevrilməklə geniş yayılmaqdadır. Bu, 
turizmin cəmiyyət həyatında artan rolu və əhəmiyyətindən qaynaqlanır. 

Turizm sənayesi maddi-texniki bazaya malikdir, çox sayda insanı işlə təmin edir və iqtisadi 

kompleksin bütün sektorları ilə qarşılıqlı əlaqə qurur. Mövcud təbii və rekreasiya potensialını tam şəkildə 
toplayan turizmdir ki, onun peşəkar istifadəsi böyük gəlir əldə etmək üçün imkanlar yaradır. Bu istiqamətdə 
dövlətin turizm sektorunun dəstəklənməsi və inkişafı, turizm infrastrukturunun inkişafı, bölgənin 
cəlbediciliyinin artırılması üçün şəraitin yaradılması, turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, onların 
təmin edilməsi ilə bağlı aktiv siyasəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Turizm sisteminin səmərəli işləməsi onun inkişafından məsul olan strukturlar tərəfindən 

planlaşdırılmadan, tənzimlənmədən, əlaqələndirilmədən və nəzarət edilmədən mümkün deyil. Bu da turizm 
siyasətinin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir. Yuxarıda göstərilənlərin hamısından belə 
nəticəyə gələ bilərik ki, turizm siyasəti dövlət və özəl təşkilatlar, birliklər tərəfindən həyata keçirilən sosial- 
iqtisadi, hüquqi, daxili və xarici siyasi, mədəni və digər xarakterli üsullar və tədbirlər sistemidir. 

Dövlətin turizm siyasəti - turizm sənayesinin inkişafı, turizm resurslarından səmərəli istifadə etməsi, 
turizm sənayesinin fəaliyyətinin səmərəliliyi və bunun əsasında ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial potensialının 
gücləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətidir. Turizm siyasəti dövlətin turizm iqtisadiyyatının gücləndirilməsinə və 

milli iqtisadiyyat kompleksinin sektorunun iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş sosial-iqtisadi 
siyasətinin istiqamətlərindən biridir. 
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Turizm fəaliyyətinin inkişafı, bu inkişafdan məsul olan və tənzimləmə, planlaşdırma, koordinasiya və 
nəzarət fəaliyyətini həyata keçirən dövlət strukturlarının müdaxiləsi olmadan mümkün deyil. Bu məqsədlər 
üçün nəzarət həyata keçirilir, turizm siyasəti, bununla bağlı norma və qaydalar hazırlanır. Bu, dövlətin 
turizmin inkişafı sahəsindəki hərəkətlərini indiki və gələcək dövrdə müəyyən etməyə imkan verir. Bu, 
turizmin cari və uzunmüddətli siyasətinin istiqamətlər kompleksidir. Mövcud turizm siyasəti turizm 

bazarının hazırki tənzimləməsidir. Uzunmüddətli turizm siyasəti, turizm sənayesinin inkişafında əhəmiyyətli 
vaxt və kapital qoyuluşu tələb edən vəzifələri yerinə yetirir. Həyata keçirilməsi uzun müddət üçün hesablanır 
və çox vaxt turizm sektorunda və onun mexanizmlərində struktur dəyişikliklərinə səbəb olur [4, s. 55]. 

Turizm siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardır: 
- mövcud potensialdan səmərəli istifadə edilməsi; 
- turizm sənayesi obyektlərinin təchizatının yaxşılaşdırılması; 

- regional turizmin inkişafı üçün konsepsiyaların hazırlanması; 
- istirahət zonalarının istifadəsi və mühafizəsi qaydalarına dair müddəaların hzırlanması:turist 

nəqliyyat parklarının etibarlı və təhlükəsiz şəbəkələrinin yaradılması;nəqliyyat xidmətlərinin saxlanılması və  
keyfiyyətinə nəzarət qaydaları; 

- güzəştlərdən istifadə etməklə sosial əhəmiyyətli turizm növlərinə özəl investisiyaların 
stimullaşdırılması; 

- turizmdə məşğulluq payının artırılması; 
- turizmlə əlaqəli təşkilatlar arasında əməkdaşlığın artırılması, həmçinin reklamın inkişafına, 

yarmarkaların, idman yarışlarının və digər tədbirlərin təşkilinə köməklik göstərilməsi. 
- turizmin ÜDM-də xüsusi çəkisini artırmaqla milli iqtisadiyyatın inkişafına təkan verilməsi. 
Azərbaycanda dövlət və xüsusi sahibkarlıq subyektləri üçün turizmin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb  

edir. Ölkəmiz daxili və gələn turizm üçün böyük potensiala malikdir. Belə bir turizmin inkişafı və 
maksimum tətbiqi Azərbaycanın qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. 

Turizmin inkişafı sahəsində dövlətin məsuliyyəti aşağıdakı səbəblərdən qaynaqlanır: 
1) Turizmin inkişafı prosesinə nəzarət etmək; 
2) Sosial-iqtisadi fəaliyyətin əsasını təşkil edən infrastrukturun, habelə turizmin mərkəzi və yerli 

hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətləri daxilində inkişafı; 
3) Böyük investisiyalara ehtiyacı olan və həcmi özəl sektorun tutumundan çox olan layihələrin həyata 

keçirilməsi; 
4) Turizmə qoyulan investisiyalara qərar verərkən, bu sahədə dövlətin dəstəyi, onun hüquqi və iqtisadi 

idarəçiliyi lazımdır. 
Turizmin dövlət siyasəti, dövlətin turizm sektorunun işinə təsirinin bir sıra formalarını, metodlarını və 

istiqamətlərini əhatə edir. Ümumi siyasətinin bütün xarakterik xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Dövlət 
turizm siyasəti yalnız daxili şərtlər nəzərə alınmaqla qurulmur. Beynəlxalq turizm bazarına çıxan hər bir ölkə  
digər dövlətlərlə spesifik əlaqələr sisteminə daxil olmalıdır. 

Turizm siyasətinin düzgün və effektiv şəkildə qurulması və həyata keçirilməsi prosesi dövlətin 
beynəlxalq turizm bazarındakı rolu və yerindən asılıdır. 

Turizmin davamlı inkişafının həyata keçirilməsinə, turistlərin hüquqlarının qorunmasına, yerli turizm 
məhsullarının istehsalçılarına, beynəlxalq və daxili turizmə dəstək göstərməkləmövcud turizm potensialından 
səmərəli istifadə etmək mümkündür. 

Dövlətin turizm siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsidir. 
Turizm infrastrukturunun inkişafı əhəmiyyətli investisiya qoyuluşu tələb edir. Turizmə investisiyaların cəlb 
edilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaq lazımdır. Bunun üçün: 

- turizm infrastruktur obyektlərinin (otellər, motellər və s.) tikintisi və yenidən qurulması üçün 
güzəştli kreditlər vermək; 

- turizm məhsullarının və turizm xidmətlərinin rəqabət qabiliyyətini artıracaq turizm və istirahət 
xidmətləri üçün azaldılmış ƏDV dərəcəsini tətbiq etmək; 

- turizmin və istirahətin inkişafı üçün böyük investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi halında gəlir 
vergisinin ödənilməsinin təxirə salınması; 

- daxili turizm məhsullarını beynəlxalq bazara çıxarılmasına, qeyri-hökumət turizm təşkilatlarının 
yaradılmasına kömək göstərilməsi və s. 

Turizm sahəsində bazar infrastrukturunun formalaşdırılması turizm siyasətinin prioritet vəzifələrindən 
biridir. Bu, bazarın tənzimlənməsi üçün müvafiq institutların yaradılmasına, turizm prosesləri üçün 
informasiya xidmətlərinin göstərilməsinə və turizmin qanunvericilik və tənzimləyici bazasının inkişaf 

etdirilməsinə ehtiyac yaradır. Bu prosesdə turizm fəaliyyətinin subyektləri olan qanunverici və icraedici 
orqanları mühüm rol oynamalıdır [3, s.27]. 
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Yuxarıda qeyd edilən istiqamətlərdə turizm siyasətinin reallaşdırılması üçün dövlət dəstəyinə ehtiyac 
vardır. Turizmə dövlət dəstəyi bu sahənin tənzimlənməsinə istiqamətlənmişdir. Turizmin dövlət 
tənzimlənməsi investisiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmək və  
millətin sağlamlığının yaxşılaşdırılması baxımından sosial problemləri həll etmək üçün təsirli bir vasitədir.  
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri turizm kompleksinin sabitliyi və 

rəqabət qabiliyyəti olmalıdır. 
Dövlətin turizm siyasətinin səmərəliliyi turizmin davamlı inkişafına zəmin yaradan mühüm amildir. 

Eyni zamanda idarəetmə sisteminin və dövlət dəstəyinin mükəmməl olmaması turizmə mənfi təsir göstərir. 
Turizmin inkişafına dövlət dəstəyin 3 əsas prioritet istiqamətini göstərə bilərik. 
1) Turizmin hüquqi tənzimlənməsinin daha da təkmilləşdirilməsi və inkişafı. 
2) Gəlmə, daxili və sosial turizmə dövlət dəstəyi. 
3) Turizmin hüquqi və iqtisadi təhlükəsizliyi mexanizmlərinin inkişafı və yaxşılaşdırılması. 
Turizm sahəsində dövlət dəstəyinin birinci prioritet vəzifəsi turizmin hüquqi tənzimlənməsinin daha da 

təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Turizmin hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi və inkişaf  

etdirilməsi sahəsində əsas vəzifələr aşağıdakılardır: 
1) Turoperatorların məsuliyyəti üçün maliyyə təminatı mexanizminin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən 

maliyyə təhlükəsizliyinin həcminin artırılması. 
2) Turistlərin həyat və sağlamlığına zərər vurmaq və digər qanun pozuntularına görə turoperatorların 

hüquqi məsuliyyətinin artırılması. 
3) Təlimatçı-bələdçilərin, bələdçi-tərcüməçilərin icbari sertifikatlaşdırılmasının tətbiqi. 

4) Yetkinlik yaşına çatmayan turistlərin səyahətinin hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətlərinin 
müəyyən edilməsi, onların təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlərin tətbiqi. 

5) Turizm sahəsində özünü tənzimləyən təşkilatların dövlət reyestrini aparmaq üçün Dövlət Turizm 
Agentliyinə xüsusi səlahiyyətlərin verilməsi. 

7) Azərbaycan Respublikasında turizm məhsulunun satışının uçotu üçün vahid avtomatlaşdırılmış 
məlumat sisteminin fəaliyyətinin hüquqi əsaslarının formalaşdırılması. 

8) Mədəni turizmin inkişafı üçün normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi. 

9) Xaricə səyahət edən turistlərin xərclərinin, habelə Azərbaycan daxilində artan təhlükəli turizm 
marşrutlarının icbari sığortasının tətbiqi. 

10) “Turizm haqqında” qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi[2]. 
Turizm sahəsində dövlət dəstəyinin ikinci prioritet vəzifəsi gəlmə, daxili və sosial turizmə dövlət 

dəstəyidir. Bunun üçün dövlət gəlmə, daxili və sosial turizmə dəstəyin əsas tədbirlərini görür: 
1) Şəhərin tarixi və mədəni zonalarında və Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində turizm və 

xidmət infrastrukturunun genişləndirilməsi, o cümlədən mədəniyyət və turizm zonalarının, tarix və 
mədəniyyət abidələrinin, xidmət obyektlərinin formalaşdırılması üçün şəraitin yaradılması. 

2) Azərbaycan Respublikası daxilində səyahət xərclərini ödəyərkən fiziki şəxslərin gəlirlərinə sosial  
vergi tətbiq etməklə sosial turizmi (uşaqlar, gənclər, aztəminatlı təbəqələr, yaşlılar və s.) dəstəkləmək üçün 
vergi alətinin yaradılması. 

3) Azərbaycanda daxili və gələn turizmin təşviqi, o cümlədən turizm məhsullarının turizm və istirahət 
zonalarında təşviqi, habelə onlara investorların cəlb edilməsi üçün büdcə ayırmalarının əhəmiyyətli dərəcədə  
artması. 

4) Milli turizm məhsulunu tanıtmaq üçün xaricdə Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndəlikləri 
şəbəkəsinin yaradılması. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Dövlət Turizm Agentliyinin yaradılması ilə bağlı  
qanunvericilikdə bununla bağlı müddəa da əks olnub [1] 

5) “Azərbaycanda turizm” çoxdilli dövlət informasiya portalının yaradılması və genişləndirilməsi. 
Turizm sahəsində dövlət dəstəyinin üçüncü prioritet vəzifəsi turizmin hüquqi və iqtisadi təhlükəsizliyi  

mexanizmlərinin inkişafı və yaxşılaşdırılmasıdır. Bunun üçün tələb olunur: 
1) Xaricə səyahət edən turistlərin icbari sığortasının qanunvericiliklə tətbiqi, bu sığorta növünə daxil 

olan minimum risklər və sığorta xidmətlərinin müəyyən edilməsi. 
2) Xaricdə çətin vəziyyətdə olan milli turistlərə hüquqi və digər növ təcili yardımların göstərilməsi 

üçün hüquqi mexanizmlərin yaradılması, milli turistlərə lazımi kömək göstərmək üçün konsulluq 
xidmətlərinin maliyyələşdirilməsi prosedurunun hazırlanması. 

3) Təhlükəsizlik və istirahət mədəniyyətinin artırılmasına yönəlmiş bir sıra tədbirlərin hazırlanması və 
həyata keçirilməsi. 

5) Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələrinə turizm təhlükəsizliyi ilə bağlı 

müddəaların daxil edilməsi və ona nəzarətin təşkili. 
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Beləliklə, qeyd edilən istiqamətlər nəzərə alınmaqla dövlətin turizm siyasətinin həyata keçirilməsi 
mexanizmi təkmilləşdirilməlidir ki, bu da Azərbaycanda bənzərsiz turizm və istirahət mənbələrinin, yerli 
ənənələrin, turizmin elmi nailiyyətlərinin istifadəsinə və əsas vəzifələrin həllini təmin etməyə əsaslanan 
müasir və rəqabətli turizm komplekslərinin yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə əlverişli şərait 
yaradacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Оруджалиева Б.А., Оруджалиева Ш.Ш. 

 

В статье туристическая политика рассматривается как важный фактор устойчивого развития 
этого сектора. Объявлены цели и задачи государственной туристической политики. Были изучены  

важные задачи, поставленные перед Азербайджаном в области развития туризма. Обоснована 
необходимость привлечения инвестиций в туризм. Определены основные направления 
государственной туристической политики. Изучены основные приоритеты государственной 
поддержки развития туризма и задачи, вытекающие из этого. Внесены предложения по 
совершенствованию механизма реализации государственной туристической политики. 

Ключевые слова: туризм, туристическая политика, государственная поддержка, 
регулирование, инфраструктура, инвестиции 

 
 

SUMMARY 

 

STATE POLICY IN THE FIELD OF TOURISM IN AZERBAIJAN AND THE DIRECTION 

OF ITS IMPROVEMENT 

Orujaliyeva B.A., Orujaliyeva Sh. Sh. 

 

The article considers tourism policy as an important factor in the sustainable development of this 
sector. The goals and objectives of the state tourism policy have been announced. The important tasks 
assigned to Azerbaijan in the field of tourism development were studied. The necessity of attracting 
investment in tourism has been substantiated. The main directions of the state tourism policy are determined. 

The main priorities of state support for the development of tourism and the tasks arising from this have been 
studied. Proposals have been made to improve the mechanism for implementing the state tourism policy. 

Key words: tourism, tourism policy, government support, regulation, infrastructure, investment 
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ÖLKƏNİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ DAVAMLILIĞININ TƏMİN 

EDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

Osmanov İ.O. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
ilqarosmanov1975@mail.ru 

 
 

Xülasə. Məqalədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığı anlayışının mahiyyəti açıqlanmışdır. 
İnkişafın davamlılığı üçün lazım olan əsas şərtlər araşdırılmışdır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları 
əsasında sosial-iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun artım tempi təhlil edilmişdir. 
Əldə edilən nəticələr əsasında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığını təmin etmək üçün dövlətin 
iqtisadi siyasətin əsas prioritet istiqamətləri və onların reallaşdırılması üçün qarşıya qoyulan əsas vəzifələr 

müəyyən edilmişdir. Həmçinin, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin edilməsi ilə bağlı 
tövsiyə xarakterli təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, davamlı inkişaf, ölkə, region, əhali 

Müasir dövrdə “davamlı sosial-iqtisadi inkişaf” termini getdikcə daha çox istifadə olunur ki, bu da 

indiki və gələcək nəsillər üçün keyfiyyətli həyat şəraitinin təmin edilməsinə yönəlmiş inkişaf deməkdir. 
Davamlı inkişaf - əhalinin tələbatını ödəyən və ətraf mühitin qorunması şərti ilə gələcək nəsillərin öz 

ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətini təhlükəyə atmayan müsbət inkişaf prosesidir. Davamlı inkişaf istehsal  
amillərindən səmərəli istifadə etməklə və tələb olunan vaxt aralığında tələb olunan miqdarda istehlak 
mallarının ən az xərclə buraxılmasını təmin edən bir istehsal ola bilər [2, s.513]. 

Sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığı əhalinin maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsindəki artımın 
son nəticələri ilə əlaqələndirilir. Odur ki, davamlı inkişaf sosial-iqtisadi konsepsiya olaraq qəbul edilir və 

ölkə əhalisinin maddi və mənəvi ehtiyaclarının daha dolğun ödənilməsinə töhfə verən iqtisadi əlaqələr 
sistemi olaraq təyin olunur [2, s.198]. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin edilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin 
müəyyənləşdirilməsində, idarəetmənin forma və üsullarının inkişaf etdirilməsində yeni yanaşmalar tələb edir. 
Soslal-iqtisadi inkişafın davamlılığı ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin sabit inkişafının idarəetmə 
üsullarının, formalarının və mexanizmlərinin effektivliyi ilə müəyyən edilir. Bu baxımdan biznes 
proseslərinin idarə edilməsi üçün obyektiv olaraq seçilmiş strategiya xüsusilə aktualdır. Çünki əhalinin 

sosial-iqtisadi həyat səviyyəsi, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dövlət büdcəsinin artırılması 
və genişlənmiş təkrar istehsalı üçün şərait yaradılması onun effektivliyindən asılıdır [3, s.13]. 

Ümumiyyətlə, davamlı inkişafı əhalinin daha yüksək həyat keyfiyyəti və ərazinin sosial-iqtisadi 
potensialının səviyyəsi ilə xarakterizə olunan, müəyyən bir ilkin vəziyyətdən perspektivli istiqamətlərə 
yönəlmiş milli iqtisadi sistemin məqsədyönlü hərəkəti kimi başa düşə bilərik. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin edilməsi dövlətin aktiv siyasətini tələb edir. 
Aşağıdakı cədvəl vasitəsilə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin edilməsi sahəsində dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətləri və vəzifələrini ümumiləşdirilmiş şəkildə təklif edə bilərik (cədvəl) 

Cədvəl                                                                                                                                    

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətləri və vəzifələri 

İstiqamətlər Vəzifələr 

1. Ölkədə və onun regionlarında 
rəqabət üstünlüklərinin həyata 
keçirilməsinə əsaslanan yeni 

iqtisadi artım mərkəzləri yarat- 
maqla iqtisadi inkişafı stimul- 
laşdırmaq. 
2. Ölkənin davamlı inkişafının 
prioritetləri nəzərə alınmaqla 
səmərəli investisiya strategi-yasını 
reallaşdırmaq. 

3. Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsi 

- dövlət, regional və yerli səviyyələrdə iqtisadi və sosial sektorların 
inkişafı üçün şərait yaratmaq, qabaqcıl iqtisadi artımın regional 
mərkəzlərinin formalaşdırılması üçün koordinasiyalı tədbirlərin 

həyata keçirilməsinin təmin edilməsi. 

- keyfiyyətli təhsil, tibbi və mədəni və istirahət xidmətləri əldə etmək 
üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq qəbul edilmiş minimum yaşayış 
səviyyəsini təmin etmək üçün regionlara maliyyə dəstəyinin 
verilməsi. 

- regional fərqlənməni azaltmaq üçün bölgələrə maliyyə dəstəyinin 
verilməsi. 

mailto:ilqarosmanov1975@mail.ru
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və keyfiyyətindəki fərqliliyi - ərazilərin infrastruktur təminatının inkişafı və ölkə iqtisadiyyatının 
azaltmaq.  rəqabət qabiliyyətinin artırılması, sosial inkişaf məsələlərinin həlli, o 

  cümlədən ərazilərin nəqliyyat əlçatanlığının artırılması üçün şəraitin 
  yaradılması. 

  - əhalinin yüksək həyat səviyyəsinin qorunması sahəsində 
  səlahiyyətlərini səmərəli həyata keçirmək üçün Azərbaycan 
  Respublikasının təsis qurumlarının və yerli özünüidarəetmə 
  orqanlarının fəaliyyətinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin 
  təkmilləşdirilməsi. 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilib 
 

Cədvəldə davamlı sosial-iqtisadi inkişaf üçün üç prioritet sahə müəyyən edilmişdir: 
- iqtisadi artımın stimullaşdırılması; 
- investisiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi; 
- əhalinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəraitin təmin edilməsi. 
Sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi sahəsində iqtisadi siyasəti hazırlayarkən ölkənin 

istehsal potensialını, region iqtisadiyyatında ixrac sektorunun olmasını, resurs potensialının mövcudluğunu, 
əhalinin məşğulluq və gəlir səviyyəsini nəzərə almaq lazımdır. 

Həmçinin, əhalinin həyat və sağlamlığının qorunmasını, demoqrafik problemlərin həllini, yoxsulluqla  
mübarizəni, istehlak strukturunun təkmilləşdirilməsini və əhalinin gəlirlərində fərqliliyin azaldılmasına 
yönəlmiş bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsini də diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır. Bu tədbirlərin 
uğurla həyata keçirilməsinin vacib şərtlərindən biri yaxşı işləyən və təkmilləşdirilmiş “mərkəz-region” 
qarşılıqlı əlaqə sistemininin yaradılmasıdır. 

Sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığının nəticəsi ölkənin əsas makroiqtisadi göstəricisi olan ümumi  
daxili məhsulun artım tempində özünü göstərir. Bu baxımdan 2010-2020-ci illər ərzində ölkənin ümumi 

daxili məhsulunun artım tempini təhlil etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 
 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib 

Şəkil. 2010-2020-ci illər ərzində Azərbaycanda ÜDM-in artım dinamikası, milyon manatla 

 
 

Şəkildən göründüyü kimi, 2010-cu ildən başlayaraq 2015-ci ilin əvvəlinə qədər ölkədə ÜDM-in 
həcmində davamlı artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2014-cü ildə ÜDM-in həcmi 2010-cu illə 
müqayisədə 39,0%, 2011-ci illə müqayisədə 13,3%, 2012-ci illə müqayisədə 7,8%, 2013-cü illə müqayisədə 
1,4% artmışdır. Lakin 2015-ci ildə 2014-cü ilə nisbətən ÜDM-in həcmi 8,5% azalmışdır. Bunu həmin ildə 

ölkədə milli valyutamızın ABŞ dollarına nisbətdə 2 dəfə devalvasiyaya uğraması ilə əlaqələndirmək olar. 
2016-cı ildən 2020-ci ilin əvvəlinə qədər yenidən ÜDM-in həcmi artmağa başlamışdır. Belə ki, 2019-cu ildə 
ÜDM-in həcmi 81896,2 milyon manat olmuşdur ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 35,5%, 2017-ci illə 
müqayisədə 16,4%, 2018-ci illə müqayisədə isə 2,3% çoxdur. Lakin 2020-ci ildə COVİD-19 pandemiyası 
səbəbindən ölkəmizdə bir çox məhdudiyyətlər tətbiq edildi, bir çox sahələrin fəaliyyəti dayandırıldı ki, bu da 



205  

ÜDM-in həcmində yenidən azalmaya səbəb oldu. Odur ki, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının 
təmin edilməsi üçün, ilk olaraq, pandemiyanın nəticələrini minimuma endirmək və aradan qaldırmaq 
lazımdır. 

İnanırıq ki, 44 günlük Vətən Müharibəsi nəticəsində Qarabağ və onun ətraf ərazilərinin işğaldan azad  

olunması ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığına güclü təkan verəcəkdir. Artıq bu istiqamətdə 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən bir çox məqsədli proqramların reallaşdırılması ilə 
bağlı sərəncam və fərmanlar imzalanmışdır. Hələ qələbəmizin bir illiyi tamam olmamış Qarabağ və onun  
ətraf ərazilərinin inkişafında mühüm rol oynayacaq infrastrukturlar yaradılmış və onların açılışı İlham Əliyev 
cənablarının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığının təmin edilməsi üçün aşağıdakı 

istiqamətlərdə tədbirlərin görülməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 
- idxalı əvəz etmək və yüksək texnologiyalı malların ixracına dəstək göstərmək; 
- ilk növbədə, maliyyə və inzibati xərcləri azaltmaqla kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına kömək 

etmək; 
- Azərbayvcan iqtisadiyyatının ən əhəmiyyətli sektorlarına dövriyyə və investisiya mənbələrinin cəlb 

edilməsi üçün imkanlar yaratmaq; 
- vətəndaşların ən həssas kateqoriyalarına (təqaüdçülərə, işləmək çox uşağlı ailələrə) əlavə inflyasiya 

xərclərinin ödəmək; 

- pensiya sisteminin, eləcə də sosial müavinət sisteminin modernləşdirilməsini və təkmilləşdirilməsini 
davam etdirmək; 

- əmək bazarında gərginliyi azaltmaq, səmərəli məşğulluğu dəstəkləmək; 
- büdcə xərclərinin optimallaşdırmaq, resursları inkişafın prioritet sahələrində cəmləşdirmək; 
- bank sisteminin sabitliyini artırmaq, problemli kreditlərin ödənilməsi mexanizmini təkmilləşdirmək; 
- səhiyyə və təhsil sistemlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş dövlət proqramlarının 

icrasını davam etdirmək; 
- milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə strateji yol xəritələrinin sürətlə və tam şəkildə həyata 

keçirilməsi üçün lazımi şərait yaratmaq və ona nəzarət fəaliyyətini təkmilləşdirmək; 
- əhəmiyyətli miqdarda birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi də daxil olmaqla sənaye siyasəti 

alətlərini səmərəli tətbiq etmək; 
- ölkənin milli innovasiya sistemini təkmilləşdirmək; 
- struktur dəyişiklikləri üçün vergi güzəştləri tətbiq etmək; 
- dövlət idarəetmə sisteminin keyfiyyətini artırmaq və s. 
Bütün bu tədbirlər son nəticədə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının davamlılığını təmin etməklə yanaşı, 

milli iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunmasına və əhalinin həyat keyfiyyətinin və şəraitinin yaxşılaşdırılmasına  
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcəkdir. Qeyd edilən tədbirlərin reallaşdırılması dövlətin aktiv iqtisadi 
siyasətinin təkmilləşdirilməsini tələb edir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Османов И.О. 

В статье раскрывается сущность понятия устойчивого социально-экономического развития 
страны. Исследуются основные условия обеспечения устойчивого развития. На основе данных 
Государственного Комитета Статистики анализируются темпы роста внутреннего валового продукта,  

как основного показателя социально-экономического развития. На основе полученных результатов 
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определены приоритетные направления и основные задачи реализации государственной 
экономической политики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие страны. 
Также, даны рекомендации по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
страны. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, страна, регион, 

население 
 

SUMMARY 

DIRECTIONS FOR ENSURING SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Osmanov İ.O. 

The article reveals the essence of the concept of sustainable socio-economic development of the 
country. The main conditions for ensuring sustainable development are investigated. Based on the data of the 
State Statistics Committee, the growth rates of the gross domestic product are analyzed as the main indicator 
of socio-economic development. On the basis of the results obtained, the priority directions and main tasks of 
the implementation of the state economic policy, ensuring the sustainable socio-economic development of 

the country, have been determined. Also, recommendations are given to ensure sustainable socio-economic 
development of the country. 

Key words: socio-economic development, sustainable development, country, region, population 
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Xülasə. Bu məruzədə iqtisadi münasibətlərin liberallaşdırılmasının biri istiqaməti kimi xarici ticarətin 
liberallaşdırılması, Mərkəzi Asiya respublikaları və Azərbaycanın timsalında təhlil edilmişdir. 

Post sovet ölkələri öz iqtisadi sistemlərini dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya etmək üçün, 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində iqtisadi liberallaşdırma siyasəti həyata keçirirlər. Xarici ticarətin 
liberallaşdırılması sahəsində də bir sıra addımlar atan həmin respublikalar, istər bölgə dövlətləri ilə, istərsə də 
beynəlxalq səviyyədə bir sıra əməkdaşlıqlar qururlar. Ancaq post-sovet respublikaları, xüsusilə Mərkəzi 

Asiya dövlətləri və Azərbaycan üçün, hələ də bu sahədə görüləsi işlər çoxdur. 
Regional əməkdaşlıqlaq şəbəkəsinin gücləndirilməsi və ticarətin inkişaf üçün mövcud geo-iqtisadi 

şəraitdən istifadə edilməsi fonunda ticarətin daha da liberallaşdırılması, həmçinin Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatı çərçivəsində dünya ticarət sisteminə inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi bu məsələlərdən 
bəziləridir. 

Açar sözlər: xarici ticarət, iqtisadi artım, iqtisadi liberallaşdırma, Azərbaycan, Mərkəzi Asiya 

1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması və İttifaqa daxil olan 15 respublikanın müstəqilliyini əldə 

etməsi nəticəsində sovet iqtisadi və ticari sistemi çökdü. Müstəqilliyini əldə edən post sovet respublikaları 
çox böyük iqtisadi və ticari çətinliklərlə üzləşdirlər. Bu dövlətlərin dünyanın digər dövlətləri ilə heç bir 
ticarət müqavilələrinin olmaması səbəbi ilə xarici ticarət dövriyyəsində ciddi geriləmələr müşahidə olundu. 
1990-cı illərin ortalarından etibarən bu sahədə müəyyən qədər inkişaf müşahidə edilsə də, 1998-ci ildə 
Rusiyada başlayan iqtisadi böhran həmin dövlətlərin xarici ticarət dövriyyəsində yenidən geriləməyə səbəb 
oldu. 1991-ci ildən başlayaraq post-sovet dövlətləri ilə bu dövlətlərin xarici ticarət həcmində böyük 
geriləmələr baş vermişdir. Belə bir tendensiyanın baş verməsinin səbəbi Sovet valyuta sisteminin çökməsi  

nəticəsində bu ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin pozulması və həyata keçirilən iqtisadi islahatların 
neqativ təsirləri olmuşdur. 

Müstəqilliyin və bazar iqtisadiyyatına keçid prosesinin ilk illərində makroiqtisadi göstəricilərdəki 
böyük geriləmələr qarşısında neft və qaz kimi strateji enerji mənbələrinə malik olan ölkələr bu göstəricilərdə  
sabitliyi təmin etmək baxımından digərlərinə görə daha uğurlu addımlar atmışlar. 2000-ci illərin 
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əvvəllərindən etibarən region ölkələrinin xarici ticarət dövriyyəsində nəzərə çarpan artımlar müşahidə 
edilmişdir [http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2013?ref=publications/ 
series/key-indicators-for-asia-and-the-pacific]. Ümumiyyətlə, 2000-ci ildən sonra Mərkəzi Asiya 
dövlətlərinin və Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi müntəzəm olaraq artmışdır. 

Mərkəzi Asiya respublikalarında və Azərbaycanda ixrac məhsulu olaraq satılan məhsulların növü, 

dünya ölkələrinin mövcud orta göstəricindən aşağıdır. Belə ki, dünya göstəricisi orta hesabla 260, Türkiyədə  
bu göstərici 251 olduğu halda, araşdırılan respublikalarda qeyd olunan rəqəmlərə ən çox yaxınlaşan ölkə 230  
növ məhsul ilə Qazaxıstan olmuşdur. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan neft və təbii qaz hasilatında 
getdikcə əsas ixticatçı ölkələr mövqeyinə yüksəlmişdir [BP Statistical Review of World Energy, 2013: 8]. Bu 
ölkələrin xarici ticarət sahəsində əsas partnyorları coğrafi yaxınlıq, tarixi və mədəni əlaqələri səbəbi ilə Çin, 
Rusiya, İran, Türkiyə kimi ölkələr, həmçinin Almaniya, ABŞ, İtaliya, İngiltərə, Fransa, İsveçrə və Cənubi  

Korea kimi inkişaf etmiş ölkələr təşkil edir. 
1994-2012-ci illəri əhatə edən dövrdə tədqiq edilən altı respublikanın dünya ticarətindəki payı 

müntəzəm olaraq artıb. Bu ölkələrin dünya ixticatındakı payı 2012-ci ildə 0,83%, idxal payı isə 0,43% təşkil 
edib. Bu göstəricilər dünya ticarət dövriyyəsi baxımından cüzi sayılabiləcək rəqəmlərdir. Müqayisə üçün 
qeyd edək ki, adı çəkilən altı respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi təkcə Türkiyənin 2012-ci ildəki dünya 
ticarətindəki payından daha aşağıdır. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada bölgədaxili ticarətin dövriyyəsi 
olduqca aşağı səviyyədədir. Bölgə dövlətləri arasındakı ticarət Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan üçün 
olduqca əhəmiyyətli ikən, Türkmənistan, Azərbaycan və Qazaxıstan üçün o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb 

etmir. Belə ki, altı dövlətin öz aralarındakı xarici ticarət dövriyyəsi təxminən 9,4 milyard dollar 
səviyyəsindədir [http://aric.adb.org/integrationindicators]. Altı ölkənin ixracatında bölgə ölkələrinin payı 
5,2%, idxaldakı payı isə 1%-dən aşağıdır. 

Ticarətin liberallaşdırılması məsələsi ilə bağlı bölgə ölkələri yekdil fikrə malik deyil. Ticarətin 
liberallaşdırılmasının, Avropa İttifaqı nümunəsində olduğu kimi, bölgə miqyaslı, yoxsa Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatının (ÜTT) rəhbərlik etdiyi çoxtərəfli ticarət sistemi ilə (qlobal miqyaslı) inteqrasiya çərçivəsində 
olacağı ilə bağlı bölgə dövlətləri iki fərqli mövqeyə malikdirlər. Üçüncü istiqamət isə həm bölgəsəl, həm də 

qlobal yanaşmanın sistezindən meydana gələn yeni konseptual yanaşmadır. Qlobal miqyaslı ticari 
sərbəstləşmənin həyata keçirilməsi üçün 1947-ci ildə ÜTT çərçivəsində dövlətlər arasında görüşmələr 
başlamış, alınan qərarların əsasında beynəlxalq ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün gömrük rüsumları 
azaldılmışdır. Ancaq xarici ticarətin inkişafının qarşısını alan gömrük rüsumlarının aşağı salınmasına 
baxmayaraq, onların yerinə yeni məhdudlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu gün 160 üzvü olan ÜTT- 
nin 2001-ci ildə baş tutan Doha Sammitinin nəticəsiz qalması, onun üzvlərinin qlobal yanaşma ilə bağlı tam 
olaraq fikir birliyi içində olmadığını göstərir. 

Ölkələr müqayisəli üstünlüyə və rəqabət qabiliyyətinə malik olduqları sektorlarda ticarətin 
liberallaşdırılmasına müsbət yanaşarkən, rəqabətqabiliyyətliliyin aşağı olduğu sahələrdə liberallaşdırmaya  
neqativ yanaşırlar. Qlobal yanaşmaya liderlik edən ölkələrin eyni zamanda, mövcud bölgəsəl ticarət 
bloklarını davam etdirməyə çalışdıqları, həmçinin yeni bölgəsəl ticarət təşkilatları qurmağa çalışdıqlarını 
nəzərə alsaq, ən azından növbəti yaxın 10 ildə belə ticarət bloklarının mövcud olacağı deyilə bilər 
[Bayraktutan, 2005: 651]. 

Mərkəzi Asiya ölkələri üçün bölgəsəl əməkdaşlıq əslində bir seçim deyil, bir zərurətdir [Starr, 2004: 
6]. Belə bir zərurətin əsas səbəblərindən biri isə, istər Mərkəzi Asiya dövlətlərinin, istərsə də Azərbaycanın 
açıq dənizlərə çıxışının olmaması və ən yaxın limanlara olduqca uzaq olmalarıdır. Məsələn, Bakıdan ən 
yaxın limana (Batumi limanı) uzaqlıq təqribən 800 km, Astanadan isə ən yaxın limana uzaqlıq 3750 km-dir. 
Qlobal iqtisadi aktorların bu bölgələrə girişinin məhdud olması səbəbilə, Rusiya və Çin kimi bölgəsəl 
güclərin təsirləri daha çoxdur. 

MDB-nin fəaliyyətə başladığı ilk dövrdə təşkilata üzv olan dövlətlər arasında azad iqtisadi əməkdaşlıq 

zonası yaratmaq təklifləri gündəmə gəldi. Bu məqsədlə, 1995-ci ildə Rusiya-Belarus, Rusiya-Qazaxıstan 
müqavilələri imzalandı. 1996-cı ildə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında iqtisadi və 
humanitar məsələlərdə inteqrasiyanın gücləndirilməsi istiqamətində müqavilələr imzalandı [Kuzio, 2010: 
11]. 1999-ci ildə bu dörd ölkəyə əlavə olaraq, Tacikistanın da iştirakı ilə “Gömrük İttifaqı və Vahid İqtisadi 
Zona” müqaviləsi imzalandı. 2000-ci ildə beş dövlət arasındakı inteqrasiyanın daha əhatəlisi - Avrasiya 
İqtisadi Birliyi quruldu [Eurasian Economic Commission. 2013: 7-8]. 2006-cı ildə bu təşkilata üzv olan 
Özbəkistan 2008-ci ildə müvəqqəti olaraq üzvlüyünü dayandırdı. 

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Mərkəzi Asiya respublikaları eyni zamanda öz aralarında iqtisadi 
əməkdaşlığı davam etdirmək və siyasi problemləri həll etmək üçün müəyyən addımlar atmışlar. 1994-cü ildə 
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan arasında valyuta-kredit, qiymətlər, gömrük rüsumları və digər maliyyə 
məsələlərinə dair müştərək siyasət və həmçinin, əmtəənin, kapitalın və vətəndaşların sərbəst hərəkəti ilə 

http://aric.adb.org/integrationindicators
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bağlı məsələləri də əhatə edən Azad İqtisadi Zonanın yaradılmasını qarşıya məqsəd qoyan Orta Asiya Birliyi 
(Central Asian Union: CAU) qurulub. Tacikistan yoxsulluq və siyasi sabitliyin olmaması səbəbilə, birliyə 
üzv qəbul edilməmişdir. Türkmənistan isə bitərəf dövlət olduğunu əsas gətirərək təşkilata üzvlük dəvətini 
qəbul etmədi. 

2004-cü ildə Rusiya CACO-ya üzv oldu. Bu hadisədən sonra 2005-ci ilin axırında alınan qərarla 

təşkilat Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə birləşdirildi. 
2014-cü ilin fevral ayında altı Mərkəzi Asiya respublikası 66 ikitərəfli və ya çoxtərəfli azad ticarət 

müqaviləsinə tərəfdaş olmuşlar, bu müqavilələrin 32-si qüvvəyə minmişdir. Bölgə ölkələrinin öz aralarında 
imzaladıqları 8 ikitərəfli azad ticarət müqaviləsindən sadəcə ikisi (Qırğızıstan-Qazaxıstan, Qırğızıstan- 
Özbəkistan) qüvvəyə minib. Bölgə dövlətləri arasında imzalanan ikitərəfli azad ticarət müqavilələrinin 

qüvvəyə minməsinin başqa bir səbəbi də, bu dövlətlərin üzv olduğu çoxtərəfli azad ticarət müqavilələrinin 
qüvvədə olmasıdır. Belə ki, MDB Azad Ticarət Müqaviləsini Türkməsinsan xaric, beş Mərkəzi Asiya 
respublikası, Avrasiya İqtisadi Birliyi, Gömrük Birliyi Müqaviləsini Azərbaycan və Türkmənistan 
xaricindəki dörd respublika imzalayıb. Hər iki müqavilə hal-hazırda qüvvədədir. 

Regional iqtisadi əməkdaşlıq mexanizmləri ilə bağlı ən fəal ölkə Qazaxıstandır, onu Qırğızıstan və  
digər dövlətlər izləyir. Türkmənistan isə gölgəsəl təşkilatlanmalara digər ölkələrlə müqayisədə isti münasibət 
bəsləmir. Bu bitərəflik və daxili siyasətin bir nəticəsidir. 

2007-ci ildə ÜTT üzvlüyünə ən yaxın Mərkəzi Asiya respublikası olan Qazaxıstan 8 il sonra – 30 

noyabr 2015-ci il tarixdə təşkilata üzv olmuşdur. Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlük üçün müzakirələri aparacaq 
işçi qrupu 1997-ci ildə Azərbaycan üzrə ÜTT Katibliyində yaradılmış işçi qrupun birinci iclası 2002-ci ildə 
Cenevrədə təşkil olunub. 14-cü iclas 28 iyul 2017-ci il tarixdə yenə Cenevrə şəhərində keçirilmişdir. İclasdan 
sonra ABŞ, Aİ və Türkiyə tərəfindən Azərbaycana müəyyən suallar istiqamətləndirib və bu suallar aidiyyatı 
dövlət qurumları tərəfindən cavablandırılıb. 

Özbəkistan ÜTT-yə üzv ola bilmək üçün Azərbaycan və Qazaxıstandan daha tez müraciət etmiş 
(1994), bu məqsədlə yaradılmış işçi qrupu 2002-ci ildə ilk iclasını keçirib. Özbəkistan iqtisadiyyatında dövlət 

nəzarətinin hələ də güclü olması və xarici ticarətdə mövcud olan monopolya müzakirələrin əsas gündəmini  
təşkil edib. ÜTT, müzakirələrdə ən əsas məsələlərdən biri sayılan maliyyə və bank sektorundakı liberallaşma 
məsələləri ilə bağlı Özbəkistan tərəfinin ciddi müqaviməti ilə qarşılaşıb. 

Türkmənistan isə bu günə qədər ÜTT-yə üzvlük üçün mürəciət etməyib. Bu respublika təkpartiyalı 
sistemə malik və tərəfsiz dövlət olduğu üçün regional və iqtisadi inteqrasiya proseslərinə məsafəli yanaşır. 
Həmçinin Türkmənistan digər bölgə dövlətlərinə nisbətən daha az ticarət müqaviləsinə (5 müqavilə) tərəfdir.  
Onların da hələlik üçü qüvvədədir. 

Azərbaycan və Özbəkistan ÜTT-yə üzvlüyü bazar iqtisadiyyatı mexanizminin tələb etdiyi islahatların 
həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. 

Mərkəzi Asiyanın ən liberal iqtisadi siyasətinə malik respublikası olan Qırğızıstan digər respublikalarla  
müqayisədə qlobal səviyyədə ticarətin liberallaşmasına daha pozitiv yanaşır. Digər bölgə dövlətləri ilə 
müqayisədə hər cəhətdən daha mənfi göstəricilərə malik olan Qırğızıstanın iqtisadi münasibətlərin 
liberallaşdırılmasında bu qədər istəkli davranmasının müəyyən obyektiv səbəbləri vardır. Təbii resurslar  

baxımından digər bölgə dövlətləri qədər potensiala malik olmayan Qırğızıstan, həm qonşularından, həm də 
digər dövlətlərdən asılıdır. 

Qırğızıstan üçün yuxarıda qeyd olunan həqiqətlərin böyük əksəriyyəti Tacikistan üçün də keçərlidir. 
Tədqiqatçı Səlahəddin Sarı və həmmüəlliflər [Sarı və b., 2010], 1990-2008-ci illəri əhatə edən dövrdə 

5 türk dövlətinin (Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızısan, Özbəkistan və Türkmənistan) ixracatı ilə həmin 
dövlətlərdəki iqtisadi artım arasındakı əlaqəni tədqiq etmişlər. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, qısa 
dövrdə ixracat iqtisadi artıma əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməzkən, uzun dövrdə onun təsir əhəmiyyətli 

səviyyəyə çatmışdır. 
Heritage Cəmiyyəti və Frazer İnstitutu, ölkələrin iqtisadi liberallıq indekslərini hər il elan edir. Frazer 

İnstitutunun məlumatları daha təfərrüatlı, Heritage Cəmiyyətinin məlumatları daha geniş zaman kəsiyini 
əhatə edir. Bu səbəblə biz Heritage Cəmiyyətinin məlumatlarından istifadə etmişik. Iqtisadi liberallıq 
indeksləri “sərbəst təşəbbüskarlıq”, “sərbəst ticarət”, “maliyyə sərbəstliyi”, “dövlət sektorunun həcmi”, 
“valyuta mübadiləsi sərbəstiyi”, “investisiya sərbəstliyi”, “bank sektorunun sərbəstliyi”, “mülkiyyət 
hüququ”, “qanunun aliliyi” və “əmək bazarının sərbəstliyi”dir [Erdem və Türker, 2012: 176]. 

Aşağıdakı cədvəldə 1998-2011-ci illərdə türk dövlətlərinin azad ticarət indeksləri yer alır. Bu 
göstəricilərə görə, həmin ölkələrin bəzilərində ticarətin liberallaşdırılmasında artım, bəzilərində isə azalma  
müşahidə edilmişdir. Türkmənistanda 1998-ci ildə 40 olan bu indeks, 2011-ci ildə 79,2-yə yüksəlib. 
Qırğızıstanda 1998-ci ildə 65 olan indeks azalaraq 2011-ci ildə 63,2-yə düşüb. 2011-ci ildə azad ticarət 
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indeksinin ən yüksək olduğu ölkə 82,5 ilə Tacikistan olub, bu ölkəni 80,9 ilə Qazaxıstan və 79,2 ilə 
Türkmənistan izləmişdir. 

Cədvəl 1: Azad Ticarət İndeksi 

İllər/ 
ölkələr 

Azərbaycan Qazaxıstan Qırğızıstan Tacikistan Türkmənistan Özbəkistan 

1998 55.0 61.0 65.0 68.4 40.0 50.0 

2000 55.0 67.0 65.2 75.0 25.0 50.0 

2005 69.2 65.0 69.4 68.4 81.6 71.6 

2010 77.1 85.9 75.9 82.5 79.2 65.1 

2011 77.1 80.9 63.2 82.5 79.2 66.2 

2015 76.0 79,0 80,2 74,6 80,0 69,8 

2016 75,8 77,4 75,0 68,6 80,0 65,6 

2017 74,4 78,5 75,3 73,9 80,0 66,8 

2018 74,6 75,6 74,5 70,6 80,0 62,5 

2019 74,6 80,0 78,6 73.6 76,0 62,6 

2020 74,6 80,2 79.2 75.0 74,2 67,6 

Mənbə: The Heritage Foundation 
 

Nəticə etibarilə qeyd etmək olar ki, ölkələrin sürətlə inkişaf etmək cəhdləri, onların əvvəlki dövrlərdə 
tətbiq etdikləri qoruyucu və etatist siyasəti tərk etmələrinə və iqtisadiyyatlarını daha da liberallaşdırmaq 
ehtiyacını doğurmuşdur. Postsovet ölkələrində bu istiqamətdə həyata keçirilən iqtisadi siyasət və onun 
iqtisadi artıma təsirlərini görmək üçün burada biz Azərbaycan və 5 Mərkəzi Asiya dövlətinin vəziyyətini 
nümunə kimi nəzərdən keçirdik. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: АНАЛИЗ 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК И АЗЕРБАЙДЖАНА 

Рамазанов С.И. 

 

В данном отчете проводится анализ либерализации внешней торговли как одного из 
направлений либерализации экономических отношений на примере республик Средней Азии и 
Азербайджана. 

Постсоветские страны проводят политику экономической либерализации в различных секторах 

экономики с целью интеграции своих экономических систем в мировую экономическую систему. Эти  
республики, которые предприняли ряд шагов по либерализации внешней торговли, налаживают ряд  
сотрудничества как с государствами региона, так и на международном уровне. Однако в 
постсоветских республиках, особенно в Средней Азии и Азербайджане, еще многое предстоит 
сделать. 

Одними из этих вопросов являются укрепление сети регионального сотрудничества и 

дальнейшая либерализация торговли на фоне использования существующих геоэкономических 
условий для развития торговли, а также ускорение процесса интеграции в мировую торговую систему 
в рамках Всемирной торговой организации. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экономический рост, экономическая либерализация, 
Азербайджан, Центральная Азия. 

 
SUMMARY 

 

LIBERALIZATION AND ECONOMIC GROWTH OF FOREIGN TRADE: ANALYSIS OF THE 

CENTRAL ASIAN REPUBLICS AND AZERBAIJAN 

Ramazanov S.I. 

 

This report analyzes the liberalization of foreign trade as one of the directions of liberalization of 
economic relations, on the example of the Central Asian republics and Azerbaijan. 

Post-Soviet countries pursue a policy of economic liberalization in various sectors of the economy in 
order to integrate their economic systems into the world economic system. These republics, which have 
taken a number of steps to liberalize foreign trade, are establishing a number of cooperation, both with 
regional states and at the international level. However, there is still much to be done in this area for the post- 
Soviet republics, especially the Central Asian states and Azerbaijan. 

Strengthening the regional cooperation network and further liberalizing trade against the background 

of using the existing geo-economic conditions for trade development, as well as accelerating the process of 
integration into the world trade system within the World Trade Organization are some of these issues. 

Key words: foreign trade, economic growth, economic liberalization, Azerbaijan, Central Asia 

 

 

DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASINDAN SONRA GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN 

İQTİSADİ İNKİŞAFI (1991-2011-ci illər) 

Rəsulova N.A. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

nararasulova@bk.ru 

 

Açar sözlər: dövlət müstəqilliyi,Gəncə şəhəri, islahat, dövlət proqramı, iqtisadi inkişaf 

80-ci illərin ikinci yarısından SSRİ-də başlanan siyasi proseslər müttəfiq respublikaların, həmçinin 
Azərbaycanın da iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. İstehsal azaldı, böhran dərinləşdi. Respublikanın iqtisadi 

əlaqələri pozulduğu üçün müəssisələrin istehsal gücündən yalnız 25-30% istifadə olunurdu. Eyni zamanda, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığı iqtisadiyyata ciddi ziyan vurmuşdu. Siyasi sabitliyin 
olmaması xarici investorların ölkəyə sərmayə qoymasına mane olurdu. Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt və 

mailto:nararasulova@bk.ru
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digər iri sənaye şəhərləri kimi Gəncənin də illərlə formalaşmış sənayesi sadalanan dağıntılara, söküntülərə 
və s. məruz qalmış, sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti öz fəaliyyətini dayandırmışdı[6, 20]. 

Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi mövcud iqtisadi böhranı aradan qaldırmağa, iqtisadi 
sabitlik yaratmağa və tərəqqiyə yol açmağa imkan verdi. İqtisadi islahatların ardıcıl sürətdə həyata 

keçirilməsi nəticəsində pozulmuş iqtisadi inteqrasiya yeni mülkiyyət formalarına və yeni dövlətlərarası 
münasibətlərə uyğunlaşdırılmış, ölkənin iqtisadi maraqları ilə uzlaşdırılmışdı. Xarici sərmayədarlar üçün 
Azərbaycanda yaradılmış maksimum əlverişli şərait respublikamıza investisiya qoyuluşunun həcmini bir 
neçə dəfə artırdı [18, 1]. Bununla yanaşı Azərbaycanda iqtisadi sahələrin və regionların davamlı sosial – 
iqtisadi inkişafının təmin edilməsi ilə bağlı hazırlanacaq və müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcək dövlət 
proqramları olduqca böyük əhəmiyyət kəsb etməli idi. Bütövlükdə, respublikada o cümlədən Gəncədə bir 
çox yeni sənaye müəssisəsi, müxtəlif istehsal sahələri işə salındı. Regionların sosial – iqtisadi inkişafına dair 

2004-2008 və 2008-2014-cü illər Dövlət   Proqramlarına uyğun olaraq Respublikada, o cümlədən Gəncədə 
bir çox istehsal müəssisələri bərpa edildi. 

Hələ keçən əsrin 50-ci illərində inşasına başlanmış Gəncə Alüminium zavodu əsasında 2008-ci ilin 
martında “DET AL” Alüminium MMC-nin təməli qoyuldu. Gəncə “DET AL” alüminium kompleksinin 
tikintisinə Gəncədən və respublikamızın digər regionlarından 2000-dən çox işçi cəlb edilmişdi. Kompleksin 
elektroliz zavodunda beynəlxalq standartlara cavab verən məhsullar hazırlanır. Zavodda bütün istehsal 
prosesi kompyuter vasitəsi ilə avtomatlaşdırılmış şəkildə aparılır [17]. 

Su sayğaclarının istehsalı üzrə ixtisaslaşdırılmış Gəncə Cihazqayırma zavodunun bazasında “Gəncə 
Sənaye Cihaz” ASC yaradılmış və 2006-cı il 30 iyun tarixdən investisiya müsabiqəsinin qalibi “Calf- 
Servis” MMC-yə verilmişdir[10]. Zavodda qaz su sayğacları istehsal edilir. Zavodda quraşdırılmış 
avadanlıqlar Fransa, İspaniya, Almaniya və Türkiyədən gətirilmişdir. 

2007-ci ildə Azərbaycanda qeyri – neft sektorunun inkişafi ilə bağlı Gəncə şəhərində “Daşkəsən 
filizsaflaşdırma” ASC-nin Gəncə polad kompleksinin inşasına başlanıldı ki, bu layihənin icra işləri 2008-ci 
ilin sonuna qədər başa çatdırıldı. Dəmir filizindən son məhsula qədər istehsalı özündə birləşdirən polad 

kompleksi bir neçə zavoddan ibarətdir. Bu kompleks İtaliyanın “Danielli” və “Tedhink” şirkətlərinin 
qabaqcıl texnologiyaları əsasında Türkiyənin “Ekom” şirkəti tərəfindən inşa edilmişdir[12]. Kompleksin 
fəaliyyətə başlaması nəticəsində Daşkəsən və Gəncədə 1800 yeni iş yeri açılmışdır. Zavodda ildə bir milyon  
ton polad istehsal olunur. Burada polad borular, inşaat profilli armatur və digər sahələrdə istifadə olunan 
məhsullar istehsal edilir. 

Hələ keçən yüzilliyin 80-ci illərinin ortalarında Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Gəncədə iri avtomobil 

zavodunun tikintisinə başlanılmışdı. Lakin, ölkənin düşdüyü dərin iqtisadi böhranla əlaqədar, zavodun inşası  
üçün ayrılmış vəsait mərkəz tərəfindən dayandırıldı. 90-cı illərin ikinci yarısından fəaliyyətə başlayan 
zavodda kiçik tutumlu “Oka” və “UAZ” markalı avtomobillərin istehsalına başlanıldı[13]. Dövlət 
müstəqilliyinin bərpasından sonra Gəncədə fəaliyyəti bərpa olunan sənaye məssisələrindən biri də 
toxuculuq kombinatı idi. 2002-ci ilin fevral ayında Gəncə Toxuculuq Kombinatının bazasında   “Gəncə 
Tikiş İstehsalat” SC-i və “Gəncə Tekstil”  ASC-i yaradıldı[17, 14]. 

İqtisadiyyatın başqa sahələri kimi, yeyinti sənayesi də XX əsrin 80-ci illərin axırları və 90-cı illərin 

əvvəllərində dərin böhrana düşdü. Ölkə iqtisadiyyatında, o cümlədən yeyinti sənayesində baş vermiş uzun 
müddətli böhranı aradan qaldırmaq üçün, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən iqtisadiyyatda dərin 
islahatlara başlanıldı. Ölkədə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi proqramı (1995-1998-ci illər), torpaq 
islahatı, müəssisə, sahibkarlığın inkişafı haqqında qanunlar qəbul edildi. Nəticədə iqtisadiyyatın başqa 
sahələri kimi yeyinti sənayesi də davamlı inkişaf yoluna çıxdı. Regionların sosial-iqtisadi   inkişafına dair 
hər iki Dövlət Proqramına uyğun olaraq tənəzzülə uğramaqda olan müssisələrin əksəriyyətinin fəaliyyəti 
yenidən bərpa edildi. “Cəncə Şərab-2” zavodunun bazasında yaradılmış,1998-ci ilin sentyabr ayında tam 

özəlləşdirilmiş müəssisədə bütövlükdə yenidənqurma və bərpa işləri aparılaraq, müxtəlif növ içkilərin 
istehsalına başlanıldı[8]. Birinci Dövlət Proqramının ilk ili təsis edilən müəssisələrdən biri də “Neon” 
şirkətidir. O, keçmiş çörək – kökə kombinatının 2 saylı Çörək zavodunun bazasında təşkil edilmiş özəl 
müəssisədir. İllik istehsal gücü 54 min ton dən üyütmə dəyirmanından, 10 ton çörək, 7,5 ton makaron 
istehsalı ilə bağlı sahələrdən ibarətdir[19]. İkinci Dövlət Proqramının ilk ilinin yekununda “Gəncə 
Qənnadı”, ASC-nin süd emalı zavodunda texnoloji prosesin və quraşdırılmış avadanlıqların tam işçi 
vəziyyətinə gətirilməsi işləri başa çatdırıldı. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra, 1991 -1993-cü illərin iqtisadi tənəzzülünü 
nəzərə almasaq, 1995-ci ildən başlayaraq Gəncə şəhər sənayesinin yüksələn xətt üzrə inkişafını 
statistikadan daha aydın görmək olar. Statistik məlumatları şərti olaraq iki dövrə ayırmaq mümkündür. 
Birinci dövr 1995-ci ildən 2004-cü ilə qədərki mərhələ, ikinci dövr isə Regionların sosial–iqtisadi inkişafına 
dair birinci və ikinci Dövlət Proqramlarının əhatə etdiyi mərhələləri. 
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Əvvəlki illərə nisbətən 2004-cü ildə şəhər iqtisadiyyatının   mühüm sahələrində bir sıra nailiyyətlər 
əldə olundu; iqtisadi-sosial vəziyyəti xarakterizə edən ümumi məhsul istehsalı 28,1% artaraq 132 000 000 
manata çatmış, xidmət sahələrinin fəaliyyəti genişlənmişdir,ümumi məhsulun 62,3%-i sənayedə istehsal 
edilmişdi[10]. 2011-ci il ərzində isə şəhər üzrə 470,4 mln manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal 
olunmuşdur. Ümumi daxili məhsulun 58,8%-ni qeyri-döviət bölməsi təşkil etmişdir. Qeyri-dövlət 

bölməsinin fəaliyyətinin genişlənməsində yeni müəssisələrin yaradılması ilə yanaşı ölkədə iqtisadi 
islahatların tərkib hissəsi olan özəlləşmə prosesi böyük rol oynamışdır. Orta və iri sənaye müəssisələrinin 
səhmdar cəmiyyətlərə çevrilməsi nəticəsində 14 səhmdar cəmiyyəti yaradılmışdır. 2004-cü ildə sənaye 
sahəsində fəaliyyət göstərmiş müəssisələrdə (yeni yaradılanlar da daxil olmaqla) 396 yeni iş yeri açılmışdır 
ki, bu da şəhər üzrə  yeni iş yerlərinin 14,2%-nə bərabər idi [9, 7]. 

Sənaye müəssisələrinin artım dinamikasına nəzər yetirdikdə görürük ki, dövlət müstəqilliyinin 
bərpasından keçən ilk on il ərzində Gəncə şəhərində 132 müəssisə fəaliyyət göstərməyə başladı ki, bu da 
1995-ci illə müqayisədə 4 dəfəyə yaxın çox deməkdir. Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların 
sayı da 15 dəfə artmış və 550-yə yüksəlmişdi [8]. Beləliklə, gətirilən statistik məlumatlardan göründüyü 
kimi obyektiv səbəblərdən 1995-ci ilə qədərki şəhər həyatının bütün sahələrində geriləmələrə baxmayaraq, 
ümumilikdə müstəqilliyin ilk on ili üçün Gəncə öz sənaye   simasını geri qaytara və inkişaf etdirə bilmişdi. 
Bu təbəddülatda regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair birinci və ikinci Dövlət Proqramlarının rolu 

əvəzsizdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Политические процессы, начавшиеся в СССР во второй половине 1980-х годов, нанесли 
тяжелый удар по экономике и социально-культурной жизни союзных республик, в том числе 

Азербайджана. Второй приход к власти Гейдара Алиева позволил преодолеть нынешний 
экономический кризис, создать экономическую стабильность и подготовить почву для прогресса. 
Согласно статистике, за первые десять лет независимости Гянджа смогла восстановить и развить 
свой промышленный имидж. Незаменима в этой трансформации роль первой и второй 
государственных программ социально-экономического развития регионов. 

Ключевые слова: государственная независимость, город Гянджа, государственная 
программа, производство, экономическое развитие 

 
SUMMARY 

 

The political processes that began in the USSR in the second half of the 1980 s dealt a heavy blow to 
the economy and socio-cultural life of the allied republics, including Azerbaijan. The second coming to 

power of Heydar Aliyev allowed overcoming the current economic crisis, creating economic stability and 
paving the way for proqress. According to statistics, for the first ten years of independence, ganja was able 
to regain and develop its industrial image. The role of the first and second state proqrams on socio- 
economic development of the regions is irreplaceable in this transformation. 

Key words: state independence, Ganja city, state proqram, production, economic development 
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Xülasə. Xəzər regionu özünün zəngin neft və qaz yataqlarına görə dünya bazarları üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Həm bu ehtiyyatların istifadə edilməsi üçün müqavilə bağlayan kampaniyalar arasında, həm 
də neftin ixrac olunması marşrutunda maraqlı olan ölkələr arasında rəqabət yaratmışdır. 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, neft və qaz, region, enerji ehtiyyatları, boru kəməri 

Məlum olduğu kimi 1991-ci il 18 oktyabr tarixində Azərbaycan öz siyasi istiqlaliyyətini bərpa etdi. 
İstiqlal Azərbaycana müstəqil yaşamağı təmin etmək, taleyinə sahib olmaq, çağdaş dövlət yaratmaq imkanı 

bəxş etdi. Azərbaycanda yüksək neft-qaz potensialının olması indiyə qədər quruda və dənizdə neft-qaz 
yataqlarının kəşf edilməsi və yataqlardan bu günə kimi istifadəsi xarici şirkətlərin nəzərində qaçmamışdır. 
Məhz bu dövrdə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin beynəlxalq sistemə qoşulmağa şəraiti yaranmışdır. Bu 
da öz növbəsində sonralar ölkə iqtisadiyyatında, onun sosial-iqtisadi inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin 
formalaşmasında, ərazidə məhsuldar qüvvələrin yerləşməsində və respublikanın sənaye kompleksinin 
inkişafında və formalaşmasında mühüm rol oynadı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər regionu özünün zəngin neft və qaz yataqlarına görə dünya bazarları  

üçün çox əhəmiyyətlidir. 1991-ci il Sovet İttifaqının süqutundan sonra bu region özünün zəngin resurslarına 
görə beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu da həm bu ehtiyyatların istifadə edilməsi üçün 
müqavilə bağlayan kampaniyalar arasında, həm də neftin ixrac olunması marşrutunda maraqlı olan ölkələr 
arasında rəqabətlə nəticələnmişdir. Bu dövrdən başlayaraq region qərb üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb 
etməyə başladı. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu regionda öz strateji maraqlarını genişləndirmək təkcə qərb 
üçün əhəmiyyətli deyildi, həmçini buraya digər dövlətlər, xüsusən də, gələcəkdə ABŞ-ın regiondakı 
maraqları üçün böyük təhlükə ola biləcək Rusiya və İran da daxil idi. O dövrdə keçmiş SSRİ 
respublikalarında ABŞ-nın iqtisadi ekspansiyası çox geniş miqyas almışdır. Keçmiş Sovet məkanında 

Vaşinqtonun o vaxtkı iqtisadiyyatda aktivliyi xammal mənbəyi və enerji resursları əldə etməkdən daha çox 
siyasi xarakter daşıyırdı. Belə ki, ABŞ üçün siyasi istiqamət kommersiya mənfəətindən yüksəkdə durur,  
Vaşinqtonun uzunmüddətli siyasi layihələri Mərkəzi Asiyanı və Zaqafqaziyanı Birləşmiş Ştatların “həyat 
üçün vacib maraqlarına” daxil edir. Məlum olduğu kimi, bu tezis çoxşaxəlidir. Bu onu göstərir ki, gələcək 
planlar regionun qərb iqtisadi sisteminə birləşməsi ilə bitmir, həmçinin, hərbi və siyasi əməkdaşlığı yüksək 
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səviyyədə möhkəmlətmək və öz mövqeyini qəti surətdə müdafiə etməkdir. Belə ki, Amerika kapitalının 
regiona nüfuzu Xəzər dənizində neftin kəşfi və hasilatı ilə başladı. Lakin lap əvvəldən enerji xammalının 
regiondan eksport edilməsinin yolları və vacib bir sual idi. Amerika adminstrasiyası “strateji boru xəttinə” 
daha çox diqqət yetirirdi, nəinki neftin çıxarılmasına. Çünki siyasi nöqteyi nəzərdən boru xətti ən mühüm 
problemdir. ABŞ ilk növbədə ona görə narahat olurdu ki, əgər neft xətti Rusiya ərazisindən keçərsə, onda 

Moskva tranzit ödəmələri sayəsində varlanacaq və bundan başqa enerji tədarükünün Qərbə gedən mühüm 
yolu Rusiyanın nəzarəti altında olacaq. ABŞ kompaniyalarının neft-qaz ehtiyyatına olan marağı energetika 
sahəsi ilə kifayətlənmir. Neft və qazın çıxarılması, nəql edilməsi planları ilə yanaşı hazırda “XXI əsrin ipək 
yolu” kompleks proyekti boru xəttləri ilə yanaşı avtomobil və dəniz yollarının Rusiyadan cənub istiqamətdə 
yerləşməsi, hava koridorunun yaradılması işlənilirdi. Beləliklə, bu regionda yerləşən yeni müstəqil ölkələrin 
Rusiya və İranın təsiri altından çıxarılması və onların ABŞ-ın regionda baş müttəfiqi olan Türkiyə ilə 
əlaqələrin möhkəmlənməsi nəzərdə tutulurdu. Öz kompaniyalarının maraqlarına zidd olduqda ABŞ hətta  

rentabellik və iqtisadi məqsədə uyğunluq fikirlərindən yan keçirdi. Belə ki, bu kompaniyalara Xəzər 
ehtiyyatlarını ən ucuz aparma yolları olan - İran və Rusiyadan keçən yollarla çıxarmaq qazanclı hasab 
olunurdu. Zaqafqaziya və Orta Asiyada olan bu xəttlərin proyekti ABŞ üçün kommersiya təşəbbüslərindən 
siyasət aləminə çevrilmişdir. Beləliklə Vaşinqton siyasi cəhətdən əlverişli olan variantları irəli sürür, 
baxmayaraq ki, onların iqtisadi dəyərləri olduqca mübahisəli idi. Bununla bağlı bir suala da diqqət 
yetirməyin vacibliyi ortaya çıxmışdır. Vaşinqton üçün birinci yerdə nə dururdu – postsovet ölkələrinin 
ehtiyyatlarının işlənməsinə vəsait qoyan şəxsi investorları müdafiə etmə, yoxsa siyasi məqsədlərə nail olmaq  
üçün öz korporasiyalarını hətta əlverişsiz konyuktura şəraitində iqtisadi ekspansiyaya sövq etmə. Əlbətdə, 

buna bir mənalı cavab vermək çətin idi. Sözsüz ki, bu proseslər bir-biri ilə əlaqəlidir. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, siyasi aspekt daha çox birinci plana çıxırdı. ABŞ-ın Zaqafqaziya və Orta Asiyada fəaliyyətinin 
mühüm faktorlarından biri də NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi prosesi idi. ABŞ yeni müstəqil ölkələri 
ehtiyyatların Qərbə satışı ilə varlanmaq perespektivləri vəd etməklə Moskva və Tehrandan potensial 
müdafiəçi rolu ilə özünə cəlb etdi. Sonralar keçmiş SSRİ respublikaları ABŞ-nin “istəklərini” hazırlıqla 
qəbul edirdilər. Onlar belə fikirləşirdilər ki, dünyanın ən nəhəng dövləti ilə əməkdaşlıq onlara xeyir gətirər 
və iqtisadi cəhətdən gəlirli olar və onları gələcəkdə Rusiyanın təsirindən xilas edə bilər. Neftçıxarma 

sənayesinin milli iqtisadiyyatda rolu başlıca olaraq Azərbaycan neftinin ixrac boru kəmərləri vasitəsilə dünya  
bazarına çıxarılmasını təmin ediləcəyi, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından iqtisadiyyatın digər sahələrinə,  
həmçinin infrastrukturun yenidən qurulması, investisiya qoyuluşunu təmin edəcəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

Сулейманлы Д.Г. 

 

Одной из проблем Каспийского моря в современном мире является напряженная экологическая 
ситуация. Основной причиной такого напряжения является загрязнение моря нефтью и 
нефтепродуктами. Сырая нефть и нефтепродукты оказывают негативное влияние на 
гидрологические, биологические и гидрофизические процессы моря. 

Ключевые слова: Каспийское море, нефть и газ, регион, энергоресурсы, трубопровод. 
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SUMMARY 

 

IN THE FIRST YEARS OF INDEPENDENCE GEOPOLITICAL 

STATE OF THE CASPIAN REGION 

Suleymanli D.Q. 

 

One of the problems of the Caspian Sea in the modern world is the tense ecological situation. The main 
reason for this tension is the pollution of the sea with oil and oil products. Crude oil and petroleum products 
have a negative impact on the hydrological, biological and hydrophysical processes of the sea. 

Key words: Caspian Sea, oil and gas, region, energy resources, pipeline. 
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Xülasə. Məqalədə insan kapitalı fonunda insanın cəmiyyətdə özünü tam realizə edə bilməsi və 

cəmiyyətin imkanlarından istifadə etmək üçün ona lazım olan bilik, bacarıq, əlaqə və peşəkarlıq 

səviyyəsi nəzərdən keçirilir. 
Burada insan amilini şərtləndirən bir sıra mühüm məsələlərə diqqət yetirilir. Qeyd olunur ki, uğur 

qazanmaq üçün güclərin məqsədyönlü şəkildə istiqamətlənməsi və düzgün strategiyanın seçilməsi vacibdir. 
Problemin tədqiqində respublikamızda insan kapitalı fondunun formalaşdırılmasına göstərilən diqqət, 

bunun müqabilində dövlət və özəl sektorun ən müasir texnologiyaları mənimsəmiş kadrlarla təmin 
olunmasından əminliklə bəhs olunur. 

Açar sözlər:insan, kapital, istehsal prosesi, kapitalın həcmi, sağlam həyat, lazımi biliklər, inkişafın 
təmini 

İnsan kapitalının inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması dövlətin fəal siyasətinin mühüm 

istiqamətlərindən birini təşkil edir. İnsan kapitalı istehsal prosesinin əsas hərəkətverici amilidir, ictimai təkrar  
istehsal isə geniş, xalq təsərrüfatı nöqteyi-nəzərindən məhsul istehsalının yenidən başlanılması və bu 
kapitalın özünün təkrar istehsalıdır. 

İnsanın inkişafı mürəkkəb bir sxemdir və bu inkişaf əsasən ümumi ictimai yüksəlişə əsaslanır. 
Aydındır ki, insanın üç əsas məqsədini reallaşdırmadan ictimai yüksəliş mümkün deyildir. Bu məqsədlərə 
uzun və sağlam ömür sürmək, biliklər əldə edib onları yeniləşdirmək və genişləndirmək, həmçinin yüksək  
həyat səviyyəsini təmin edən maddi nemətlər əldə etmək aiddir. Bu məqsədləri araşdırarkən yalnız ümumi 

daxili məhsul, milli sərvət, adambaşına düşən gəlir və s. göstəricilər kifayət etmir. Çünki həmin göstəricilər 
sosial-iqtisadi münasibətləri şərtləndirsə də, onları tamamilə adekvat olaraq müəyyən etmir. 

Məlumdur ki, qloballaşma prosesində insan probleminin öyrənilməsi həm təbiət, həm də humanitar 
elmlər üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu ondan irəli gəlir ki, “iqtisadi dirçəliş, yeni texnologiyaların 
istifadəsi, insan-təbiət münasibətlərinin gərginləşməsi, təhsil, səhiyyə, sosial təminat sisteminin 
təkmilləşdirilməsi zərurəti insana aid problemlərin iqtisadi aspektdə işlənib hazırlanmasını tələb edir. Bu  
baxımdan müasir cəmiyyətdə sosial-iqtisadi, hüquqi-mənəvi dəyişikliklərin öyrənilməsi, bütünlükdə 

sivilizasiyanın davamlı inkişafının elmi cəhətdən proqnozlaşdırılması üçün insan kapitalının inkişafının 
strateji istiqamətlərinin tədqiq edilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir” [1,19]. 

Qeyd edək ki, insan kapitalı əksər qərb iqtisadçılarının müəyyən etdiyi kimi insana məxsus əldə edilən 
biliklərdən, təcrübədən, enerjidən və s. ibarətdir və bunlar müəyyən vaxt ərzində malların istehsalı və 
xidmətlərin görülməsi məqsədi ilə də istifadə edilə bilər. Həmin biliklərin, təcrübənin qazanılmasını, 
sağlamlıqlarının qorunmasını və yüksəldilməsini təmin etməklə xidmət müddətinin və keyfiyyətinin 
artırılması və mənəvi tələbatın ödənilməsi üçün maddi təminatın yüksəldilməsi yollarının araşdırılmasını  

təmin etmək isə insan potensialının inkişafı probleminin tədqiqi ilə bağlıdır. 
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Henri Bekkerin “İnsan kapitalı” əsərində insanın motivlərinin və davranışının bəzi aspektlərinə, 
həmçinin ona aid olan fiziki, emosional və mənəvi sağlamlığa insan kapitalı kimi baxılırdı. İnsan kapitalı  
nəzəriyyəsinin modeli nəzəri səviyyədə gələcəkdə rifahın yaxşılaşdırılması nöqteyi - nəzərindən insan 
kapitalına investisiyanın səmərəliliyiniqiymətləndirməyə imkan verir. Güman edilir ki, həm xərclər, həm də 
belə qoyuluşdan qayıtma müxtəlif formalarda mövcud olur. 

 Birbaşa xərclər - kitablar, təhsil haqqı, istiqrazların və ssudaların ödənilməsi; 
 Dolayı xərclər - əldən buraxılmış xərclər, hansı ki, təhsil alma zamanı əldə etmək olardı. 
 Birbaşa qaytarma - bu ali təhsili olmayan işçi ilə müqayisədə gələcəkdə əmək haqqının əlavə 

axınıdır. 
 Dolayı qaytarma - bu əməyin yaxşılaşdırılmış şəraiti, karyera perspektivi, sosial təminat, daha 

yüksək sosial və ictimai status və s. kimi ixtisaslı işçilərin əldə etdikləri pulsuz əlavə faydadır. 

“Tədrisin gedişinda yığılmış insan kapitalı, həmçinin işin gedişində qazanılmış vərdişlər özündə əmək 
haqqının potensial artımı yaxud daha prestijli işin əldə edilməsi üçün dəyəri təşkil edir. İnsan kapitalı 
nəzəriyyəsi nəzərdə tutur ki, əmək haqqı səviyyəsindəki fərqlər müxtəlif işçilərin əmək məhsuldarlığındakı 
fərqləri əks etdirir. Təcrübəli işçilər daha yüksək son məhsuldarlığa malikdir və daha çox qazanırlar” [ 1,25]. 

Adətən, “insan kapitalı” ancaq qazanılmış vərdiş və biliyin əsasında təyin edilir və ölçülür, halbuki 
insanın təbii xüsusiyyətlərini və xarakteristikalarını birləşdirən insan kapitalının daha geniş anlayışı müxtəlif 
dərk edilməmiş vərdiş və digər xüsusiyyətlərin rifahın yaradılmasında necə iştirak etdiyini daha adekvat 
göstərir və tədrisi də daxil etməklə ətraf mühitin təsiri altında öz şəklini dəyişə bilər. İnsan kapitalı xüsusilə 

mədəni mühitdə inkişaf edir. Vərdişin və biliyin öyrənilməsi və qazanılması anadan olandan ölənədək olur. 
Bütün həyatı boyu fasiləsiz təhsil almaq konsepsiyası sadəcə yaşlıların təhsil alma və peşəkar hazırlığın 
vacibliyini nəzərə çarpdırmır, həm də həyatın bütün mərhələlərində təhsil almanı nəzərdə tutur. İnsan kapitalı 
aşağıdakı daxil edilən kontekstdə inkişaf edir: 

- Erkən uşaqlıq dövründə ailədə öyrətmə. 
- Erkən uşaqlığı daxil etməklə, formal təhsili və peşəkar hazırlıq, məcburi məktəb təhsili, peşəkar 

yaxud ümumi təhsilin əlavə məcburi səviyyəsi, ali təhsil, əmək bazarında peşəkar təhsil, yaşlıların təhsil  
alması və s. 

- İş yerində peşəkar hazırlama, həmçinin tədqiqat və innovasiya, yaxud, müxtəlif peşəkar birliklərdə  
iştirak etmək kimi xüsusi fəaliyyət vasitəsilə işdə təhsilin artırılması. 

- İş yerində, gündəlik həyatda və mülki fəaliyyətdə qeyri-formal olaraq bacarığının təkmilləşdirilməsi. 
İnsan kapitalı öz təbiətinə görə müxtəlifdir. Vərdiş və kompetensiya müxtəlif hadisə və vəziyyətlər 

üçün ümumi (məsələn, oxumaq, yazmaq və danışmaq qabiliyyəti) yaxud yüksək spesifikli və qismən yararlı  

ola bilər. Lundvall və Cohnson (1994) biliyi dörd kateqoriya üzrə təsnifləşdirirlər: 
1. Bilmək - nəyi: biliklərə faktlar aiddir. 
2. Bilmək - nə üçün: biliklərə təbiətin prinsipləri və qanunları, insan şüuru və cəmiyyət aiddir. 
3. Bilmək - necə: vərdişlərə aiddir (yəni, bacarıqla nə isə etmək). 
4. Bilmək - kim: sosial qabiliyyətə müxtəlif insan tipləri ilə qarşılıqlı təsir və əməkdaşlıq aiddir. Fiziki  

kapitaldan fərqli olaraq insan kapitalı insanlarda təcəssüm olunur. 
“İnsan kapitalı formal və qeyri-formal təhsil almaq ilə istər işgüzar fəaliyyət prosesində, istərsə də 

ondan kənarda tətbiq etmə və təcrübə ilə artır, amma insan kapitalı əgər az istifadə olunarsa, qiymətdən 
düşmə tendensiyasına da malik olur. Bəzi vərdişlər yaşla əlaqədar yox olur və səylər müəyyən yaşa çatandan 
sonra insan kapitalının müşahidə olunan azalmasını qismən izah edir. Beləliklə, insan kapitalı həmişəlik 

fərdin qazandığı vərdiş və biliyinin oxşar və davamlı toplumu kimi təyin edilə bilməz” [1,27]. İnsan 
kapitalına aid edilən bəzi aparıcı biliklər və şəxsi keyfiyyətlər aşağıdakı formada strukturlaşdırıla bilər: 

 Kommunikasiya (axırıncı punktlardan hər biri üzrə xarici dillərə malik olmanı daxil etməklə) 

 söhbətin başa düşülməsi; 

 danışmaq bacarığı; 

 mütaliə; - məktub. 
 Hesablama. 
 Şəxsiyyətdaxili vərdişlər: - motivlər / inad - “öyrənmənin öyrədilməsi” və şəxsi intizam 

(öyrədilmənin özü-özünü tənzimləyən strategiyasını daxil etməklə); - etik dəyərlərin və həyatın 

məqsədlərinin müvafiq toplumu əsasında nəticə çıxarmaq qabiliyyəti. 
 Şəxsiyyətlərarası vərdişlər: - komandada iş; - liderlik. 
 Digər vərdişlər və xüsusiyyətlər (bir çoxu yuxarıda göstərilən sahələrə aid olan): 

 informasiya və kompüter texnologiyalarının tətbiq edilməsinə qabiliyyət; 

 gizli bilik; 

 problemi həll etmək bacarığı (digər tip vərdişlərdə qismən təcəssüm olunur); 
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 fiziki keyfiyyət və bacarıq. 
İnsan potensialının inkişafı səviyyəsini müəyyənləşdirən əsas konponentlərdən biri həyat səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi kimi dəyərləndirilir. Bildiyimiz kimi, həyat səviyyəsi cəmiyyətin tələbatlarının 
ödənilməsi və inkişafını özündə birləşdirir. Beynəlxalq əmək təşkilatının konvensiyasının 25-ci maddəsinin 
“sosial siyasətin əsas istiqamətləri və normaları haqqında” bəndinə müvafiq olaraq, insan özünün və ailəsinin 
sağlamlığını və firavanlılığını qorumaq üçün zəruri olan qida, paltar, mənzil, tibbi yardım və sosial xidmət də 
daxil olmaqla yaşayış səviyyəsini təmin etmək hüququna malikdir. BMT-nin zəmanətinə əsasən insanın 
sağlamlığını, istehlak səviyyəsini, məşğulluğunu, təhsilini, mənzil və sosial təminatını xarakterizə edən 
göstəricilər sistemi ilə ölçülür. 

“Hazırda Azərbaycanda və bütün dünyada müasir, modern iqtisadiyyatın ən mühüm sosial-mədəni 

amilinə çevrilən insan kapitalının formalaşmasına, möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi diqqət göstərilir.  
Bu mənada, ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahının 
yüksəldilməsinə yönəlib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, insan amili, ölkə vətəndaşlarının sosial- 
iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması, ölkəmizin yüksək inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olması, həyata keçirilən 
çoxşaxəli islahatların başlıca hədəfidir” [2,7]. 

Bu mənada, iqtisadi subyektlərin rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəltməyə imkan verən sosial yönümlü siyasətin 

hazırlanması və həyata keçirilməsi strategiyası mühüm prioritet təşkil edir. Bütün bunlar müvafiq fəaliyyət sahələrini 
əhatə edən dövlət proqramlarında, strateji konsepsiyalarda dolğun ifadəsini tapır. 

“İnsan kapitalına insanın cəmiyyətdə özünü tam realizə etmək və cəmiyyətin imkanlarından tam istifadə etmək 
üçün insanın biliyinin, bacarığının, əlaqələrinin, peşəkarlığının cəmi kimi baxılır” [5]. 

Burada insan amilini şərtləndirən bir sıra mühüm məsələlərə diqqət yetirmək gərəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
uğur qazanmaq üçün güclərin məqsədyönlü şəkildə istiqamətlənməsi və düzgün strategiya seçilməsi vacibdir. “Təcrübə 
göstərir ki, insan amilinə xüsusi diqqət yetirildikdə kompleks planlaşdırma və idarəetməni həyata keçirən təşkilatlar 

daha uğurlu fəaliyyət göstərərək, uyğun fəaliyyət sahəsindəki orta mənfəətlə müqayisədə daha çox qazanc, mənfəət 
əldə edirlər. Bu, həm dövlətin, həm cəmiyyətin strateji maraqlarına uyğundur” [3,5]. 

Müstəqil      Azərbaycan Respublikası      insan kapitalı fondunu formalaşdırmaqla      dövlət       və 
özəl sektorun ən müasir bilik və texnologiyaları mənimsəmiş kadrlarla təmin olunmasına nail ola bilib. 
Respublikamızda bundan ötrü böyük potensial ehtiyatlar mövcuddur. 

“Azərbaycanın həm respublika hüdudlarındakı, həm də xarici dövlətlərin nüfuzlu elm və təhsil 
müəssisələrindəki peşəkar, gənc kadr ordusu müasir dünyanın elmi, texniki və mədəni tərəqqisinin 
ölkəmizə geniş şəkildə nüfuz etməsini şərtləndirir. Yeni, müasir idarəetmə texnologiyalarına 

yiyələnən bu gənclər mövcud inkişaf potensialının       qüvvətləndirilməsi       baxımından,        ölkəmizin 
qızıl fondu sayıla bilər” [ 4,9]. 

Müasir şəraitdə, bütün sosial-iqtisadi inkişaf meyillərinin kökündə insan amili dayanır. 
İnkişaf etmiş ölkələrin ən mühüm sərvəti, kapital fondu məhz zəngin biliyi və təcrübəsi olan insanlardır. Bununla bağlı, 
hökumətimiz xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərin sayının artırılması, onların tədris xərclərinin yüksəldilməsi ilə bağlı 
məqsədyönlü addımlar atır. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматривается уровень знаний, навыков, коммуникативности и профессионализма, 
который необходим человеку для полноценной реализации себя в обществе и использования 
возможностей общества на фоне человеческого капитала. 

Основное внимание уделяется ряду важных вопросов, определяющих человеческий фактор. 
Отмечается, что для успеха важно сосредоточить силы и выбрать правильную стратегию. 
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Изучение проблемы сосредоточено на формировании фонда человеческого капитала в стране, 
взамен которого государственный и частный секторы обеспечиваются кадрами, владеющими 
новейшими технологиями. 

Ключевые слова: человек, капитал, производственный процесс, размер капитала, здоровый 

образ жизни, необходимые знания, развитие. 

SUMMARY 

The article considers the level of knowledge, skills, communication and professionalism that a person 
needs in order to fully realize himself in society and use the opportunities of society against the background 
of human capital. 

It focuses on a number of important issues that determine the human factor. It is noted that in order to 
succeed, it is important to focus on the forces and choose the right strategy. 

The study of the problem focuses on the formation of a human capital fund in the country, in return for 
which the public and private sectors are provided with personnel who have mastered the latest technologies. 

Key words: man, capital, production process, amount of capital, healthy life, necessary knowledge, 

development 
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Xülasə. Məqalədə 1993-2013-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Gürcüstanla olan xarici 
əlaqələrdən danışılmışdır. Müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan və Gürcüstanın ilkin illərdə rastlaşdığı oxşar 
problemlər, 1993-cü ildən sonra iki dövlət arasında yaranmış siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və bu əməkdaşlığın 

daha da inkişaf etməsi məsələləri, hər iki dövlətin beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilmələrində 
rol oynamaları kimi məsələlər ön plana çəkilmişdir. Məqalədə həmçinin, Gürcüstan və Azərbaycanın 
beynəlxalq təşkilatlarda eyni mövqedən çıxış etməsi, Azərbaycanın bu ölkəyə investisiya qoyuluşu kimi  
məsələlərdən də bəhs olunmuşdur. 

Açar sözlər: xarici iqtisadi əlaqələr, beynəlxalq əməkdaşlıq, neft amili, “Tbilisi bəyannaməsi”, 
investisiya, enerji layihələri. 

Giriş 

Eyni bir dövrdə müstəqillik əldə edən bu iki dövlət yeni mərhələyə qədəm qoymuş və bu zaman demək 
olar ki, bənzər problemlərlə qarşılaşmışlar. Hər iki ölkədə hökm sürən seperatizm meyilləri, mərkəzi 
hakimiyyətin möhkəm olmaması, vətəndaş qarşıdurması- bir sözlə daxili sabitliyin olmaması, iqtisadi 

tənəzzül ölkənin müstəqilliyini təhlükə altında qoyurdu. 
Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra qonşu ölkədə mövcud problemlərin aradan qaldırılmasında 

yaxından dəstək verdi. Gürcüstanın sabiq dövlət başçıları olan Eduard Şevardnadze və Mixail Saakaşvili 
tərəfindən də bu məqam dəfələrlə vurğulanmışdır [1]. 

Müstəqil Gürcüstanın ilk prezidenti seçilmiş Zviad Qamsaxurdiyanın hakimiyyətdə olduğu bir dövrdə 
ölkəni siyasi böhran və vətəndaş qarşıdurması ölkəni bürüdü. Belə bir kəskin siyasi mövqenin nəticəsi olaraq 
azərbaycanlıların məskunlaşdığı 32 kəndin adı, həmçinin, digər yer adları və çay adları dəyişdirildi. Bundan 

əlavə, azərbaycanlıların sıx yaşadığı bölgələrdə milliyyətçi kriminal hərbi qruplaşmalar meydana gəldi ki, bu 
da, yerli əhali ilə həmin hərbi birləşmələrin arasında xoşəgəlməz hadisələrin meydana gəlməsinə səbəb oldu. 
Və nəticə olaraq, bir çox azərbaycanlı yaşadıqları əraziləri tərk eləməyə başladı [7]. 

Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni mərhələsi Heydər Əliyevin və Eduard 
Şevardnadzenin hakimiyyətə gəlməsindən sonra baş başladı. İki dövlət arasında bir çox sahələr üzrə sıx 
əməkdaşlıq başlamış, soydaşlarımızın problemləri hər iki dövlət başçısının diqqətində olmuşdur [4]. 

Hər iki liderin dövründə Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı və yaxından əməkdaşlığı ilə strateji 
layihələr həyata keçirildi ki, bu da, öz növbəsində beynəlxalq aləmdə vəziyyətin dəyişməsinə, diqqətlərin bu 
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ölkələrə cəlb olunmasına gətirib çıxartdı. Azərbaycala Gürcüstanın həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində hər 
iki ölkədə sabitlik, sülh, davamlı inkişafın əasını qoydu. 

Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan lideri olaraq 1996-cı il mart ayının 8-də müstəqil Gürcüstana ilk rəsmi 
səfər etdi. Bu səfər zamanı digər sənədlərin imzalanması ilə yanaşı, 22 maddədən ibarət əməkdaşlıq dostluq 

və qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı müqavilə, həmçinin, ticarət müqaviləsi bağlandı.  
Bütün bunlarla yanaşı “Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik, və əməkdaşlıq haqqında Bəyannamə” 
imzalandı kı, bu sənəd Heydər Əliyev tərəfindən “Tbilisi Bəyannaməsi” adlandı. Və bu sənəd Qafqazda  
təhlükəsizliyə, sülhə, əməkdaşlığa yol açmış oldu [6]. 

Səfər zamanı mühüm məqamlardan biri də iki ölkənin gələcəkdəki iqtisadi inkişafı üçün iliin neftin 
Gürcüstan ərazisindən Bakı-Supsa neft kəməri ilə keçməsi haqqında saziş imzalandı. “Əsrin 

müqaviləsindən” sonra Azərbaycan karbohidrogen ehtiyyatlarının daşınması ilə bağlı müxtəlif marşrutlar 
irəli sürüldü. İmzalanan bu sazişlə ənənəvi marşrut xətlərindən kənar bir marşrut xətti ilə neftin hasilatı baş 
tutacaqdı. 1997-1998-ci illərdə bu neft kəmərinin tikintisi həyata keçirildi və 1999-cu il 8 aprel tarixində 
Supsada ilk neft gəmilərə yükləndi. 

Bakı-Supsa layihəsi Azərbaycan və Gürcüstanın Şərq-Qərb istiqamətli layihələrin həyata keçirilməsi 
üçün mühüm addım oldu. Belə bir dövrdə xarici qüvvəllər hər vəchlə Azərbaycana və Gürcüstana təziq 
göstərir, hər iki ölkədə bu layihənin qarşısını almaq məqsədi ilə terror aktları, dövlət  çevrilişinə cəhd, dövlət 
başçılarına sui-qəsd kimi təxribatlar törədirdilər. Eduard Şevardnadzeyə qarşı yönədilmiş sui-qəsd halları 

ölkədə geniş əks səda doğurdu. 
Ulu öndər bu ölkəyə olan ilk səsfərində mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlər keçirtmiş, 

həmçinin, Tbilisidə, Nəbatat bağında dəfn olunmuş- Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axundzadə, Fətəli xan 
Xoyskinin məzarlarını ziyarət etmiş, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı soydaşlarımızla görüşmüş, onların  
probləmləri ilə yaxından maraqlanmış və onlara bu problemlərin aradan qaldırılmasına dair yardım 
göstərəcəyini vəd etmişdir. 

Daha sonra isə, 1997-ci il 18 fevralda Gürcüstanın ölkə başçısı Eduard Şevardnadze ölkəmizə rəsmi  

səfər etdi və bu səfər zamanı hər iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq və regiondakı təhlükəsizliklə bağlı 
məsələlər hər iki dövlət başçısı tərəfindən qarşılıqlı müzakirə olundu. Rəsmi səfər zamanı iki ölkə arasında  
olan dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri daha da dərinləşmiş, əvvəl imzalanmış olan 32 sənəddən əlavə 22  
yeni sənəd imzalanmışdı. Bu səfər zamanı imzalanan sənədlər içərisində ən önəmli və mühüm olanı 15  
bənddən ibarət olan “Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında strateji əməkdaşlığın daha da 
dərinləşməsi haqqında Bəyannamə” oldu. Bu bəyannamə sayəsində Azərbaycan və Gürcüstanın starteji 
tərəfdaşlıq və əməkdaşlığa dair bir-birinə daim kömək olacaq və dostluq əlaqələrini möhkəmləndirəcəkdi [3]. 

Bu səfər zamanı hər iki ölkənin dövlət nümayəndələri arasında döstluq münasibətləri daha da dərinləşdi. 
Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı neftin Gürcüstan vasitəsi ilə dünya bazarlarına 

çıxarılması məsələsində razılıq əldə edilmiş, bunnan sonra isə əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi  
məsələsi aktual olmuşdu. Bu məsələ ilə bağlı isə ciddi siyasi müzakirələr aparılırdı. Heydər Əliyev 1997-ci il 
5 sentyabrda “Əsas ixrac neft kəməri marşrutunun seçilməsi ilə əlaqədar işçi qrupun yaradılması haqqında”  
sərəncam imzaladı. Daha sonra, 1998-ci il 29 oktyabrda Gürcüstanın ölkə başçısı Eduard Şevardnadze, 
Azərbaycanın ölkə başçısı Heydər Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl, 

Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti 
İslam Kərimov iştirak etməsi ilə Ankara bəyannaməsi imzalanması ilə bağlı mərasim keçirildi [2]. 
Türkiyədə, İstanbul şəhərində 1999-cu il noyabrda ATƏT-in sammiti çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə ərazilərindən keçməklə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri vasitəsi ilə Xəzərdə çixarılan ilkin 
neftin nəqli ilə bağlı Gürcüstanın, Azərbaycanın, Türkiyənin dövlət başçıları ( Eduard Şevardnadze, Heydər 
Əliyev, Süleyman Dəmirəl) və Bill Klinton saziş imzaladılar. 

Bu tarixi hadisədən bir neçə il sonra, 18 sentyabr 2002-ci ildə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 

prezidentlərinin iştirakı ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin tikintisinə başlandı, təməli 
qoyuldu.   Bu hadisənin həm Gürcüstan həm də, Azərbaycan üçün böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Belə ki,  
hər iki ölkə üçün bu hadisə müstəqilliyin və iqtisadiyyatın inkiçafı və tərəqqisi istiqamətində yeni bir yol 
açdı, iki ğlkə arasında olan siyasi və iqtisadi bağları daha da möhkəmləndirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru 
kəmərinin 2005-ci il 25 mayda Azərbaycan, 12 oktyabrda Gürcüstan hissəsi neftlə dolduruldu və bununla 
bağlı təntənəli şəkildə mərasim keçirildi. 

Ölkə neftinin Gürcüstan vasitəsi ilə dünya bazarlarına çıxarəlması məsələsi ilə bağlı real addımlar 

atıldığı bir dönəmdə qazın daşınması üçün marşrut xəttləri gündəmə gəlməyə başladı. Ən uyğun variant kimi 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum marşrut xətti seçildi. Bu qaz ixrac boru kəməri 2006-cı ildə istismara veridli. 
“Şahdəniz yatağından” hasil olunmuş qaz artıq 2007-ci ilin iyul ayından etibarən Cənubi Qafqaz Boru 
Kəməri vasitəsi ilə Gürcüstana və Türkiyəyə nəql olundu. 
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İki ölkə arasında olan enerji layihələri 1994-cü ildən etibarəm həyata keçirilir və bu layihələr 
Azərbaycanın xarici siyasətində mühüm yer tutmaqla Gürcüstanın və ölkəmizin Cənubi Qafqazda strateji 
reallıq xeyrinə dəyişmiş, hər iki ölkənin siyasi və iqtisadi gücü artmış, xarici təzyiqlər azalmışdır. 

Azərbaycan və Gürcüstan enerji layihələri ilə yanaşı, regional siyasi əməkdaşlıq sahəsində də böyük  

təşəbbüslə iştirak etmişlər. Belə ki, hər iki ölkə GUAM çərçivəsində regionda sabit və mehriban 
münasibərlərin qurulmasında böyük təşəbbüs göstərmişlər. Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın  
təşkilatçılığı ildə 1997-ci ildə Strasburqda GUAM yaradıldı. Bu təşkilat 2001-ci il 7 iyun tarixində Yalta 
sammitində öz xartiyasını qəbul etdi. Bu təşkilat iştirakçısı olan dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sülh 
məsələsində beynəlxalq səviyyədə birgə şəkildə fəaliyyətini şərtləndirir.Təşkilatdakı ölkələr BMT və BMT  
təşkilatlarında birgə mövqedən çıxış etmək məqsədi ilə razılaşma əldə etmiş və beynəlxalq təşkilatların 

nəzdində daimi nümayəndəliklərinin daimi fəaliyyət planlarını qəbul etmişlər [5]. 
2004-cü ildə Gürcüstanda hakimiyyətə gələn Mixeil Saakaşvilinin hakimiyyət dövründə iki dövlət  

arasındakı münasibətlər xüsusi inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Gürcüstan və Azərbaycan arasında istər 
beynəlxalq istər regional formatlar çərçivəsində əməkdaşlıq dahada möhkəmləndi, inkişaf etdi. 2004 4- 
5mart tarixində yenicə prezident seçilmiş M.Saakaşvili ilk rəsmi səfərlərindən birini məhz Azərbaycana etdi. 
Bu səfər zamanı mühüm qərarlar qəbul olundu, sənədlər imzalandı və ən əsası iki dövlət başçısı separatizmə  
qarşı bəyanat verdi. Daha sonra isə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 25 mart tarixli 
fərmanı ilə İqtisadi Əməkdaçlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya yaradıldı. 2004-cü il iyun ayında isə İlham 

Əliyevin Gürcüstana cavab səfəri baş tutdu. İki ölkə arasında müxtəlif sahədə yeni sənədlər imzalandı və 
ölkə başçısı Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızla görüşdü. 

2006-cı ildən etibarən Gürcüstana böyük həcmdə investisiya qoyuluşuna başlandı və SOCAR burada 
“Kulevi” terminalını aldı. Terminalın açılışı 2008-ci ildə baş tutdu. Terminalda neft və neft məhsullarının 
qəbulu, saxlanılması və tankerlərə yüklənilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Daha sonra isə, Azərbaycan Dövlət 
Neft Şirkəti 28 aprel 2008-ci ildə Gürcüstanda ilk yanacaqdoldurma- “SOCAR Energy Georgia” stansiyasını 

açdı. Gürcüstanın yeni seçilmiş baş naziri B.İvanişvili də 2012-ci ildə ilk səfərlərindən birini Azərbaycana 
etdi. 

Bu illər ərzində Gürcüstan və Azərbaycan siyasi mütəqilliklərinin, təhlükəsizliklərinin, iqtisadi 
inkişaflarının bir-birindən asılı olduğunu dərk etmiş, dərin əməkdaşlıq və sıx dostluq əlaqələri qurulmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И 

РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ, СОВМЕСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (1993-2013) 

 

В статье рассматриваются внешние связи Азербайджанской Республики с Грузией в 1993-2013 

гг. Были подчеркнуты схожие проблемы, с которыми столкнулись Азербайджан и Грузия в первые 
годы независимости, политического и экономического сотрудничества между двумя странами после  
1993 года и дальнейшего развития этого сотрудничества, роль обеих стран в реализации проектов 
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международного значения. В статье также обсуждаются такие вопросы, как общая позиция Грузии и 
Азербайджана в международных организациях, а также инвестиции Азербайджана в эту страну. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, международное сотрудничество, нефтяной 
фактор, «Тбилисская декларация», инвестиции, энергетические проекты. 

 
SUMMARY 

 

POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS OF AZERBAIJAN AND THE REPUBLIC OF 

GEORGIA, JOINT COOPERATION (1993-2013) 

 

The article deals with the foreign relations of the Republic of Azerbaijan with Georgia during 1993- 
2013. Similar problems faced by Azerbaijan and Georgia in the early years of independence, political and 
economic cooperation between the two countries after 1993 and the further development of this cooperation, 
the role of both countries in the implementation of projects of international importance were highlighted. The 
article also discusses issues such as Georgia and Azerbaijan's common position in international 
organizations, and Azerbaijan's investment in this country. 

Key words: foreign economic relations, international cooperation, oil factor, "Tbilisi Declaration", 

investment, energy projects. 

 

 

MİLLİ İQTİSADİYYATIN İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN 

DAXİLİ VƏ XARİCİ AMİLLƏRİ 

Vəliyeva L.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
lale-sdu@mail.ru 

 
 

Xülasə. Məqalə milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin daxili və xarici 
amillərinin öyrənilməsinin zəruriliyini əsaslandırır. Müasir dövrdə ən yeni təhlükəsizlik faktorunun 
COVID-19 pandemiyası olduğu qeyd edilir. Ölkəmiz üçün belə bir spesifik amil həm də otuz ildən çox 
davam edən Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi idi. Qarabağ məsələsinə laqeyd 
yanaşmaq bütövlükdə ölkə üçün təhlükə idi. Bu təhdidlərdən qorunmaq üçün mexanizmlər hazırlanmalıdır. 

Belə mexanizmlərdən biri Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tanınmış beynəlxalq 
prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həlli idi. Lakin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 44 gün ərzində hərbi və siyasi  
yollarla həll edildi. 

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, milli iqtisadiyyat, potensial təhdidlər, daxili və xarici təhlükəsizlik 
faktorları, Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. 

Milli iqtisadiyyatın inkişafının indiki mərhələsində, milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsinin əsas şərtlərindən biri onun sosial səmərəliliyinin artması, ölkə əhalisinin ehtiyaclarının 
daha dolğun təmin edilməsidir. Lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində dünya ölkələri arasında iqtisadi 
inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı ilə ölkələr arasında qarşılıqlı iqtisadi asılılıq da artır. Ölkələr arasında 
asılılıq universaldır: xammaldan asılılıq, bazardan asılılıq, texnoloji asılılıq və s. Siyasi və hərbi asılılıq 
dünya ölkələri arasındakı iqtisadi asılılığın məzmununa xarakterik təsir göstərir. 

“İqtisadi təhlükəsizlik münasibətləri iqtisadi maraqlardan qaynaqlandığından onların həyata 
keçirilməsi təşviq yolu ilə həyata keçirilir. Fikrimizcə, iqtisadi mexanizmin ən vacib elementi iqtisadi 
maraqların əlaqələndirilməsi və həyata keçirilməsi üçün təşviqlərin və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Bu 
baxımdan, təbii mühitin keyfiyyətini sabitləşdirən ekosistemlərin mexanizmlərini pozmadan iqtisadi 
potensialın hüdudlarından kənara çıxmayan cəmiyyətin sosial və iqtisadi fəaliyyəti olmalıdır”[2]. 

Müasir dünya iqtisadiyyatında mütləq iqtisadi suverenlik və ya mütləq iqtisadi müstəqillik kimi 
anlayışlar nisbi anlayışlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi proseslər, ilk növbədə, müəyyən bir ölkədə 

baş verən böhran prosesləri digər milli iqtisadiyyata təsir göstərir 
“XX əsrin 90 -cı illərində Azərbaycan Respublikası ölkənin müstəqilliyini və suverenliyini elan 

edərək milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemi ilə üzləşdi. Təəssüf ki, respublikanın siyasi 
müstəqilliyinin ilk illərində təhlükəsizlik məsələlərinə kifayət qədər diqqət yetirilmirdi. Amma ümummilli  
lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra vəziyyət dəyişdi. Respublikanın iqtisadi 
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təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi də daxil olmaqla, bir çox sahələrdə ölkənin təhlükəsizliyini gücləndirmək 
üçün bir sıra tədbirlər görüldü. Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biri də “Milli Təhlükəsizlik  
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun qəbul edilməsi idi. Göstərilən qanuna uyğun olaraq, 
milli iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası hazırlanmışdır”[1]. 

Ümumiyyətlə, iqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin əsasını təşkil edir. Milli iqtisadiyyatda 

təhlükəsizlik, iqtisadi suverenlik, iqtisadi sabitlik və davamlılıq, habelə iqtisadiyyatın özünü yeniləmə 
qabiliyyəti, daxili özünü inkişaf etdirmə kimi şərtlərin və faktorların birləşməsidir. Dünya iqtisadiyyatının 
müasir şəraitində mütləq iqtisadi suverenlik yoxdur. İqtisadi suverenlik, hər şeydən əvvəl, öz milli 
qaynaqlarına nəzarət etmək qabiliyyəti və rəqabət qabiliyyətli məhsul və xidmətlər istehsal etmək 
imkanıdır. Milli iqtisadiyyatda sabitlik və davamlılıq, dövlət strukturları tərəfindən xüsusi mülkiyyətin 
qorunması və sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli iqtisadi şəraitin yaradılması deməkdir. Milli 

iqtisadiyyatda yeniləşmə və özünü inkişaf etdirmə, investisiya və yenilik üçün əlverişli şəraitin 
yaradılmasını, işçilərin peşə və ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edir. 

İqtisadi təhlükəsizliyin əsas meyarı iqtisadiyyata və insanlara mümkün təhlükələrdən zərərləri 
minimuma endirməkdir. Bu məqsədlə hər bir iqtisadi təhlükəsizlik faktoru üçün limit göstəricilərini 
müəyyən etmək lazımdır. Bundan sonra, bütün mümkün iqtisadi təhdidləri müəyyən etmək və bu 
təhlükələrin aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün tədbirlərin siyahısını hazırlamaq lazımdır. 
Sosial və iqtisadi siyasət xarici müdaxilə olmadan milli maraqlara uyğun olaraq həyata keçirildikdə də milli  

iqtisadiyyatda təhlükəsiz şərait yaradılır. Bu məqsədlər üçün ilk növbədə əsas, real iqtisadi təhdidləri 
müəyyən etmək lazımdır. 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas istiqamətlərini  
müəyyən etmək üçün ilk növbədə potensial əsas daxili və xarici təhdidləri öyrənmək lazımdır. Milli 
iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinə əsasən, əsas daxili təhdidlər bunlardır: 

“ -Ümumi daxili məhsulun ümumi həcmində aşağı spesifik büdcə daxilolmaları; 
- vergi sisteminin qeyri-səmərəliliyi; 
- iqtisadiyyatda yüksək inhisar səviyyəsi; 

- kölgə iqtisadiyyatının olması, vergidən yayınma və korrupsiyanın artması; 
- yüksək yoxsulluq, işsizlik və inflyasiya; 
- milli məhsulun rəqabət qabiliyyətinin aşağı olması; 
- regionların sosial-iqtisadi inkişafında qeyri-bərabərliyin artması; 
- statistika orqanlarının məlumatlarının etibarsızlığı və qərəzliliyi; 
- aşağı investisiya aktivliyi və s. 
Dövlət üçün potensial xarici təhdidlər bunlardır: 

- xarici ticarətdə mənfi saldo; 
- ölkənin tədiyyə balansının kəsiri; 
- xarici borcların yüksək olması və ölkənin xarici kreditlərdən və maliyyə strukturlarından 

asılılığı; 
- xarici investisiyaların aşağı səviyyəsi; 
- ölkə ixracının ümumi həcmində bütün xammalın yüksək payı; 
- ölkənin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ölkənin idxalından asılılığının yüksək səviyyəsi”[3]. 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı üçün spesifik təhlükə qonşu respublika ilə uzunmüddətli 
münaqişədir. Bu, ilk növbədə sərhəd məsələləri, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi,  
həmçinin erməni hərbi birləşmələrinin təxribat aktları ilə bağlıdır. Bu münaqişə, daha doğrusu bu 
münaqişənin nəticəsi həm Azərbaycanın milli iqtisadiyyatına, həm də daxili və xarici bir təhdiddir. 

Yuxarıda qeyd olunan daxili və xarici iqtisadi təhdidlərin həlli, bu təhdidlərin limit göstəricilərinə  
riayət edilməsi milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün lazımi əlverişli xarici və daxili şərait yaradır. Hesab edirik  
ki, respublikamız üçün iqtisadi təhlükəsizliyin əsas, prioritet daxili şərtləri ölkənin ərazi bütövlüyünü 
qorumaq, konstitusiya quruluşunu gücləndirmək, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün hüquqi və iqtisadi 
təhlükəsizliyi təmin etməkdən ibarətdir. 

İqtisadi təhlükəsizliyin əsas, prioritet xarici şərtləri isə beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 
istifadə etməklə dünya ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qurulması, xarici 
təcavüzün və daxili işlərə müdaxilənin qarşısının alınmasıdır. 

Yuxarıda sadalanan bütün daxili və xarici iqtisadi təhdidlər üçün ölkənin faktiki iqtisadi göstəriciləri 
müvafiq marjinal göstəricilərlə müqayisədə təhlil edilməlidir. Aparılan iqtisadi təhlillərə əsaslanaraq, həm 
də milli iqtisadiyyatın hazırkı vəziyyətinə əsaslanaraq, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 
əsas istiqamətləri, fikrimizcə, aşağıdakı ardıcıllıqla tərtib edilə bilər. 

Birinci istiqamət, ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək. 
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İkinci istiqamət hər bir ölkə vətəndaşının hərtərəfli inkişafını təmin etmək. 
Üçüncü istiqamət ölkənin konstitusiya quruluşunun gücləndirilməsi. 
Dördüncü istiqamət sahibkarlıq fəaliyyəti üçün uyğun əlverişli hüquqi və iqtisadi şəraitin yaradılması. 
Beşinci istiqamət, beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən istifadə etməklə dünya ölkələri ilə 

qarşılıqlı faydalı beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qurulması. 
Altıncı istiqamət, xarici təcavüzün və ölkənin daxili işlərinə müdaxilənin qarşısının alınması. 

Yeddinci istiqamət, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin fəal və tam iştirakçısı olmaq. 
Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri nəzəri və praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə təsir edən çoxsaylı daxili və xarici amilləri təhlil 

etmək lazımdır. Daxili və xarici amillərin təhlili Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 
aşağıdakı əsas problemlərini müəyyən etməyə imkan verir: 

- ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi; 
- hər bir ölkə vətəndaşının hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi; 
- ölkənin konstitusiya quruluşunun gücləndirilməsi; 
- sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli hüquqi və iqtisadi şəraitin yaradılması; 
- beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən istifadə etməklə dünya ölkələri ilə qarşılıqlı 
faydalı beynəlxalq iqtisadi əlaqələr qurmaq; 

- xarici təcavüzün və ölkənin daxili işlərinə müdaxilənin qarşısının alınması; 
- beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin fəal və tam hüquqlu iştirakçısı olmaq və s. 
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РЕЗЮМЕ 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Вeлиева Л. М. 

 

В статье подчеркивается необходимость изучения внутренних и внешних факторов 
обеспечения экономической безопасности национальной экономики. Отмечается, что новейшим 
фактором безопасности в наше время является пандемия COVID-19. Таким специфическим 
фактором для нашей страны стал и Армяно-Азербайджанский конфликт вокруг Нагорного 
Карабаха, длившийся более тридцати лет. Безразличие к Карабахскому вопросу представляло 

угрозу для страны в целом. Необходимо разработать механизмы защиты от этих угроз. Одним из 
таких механизмов стало мирное урегулирование Армяно-Азербайджанского Нагорно- 
Карабахского конфликта на основе международно признанных принципов. Однако Нагорно- 
Карабахский конфликт был урегулирован военно-политическим путем в течение 44 дней. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная экономика, потенциальные 
угрозы, факторы внутренней и внешней безопасности, Aрмяно-Aзербайджанский Нагорно- 
Карабахский конфликт. 

 
SUMMARY 

 

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS OF ECONOMIC SECURITY 

OF THE NATIONAL ECONOMY 

Valiyeva L.M. 

 

The article emphasizes the need to study the internal and external factors of ensuring the economic 
security of the national economy. It is noted that the newest safety factor in modern times is the COVID-19 
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pandemic. Such a specific factor for our country was also the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno 
Karabakh, which lasted more than thirty years. The indifference to the Karabakh issue was a threat to the 
country as a whole. Mechanisms must be developed to protect against these threats. One of such 
mechanisms was the peaceful settlement of the Armenian-Azerbaijani Nagorno Karabakh conflict on the 
basis of internationally recognized principles. However, the Nagorno Karabakh conflict was resolved by 

military and political means within 44 days. 
Key words: economic security, national economy, potential threats, internal and external security 

factors, Armenia-Azerbaijan Nagorno Karabakh conflict. 
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Xülasə: Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi mühüm 

vəzifələrdən biridir. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi xeyli dərəcədə dövlətin xarici investisiya siyasətindən 
asılıdır. Bu baxımdan məqalənin mövzusu aktualdır. Məqalədə dövlətin investisiya siyasətinin məqsəd və  
vəzifələri açıqlanmışdır. Dövlətin investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi xarici investisiya  
siyasəti tədqiq edilmişdir. Xarici investisiyaların milli iqtisadiyyata həm müsbət, həm də mənfi təsirləri 
nəzərdən keçirilmişdir. Azərbaycanda xarici investisiya qoyuluşlarının mövcud vəziyyəti təhlil edilmişdir.  
Həmçinin, xarici investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: investisiya siyasəti, xarici investisiya, dövlət, iqtisadiyyat, inkişaf 

Dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissələrindən biri investisiya siyasətidir. İnvestisiya siyasəti 
olmadan heç bir ölkənin iqtisadiyyatı normal inkişaf edə bilməz. İnvestisiya siyasətinin məqsədi dövlətin 
mövcud iqtisadi sistemə, xüsusən də investisiya bazarına kiçik, orta və böyük sahibkarlığa aktiv təsir göstərə 
biləcəyi bir mexanizm yaratmaqdır. 

Hər hansı bir siyasətin, o cümlədən investisiya siyasətinin məhsuldarlığı, əsasən onun hazırlanması və  

həyata keçirilməsi proseslərinin keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. Onun təmin edilməsi müəyyən prinsiplərin 
həyata keçirilməsi ilə bağlıdır [3, s. 54]. 

Dövlətin mövcud qanunvericiliyinə əsasən, investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsinin ən vacib 
prinsipləri, ilk növbədə, onun inkişafı üçün ən əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəlib. 

İstehsalın daha da azalması və dövlətin məhdud maliyyə imkanları şəraitində investisiya siyasətinin 
aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur: 

- müxtəlif mülkiyyət formalarının inkişafı, investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 

müəssisələrin daxili (özünün) yığım mənbələrinin rolunun artırılması yolu ilə investisiya prosesinin ardıcıl 
olaraq mərkəzsizləşdirilməsi; 

- mərkəzləşdirilmiş investisiyalar hesabına müəssisələrə dövlət dəstəyi; 
- məhdud mərkəzləşdirilmiş kapital qoyuluşlarının və sənaye investisiya layihələrinin dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilməsinin məqsədli proqramlara uyğun olaraq yerləşdirilməsi; 
- büdcə vəsaitlərinin məqsədli xərclənməsi üzərində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi; 
- investisiya layihələrinin birgə dövlət-özəl maliyyələşdirilməsi təcrübəsinin əhəmiyyətli dərəcədə 

genişləndirilməsi; 

- xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün tənzimləyici bazanın təkmilləşdirilməsi. 
Dövlətin investisiya siyasətinin əsas istiqaməti xarici investisiya fəaliyyətidir. 
Xarici investisiyalar iqtisadiyyata həm faydalı, həm də zərərli təsir göstərir. Onların axını bəzi 

problemlərin həllinə kömək edir və eyni zamanda yeni problemlər yaradır. Xarici investisiyalar ölkə 
iqtisadiyyatının sabitləşməsi və artması üçün ən vacib şərtlərdən biri hesab olunur. Onların köməyi ilə  
beynəlxalq maliyyə mənbələrinə, yeni texnologiyalara, idarəetmə bacarıqlarına, innovativ mal və xidmətlərə 

çıxış təmin edilir və eyni zamanda milli iqtisadiyyatın yüksəlməsinə və rəqabət qabiliyyətinin artmasına 
şərait yaradılır. 

Azərbaycanda xarici investisiyalara xas olan aşağıdakı xüsusiyyətlər var: 
- investisiyalar əsasən ticarət və digər kreditlər şəklində gəlir; 

mailto:yehyayeva1@gmail.com
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- xarici investisiya əsasən iqtisadiyyatın yanacaq və enerji sektorlarına (neft və qazın çıxarılması) 
qoyulur; 

- xaricdən investisiyaların real sektora cəlb edilməsi ölkədən kapital ixracının azalmasına səbəb olmur. 
Xarici investisiyaların köməyi ilə uğurla fəaliyyət göstərən müəssisələrin yaradılması mal, xidmət və  

işçi qüvvəsi bazarının ümumi tutumunu genişləndirə və bununla da iqtisadiyyatın canlanmasına kömək edə 
bilər. 

Xarici investisiyaların ən əhəmiyyətli müsbət təsirlərindən biri kapital, texnologiya və idarəetmə 
resurslarının daxil olmasıdır. Həmçinin xarici investisiyalar, xüsusən də işsizlik səviyyəsi yüksək olan 
ölkələrdə məşğulluğa müsbət təsir göstərir. Ancaq bu təsir birmənalı deyil və çox vaxt yeni iş yerlərinin 
açılması xarici rəqiblərə bazar payını ələ keçirməyə imkan verir ki, bu da yerli şirkətlərin itkisinə səbəb olur. 

Xarici investisiyalar Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına daha sıx inteqrasiyasına kömək edir və bu, 
çox güman ki, həm idxal, həm də ixrac həcmləri artdıqda baş verir. Həmçinin xarici investisiyalar daxili  
bazarda rəqabəti stimullaşdırmaqla iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verir ki, bu da son nəticədə 
əmək məhsuldarlığının artmasına, qiymətlərin aşağı düşməsinə və resursların daha səmərəli bölgüsünə səbəb 
olur. Ancaq eyni zamanda, böyük beynəlxalq təşkilatların filiallarının bazarı inhisara alması ehtimalı yaranır 
ki, bu da yerli müəssisələri istehsaldan çıxaracaq. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq xarici investisiya sahəsində dövlət siyasətinin böyük iqtisadi əhəmiyyətə 

malik olduğunu görə bilərik. 
Dövlətin xarici investisiya siyasəti investisiya fəaliyyətini canlandırmaq, iqtisadiyyatı yüksəltmək, 

istehsalın səmərəliliyini artırmaq və sosial problemləri həll etmək üçün bütün sahibkarlıq subyektləri üçün 
əlverişli şərait yaratmağa yönəlmiş dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər kompleksi kimi başa düşülür. 
Dövlət xarici investisiya siyasətinin əsas vəzifəsi iqtisadiyyatın və sosial mühitin inkişafına investisiya 
resurslarının cəlb edilməsinin və səmərəliliyinin artırılması üçün əlverişli mühitin yaratmaqdır. 

Dövlət xarici investisiya siyasətinin köməyi ilə istehsal sürətinə birbaşa təsir edə, elmi-texniki 

tərəqqini sürətləndirə, ictimai istehsalın strukturunu dəyişə və bir çox sosial problemləri həll edə bilər.  
Dövlətin xarici investisiyalarla bağlı siyasəti təkcə ölkədə sosial-iqtisadi sahənin inkişafına və yenidən 
qurulmasına deyil, həm də əhəmiyyətli valyuta mənbələrinin cəlb edilməsinə də şərait yaradır. 

Xarici investisiya siyasəti aşağıdakılara yönəldilməlidir: 
- hər dövr üçün investisiyaların sektoral, təkrar istehsal, texnoloji, ərazi və mülkiyyət formalarına görə 

həcminin və onların strukturunun müəyyən edilməsi; 
- prioritetlərin seçilməsi; 
- investisiyaların səmərəliliyinin artırılması. 

Bu istiqamətlər xarici investisiya siyasətinin bütün komponentlərini əhatə edir. 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib 

Şəkil. Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşlarının artım dinamikası, milyon 
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Azərbaycanda xarici investisiya qoyuluşlarının mövcud vəziyyətini təhlil etmək üçün aşağıdakı 
diaqramdan istifadə edək. 

Şəkildən göründüyü kimi 2010-cu ildən 2017-ci ilin əvvəlinədək Azərbaycan iqtisadiyyatına 
yönəldilən xarici investisiyaların həcmi artmaqda davam etmişdir. Belə ki, bu investisiyaların həcmi 2016-cı 

ildə 2010-cu ilə nisbətən 95964 milyon manat və yaxud 2,4 dəfə, 2012-ci illə müqayisədə 8102,7 milyon 
manat və yaxud 2,0 dəfə, 2015-ci illə müqayisədə 5217,2 milyon manat və yaxud 47,4% artmışdır. 2017-ci 
ildən başlayaraq xarici investisiyaların həcmində azalma başlamışdır. Belə ki, 2020-ci ildə xarici 
investisiyaların həcmi 2019-cu illə müqayisədə 1707,3 milyon manat və yaxud 16,4%, 2018-ci illə 
müqayisədə 3588,9 milyon manat və yaxud 34,4%, 2017-ci illə müqayisədə 5284,1 milyon manat və yaxud 
50,7%, 2016-cı illə müqayisədə isə 5802,9 milyon manat və yaxud 55,7% azalmışdır. 

Müqayisəli təhlil bizə dövlətin xarici investisiya fəaliyyəti ilə bağlı siyasətinə yenidən baxmağı 

zərurətə çevirir. Bunun üçün, ilk növbədə, ölkənin xarici investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi 
istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir. 

Bir sıra ölkələr xarici investisiya cəlb etmək üçün xüsusi agentliklər açır. Həmin agentliklərinin 
fəaliyyətinin düzgün təşkil edilməsi həm xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradır, 
həm ölkənin müsbət imicini formalaşdırır, həm də beynəlxalq səviyyəli biznes mühitin yaradılması üçün 
mühüm vasitə kimi xidmət edir [2, s.73]. 

Azərbaycanda xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla hərtərəfli dövlət proqramları hazırlamaq 
üçün xarici investisiyalarla bağlı mövcud milli qanunvericiliyə, habelə vergi və rüsumlara dair normativ 
hüquqi aktlara əhəmiyyətli dəyişikliklər edilməlidir. Xüsusilə, aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 

1. Azərbaycanda xarici investisiyaların milli sığortalanması mexanizmi yaradılması və 
təkmilləşdirilməsi. 

2. Xarici investisiyalarla bağlı vergiqoyma mexanizminin səmərəliliyinin artırılması. 
3. “Xarici investisiyalar haqqında” Qanunda xarici investorlar üçün də vergi güzəştləri sisteminin 

yenidən nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi. 

4. Azərbaycan Respublikası ərazisində əlavə azad iqtisadi zonalar yaradılmasının stimullaşdırılması. 
5. Beynəlxalq standartlara cavab verən əlverişli investisiya infrastrukturunun yaradılması. 
6. Xarici investorların marağını artırmaq üçün dövlət zəmanətləri sisteminin təkmilləşdirilməsi. 
Bütün bunların həyata keçirilməsi ölkənin xarici investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına təsir 

göstərməklə milli iqtisadiyyatın inkişafına və beynəlxalq rəqabətiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə gətirib 
çıxaracaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Яхьяева А.Ю. 

Одна из важных задач современности повышение инвестиционной привлекательности 
национальной экономики. Реализация этой задачи во многом зависит от внешней инвестиционной 
политики государства. В связи с этим тема статьи актуальна. В статье рассматриваются цели и задачи 
инвестиционной политики государства. Иностранная инвестиционная политика изучается как одно из 
основных направлений инвестиционной политики государства. Были рассмотрены как 

положительные, так и отрицательные последствия иностранных инвестиций для национальной 
экономики. Проанализировано текущее состояние иностранных инвестиций в Азербайджан. Также 
были изучены направления совершенствования внешней инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, иностранные инвестиции, государство, 
экономика, развитие 
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SUMMARY 

 

STATE POLICY IN THE FIELD OF FOREIGN INVESTMENT 

Yahyaeva A.Y. 

One of the important tasks of our time is to increase the investment attractiveness of the national 

economy. The implementation of this task largely depends on the foreign investment policy of the state. In 
this regard, the topic of the article is relevant. The article discusses the goals and objectives of the investment 
policy of the state. Foreign investment policy is studied as one of the main directions of the state investment  
policy. Both positive and negative consequences of foreign investment for the national economy were  
considered. The current state of foreign investments in Azerbaijan has been analyzed. The directions of 
improving foreign investment policy were also studied. 

Key words: investment policy, foreign investment, state, economy, development 

 

 

 

AZƏRBAYCANDA AQROTURİZMİN TƏŞKİLİ 

Yusifova K.X. 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 
 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim üçün ən əziz, ən qiymətli nailiyyətdir. 

Heydər Əliyev 

 
 

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda aqroturizmin təşkili, inkişafi və strukturu tədqiq edilmişdir. O 
cümlədən, aqroturizmin ölkə turizmində müsbət nəticələri göstərilmişdir. Azərbaycanda kənd ərazilərində 
turizm fəaliyyəti geniş rakursda araşdırılmış, onun təşkili səmərəliliyini şərtləndirən amillər aşkar edilmişdir. 
Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı və aqroturizmin yerinə yetirdiyi funksiyalar müqayisəli tədqiq 
olunmuşdur. Ölkədə aqroturizmin iqtisadi, sosial, ekoloji və mədəni-tarixi funksiyalarının yerinə yetirilməsi 
mühiti xarakterizə edilmişdir. Aqroturizmin kənd yerlərində məşğulluğun səviyyəsi və strukturuna təsiri, 

tarazlı regional inkişafda rolu açıqlanmışdır. 
Açar sözlər: turizmin təşkili, aqroturizm, turizm fəaliyyəti, sosial-iqtisadi inkişaf, aqroturizmdə 

innovasiya. 

Dünya iqtisadiyyatının əsas aparıcı sahəsinə çevrilən turizm son illər çox sürətlə inkişaf edir. Bir çox 
ölkələrin büdcəsinin formalaşması, iqtisadiyyatının inkişafı turizmdən asılıdır. 

Son dövrlərdə Azərbaycanda turizmə, əsas da ölkəyə xarici turistlərin gəlməsinə böyük diqqət və qayğı  

yetirilir. Prezident İlham Əliyevin turizmin inkişafı ilə bağlı apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində bu 
sahə ölkə iqtisadiyyatının prioritetlərindən birinə çevrilibdir. Hal-hazırda dövlət tərəfindən turizm 
infrastrukturunun dünya standartlarına uyğunlaşdırılması üçün müəyyən tədbirlər görülür. 

Çıxışlarının birində ölkə başçısı İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycan inkişaf edir. Bütün sahələr, o 
cümlədən, turizm inkişaf edir. Azərbaycana son illərdə gələn turistlərin sayındakı artım və yeni otellərin 
açılması ölkəmizin dinamik inkişafının göstəricisidir. Bu sahəyə yatırılan investisiyalar - Azərbaycanın 
gələcəyinə qoyulmuş uzunmüddətli investisiyalardır. İnvestorlarda əminlik olmasaydı, onlar Azərbaycana bir 

manat da yatırmazdılar. Həm yerli, həm də xarici investorlar turizm və otel sektoruna böyük diqqət yetirirlər,  
investisiya yatırırlar və beləliklə, bu gün ölkəmiz dünyada turizm mərkəzi kimi tanınır. Məqsədimiz də elə 
bundan ibarət idi”[5]. 

Son illər Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və təbiət gözəlliklərinin dünyada təbliğ edilməsi üçün 
geniş işlər görülübdür. Bu gün Azərbaycanda turizmin bu və digər növləri ilə yanaşı, aqroturizminin də 
inkişafı üçün şərait yaradılıbdır. 

Azərbaycanda 4253 kənd yaşayış məntəqəsi var. Bu kəndlərin də böyük əksəriyyəti dağlıq ərazi və 

yaşıllıqlar qoyununda yerləşir. Ona görə də ölkədə aqroturizmin inkişafı üçün hər cür imkan vardır: əlverişli 
coğrafi şərait, münasib iqlim, ecazkar təbiət, zəngin tarixi-memarlıq abidələri, adət-ənənələr, milli mətbəx və 
s. 
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Ölkədə aqroturizmin inkişafı üçün yaxşı infrastrukturlar yaradılır. Regionlarda tikinti-abadlıq işləri 
aparılır: yollar salınır, otel və istirahət mərkəzləri tikilir, kafe və restoranlar istifadəyə verilir. 

Aqroturizmin inkişafı istiqamətində turizm təşkilatları, icra və bələdiyyə orqanları birgə fəaliyyət 
göstərirlər. Bunun nəticəsi olaraq, həmin regionlarda yeni iş yerləri yaradılır və bu da əhalinin həyat 

səviyyəsinə təsir edir. 
Regionlarda aqrar turizmin inkişafı kəndin və kəndlilərin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verməklə 

dövlətin bu istiqamətdə qarşıya qoyduğu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yardımçı olur. 
Kənd ərazilərində yaşayan ev sahiblərinə turizm vərdişlərinin aşılanması kənd ərazilərində məşğul 

olan əhalinin sayının artırılmasına, kənd turizmi sahəsində xidmət infrastrukturunun gücləndirilməsinə, kənd 

evlərində turizm xidməti səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olubdur. Bu da turizmin alternativ 
növlərinin və regionların iqtisadi inkişafına yardımçı olan amillərdəndir. Kənd turizmini inkişaf etdirməklə 
fərdi sahibkarlıq vərdişlərinin aşılanmasına, kənd yerlərində kommunal xidmətlərin inkişafına, əhalinin, 
xüsusilə də qadınların məşğulluğunun artırılmasına nail olunubdur. 

Regionlarda aqroturizmin inkişafı yerli əhalinin əl işlərini, kustar mallarını turistlərə satmağa imkan 
verir. Həmçinin, turistlərin yerli tarixi abidələrlə tanış olması üçün şərait yaradılır. Bu da bir çox sosial- 
iqtisadi problemləri həll etməyə imkan verir. 

Azərbaycanda kifayət qədər olan kiçik özəl bitkiçilik və heyvandarlıq fermaları kənd ekoturizminin 

əsas inkişaf mənbəyidir. Ənənəvi olaraq kiçik təsərrüfatlar bitkilərin və heyvanların özünəməxsus milli 
mədəniyyətini əks etdirir və ənənəvi əkinçilik texnologiyalarından istifadə edirlər. Bu unikal amillər xarici  
turistlər üçün çox cəlbedicidir. 

Ölkədə aqroturizm proqramlarına zəngin mədəni-tarixi irsdən əlavə, milli qonaqpərvərlik və milli 
mətbəx də təsir göstərir. Bu cür layihələrin hərəkətverici qüvvəsi müasir texnologiyalardan istifadə edərək  
yeni qonaq evləri və eko-aqro təsərrüfatların təşkil edilməsidir. Bu gün bu istiqamət beynəlxalq rekreasiya 
işində ən dinamik inkişaf edən istiqamətdir. 

Azərbaycanın qəti qələbəsi ilə başa çatmış Vətən Müharibəsi Qarabağın yenidən qurulması kimi 
böyük vəzifələri gündəmə gətirmişdir. Qarabağda təbiətin əvvəlki vəziyyəti və gözəlliyinin qaytarılması 
üçün bir çox layihələr verilmiş və artıq həyata keçirilməyə başlamışdır. Otuz ildə Ermənistan bu yerlərdə 
həm də ekoloji terror həyata keçirmişdir. Lakin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqroturizmin inkişaf 
etdilməsi üçün hər bir imkan və şərait vardır. Prezident bir sıra məsələlərin həllində turizmin, o cümlədən, 
aqroturizmin mühüm rol oynayacağını bildirmişdir. 

Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı Qarabağda özünü daha da aydın şəkildə nümayış etdirəcəkdir. 

İstehsal, turizm, xalq sənətkarlığı, maddi və mənəvi irsin bərpası; işğalçılar tərəfindən tamamilə məhv 
edilmiş kənd yerlərinin bərpası və infrastrukturun yaradılması müşayiət olunacaqdır. Dövlətin həyata 
keçirdiyi kompleks tədbirlər turistlərin maraqlarına səbəb olacaqdır. 

Beləliklə, hər şey aydın şəkildə göstərir ki, bu gün regionların inkişafı aqroturizmin inkişafı ilə sıx 
bağlıdır. Regionlarda həyata keçirilən aqroturizm, turizm planlarının təbii və ayrılmaz bir elementidir. 

Azərbaycanda aqroturizmin inkişafı üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilsə də, müəyyən maneələr 
vardır: 

1. Dövlət-özəl münasibətlərin zəif olması; 
2. Aqroturizm sahəsində kadr çatışmazlığı; 
3. Müəyyən əyani vasitələrin olmaması; 

4. Turist xidmətlərinin istənilən səviyyədə elektronlaşdırılmaması; 
5. Turizmin bir sahə üzrə cəmlənməsi və s. 
Azərbaycanda aqroturizmi daha da inkişaf etdirmək üçün aşağıdakı təkliflər verilə bilər: 
1. Turizm təşkilatları aqroturizmin davamlı inkişafını təmin etmək üçün kənd yerlərində araşdırma 

aparmalı; 
2. Kənd sakinlərinə məhsullarını satmaq üçün gigiyenik yer yaradılmalı; 
3. Kənd gənclərinə xarici turistlərlə ünsiyyət qurmaları üçün xarici dil tədris edilməli; 
4. Rabitə və nəqliyyat sahələri inkişaf etdirilməli; 
5. Aqroturizmin inkişafı üçün bir çox sahəyə sərmayə qoyulmalı; 
6. Aqroturizmin davamlı olması üçün məhsul müxtəlifliyi olmalı; 

7. Bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq və münasibəti genişləndirməli; 
8. Dünya ölkələrinin aqroturizm sahəsindəki təcrübələri tətbiq edilməli; 
9. Yerli əhalinin istəkləri, bacarıq və yaradıcılıqları önə çıxarılmalı və s. 
Aqroturizmin inkişafında lazım olan nəticəni əldə etmək üçün kənd əhalisi bu istiqamətdə 

maarifləndirilir. Ölkənin bütün bölgələrində, eləcə də, Qarabağda aqroturizmin inkişafı üçün bu sahədə 
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dünya ölkələrinin (ABŞ, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, Danimarka, İspaniya, İtaliya, Çin, Yaponiya, 
və s.) təcrübəsi öyrənmişdir. 

Sonda qeyd edim ki, müstəqilliyin ilk illərindən etibarən Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni 
və turizm sahələrində qazandığı uğurlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin və bu gün də onun siyasətini uğurla 

davam etdirən Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Юсифова К.X. 

Азербайджанский Университет Языков 
 

В статье исследуются организация, развитие и структура агротуризма в Азербайджане. В 
частности, показаны положительные результаты агротуризма в туризме страны. Туристическая 
деятельность в сельской местности Азербайджана изучена с широкой точки зрения, определены 
факторы, определяющие эффективность ее организации. Проведено сравнение 
многофункциональности сельского хозяйства и функций, выполняемых агротуризмом. 
Охарактеризована среда выполнения экономических, социальных, экологических и культурно- 

исторических функций агротуризма. Заявлено влияние агротуризма на уровень и структуру занятости 
в сельской местности, его роль в сбалансированном региональном развитии. Налаженный процесс 
туризма в Азербайджане, в том числе нормативно-правовая база агротермии, отслеживался в 
хронологическом порядке. 

Ключевые слова: организация туризма, агротуризм, туристическая деятельность, социально- 
экономическое развитие, инновации в агротуризме 

 
SUMMARY 

 

ORGANİZATİON OF AGRO-TOURİSM İN AZERBAYİJAN 

Yusifova K.X. 
Azerbaijan University of Languages 

. 
The article examines the organization, development and structure of agritourism in Azerbaijan. In 

particular, the positive results of agro-tourism in the country's tourism have been shown. Tourism activity in 

rural areas of Azerbaijan has been studied from a wide perspective, the factors determining the effectiveness 
of its organization have been identified. The streamlined tourism process in Azerbaijan, including the 
regulatory and legal framework of the agrothermia, was tracked in chronological order. The impact of 
agrotourism on the level and structure of employment in rural areas, as well as the role of balanced regional  
development. The environment of fulfillment of the economic, social, ecological, cultural and historical 
functions of agritourism is characterized. Multifunctional agriculture and the functions of agro-terrorism are 
studied comparatively. 

Key words: organization of tourism, agroturism, tourism activities, socio-economic development, 

innovations in agro-tourism 
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MÜSTƏQİLLİYİMİZİN XIZI İNZİBATİ RAYONUNUN LANDŞAFT PLANLAŞDIRILMASI 

ƏSASINDA SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİNƏ YARATDIĞI ŞƏRAİT 

Yusifova S.N. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
namazova.sabina@gmail.com 

 
 

Açar sözlər: landşaft planlaşdırılması, inkişaf konsepsiyası, turizm və rekreasiya, region, iqtisadiyyat, 
inzibati rayon, sosial-iqtisadi islahatlar. 

Giriş. Landşaft planlaşdırılmasının obyekti dedikdə təbii, təbii-antropogen, maddi istehsal və digər 

mədəni landşaftlar və ya təbii ərazi sistemləri, onların morfoloji xüsusiyyətləri, eləcə də təsərrüfat 
fəaliyyətinə cəlb edilən texnologiyalar, müasir və tarixi-mədəni irsi əhəmiyyət kəsb edən yerlər, onlara aid 
təşkilatların prinsip və qanunauyğunluqları nəzərdə tutulur. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq istehsal  
sahələrinin ərazi təşkilinin təkmilləşdirilməsi və əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması mühüm 
əhəmiyyət kəsb etməlidir. Bunun üçün ilk növbədə ölkənin iqtisadi durumu nəzərə alınmalı və onun 
potensial imkanları hərtərəfli öyrənilməlidir. İstehsalın və məhsuldar qüvvələrin ölkə daxilində səmərəli  
yerləşdirilməsi sosial-iqtisadi inkişafa təsir göstərməklə yanaşı, həm də mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır. 
Ölkədaxili problemlərin həlli üçün iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan neft-qaz sənayesi, həmçinin qeyri-neft 

sektorunun da inkişaf etdirilməsi son dərəcə vacibdir [6]. Regionların iqtisadi inkişaf potensialının müəyyən 
edilməsi, onların nəzərdə tutduqları tədbirlər sisteminin ardıcıl və əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi mühüm  
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, böyük təbii və insani potensiala malik olan Azərbaycan Respublikasının 
təsərrüfat strukturunun diversifikasiyasına, yəni kompleks xarakterli müasir iqtisadiyyat sahələri və 
regionların formalaşmasına ehtiyac yaradır [5, s. 9]. Yuxarıda qeyd olunan amilləri nəzərə almaqla, təbii  
şəraitindən və ehtiyatlarından səmərəli istifadə, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalını artırmaq, infrastruktur obyektlərini müasir standartlar səviyyəsinə çatdırmaq, 

turizmin industriyasının inkişafını təmin etmək, əhali məşğulluğu səviyyəsini yüksəltmək və s. məqsədlərə 
nail olmaq üçün 11 fevral 2004-cü ildən başlayaraq ardıcıl olaraq “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 
Dövlət proqramları” qəbul edilmişdir. Bu proqramlarda əsas məqsəd regionlarada iqtisadi inkişafa nail 
olmaq, sosial-infrastruktur obyektlərin bərpası və yenilərinin yaradılması, ətraf mühitin mühafizəsi və 
ekoloji-sağlam həyat tərzinin yeksəldilməsi olmuşdur. Dövlət Proqramlarının icrasına başlanıldıqdan sonra  
bölgələrdə iqtisadiyyatın stabil və davamlı inkişafının əsası qoyulmuş, yeni iş yerləri yaradılmış, fəaliyyəti 
dayandırılmış istehsal müəssisələri bərpa edilmiş və yeniləri açılmış, sosial infrastruktur sahələrində 

keyfiyyətin yüksəldilməsinə nail olunmuş, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı dəstəklənmiş, kənd təsərrüfatı  
və aqrar sənaye sektoruna investisiya qoyuluşları artırılmış, əhalinin məşğulluq səviyyəsi yüksəldilmiş, 
yoxsulluğun səviyyəsi azaldılmışdır [3]. Dünya praktikasında regional inkişafın əsas istiqamətlərindən biri  
təbii ehtiyatlardan istifadənin məhdudlaşdırılması, siyasi amillərin təsiri ilə inkişaf etmiş və inkişafdan geri 
qalmış regionların idarəedilməsində bərabərliyə nail olmaq yollarının axtarılmasında ətraf mühitə 
yüklənmənin qarşısını almaqdır [1, s. 118]. 

Təcrübi hissə. Müstəqillik illərində landşaft planlaşdırılması əsasında, ətraf mühitin qorunması 

amilləri nəzərə alınmaqla dövlət proqramları çərçivəsində ölkənin bütün regionlarda olduğu kimi, Xızı 
inzibati rayonunda da bir sıra sosial- iqtisadi irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Xızı inzibati rayonunda 
keyfiyyətli yollar çəkilmiş, 500 m2 tutumu olan su anbarı tikilmiş, şəhər əhalisini içməli su ilə təmin etmək 
məqsədilə Dübrar dağından su xətti çəkilmiş, Şuraabad qəsəbəsində, Tıxlı, Qarabulaq və Təzəkənd 
kəndlərində içməli su xətləri təmir edilmiş, Qarabulaq kəndinə təbii qazın verilməsi təmin edilmiş, bunlarla 
yanaşı, “Şuraabad-Broyler” ASC-nin və “Giləzi” kərpic istehsalı fəaliyyəti bərpa edilmiş, “Dübrar Su 
Zavodu” fəaliyyətə başlamış, Xələc kəndində çınqıl zavodu və Dizəvər və Fındığan çay vadilərində çınqıl 

sexi fəaliyyətə başlamışdır [8]. Regionda təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etməklə əhali 
məşğulluğunun artırılmasına da nail olunmuşdur. Əmək ehtiyatlarının sayı, dinamikası, peşə və təhsil 
səviyyəsi regionda təsərrüfatın inkişafının ən mühüm amili hesab olunur. Çünki əmək ehtiyatları ilə təmin 
olunma dərəcəsi təsərrüfatın formalaşmasına və ərazi təşkilinə təsir göstərir, əməktutumlu istehsal 
sahələrinin inkişaf etdirilməsinə imkan yaradır [2, s. 23]. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni və perspektivli sahəsi olan turizm və onun infrastrukturunun 
yaradılması üçün ölkədə, həmçinin tədqiqat apardığımız Xızı inzibati rayonunda geniş imkanlar vardır. Bu 
imkanlardan səmərəli istifadə etmək üçün ilk növbədə respublikamızda iqtisadi cəhətdən əlverişli turizm 

zonalarının müəyyən edilməsi və onların mövcud imkanlarının (təbii landşaftların müxtəlifliyi, maddi 
mədəniyyət və tarixi-memarlıq abidələrinin zənginliyi) qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Qeyd edilməlidr ki, 
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təbiət abidəsi kimi qeydə alınmış və dövlət tərəfindən qorunan qiymətli meşə sahələrindən biri də Xızı 
inzibati rayonu ərazisində yerləşən Altıağac Milli Parkının meşələridir. Bununla yanaşı, Altıağac kəndi 
ərtafında Yura yaşlı mərcan rifindən təşkil olunmuş ekzotik qaya da təbiət abidəsi kimi turistlərin marağına 
səbəb olur. Hər hansı bir ərazinin turizm baxımından inkişaf perspektivliyini müəyyən etmək üçün onun  
rekreasiya ehtiyatları öyrənilir və qiymətləndirilməsi aparılır. Bu zaman təkcə insan sağlamlığına deyil, 

həmçinin təbii ərazilərin cəlbediciliyi, onlarda turizm obyektlərinin mövcudluğu və infrastrukturu nəzərə 
alınır. Turizm-rekreasiya ehtiyatlarının landşaft-ekoloji xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilməsi ərazinin 
rekreasiya potensialına görə planlaşdırılması nöqteyi-nəzərindən də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada 
əsas məqsəd çox da uzaq məsafə qət etmədən müxtəlif təbii şəraitə malik ərazilərdə istirahət etmək nəzərdə 
tutulur [7]. 

Təbii-iqlim şəraiti, ölkənin iqtisadi inkişafı, infrastruktur, təhlükəsizlik və s. məsələlərlə sıx bağlı olan 
turizm sferasına investisiya qoyuluşu ilə onun cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə və regionun turizm diyarı 
kimi tanıdılmasına nail olmaq mümkündür. Bunun üçün genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi 
zəruridir [1]. Yuxarıda qeyd etdiyimiz turizmin xüsusiyyətləri bir daha sübut edir ki, turizm təsərrüfatının 
idarəolunması digər obyektlərə bənzəmir. Ona görə də turizmin idarəolunması modeli işlənib hazırlanmalıdır 
[2, 7]. Bu zaman landşaft planlaşdırılması vasitəsilə müxtəlif tipli xəritələrin müqayisəli təhlili aparılmalı və 
onların ümumiləşdirilməsi nəticəsində ərazidə müşahidə olunan proses və hadisələrin məkan və zaman 

dinamikasını müəyyən edilməlidir. 
Xızı inzibati rayonunda ekoturizmin qiymətləndirilməsi aparıldıqda aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur[4].: 
- turistlər üçün cəlbedici ərazilərin müəyyən edilməsi və onların təhlükəsizliyinə təminat; 
-yerlərdə səyahət-ekskursiya məntəqələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və turist marşrutlarının 

təşkili; 
-ətraf mühitin mühafizəsi şərti ilə ekoturizmin inkişaf etdirilməsi. 
Xızı inzibati rayonunun nəqliyyat baxımından əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqedə yerləşməsi onun 

təsərrüfatının formalaşmasına müsbət təsir etmişdir. Çünki iqtisadi-ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsi və 

inkişaf etdirilməsinin ən başlıca amili məhz nəqliyyat hesab olunur. Nəqliyyat özünün inkişaf mərhələlərində 
ətraf ərazilərdə əhalinin maddi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, işlə təmin olunmasına, xidmət sferasının 
yaxşılaşdırılmasına, idxal və ixrac proseslərinin səmərəli həyata keçirilməsinə, yüklərin vaxtında 
çatdırılmasına şərait yaradır [6, 9]. Tədqiqat apardığımız Xızı inzibati rayonunda nəqliyyat növlərindən 
dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı inkişaf etdirilmişdir. İnzibati rayon Şimal-Cənub beynəlxalq magistral 
yolu üzərində yerləşir. Ərazinin şərq hissəsindən keçən dəmir yolu respublika əhəmiyyətli yük və sərnişin  
daşınma əməliyyatlarında çıxış edir. Ərazinin kiçik olmasına baxmayaraq burada üç - Giləzi, Sitalçay və 

Yaşma stansiyaları vardır. Bu stansiyalar ərazidə yaşayış məntəqələrinin formalaşmasına təsir göstərmişdir 
ki, bu da ətraf ərazilərin landşaftlarına və ekologiyasına birbaşa təsir etmişdir. 

Landşaft planlaşdırılmasında əsas amillərdən biri hesab olunan tikinti sektoru torpaqlardan istifadə, 
landşaftların pozulması, meşə sahələrinin azalması ilə sıxı sürətdə bağlıdır. Çünki tikinti kopleksi çoxsahəli 
olub, müasir dövrümüzdə ixtisaslaşmış sahəyə çevrilmişdir. 

Mənbə: Azərbaycanda tikinti, 2017. ARDSK 

Şək. 1. Xızı inzibati rayonunda tikinti sektoruna ayrılan investisiyaların həcmi, %-lə. 
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Nəticə: 1. Xızı inzibati rayonunda təbii mühitin və ərazinin sosial-iqtisadi vəziyyəti barədə məlumatlar 
ümumiləşdirilməklə 1:400000 miqyaslı landşaft planlaşdırmasının inventarlaşdırma xəritəsi tərtib edilmişdir. 
Xəritədə təbii ehtiyatlar, məskunlaşma formaları, nəqliyyat yolları, kənd təsərrüfatı sahələri, turizm 
obyektləri, karxanalar verilməklə tikinti materiallarının çıxarılması zamanı torpaq-bitki örtüyünün məhvi 
nəticəsində Giləzi (17 ha) qəsəbəsi, Xələc (24,18 ha), Fındığan (18,51 ha), Əmbizlər (8,46 ha) və Qasımkənd  

(1,94 ha) kəndləri yaxınlığında texnogen landşaftların sahəsi hesablanmışdır. 
2. Xızı inzibati rayonunda landşaftların antropogen yüklənmə dərəcəsi landşaft planlaşdırılmasının 

köməkliyi ilə aparılmış, ərazi istifadə olunmayan, zəif istifadə olunan, mövsümi istifadə olunan və intensiv 
istifadə olunan kriteriyalara ayrılmış və xəritələşdirilmişdır. 

Təkliflər: 1. Xızı inzibati rayonunda antropogen təsirlər nəzərə alınmaqla eroziya, sürüşmə, çökmə və 
s. təbiət hadisələrinə qarşı mübarizə tədbirləri işlənib hazırlanmalıdır. 

2. Xızı inzibati rayonu ərazisində müxtəlif dayanıqlığa malik olan təbii-ərazi komplekslərinin 
antropogen təsirlər nəticəsində deqradasiyaya uğraması landşaftların pozulmasına və torpaq münbitliyinin 
azalmasına səbəb olur. Odur ki, bu ərazilərin inkişaf etdirilməsi zamanı landşaft planlaşdırılması həyata 
keçirilməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕНАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬЮ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ЛАНДШАФТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ХИЗИНСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РАЙОНЕ 

Юсифова С.Н. 

Сумгаитский Государственный Университет 

namazova.sabina@gmail.com 
 

Во времена бывшего СССР из-за бюрократических причин для практики ландшафтного 
планирования в Азербайджане, за годы независимости, преодолев эти препятствия, удалось успешно 
реализовать концепцию ландшафтного планирования социально-экономического развития, 
предложенную ландшафтными учеными. Можно сказать, что многие проблемы, такие как наличие  

различных и противоречащих друг другу проектов любого предприятия и организации, были 
устранены, с целью обеспечения существования полностью утвержденных правительством 
концепций регионального развития в независимой Азербайджанской Республике для создания 
поселений, промышленных и сельскохозяйственных районов, дорог, охраняемых территорий, зон 
отдыха. 

Ключевые слова: ландшафтное планирование, концепция развития, туризм и отдых, регион, 

экономика, административный регион, социально-экономические реформы. 
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SUMMARY 

 

THE CONDITION CREATED BY OUR INDEPENDENCE FOR PERSPECTIVES OF SOCIO- 

ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE BASIS OF LANDSCAPE PLANNING IN KHIZI 

ADMINISTRATIVE REGION 

Yusifova S.N. 

Sumgait State University 

namazova.sabina@gmail.com 
 

During the former USSR due to the bureaucratic reasons to practice landscape planning in Azerbaijan, 

during the years of independence by overcoming these obstacles, it has been possible to successfully 
implement the concept of landscape planning of the socio-economic development proposed by landscape 
scientists. It can be said that many problems, such as the existence of different and contradictory projects of  
any enterprise and organization have been eliminated in order to ensure the existence of fully regional 
development concepts approved by the government in the independent Republic of Azerbaijan, to create 
settlements, industrial and agricultural areas, roads, protected areas, recreation areas. 

Key words: landscape planning, development concept, tourism and recreation, region, economy, 

administrative region, socio-economic reforms. 
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HEYDƏR ƏLİYEV SİYASİ-SOSİAL SABİTLİYİN YARADICISI KİMİ 

Adıgözəlova G.R. 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 
 

Xülasə. Hər bir dövlətin tarixində unudulmaz və əvəzedilməz şəxsiyyətlər olur ki, milli liderə 
çevrilərək, onu tarixin ən çətin sınaqlarından çıxardaraq, yaddaşlarda əbədi qalır. Müstəqillik illərinin ən 
ağrılı, acılı günlərində ölkə rəhbərliyinə qayıdan Heydər Əlirza oğlu Əliyev böyük bir gələcəyin əsasını  
qoydu. Bu dahi insan sözün əsl mənasında dağılmaqda, məhv olmaqda, parçalanmaqda olan bir ölkənin 
uazqgörənliyi, ağlı, bacarığı, dərin siyasi düşüncəsi ilə xilaskarına çevrildi. Bu cür şəxsiyyətləri nə tarix, nə 

də xalq heç zaman unutmur. 
Açar sözlər: müstəqillik, şəxsiyyət, dövlət, iqtisadiyyat, inkişaf, partiya, xalq 

Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpası uğrunda milli məfkurəçiliyin vüsət almasına şəraiti XX 
əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada baş verən ictimai-siyasi proseslər – xüsusilə 
SSRİ-də başlanmış yenidənqurma, aşkarlıq bu dövlətin tərkibində olan respublikalarda yaratdı, eyni zamanda 
Dağlıq Qarabağdakı erməniləri separatçılığa təşviq etməsi və erməni terrorunun yeni mərhələsi kimi 

Sumqayıt hadisələri, İttifaq ordusu tərəfindən törədilən “20 yanvar” qırğını milli azadlıq hərəkatını 
keyfiyyətcə daha səmərəli mərhələyə gətirib çıxartdı. [1, 43] 

Ermənilərin antihumanist və terror siyasətinin növbəti hədəfi Sumqayıt hadisələrində öz əksini 
tapmışdı. Dünya ictimaiyyəti qarşısında azərbaycanlılara qarşı mənfi fikir oyatmaqla onları “qaniçən”, 
“qəddar” obrazında təqdim etməklə onları ləkələmək və bununla da, Ermənistandakı azərbaycanlılara qarşı  
törətdikləri cinayətlərini və Dağlıq Qarabağdakı separatçı əməllərini pərdələmək əsl erməni xislətinin 
göstəriciləri idi. 

Tarixin müəyyən mərhələlərindən asılı olaraq, hər bir xalqın müstəqil dövlət quruculuğu yolu bir sıra 
mühüm daxili və xarici amillərlə şərtlənərək onu xarakterizə edir. XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqı 
əlverişli tarixi şəraitdən, respublikanın malik olduğu siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual potensialdan 
istifadə edərək özünün istiqlal arzusunu yenidən reallaşdırdı.   Müstəqillik dövrünün qısa tarixinə nəzər 
salsaq, ümummilli lider Heydər Əliyevin belə bir fikri həmişə öz aktuallığını qoruyub saxlayır: 
"Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun qorunub saxlanması, daimi və əbədi edilməsi bundan 
da çətindir". [2, 78] 

İlk dəfə ölkə ziyalilarına göndərdiyi siyasi və uzaqgörən müraciətdə ölkədəki real ictimai-siyasi 
vəziyyəti, müstəqil dövlət quruculuğunun şərtləri, regionumuzda və beynəlxalq aləmdə cərəyan edən 
hadisələrin və yaşanan proseslərin xarakteri, Azərbaycanın daxili durumu, hökm sürən iqtisadi, siyasi 
böhran, ondan çıxış yolları və digər taleyüklü məsələlər çox düzgün şəkildə şəkildə öz əksini tapmışdır. 

Heydər Əliyev Müstəqil Azərbaycan Respublikasına on illik rəhbərliyi dövründə nəinki müstəqil 
dövlət quruculuğunu həyata keçirdi, həmçinin bu dövlətin gələcək inkişafının sağlam təməlini qoymaq üçün 
yeni bir milli təlim – azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını qoydu. Bu təlimi yaradaraq, ölkə ərazisində 

dinindən, etnik tərkibindən, dilindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşları vahid dövlətçilik ətrafında topladı. 
1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdanda çox təssüflə qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda 

xalqı müstəqil dövlətçilik ətrafında birləşdirə bilən, onun kimliyini, yaratdığı dövlətin xarakterini izah edən, 
milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən, ölkə vətəndaşlarını öz ətrafında səfərbər edərək  
gələcəyə aparan nə vahid ideologiya, nə də mərkəzləşmiş idarəçilik sistemi var idi. Keçmişin bütün zəngin 
irsindən, o cümlədən elmi, intellektual, mənəvi, ictimai dəyərlərindən kortəbii şəkildə imtina 

Azərbaycanda, sözün həqiqi mənasında, ciddi ideoloji boşluq və xaos yaratmışdı. Cəmiyyətin 
ideyasızlaşdırılması cəhdi bir tərəfdən keçmiş Sovet rejiminə nifrətdən qaynaqlanırdısa, digər tərəfdən 1991- 
1993-cü illərdə Azərbaycanı idarə edən işbazların aydın məqsəd və məramının yoxluğundan, rəhbərlik 
etdikləri dövlətin siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi inkişafı haqqında dolğun təsəvvürə malik olmamalarından 
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qaynaqlanırdı. Azərbaycan vətəndaşlarını vahid amal, ideya və məqsəd ətrafında birləşdirəcək milli 
ideologiyanın yaradılması çox qısa zaman kəsiyində dövlət siyasətinin əsas prioritetinə çevrildi. 

Bir faktı xüsusi vurğulamalıyıq ki, başqa sahələrdə olduğu kimi, milli-ideoloji baxışlar sisteminin 
formalaşmasında da Heydər Əliyev siyasi lider və tarixçi kimi də varislik prinsipinə sadiq qaldı və vaxtilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının birləşdirici ideya kimi irəli sürdüyü azərbaycançılıq 
ideologiyasına müraciət edərək, real və dolğun məzmunla zənginləşdirərək dövlət siyasəti, dövlət 
ideologiyası səviyyəsinə qaldırdı. Baxmayaq ki, bəzi müəyyən maraqlara və xarici havadarlarına güvənən 
qüvvələr, dırnaqarası və hayküyçü türklük amilini qabartmaq istəyənlər bu ideologiyanı heç cür həzm edə 
bilmirdilər, nəticədə isə "azərbaycançılığı” çox yalnış olaraq, türkçülük ideyasına zərbə vuran bir ideya kimi  
təqdim etməyə çalışırdılar. Bu da təbii ki, həmin dövrdə azərbaycançılıq ideyasının həyatiliyinə, ölkədaxili 
ümumi vətəndaş birliyinə ciddi zərbə vuraraq, əsassız separatizm ideyalarına və dövlətdaxili parçalanmaya  

təkan verdi. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci ildə qəbul olunmuş müstəqil 

Azərbaycanın ilk Konstitusiyası özündə müasir dünyanin bütün humanist və dövlətçilik, qanunçuluq 
prinsiplərini birləşdirmişdir. [3, 56] Bu mövqedən də yanaşılaraq, ölkənin əsas ana qanununda vətəndaşların 
layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi, sosial təminat sisteminin qurulması dövlətin ali məqsədi kimi, 
dövlətin hər bir vətəndaşının rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin 
təmin olunması ən yüksək səviyyədə bəyan edildi. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin sosial dövlət ideyasının 
Əsas Qanun səviyyəsində təsbit edilməsi bu ideyanın dövlətin inkişafında aparıcı amil kimi müəyyən 

edilməsini şərtləndirmişdi. 
Sosial cəhətdən həssas kateqoriyaların, o cümlədən şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının və əlilliyi 

olan şəxslərin, qaçqın və məcburi köçkünlərin, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza  
nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, Milli Qəhrəmanlara, onlardan 
həlak olanların ailələrinə yardım edilməsi, minimum əmək haqqı məbləğinin artırılması və s. kimi məsələlər 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olmuş və onun qəbul etdiyi qərarlar 
nəticəsində bu istiqamətlərdə ilk və mühüm addımlar atılmişdı. 

2000-ci ildən ölkəmizin qlobal səviyyədə yoxsulluğunun kəskin şəkildə azadlılmasını nəzərdə tutan 
beynəlxalq təşəbbüs və proqramlara fəal şəkildə qoşulması Azərbaycanda sosial dövlətin möhkəm təməlinin 
formalaşması mühüm təkan verdi. Çox gözəl və sevindirici haldır ki, BMT-nin Minillik bəyannaməsində 8 
qlobal məqsəddən birincisi - ifrat yoxsulluq və aclıq içində yaşayan dünya əhalisinin sayının yarıyadək 
azaldılması idi ki, bu da Ulu öndərin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, yoxsulluğun 

azaldılmasına və iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə istiqamətlənən dövlət proqramları ölkəmizdə 
yoxsulluğun azaldılmasında mühüm irəlilləyişlərə səbəb oldu. [4,62] 

Ümumilikdə 1993-2003-cü illər Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurulması və uzunmüddətli inkişaf yoluna səfərbər olunması güclü sosial siyasətin 
formalaşdırılmasına, daim gücləndirilməsinə, pensiya və müavinətlərin 8 dəfə, muzdla işləyənlərin orta aylıq 
əməkhaqqının 6 dəfədən çox artırılmasına nail olundu, əlilliyin qarşısının alınması və reabilitasiyası üzrə ilk 
dövlət proqramının qəbul edildşi, pensiya təminatı sisteminin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında yenidən 
qurularaq təkmilləşdirildi. 

Bu gün biz vətəndaş olaraq deyə bilərik ki, ulu öndərin bizim xalqımız üçün yetişdirdiyi və özü qədər 
inandığı Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasi kurs Azərbaycan xalqının milli-mənəvi 
dəyərlərinin, ana dilinin inkişafı və saflığının qorunması, gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi, xalqımızın tarixi  
irsinin yaşadılması, ölkə daxilində tolerantlıq mühitinin və multikultural dəyərlərin möhkəmləndirilməsi və s. 
məsələlər ali dövlətçilik prinsiplərinə  sadiq qalmanın əyani  təzahürüdür. Dövlət başçısı ölkəmizin və 
xalqımızın firavan gələcəyinin təmin edilməsində azərbaycançılıq ideyasını müstəqil dövlətçiliyin ideoloji 
əsası kimi xarakterizə edərək qeyd etmişdi: "Bizi əsrlər boyu bir millət, bir xalq kimi qoruyan, saxlayan 

dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox böyük diqqət göstərilir.. Dövlətçiliyimizin çox möhkəm 
ideoloji əsasları vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim əsas ideoloji dayağımızdır”. [5, 78] Ümummilli 
lider Heydər Əliyev tərəfindən ölkəmizin davamlı iqtisadi, sosial, siyasi tərəqqisi naminə əsası qoyulan milli 
inkişaf strategiyası, o cümlədən uğurlu sosial islahatlar proqramı özünün ən yüksək ali səviyyəsinə cənab 
prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən etibarən daha yüksələn xətlə gəlib çatdı və bu gün də 
davam etdirilir. Bu gün xalq-iqtidar birliyi var. Biz bütöv Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Müzəffər 
Azərbaycan ordusu, xalqın ele vahid ideologiya ətrafında dəmir yumruq kimi birləşməsi, güclü qətiyyəti, 

cənab prezidentimizin dönməz, sərt mövqeyi, uğurlu diplomatiyası tarixin ən şanlı səhifələrinə yazıldı. 
Gələcək nəsillər hər zaman bu tarixin səhifələrini qürurla vərəqləyəcək. Allahdan vətən uğrunda öz canını 
fəda etmiş şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzu edirik! 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГЕЙДАР АЛИЕВ КАК СОЗДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

Адыгозалова Г.Р. 

Сумгаитский Государственный Университет 
 

В истории каждого государства есть незабываемые и незаменимые личности, которые 
становятся национальным лидером, выводят его из самых тяжелых испытаний истории и навсегда 
остаются в памяти. Вернувшись к руководству страной в самые тяжелые и горькие дни за годы 

независимости, Гейдар Алирза оглу Алиев заложил фундамент великого будущего. Этот гениальный 
человек стал спасителем страны, которая буквально разваливается, разрушается и распадается с его 
дальновидностью, умом, способностями и глубоким политическим мышлением. Ни история, ни 
народ никогда не забудут таких личностей. 

Ключевые слова: независимость, идентичность, государство, экономика, развитие, партия, 
люди 

 

SUMMARY 

 

HAYDAR ALIYEV AS THE CREATOR OF POLITICAL AND SOCIAL STABILITY 

Adigozalova G.R. 
Sumgait State University 

 

In the history of any state there are unforgettable and irreplaceable personalities who become a 
national leader, take him out of the most difficult experiences of history and will always remain in memory. 
Returning to the leadership of the country in the most difficult and bitter days of the years of independence,  
Heydar Alirza oglu Aliyev laid the foundation of the great future. This genius man became the savior of the 
country, which literally falls apart, destroys and falls apart with his foresight, intelligence, ability and deep 

political thinking. Neither history nor the people will ever forget such personalities. 
Key words: independence, identity, state, economy, development, party, people 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN 

FORMALAŞMASININ ƏSAS ŞƏRTLƏRİ 

Babayeva K.Ş. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 
 

Xülasə. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti hüquqi dövlətlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edir. Hakimiyyət 
bölgüsü, qanunun aliliyi və hüququn üstünlüyü dövlətin əsas əlamətləridir. Ölkəmizdə bu istiqamətdə çox  
uğurlu sosial və hüquqi siyasət həyata keçirilir. İnsan hüquq və azadlıqlarının əsas təminatçısı dövlətimiz,  
konstitusiyamız və qanunlarımızdır. Dövlətimizin həyata keçirdiyi sosial siyasətin əsas məqsədi 
vətəndaşların rifahını təmin etməkdir. Bu baxımdan ugurlu pensiya islahatı və sosial sığorta təminatı davamlı  

şəkildə dövlət tərəfindən həyata keçirilir. 
Açar sözlər: insan, vətəndaş, cəmiyyət, hüquq, azadlıq, sosial, siyasət 

Vətəndaş cəmiyyəti ənənəvi olaraq, ailə ilə dövlət arasında sosial fəza kimi başa düşülür. Demək olar 
ki, vətəndaş cəmiyyətinin sosial fazası həm ailə şüuru, həm də dövlət tərəfindən zəbt edilə bilər. Yaxud bu 
məhfum bu ikisinin arasına ciddi şəkildə girərək azad ola və sərhəddəki sahələr sayəsində genişlənə bilər. 

İdeal variantda vətəndaş cəmiyyəti ilə ailə, dövlət kimi seqmentlər arasında sərt sərhədlər olmamalıdır. 
Vətəndaş cəmiyyətinin qurumları bu və yaxud digər işin yerinə yetirilməsi üçün, nəinki özünütəşkili, eyni 
zamanda, dövlətə təsir etməyi və hətta zəruri olduqda, özünü müdafiə etməyi bacarmalıdır. Vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər sırasında aşağıdakıları göstərmək olar: 

1. Bərabərhüquqlu müstəqil subyektlər arasında hüquqi əlaqələrin mövcudluğu. Əgər Şərqdə dövlət 
ənənəvi böyük strukturlara, Qərbdə isə inkişaf etmiş vətəndaş cəmiyyətinə malikdirsə, postsovet ölkələri bu 

istiqamətdə ilk addımlarını atır; 
2. İstehsal prosesində insanın rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artması, istehsal vasitələrindən və 

torpaqdan səmərəli bəhrələnməkdən ötrü xüsusi mülkiyyətin müxtəlif formalarının tərəqqisi, inkişafı, 
dövlətdən az asılılıq və bazar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi; 

3. Əmək borcunun yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, habelə vətəndaş cəmiyyəti 
üzvlərinin mənafeyinin qorunması. Qeyd etmək lazımdır ki, Qərb dövlətlərində bu məsələ ilə bağlı müxtəlif 
institutlar, ictimai təşkilatlar və s. mövcuddur; 

4. Gəlirin bölgüsündə əmək bərabərliyi yaratmaq, öz mənəvi yaradıcılıq imkanlarını üzə çıxartmaqla, 
bütün vətəndaşlara eyni hüquqlar vermək və s. 

Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun ikinci vacib şərti dövlətin inkişafının demokratik, hüquqi 
prinsiplərinin reallaşdırılmasıdır. Onlara daxildir: 

1. Qanunun aliliyi; 
2. Vətəndaşların hüquq bərabərliyi; 
3. Hakimiyyət bölgüsü; 
4. Müstəqil məhkəmə sistemi; 
5. İnkişaf etmiş yerli özünüidarəetmə; 
6. Effektiv çoxpartiyalılıq; 
7. Müstəqil, azad KİV; 
8. Demokratik və azad seçkilər; 

9. Vətəndaş təşəbbüskarlığı; 
10. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi. 
Göründüyü kimi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və eyni zamanda, demokratik, hüquqi dövlət 

quruculuğu sadəcə olaraq, daxili tələbat deyil, eyni zamanda, xarici zərurətdir. Belə ki, bu proses dünyada 
gedən qloballaşma şəraitində dövlətin özünün inkişafı ilə diktə olunur. Mahiyyət etibarilə, bütün 
rəngarəngliyinə baxmayaraq, dünya birliyi bir şeydə həmrəydir ki, hər hansı bir dövlət dünya proqressiv  

birliyinin bərabərhüquqlu müttəfiqinə çevrilmək üçün yüksək mədəni və mənəvi potensiallı vətəndaş 
cəmiyyətinə malik olmalıdır. Buna isə yalnız qanun aliliyi, güclü hüquqi rejim, effektiv mülkiyyətçilik, 
konstruktiv icraedici və qanunverici hakimiyyət, müstəqil məhkəmə və s. amillərin mövcudluğu şəraitində 
nail olmaq olar. 

Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin ölkədəki siyasi proseslərin inkişafında rolu böyükdür. 
Sosial siyasətin transformasiyası o zaman uğurlu hesab olunur ki, bu siyasət elmi-nəzəri və iqtisadi əsaslara 
söykənsin. Eyni zamanda, sosial prioritetlər düzgün müəyyənləşdirilsin. Son 10 ildə qeyd etdiyimiz sosial 

prioritetlər əsasən, aşağıdakılardan ibarət olub və eyni zamanda, ölkəmizdə onların səmərəli yolları 
tapılmışdır: 
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1. Pensiya islahatları; 
2. Güzəşt və imtiyazların müavinətlərlə əvəz edilməsi; 
3. Yoxsulluğun azaldılması. 
Pensiya islahatları mürəkkəb, maliyyə tutumlu, uzun müddət tələb edən bir prosesdir. Çünki hər kəsin 

pensiya hüququ illər ərzində qazanılır. Eyni zamanda, ödənilən sığorta haqlarının məbləği və əmək təcrübəsi  
bilavasitə pensiya məbləğinə təsir edir. Bu sahədə düzgün verilməyən hər hansı bir qərar bütövlükdə ölkənin 
sosial müdafiə sistemini sarsıda bilər. 

İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sahəsində dövlət siyasəti diqqətəlayiq səviyyədə həyata 
keçirilir. Azərbaycanda insan haqları və azadlıqlarının qorunması haqqında danışarkən onların konstitusion 

əsaslarını qeyd etmək lazımdır. Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin birinci və ikinci bəndləri, 29, 60, 63, 65, 
67 və 151-ci maddələri məhz insan hüquq və azadlıqlarının konstitusion əsaslarını təşkil edir. 2009-cu ilin 
martında təyin edilmiş referendum aktı tamamilə təbii və qanunauyğun olub, adıçəkilən sahədə 
təkmilləşdirmə istiqamətində növbəti addım sayıla bilər. Belə ki, 2009-cu il referendum aktında əksini 
tapmış əlavə və dəyişikliklər məhz mahiyyət etibarilə, Azərbaycanın çağdaş inkişaf dinamikasını, cəmiyyətin 
şüur səviyyəsini, modernləşmə strategiyasının tələblərini özündə ehtiva edir. Konstitusiyanın 12-ci 
maddəsinə görə, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. 

Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunvericilik aktlarının, o cümlədən, "Vətəndaşlıq haqqında", "Sərbəst  

toplaşmaq azadlığı haqqında", "KİV haqqında", "Məlumat azadlığı haqqında", "Qaçqınların və  məcburi 
köçkünlərin statusu haqqında", "Konstitusiya Məhkəməsi haqqında", "Məhkəmələr və hakimlər haqqında",  
"Prokurorluq haqqında", "Polis haqqında", "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" və digər qanunların əsas 
ruhu insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi təminatlarının yaradılması olmuşdur. Hələ 22.02.1998-ci ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyev "İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında" 
fərman imzalamışdır. Fərmanda ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi, insan hüquqları sahəsində 
müdafiə sisteminin yaradılmasının zəruriliyi göstərilərək inkişaf istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyinin artırılması, hüquq mədəniyyətinin inkişaf 
etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və hüquq-müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə ölkə prezidenti İlham Əliyevin 27.12.2011-ci tarixli 
sərəncamı ilə milli fəaliyyət proqramı təsdiq edilmişdir. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki , milli fəaliyyət 
proqramı konseptual, miqyaslı xarakter daşıyır və "Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış" inkişaf 
konsepsiyasının hazırlanması barədə sərəncamda qeyd edildiyi kimi Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyur. Eyni zamanda milli fəaliyyət proqramı ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində aparılan 

davamlı tədbirlərin tərkib hissəsidir. Mahiyyət etibarilə, hər iki sənəd bir-birilə bağlıdır. İnsan hüquq və 
azadlıqları sahəsində Azərbaycanın atdığı ən əməli addım Avropa Şurasına bərabərhüquqlu üzv qismində 
qəbul olunmasıdır. Bu mötəbər quruma qəbul olunmaq üçün insan hüquq və azadlıqları sahəsində qarşıya 
qoyulmuş öhdəliklərin bir çoxu qəbul edilmiş, bəziləri isə qəbul edilmə ərəfəsindədir. 

Ombudsman termini dünya dillərinə İsveçdən daxil olmuşdur. Hazırda müstəqil olaraq, hüquqların 
müdafiəsini təmin etmək üçün fəaliyyət göstərən ombudsmanın əsas vəzifəsi mülki hüquqları, ümumi və  
xüsusi mənafeləri, habelə həyatın xüsusi sahəsini müdafiə etməkdir. Bu gün 50 dən çox ölkədə 150-dək 

fərqli orqan və quruluş ombudsman vəzifəsini yerinə yetirməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

Бабаева К.Ш. 

Сумгаитский Государственный Университет 
 

Гражданское общество в Азербайджане развивается во взаимодействии с верховенством 
закона. Разделение властей, верховенство закона и верховенство закона - основные черты 

государства. Наша страна проводит в этом направлении очень успешную социальную и правовую 
политику. Главный гарант прав и свобод человека - наше государство, конституция и законы. 
Основная цель социальной политики, проводимой нашим государством, - обеспечение 
благосостояния граждан. С этой точки зрения, успешная пенсионная реформа и социальное 
страхование постоянно осуществляются государством. 

Ключевые слова: человек, гражданин, общество, закон, свобода, социальное, политика. 

 
SUMMARY 

 

CIVIL SOCIETY IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

BASIC CONDITIONS OF FORMATION 

Babayeva K.Sh. 
Sumgayit State University 

 

Civil society in Azerbaijan is developing in interaction with the rule of law. Separation of powers, the 
rule of law and the rule of law are the main features of the state. Our country pursues a very successful social 
and legal policy in this direction. The main guarantor of human rights and freedoms is our state, constitution 
and laws. The main goal of the social policy pursued by our state is to ensure the welfare of citizens. From 
this point of view, successful pension reform and social insurance are continuously implemented by the state. 

Key words: person, citizen, society, law, freedom, social, politics 

 

 

GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN DEMOQRAFİK VƏZİYYƏTİNƏ DAİR (2010-2013-cü illər) 

Bağırzadə C.V. 
Gəncə Dövlət Universitetinin 
cavid.bagirzade@gdu.edu.az 

 
 

Xülasə. Gəncə şəhərinin sosial həyatının əsas göstəricilərindən biri də şəhərin demoqrafik vəziyyətidir. 
Gəncə şəhərinin demoqrafik vəziyyəti hər ötən ilə nisbətən ciddi dəyişikliklərlə diqqəti cəlb edir. 2010- 
2013-cü illərin statistik göstəriciləri bunu aydın şəkildə göstərir. 2014-cü il yanvarın 1-nə olan demoqrafik 
vəziyyətə görə şəhər əhalisinin sayı 2533 nəfər artaraq 325544 nəfərə çatmış, əhalinin 175929 nəfəri Kəpəz 
rayonunda, 149615 nəfəri isə Nizami rayonunda yaşayanlar təşkil edir. Şəhər əhalisinin 48,6 faizini (158214 
nəfər) kişilər, 51,4 faizini (167330 nəfər) qadınlar təşkil edir. 

Açar sözlər: Gəncə şəhəri, demoqrafik vəziyyət, Kəpəz rayonu, Nizami rayonu, əhali. 

İqtisadi yüksəliş, sosial tərəqqi, mədəni intibah son illər qədim Gəncənin tarixi reallıqlarıdır. 
Gəncəlilər bu reallıqlara dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı sayəsində nail olurlar. 
Təsadüfi deyil ki, bəhs etdiymiz xronoloji dövrdə, yəni 2003-2013-cü illərdə Prezident İlham Əliyev 
Gəncəyə 11 dəfə səfər etmişdir. Bu müddətdə dövlət başçısı Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında 12 sərəncam imzalamışdır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin təsdiq etdiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının uğurlu icrası 
nəticəsində Gəncə şəhəri üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər yerinə yetirilmiş və əsas makroiqtisadi göstəricilərdə 
artım əldə edilmişdir. 

Bu illər ərzində Azərbaycanda, o cümlədən də Gəncə şəhərində əhalinin sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilmiş dövlət proqramlarının icrası nəticəsində demoqrafik 
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vəziyyətdə də ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. İnsanların sağlamlığının qorunmasını daim diqqət 
mərkəzində saxlayan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci il oktyabrın 11-də 
Gəncəyə səfəri zamanı Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin təməlini qoymuş, 2008-ci il sentyabrın 24-də 
açılışını etmişdir. Mərkəzdə Almaniya, Yaponiya, Türkiyə, Hollandiya istehsalı olan ən müasir tibbi 
avadanlıq quraşdırılmışdır. Burada təcili yardım, funkosional şüa-diaqnostika, funkosional diaqnostika 

bölmələri, həkim otaqları, palatalar, dializ və reanimasiya şöbələri, cərrahiyyə-əməliyyat bloku və konfrans 
salonu fəaliyyət göstərir [5, s.14]. 

2008-ci ilin dekabrında Gəncədə qərb bölgəsinin əhalisinə xidmət göstərəcək müasir tələblərə cavab 
verən Regional Perinatal Mərkəz istifadəyə verilmişdir. Süni tənəffüsvə narkoz aparatları, monitor, yeni 
doğulmuş körpələr üçün küvetlər, fotoçarpayılar, həmçinin müasir laborator, ulturasəs müayinə aparatları ilə  
təhciz edilmiş 75 çarpayılıq mərkəzdə fizioloji doğuş, zahılıq, hamiləliyin patalogiyası, yeni doğulmuşlar, 

ginekologiya, reanimasiya şöbə və bölmələri fəaliyyət göstərir. 
Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafının 2011-ci ildən bu yana olan dövrü xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

Şəhərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq işləri, sosial-iqtisadi proqramların, layihə və planların 
uğurla həyata keçirilməsi bir tərəfdən şəhərin simasını sürətlə dəyişdirir, digər tərəfdən isə şəhərin iqtisadi 
inkişafını sürətləndirir, yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır, əhalinin sosial rifahının daha da 
yaxşılaşmasına səbəb olur. Gəncənin mühüm sənaye müəssisələrindən biri olan “Det.Al” Alüminium MMC- 
nin təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2008- ci il martın 3-də qoyulmuş, 2012-ci il yanvarın 21-də isə 
açılışı olmuşdur. Bu kompleksdə Anod prosesləri zavodu, Metal tökmə və fasiləsiz yayma zavodu, Elektroliz 

zavodu fəaliyyətə başlamışdır. Gəncənin aparıcı müəssisələrindən biri də 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən 
avtomobil zavodudur. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində zavod inkişaf edərək məhsul 
buraxılışını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Müəssisə “OKA”, “UAZ” , “MAZ”, “Gəncə” markalı 
avtomobillərin yığımı üzrə ixtisaslaşdırılmışdır. Zavodda “Belarus” markalı traktorlarla yanaşı, kommunal  
sahədə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan qurğular istehsal edilir. 500 nəfərə yaxın işçinin çalışdığı 
zavodun məhsulları daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, Gürcüstana və Orta Asiya respublikalarına ixrac olunur 
[5, s.164]. 

İllik istehsal gücü 500 min dekalitr olan “Gəncə Şərab-II” zavodu 1998-ci ildən bazar iqtisadiyyatı 
prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. 2004-cü il iyunun 16-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə yenidən 
qurulmuş zavodun açılışı olmuşdur. Hazırda müəssisədə istehsal olunan şərabın 50%-i xarici ölkələrə ixrac 
olunur. Beynəlxalq sərgilərin, müsabiqələrin, festivalların qızıl medallarına layiq görülmüş “Gəncə Şərab-II” 
brendi dünya bazarında çox məşhurdur. Müəssisə daim yeniləşir, inkişaf edir. Azərbaycanda ilk dəfə özünün 
üzümçülük təsərrüfatı olan şərab müəssisə məhz “Gəncə Şərab-II” olmuşdur. 360 hektar üzüm bağları olan 

bu müəssisədə 500 nəfər işçi çalışmaqdadır. 
Gəncədə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri içərisində yeyinti sənayesinin xüsusi çəkisi vardır.  

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2006-cı il oktyabrın 31-də açılışı olunmuş “Jardin-Royal” MMC 
müəssisəsində Türkiyə və İtaliyanın müasir texnoloji avadanlığı quraşdırılmışdır. Müəssisədə geniş çeşiddə  
Gəncə şkoladı və digər qənnadı məhsulları istehsal olunur. İstifadəyə verilmiş müəssisələrdən biri də “Neon” 
firmasıdır. “Neon” firmasında tutumu 10 min ton olan taxıl anbarı kompleksi, gündəlik istehsal gücü 15 ton  
olan makaron sexi, gündə 30 ton çörək bişirilən zavod istifadəyə verilmişdir. 

Qədim Gəncə inkişafının yeni mərhələsini yaşayır. Şəhər öz tarixi simasını saxlamaqla sürətlə 
abadlaşır, yeniləşir, müasirləşir. Tarixində sözün əsl mənasında intibah dövrünü yaşayan Gəncə şəhəri sürətli 
iqtisadi inkişafın və tikilən yeni sənaye müəssisələrin, eləcə də yaradılacaq texnoparkın nəticəsində heç 
şübhəsiz ki, Azərbaycanın ən mühüm sənaye mərkəzlərindən biri olacaqdır. Bütün bunlar, sosial-iqtisadi 
inkişaf və dəyişikliklər Gəncə şəhərinin demoqrafik vəziyyətinə də təsir göstərmişdir. 

Gəncə şəhərinin sosial həyatının əsas göstəricilərindən biri də şəhərin demoqrafik vəziyyətidir. Gəncə 
şəhərinin demoqrafik vəziyyətinin 2010-2013-cü illəri əhatə edən göstəricilərini nəzərdən keçirək. 2010-cu il 

dekabrın sonuna olan məlumatlara görə Gəncə şəhərinin əhalisinin sayı 316658 nəfərə çatmış, o cümlədən 
Kəpəz rayonu üzrə 169570 nəfər (53,6 faiz), Nizami rayonu üzrə 147088 nəfər (46,4 faiz) təşkil etmişdir.  
Şəhər əhalisinin 48,4 faizini kişilər (153262 həfər), 51,6 faizini (163396 nəfər) qadınlar təşkil etmişdir. 2010- 
cu il ərzində Gəncədə 4605 körpə doğulmuşdur, il ərzində 1984 nəfər ölüm halları qeydə alınmışdır. 2010-cu 
il ərzində 2224 nikah bağlanmış, 385 boşanma olmuşdur [1, s.35-36] 

Gəncə şəhərinin demoqrafik vəziyyəti hər ötən ilə nisbətən ciddi dəyişikliklərlə diqqəti cəlb edir. 
2012-ci il yanvarın 1-nə kimi olan vəziyyətə görə şəhər əhalisinin (daimi əhali) sayı 2714 nəfər və ya 0,8 faiz 

artaraq 322734 nəfər təşkil etmiş, əhalinin sıxlığı bir kvadrat kilometrə 2934 nəfər olmuşdur. Əhalinin 
174128 nəfəri və ya 53,9 faizi Kəpəz rayonunda, 148606 nəfəri və ya 51,7 faizi isə Nizami rayonunda 
yaşayır və şəhər əhalisinin 48,3 faizi kişilərdən, 51,7 faizi qadınlardan ibarətdir. Əhalinin yaş kateqoriyası isə 
belədir: 20,9 faiz 0-14 yaşda, 72,8 faiz 15-64 yaşda, 6,3 faizi isə 65 yaş və ondan yuxarı olanlardır [2, s.35]. 
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2011-ci il ərzində şəhərdə 4533 körpə doğulmuşdur ki, bu da hər gün təxminən 12 körpənin dünyaya 
göz açması deməkdir. 2010-cu illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə doğumun səviyyəsi  
14,5-dən 14,0-a qədər azalmışdır. 2011-ci ildə 1897 nəfər ölüm halı qeydə alınmış, onlardan 8 nəfəri 1 
yaşadək ölən körpələr təşkil etmiş və 2010-cu illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə ölümün 
səviyyəsi 6,3-dən 5,9-a qədər, hər 1000 nəfər diri doğulana hesabı ilə 1 yaşa qədər körpə ölümü isə 2,2-dən 

1,8-ə qədər azalmışdır. 
2011-ci ildə rəsmi orqanlar tərəfindən 2447 nikah, 436 boşanma qeydə alınmış və 2010-cu ilə nisbətən 

əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı ilə nikahların sayı 7,0-dan 7,6-a qədər, boşanmaların sayı isə 1,2-dən 1,3-ə 
qədər artmışdır [2, s.35]. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində şəhərdə öz doğma yurdlarını itirmiş 15602 nəfər 
məcburi koçkün və 17829 nəfər qaçqın məskunlaşmışdır. Qaçqınlar şəhər əhalisinin daimi sayına daxil 

edilmişdir. 
2012-ci il ərzində şəhərdə əhalinin sayı 323476 nəfər olmuş, onun 174678 nəfəri və ya 54,0 faizi 

Kəpəz rayonunda, 148798 nəfəri isə və ya 46,0 faizi Nizami rayonunda yaşayır. 2012-ci il ərzində şəhərdə 
4335 körpə doğulmuşdur. İl ərzində şəhərdə 1833 nəfər ölüm halı qeydə alınmışdır. 2012-ci ilin yanvar- 
dekabr aylarında şəhərdə rəsmi orqanlar tərəfindən 2225 nikah, 478 boşanma halı qeydə alınmışdır ki, 
bununla da ötən ilə nisbətən nikahların sayı 7,6-dan 6,9-dək azalmış, boşanmaların sayı isə 1,3-dən 1,5-dək 
artmışdır [3, s.41]. 

Yuxarıda göstərilmiş statistik rəqəmlərdən göründüyü kimi 2012-ci ildə Gəncə şəhərində demoqrafik 

vəziyyət heç də ürəkaçan olmamışdır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bütün bunlar müəyyən mənada sosial- 
iqtisadi, etnososial, etnomədəni və müasir etnopisxoloji vəziyyətlə əlaqədardır. 

2014-cü il yanvarın 1-nə olan demoqrafik vəziyyətə görə şəhər əhalisinin sayı 2533 nəfər artaraq 
325544 nəfərə çatmış, əhalinin 175929 nəfəri Kəpəz rayonunda, 149615 nəfəri isə Nizami rayonunda 
yaşayanlar təşkil edir. Şəhər əhalisinin 48,6 faizini (158214 nəfər) kişilər, 51,4 faizini (167330 nəfər) 
qadınlar təşkil edir [4, s.41]. 

Gəncə şəhərinin 2012-2013-cü illərə dair demoqrafik vəziyyətini müqayisəli göstərən cədvəl 

 

Demoqrafik 
göstəricilər 

Nəfərlə Əhalinin hər 1000 nəfərinə 

2012- 
ci il 

2013- 
cü il 

Artım 
(+) 
Azalma 
(-) 

2013- 
cü il 

2012- 
ci il 

2013-cü il 
2012-ci ilə 
nisbətən 
faizlə 

Ümumi 

artım 

2533 2425 +108 7,8 7,5 104,0 

Təbii artım 2510 2502 +8 7,7 7,7 100,0 

Doğulanlar 4393 4335 +58 13,5 13,4 100,7 

Ölənlər 1883 1833 +50 5,8 5,7 101,7 

Nikahlar 2521 2225 +296 7,7 6,9 111,6 

Boşanmalar 479 478 +1 1,5 1,5 100,0 

 

(Demoqrafik cədvəl Gəncə şəhər Statistika İdarəsinin “Sosial, iqtisadi inkişaf-Yanvar-Dekabr 2013” 
Gəncə 26 yanvar 2014-cü il tarixli Təhlilli məruzə №12. Qovluğundan götürülmüşdür.) 

Günü-gündən dəyişən, inkişaf edən, 124,9 kv.km əraziyə, iki inzibati – Kəpəz və Nizami rayonlarına 
bölünən, 6 qəsəbəsi, 3 bələdiyyəsi olan Gəncə şəhərinin bütün sahələrində dinamik inkişaf gedir, yeni 
qəsəbələr salınır, şəhər genişlənir, böyüyür. Bütün bunlar Gəncənin xoş gələcəyi haqqında ümidlə 
düşünməyə və danışmağa əsas verir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГЯНДЖЕ (2010-2013-й годы) 

Багирзаде Д.В. 

Гянджинского Государственного Университета 
 

Одним из основных показателей общественной жизни Гянджи является демографическая 

ситуация города. Демографическая ситуация в Гяндже привлекает внимание значительными 
изменениями по сравнению с прошлым годом. Статистика за 2010-2013 годы наглядно показывает 
это. По состоянию на 1 января 2014 года население города увеличилось на 2533 человека и достигло 
325544 человек, из них 175929 человек проживало в Кяпазском районе и 149615 человек проживало в 
Низаминском районе. 48,6% (158214 человек) городского населения составляют мужчины и 51,4% 
(167330 человек) - женщины. 

Ключевые слова: Город Гянджа, демографическая ситуация, Кяпазский район, Низаминский 
район, население. 

 
SUMMARY 

 

ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF GANJA (2010-2013 years) 

Baghirzade J.V. 

Ganja State University 
 

One of the main indicators of the social life of Ganja is the demographic situation of the city. The 
demographic situation in Ganja attracts attention with significant changes compared to each previous year. 
The statistics for 2010-2013 clearly show this. As of demographic situation of January 1, 2014, the 
population of the city increased by 2533 people and reached 325544 people, 175929 people live in Kapaz 

region and 149615 people live in Nizami region. 48.6% (158214 people) of the urban population are men 
and 51.4% (167330 people) are women. 

Key words: Ganja city, demographic situation, Kapaz district, Nizami district, population. 
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Açar sözlər:sosial təminat, iqtisadi, müdafiə, islahat, rifah, islahat 

Sosial məsələlər bütün ölkələr üçün, xüsusən də keçid iqtisadiyyatı olan ölkələr üçün prioritetlərdən 
biridir və Azərbaycan da istisna deyil. Bir iqtisadi sistemdən digərinə keçid dövründə sosial problemlərözünü 

ən kəskin şəkildə göstərir. SSRİ dağıldıqdan sonra mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan bazar 
münasibətlərinə keçid və respublika iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası çoxlu 
problemlərlə müşayiət olunurdu. 
İqtisadi inkişafın qiymətləndirilməsi sosial problemlərin həlli baxımından mühüm yer tutur. Keçid 
mərhələsində sosial siyasətin bazar iqtisadiyyatı şəraitinə uyğunlaşdırılması, yəni bazar iqtisadiyyatı üçün 
tədbirlər görülürdü. Bu dövrdə sosial sahənin hüquqi tənzimlənməsinin əsası qoyulmuş oldu. 

Bu cür mexanizmlər olmadan sərbəst qiymətlər yüksək inflyasiya səviyyəsinə səbəb olur. Əhali üçün 

keçid mərhələsinin çətinliklərini yüngülləşdirən və daha yüksək standartlara cavab verən sosial müdafiə və 
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sosial təminat sisteminin yaradılması çox vacibdir. Keçid şəraitində sosial sahənin əsas problemləri əhalinin 
gəlirlərinin və həyat səviyyəsinin kəskin azalması, işsizlik, yüksək gəlirli qütbləşmə, minimum istehlaka 
yönəlmə, yüksək inflyasiya, əməyin mühafizəsi və qeyri -effektiv sosial vəziyyətdir. 

Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün bu sahədə sosial müdafiənin mahiyyətini dəyişə və ən kəskin 

problemləri aradan qaldıra biləcək ardıcıl, sistemli islahatlar aparmaq lazımdır. Müstəqillik qazandıqdan 
sonrakı 2 ildə sosial islahatların ilkin mərhələsi qənaətbəxş deyildi. 
Ermənistanla hərbi münaqişələr səbəbindən iqtisadi və sosial vəziyyət ağırlaşmışdı. Nəticədə Ermənistanla  
müvəqqəti olaraq atəşkəs, siyasi sabitlik struktur dəyişiklikləri və islahatlar üçün əlverişli şərait yaratdı. 
1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra siyasi sabitliyin bərqərar olmasıbu sahədə də 
vəziyyəti dəyişdi və 1995-1998-ci illərdəsosial sahədə, o cümlədən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən 

biri olan pensiya təminatı üzrə uğurlu islahatlar aparıldı. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında bildirilir ki, Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir 

vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır (maddə 
16) .  

Konstitusiyasının 38-ci maddəsində bir daha bu haqda bəhs edilir və deyilir ki, hər kəsin sosial təminat 
hüququ vardır.Dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın başqa 
növlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradır [1]. 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 17 iyul 2001-ci ildə qəbul etdiyi Pensiya Sistemində İslahat Konsepsiyası  

müasir pensiya sisteminin formalaşdırılması və sosial müdafiə sistemində islahatlarüçün çox əhəmiyyətlidir 
(2, s.1). Bu konsepsiyanın icrası ölkədə iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış, təsirli, davamlı sosial müdafiə 
sistemi yaratmağa kömək etmişdir. 

"Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu hələ 1992-ci ildə 
qəbul edilmiş və iki kateqoriyalı pensiya - əmək və sosial pensiya verilməsini təmin edirdi. Əmək pensiyaları 
kişilər üçün ən azı 25, qadınlar üçün 20 il iş təcrübəsi olan kişilərə 62 yaşında və 57 yaşına çatmış qadınlara 
verilirdi [5, s.49-50]. 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi dövlət müstəqilliyinin 2003-cü ildən 
sonra da ilbəil yüksələn xətlə getmişdir. Sosial-iqtisadi inkişafın ən yüksək səviyyədə olması Azərbaycan 
vətəndaşlarının vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmağa, buna paralel olaraq sosial təminatı hüquqlarının 
genişləndirməyə şərait yaratmışdir. 
2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə əksər sosial 
problemləri həll edilməyə başlandı. Son illərdə bu sahədə çoxlu sayda dövlət problemləri həyata 

keçirilmişdir. 
İ.Əliyev demişdir ki, “siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşının sosial  
təminatı, rifah halı və rahatlığı bizim üçün prioritet məsələdir. Bu gün həm vətəndaşlara xidmət, həm sosial  
təminat sahələrində şəffaflıq, dürüstlük tətbiq olunur və çox ciddi islahatlar aparılır. Mən bu islahatları 
yüksək qiymətləndirirəm. Son dövrlərdə sosial təminat sahəsində böyük işlər görülübdür” [3, s.147]. 

Azərbaycan tarixinin ən mənalı və cəsarətli səhifələrindən birinə çevrilən 2013-2018-ci illərdə xalqımız 
nəinki şanlı və qürurlu ildönümlərini təntənəli şəkildə qeyd etmişdir, həm də həyatın bütün sahələrində hər 

bir azərbaycanlını sevindirən yeni uğurlar qazanmışdır. 
Dövlət başçısı dəfələrlə xalqa ləyaqətlə xidmət etdiyini və bundan sonra da Azərbaycanın inkişafı, 

güclənməsi, yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. İ.Əliyevxalqın 
varlığı, maddi rifahı haqqında daha qətiyyətli mövqeyini belə ifadə etmişdir: "Bir məqsədim var: güclü 
Azərbaycan dövləti qurmaq və xalqa ləyaqətlə xidmət etmək" [7]. 

Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların sosial müdafiəsi və xüsusi ilə də pensiya təminatı sistemində 
aparılan islahatlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qəbul etdiyi pensiya sistemində islahatlar 

Konsepsiyasına, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına - "Sosial sığorta ","Vətəndaşların pensiya təminatı 
haqqında", "Sosial sığorta sistemində fərdiləşdirilmiş uçot haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanları bu sahədə vəziyyəti xeyli yaxşılaşdırmışdır. 

Sosial sahədəki digər əhəmiyyətli proqram və strategiyalar arasında aşağıdakıları ayırd etmək olar: 1) 
Azərbaycan Respublikasının 2006-2015-ci illərin Məşğulluq Strategiyası; 2) 2006-cı ildən ahılların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı; 4) Sığortanın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı və s. [6]. 

Azərbaycanda sosial müdafiə sistemində daha bir əhəmiyyətli dəyişiklik fərdi sığorta hesablarının 

tətbiqidir. Bu proqram 2003-cü ilin noyabr ayından həyata keçirilir. Ötən müddət ərzində əhalinin fərdi 
sığorta hesablarına əsaslanan pensiya sisteminin tətbiqi və idarə edilməsi üçün konsepsiya hazırlanmışdır.  
Bundan başqa əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanların qeydiyyatı, sosial sığorta haqlarının uçotu və pensiyaların 
hesablanması proseslərini idarə etmək üçün 20-dən çox anket, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun müxtəlif 
səviyyələrdəki şöbələri arasında avtomatlaşdırılmış nəzarət və məlumat mübadiləsi modeli hazırlanmışdır. 
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Konsepsiya və anketlər hazırlanarkən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, eləcə də 
beynəlxalq təcrübə və ilk növbədə MDB ölkələrinin - Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Gürcüstan 
və s. – təcrübəsi nəzərə alınmışdır. 

2018-ci ildə ümumilikdə sosial yardım proqramı çərçivəsində 5 mindən çox ailəyə müxtəlif əmlak 

verilmişdir. Proqrama cəlb olunanların 1300-ü məcburi köçkünlər, 1000-dən çoxu əlillər, 1000-ə qədər - 
ünvanlı yardım alanlar, 400-ə qədər - əlil uşqların valideynləri, 300-ü müharibə əlilləri, 160-ı şəhid 
ailələrinin üzvləri, 70-i cəzaçəkmə müəssisələrində cəzadan azad olunanlar və s. idi[6]. 
İ.Əliyev 2018-ci ildə sosial təminat sahəsində görülmüş nəhəng işlərdən bəs edərkən demişdir ki, “2018-ci 
ildə dövlət tərəfindən ən böyük sosial paket tətbiq olunub və bu, 4,2 milyon insanı əhatə edib. Bu, analoqu 
olmayan sosial təşəbbüsdür ki, həm maaşlar, həm pensiyalar, müavinətlər artırılıb, problemli kreditlərlə bağlı  

məsələ öz həllini tapıb”[3, s.148]. 
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, qloballaşma, yüksək artım templəri şəraitində sosial müdafiə 

sistemini təkmilləşdirmək və keyfiyyətcə fərqli bir səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Əvvəllər əsas problemlər 
minimum həyat səviyyəsini təmin etmək idisə, bu gün ölkə sosial sahənin dünya həyat standartlarına 
uyğunluğuna yönəlmişdir. 

Sosial siyasət, vətəndaşların sosial təminatı ilə əlaqədar mövcud problemlərdən söz açmaq yerinə 
düşərdi. 

Bu gün Azərbaycan dünya standartlarına can atır və buna görə də həyatın bütün sahələrini 

yaxşılaşdırmaq və əhalinin bütün qrupları üçün ən əlverişli həyat şəraitini yaratmaq lazımdır. Söhbət təkcə 
sosial sahədə islahatlardan getmir. 

Sosial sahəyə ənənəvi yanaşmanı yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu gün əmək haqqını və 
pensiyanı artırmaq, həssas insanlar qrupların tam məşğulluğunu və sosial müdafiəsini təmin etmək kifayət 
deyil. Bu dəyişikliklər ölkənin iqtisadi inkişafına, hər bir fərdin fərdi inkişafına kömək edəcək və 
postindustrial inkişafa keçid üçün lazımi şərait yaradacaq. 

İndiki mərhələdə sosial sahənin inkişafının əsas istiqamətləri hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və 
tətbiqinin təmin edilməsi, sosial sahənin maliyyələşdirilməsi, yeni maliyyələşdirmə mənbələrinin cəlb 
edilməsi, təkmilləşdirilmiş müavinətlər, müəyyən sosial qruplara ödənişlər sisteminin tətbiqi, sosial 
təminatlar üçün sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi, sosial xidmətlərin modernləşdirilməsidir. 

Bütün bu sahələrdə keyfiyyət dəyişiklikləri ölkəmizdə yeni bir inkişaf modeli yaradacaq və 
davamlılığını təmin edəcək. Dövlət proqramlarında və xüsusi ilə də "2008-2015-ci illərdə Yoxsulluğun 
Azaldılması və Davamlı İnkişaf Dövlət Proqramı"nda hüquqi çərçivə problemləri və zəruri 

qanunvericilikaktları prioritetlərdən biridir [4]. 
Amma hüquqi çərçivənin yaradılması kifayət deyil, bu hüquqi aktların icrasını təmin etmək lazımdır.  

Bundan əlavə, bu sahələrdə çalışan insanları məlumatlandırmağa ehtiyac var. Çox vaxt işçilərin kifayət qədər 
məlumatı olmaması, qanunvericiliyi bilməməsi və dövlət proqramları ilə tanış olmaması problemi ilə 
üzləşilir. Bu dövlət strukturlarına üz tutan sadə vətəndaşlar, onları maraqlandıran mövzularda kifayət qədər 
və etibarlı məlumat ala bilmirlər. 

Azərbaycanın sosial müdafiəsi sahəsində əsas problemlərdən biri maliyyə problemidir. Hazırda sosial  

sahə dövlət büdcəsi və dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Amma əlavə vəsait cəlb etmək də lazımdır. 
Bununla birlikdə, sosial sahə özəl strukturların kapital qoyuluşu üçün cəlbedici bir sahə olaraq qalır və 
əhalinin sosial infrastruktura investisiya etmək üçün maddi imkanları hələ də zəifdir. Buna görə də, maliyyə 
problemlərini həll etmək üçün qarışıq maliyyələşdirmə sisteminə (büdcə maliyyələşdirilməsi, sığorta haqları 
və özəl investisiyalar) keçmək səmərəli olardı. 

Sonda qeyd etməliyik ki, bütün bu işlər vətəndaşların sosial təminatı və rifah halının yaxşılaşması üçün 
edilir. Hazırda pensiya islahatları ilə bağlı dövlət konsepsiyası çərçivəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

bütün pensiya sistemində köklü islahatların aparılması və təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata 
keçirir.İqtisadi imkanlarımız artdıqca bu sahədə yenilayihələrin icrasına başlanılacaq və bu işlər gələcəkdə 
daha geniş vüsət alacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

УСКОРЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ГРАЖДАН 

Бахшалиев Э.Ф. 

 
C 2013 года достижение новых успешных результатов социально-экономического развития под 

руководством Ильхама Алиева можно считать одним из важнейших условий возрождения нашего 
народа во всех сферах общественной жизни. В сфере социального обеспечения за последнее время 
проделана большая работа. 

Высочайший уровень социально-экономического развития создал условия для улучшения 
положения граждан Азербайджана и одновременно расширения прав на социальное обеспечение. 

Социальная защита, благополучие и комфорт граждан Азербайджана являются приоритетом для 
государства. Сегодня применяется прозрачность и проводятся реформы в сфере обслуживания 
граждан и социальной защиты. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, экономика, защита, реформа, благосостояние, 
реформа 

 
SUMMARY 

 

ACCELERATING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN AND INCREASING THE SOCIAL SECURITY OF CITIZENS 

Bakshaliyev E.F. 

 

Achievement of new successful results of socio-economic development under the leadership of Ilham 
Aliyev since 2013 can be considered one of the most important conditions for the revival of our people in all 
spheres of public life. Accelerating the socio-economic development of the Republic of Azerbaijan and 
increasing the social security of citizens. 

The highest level of socio-economic development has created conditions for improving the situation of 
the citizens of Azerbaijan and at the same time expanding the rights to social security. 

Social protection, well-being and comfort of Azerbaijani citizens are a priority for the state. Today, 
transparency is applied and reforms are being carried out in the sphere of citizen services and social 
protection. A lot of work has been done recently in the field of social security. 

Key words: social security, economy, protection, reform, welfare, reform 
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SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF STRATEGİYASININ FORMALAŞMASINDA 

FƏLSƏFİ ASPEKTLƏR 

Cəbrayilova F. 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin 
cebrayilova_fira@mail.ru 

 
 

Xülasə. Məqalədə sosial-iqtisadi inkişafın mahiyyəti araşdırılmış, inkişaf strategiyasının 
formalaşmasında fəlsəfi aspektlər şərh edilmişdir. Müstəqil Azərbaycanın bu günkü iqtisadi, mədəni, sosial 
inkişafı təhlil edilir. Əsas diqqət inkişaf strategiyasını reallaşdıran amilləri təsvir etməyə yönəlir. 

Sosial iqtisadi inkişaf strategiyasını formalaşdırılması və həyata keçirilməsində əsas amillərdən biri 

onun mahiyyətinin anlaşılmasıdır. Milli iqtisadiyyatın inkişafı strategiyasının fəlsəfəsi dedikdə, 
uzunmüddətli perspektivin missiyası, məqsədləri, maliyyə mənbələri və sosial xərcləri haqqında inkişaf 
strategiyasını həyata keçirən ən ümumi düşüncə nəzərdə tutulur. 

İnkişaf strategiyası fəlsəfəsinin obyektini mədəniyyətə, ideologiyaya, missiyaya, baxışa, məkana, 
məqsəd və vasitələrə, maliyyə mənbələri və inkişafın sosial dəyərinə ən ümumi sistemli baxış, predmetini 
isə   həmin mənbələrin həyata keçirilməsi üçün metodların və   vasitələrin ən ümumi görünüşü təşkil edə 
bilər. 

Müasir    dünyada    dövlətin        və    cəmiyyətin        sosial-iqtisadi    inkişaf konsepsiyasının 
formalaşdırılmasında vacib amillərdən biri fəlsəfi strategiyanın sosial-iqtisadi inkişafın məqsəd və 
vəzifələrinə təsirinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. 

İnkişafın fəlsəfi strategiyası bir sıra mühüm funksiyaları yerinə yetirmək iqtidarındadır: 
-fəaliyyət   prosesi zamanı yaranan və real strateji inkişaf “model”ini müəyyənləşdirən ontoloji 

funksiya: 
-özündə gələcəyin dərk olunmasının, xüsusilə strategiyanın müxtəlif istiqamətlərində uğurun əldə 

olunmasının məntiqi əsasını yaradan proqnozlaşdırıcı funksiya: 

-qnoseoloji funksiya dunyada, dövlətdə və cəmiyyətdə inkişaf strategiyasının məzmun və mənasının 
dərk olunmasına istiqamətlənir: 

-metodoloji funksiya inkişaf strategiyasının həyata keçməsində tədqiqat və layihələndirmənin üsul 
və vasitələri sintezləşdirir: 

-tənqidi funksiya çərçıvəsində inkişafın fəlsəfi strategiyası dəyərləndirməyə, inkişafın müsbət və 

mənfi, güclü və zəif tərəflərini aşkarlamağa, sosial qiymətləndirməni ölçməyə imkan yaradır və s. 
Strategiya fəlsəfəsinin rolu ideologiyanı, yeri, missiyanı, məqsədləri, siyasəti uyğunlaşdırmaq, inkişaf 

risklərini azaltmaq ola bilər. Bu, rəhbərliyin inkişaf strategiyasının ardıcıl, ayrılmaz bir paradiqmasının 
formalaşdırılmasına, sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi risklərini azaltmasına imkan 
yaradır [1, s.26]. 

İnkişaf strategiyasının fəlsəfəsi dövlət və biznes idarəçiliyinin mədəni sisteminin əsasını təşkil edir. 
Mədəniyyət müvəffəqiyyət əldə etmək, dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı strategiyalarının 

hazırlanmasında və həyata keçirilməsində risklərin azaldılmasına yönəlmiş xarici rəqiblər və iştirakçı 
birlikləri ilə əlaqədar dəyərləri, inancları, əmr nümunələrini birləşdirir. 

Sosial və iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi ideologiyası belə anlaşıla 
bilər:  

-birincisi, dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı strategiyasının əsas ideyası kimi; 
-ikincisi, sosial-iqtisadi inkişaf strategiyalarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində 

hakimiyyətin necə bölüşdürülməsi kimi. 
İctimai təşkilatlar, elmi -pedaqoji ictimaiyyət və digər sosial və iqtisadi aktorlar belə bir strategiyanın 

hazırlanmasında fəal iştirak edə bilərlər. 

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası çərçivəsində cəmiyyət üzvləri dövlətin və 
cəmiyyətin inkişafı üçün strateji proqramın həyata keçirilməsində iştirak etməyə həvəsləndirilir. Cəmiyyətə,  
istehlakçılara və bazar aktorlarına bu strategiyanın məqsəd və faydaları, cəmiyyət üçün qurucu layihələri, 
eləcə də bütövlükdə strategiyanın məqsədlərinə çatma üsulları haqqında məlumat vermək məqsədli sayılır. 
Azərbaycanın inkişaf strategiyasının məqsədi ölkəmizin sosial və iqtisadi sahələrinin arzu olunan gələcək  
vəziyyətini əks etdirir. 

Dövlətin və cəmiyyətin inkişaf strategiyasının məqsədi ölkənin elmi, texnoloji və inkişaf 
strategiyasının həyata keçirilməsi prosesində dövlətin sosial və iqtisadi mühitini inkişaf etdirmək üçün atılan 
addımları əhatə edir. 
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Fikrimizcə,sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mənbəyində sosial ədalət ideyası dayanmalıdır. 
Məhz iqtisadi münasibətlər sahəsində sosial ədalət qiymətləndirici bir fenomen, iqtisadi fəaliyyət metodu 
kimi çıxış edir. [3, s.20] 

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı onun suveren bir dövlət kimi dünya birliyinə daxil olması, 

uzun illər qonşu dövlətlə müharibə şəraitində mövcud olması nəzərə alınmaqla müəyyən şərtlər altında 
demək olar ki, müvəffəqiyyətlə davam edir. Bütün digər sosial modellər kimi, Azərbaycanın davamlı inkişaf 
modeli də özündə balanslaşdırılmış sosial-iqtisadi və ekoloji proseslərin əsas məzmununu əks etdirir. 

Sosial-iqtisadi inkişaf çox zaman dövlətin iqtisadi sahədəki rolundan, daxili resursları səfərbər etmək  
qabiliyyətindən, xarici resurların təsərrüfatın modernləşdirilməsinə cəlb edilməsindən asılıdır. 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamında göstərilir: “Qlobal iqtisadi 
reallıqlar, eləcə də yeni inkişaf mərhələsində qarşıya qoyulmuş məqsədlər ölkənin uzunmüddətli inkişaf 
vektorunun, əsas sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin və buna uyğun milli prioritetlərin müəyyən 
olunmasını tələb edir” [4]. 

Bu gün müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası dünya sivilizasiyasının yeni 
keyfiyyət halına keçməsinə xidmət etməkdədir: ətraf aləmə dəyən ziyanı minimuma endirmək, biosferin 
qadaga və məhdudiyyətlərinə riayət etməklə iqtisadi qüdrətin inkişafına nail olmaq. 

Uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər qarşıdakı illərdə Şərqlə 

Qərbin qovşağı olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar 2030-cu ilə 
qədər olan mərhələdə Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat 
standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verir 
[5]. 

İstənilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası öz-özünə reallaşa bilməz. Gərgin, uzunmüddətli əmək, 
yüksək intellekt, humanist kollektiv zəka və məlumat vasitələri, təbiətlə qarşılıqlı əlaqə - bunlar bəşəriyyətin 
təhlükəsiz gələcəyini, yüksək rifahını və dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını reallaşdıran 

amillərdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Джабраилова Ф. 

 

В статье исследуется сущность социально-экономического развития, интерпретируются 
философские аспекты при формировании стратегии развития. Анализируется сегодняшнее 
экономическое, культурное и социальное развитие независимого Азербайджана. Основное внимание 

уделяется описанию факторов, реализующих стратегию развития. 
Ключевые слова: философия, развитие, стратегия, культура, идеология, глобализация 
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SUMMARY 

 

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF A STRATEGY OF 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Jabrailova F. 

 

The article examines the essence of socio-economic development, interprets the philosophical aspects 
in the formation of a development strategy. The current economic, cultural and social development of 
independent Azerbaijan is analyzed. The main attention is paid to the description of the factors that 
implement the development strategy. 

Key words: philosophy, development, strategy, culture, ideology, globalization 

 

 

 

NARKOTİK ALÜDƏÇİLİYİNƏ QARŞI MÜBARİZƏDƏ MƏNƏVİ KÖMƏYİN SOSİAL 

İŞ HEYƏTİ İLƏ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

Əliyeva A.Z. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
aide@english.ite.az 

 
 

Xülasə. Narkomaniya təəssüflər olsun ki, cinsindən, dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən 
və s. asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Narkomaniyanın yayılması millətin sağlam həyat 

tərzi üçün təhlükə törədir. 
Xüsusilə gənc nəsil arasında bu bəla daha çox müşahidə olunmaqdadir. Zərərli maddələrin istifadəsi 

ümumiyyətlə erkən yaşlarda başlayır.Sosial-iqtisadi səviyyənin aşağılığı, ana - atasının spirt və ya narkotik 
istifadəsi, yoldaş təsiri gəncliyi buna sürükləyən əsas səbəblərdir. 

Narkotiklərlə mübarizə sahəsində əlbəttə ki, cəmiyyətlə bərabər sosial iş heyətinin də rolu 

danılmazdır. Xüsusən də gənc nəsil arasında maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması ölkəmizdə ona 
qarşı mübarizənin əsas yollarındandır. 

Açar sözlər: Sosial iş, Heyətin idarə olunması, Narkotik alüdəçiliyi, Laqeydlik, Maarifləndirmə 

Ötən yüzilliyin bəlalarından sayılan narkomaniya təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrdə də qlobal problemler 
sırasında qalmaqdadır. Narkomanlıq müasir dövrdə bütün bəşəriyyəti narahat edən ən ciddi sosial bəlalardan 
biridir. Narkotik maddələrin qəbul edilməsi ilə insan psixi və psixoloji cəhətdən məhv olur. Narkomaniya 
yaddaş və təfəkkürü pozur,həyata qarşı laqeydlik yaradır. Cəmiyyətin böhranlı dövründə narkomanlıq artır, 

sosial münasibətlərə mənfi təsir göstərir. Ümumbəşəri bəla olan narkomaniyanın sərhəd tanımadan 
yayılması ölkəmiz üçün həlli vacib məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Dövlətimiz bütün qüvvə və imkanlarını 
səfərbər edərək bu bəlanın kökünün kəsilməsi istiqamətində aparılan beynəlxalq mübarizəyə qoşulmuş, bu  
sahədə həyata keçirilən işlər çərçivəsində zəruri qanunvericilik bazası yaradılmış və institusional islahatlar 
həyata keçirilmişdir. Sosial-iqtisai münasibətlərin yeniləşməsi şəraitində Azərbaycan ailəsinin dəyər 
istiqamətləri, maraqları, həyat tərzi, idealları, normaları və davranış stereotiplərini nəzərəçarpacaq dərəcədə  
dəyişmişdir. Ailə insanın həyatında   və inkişafında çox vacib rol oynayır. Ailə insanın inkişaf dövründə 

sevgi, güvən hislərinin formalaşdığı qurumdur. Burada yaranan problemlər şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə təsir 
edir. Ailədəki tərbiyə üsulu,münasibətlər,qaydalar yeniyetmənin psixososial inkişafını istiqamətləndirir. 
Zərərli maddələrin istifadəsi ümumiyyətlə erkən yaşlarda başlayır. Beləliklə, ailə münasibətləri düzgün 
olmayan gənclər arasında narkotik maddə istifadəsi daha çox yayılır. Bu isə ayrılıqda hər bir ailənin 
həyatında müəyyən gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda, narkotik alüdəçiliyinə sürükləyən 
səbəblər sırasında cəmiyyətin də rolu danılmazdır. Xüsusilə işsizlik, ailə problemləri, cəmiyyət xaricində  
qalma, mənfi mənlik hörməti və məhdud rahatlama imkanı olanlarda, idman və hobbiləri üçün yetkin 
nəzarəti olmayanlarda risk yüksəkdir. Sosial-iqtisadi səviyyənin aşağılığı, ana - atasının spirt və ya narkotik 

istifadəçisi olması, yoldaş təsiri gəncliyi buna sürükləyən əsas səbəblərdir. Belə problemlərin həllində sosial 
iş heyətinində rolu təqdirəlayiqdir. 

Narkotik alüdəçisində yaranan çətin həyat vəziyyəti yalnız öz səyləri nəticəsində aradan qaldırıla 
bilər, bu vəziyyətdə bir sosial iş mütəxəssisi fərdin hərəkətlərini dəstəkləməli, istiqamətləndirməli, 
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düzəltməli, lazımi məlumatların olmasını təmin etməlidir. Bir müştəri ilə qarşılıqlı əlaqəni təşkil edərkən,  
sosial işçi problemlərinin həllini öz üzərinə götürməməyi, özünəxidmət prosesinin 
stimullaşdırılmasını,motivasiyasını işin əsas istiqaməti halına gətirərək müştərinin şəxsi resurslarını səfərbər 
etməyə çağırmalıdır. 

Narkomaniyaya qarşı atılan ciddi addımlarından biri də maarifləndirmədir. Elm ocaqlarında sosial iş 

heyəti azyaşlılar, yeniyetmələr və gənclər arasında narkomaniyanın profilaktikasını mütləq və aydın başa 
düşüləcək tərzdə həyata keçirilməlidir. Narkomaniyaya qarşı profilaktika sistematik olmalı və kütləvi 
xarakter daşımalıdır.Yeniyetmə və gənclərin bu sahədə daha da maarifləndirilməsi onlar arasında 
narkomaniyaya və onu yayan vərdişlərə qarşı müqaviməti xeyli artıracaq. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ В БОРЬБЕ С 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Алиева А.З. 

Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности 
aide@english.ite.az 

 

Наркотическая зависимость, к сожалению, зависит от пола, религии, языка, расы, социального 
статуса и т. д. это одинаково опасно для всех, независимо от того. Распространение наркотиков  

представляет угрозу здоровому образу жизни нации. 
Это бедствие особенно распространено среди молодого поколения. Употребление вредных 

веществ обычно начинается в раннем возрасте. Основными причинами молодости являются низкий  
социально-экономический статус, употребление алкоголя или наркотиков родителями и дружеские 
отношения. 

Безусловно, в борьбе с наркотиками роль общества и социальных работников неоспорима. 
Информационно-пропагандистская работа, особенно среди молодого поколения, является одним из 

основных способов борьбы с ней в нашей стране. 
Ключевые слова: Социальная работа, управление персоналом, наркомания, безразличие, 

осведомленность 

SUMMARY 

 

IMPLEMENTATION OF MORAL ASSISTANCE IN THE FIGHT AGAINST DRUG 

ADDICTION WITH SOCIAL STUFF 

Aliyeva A.Z. 

Azerbaijan State University of Oil and Industry 
aide@english.ite.az 

 

Unfortunately, drug addiction is extremely dangerous for everyone, regardless of gender, religion, 
language, race or social status. The spread of drug poses a threat to the nation's healthy lifesyle. 

This scourge is especially prevalent among the younger generation. The use of harmful substances 
usually begins at an early age. The use of harmful substance usually begins at an early age. Low socio- 
economic status, parental alcohol or drug use, and companionship are the main reasons for this. 

Of course, the role of social workers in the fight against drugs is undeniable. Enlightment 
andbpropaganda work, especially among the younger generation, is one of the main ways to combat it in our 
country. 

Key words: Social Work, Staff Management, Drug Addiction, Indifference, Awareness 
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Açar sözlər: miqrasiya, etnik sostav, polovozrastnaya tikinti, immiqrasiya, emiqrasiya. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, əhalinin həyat 
və təsərrüfat fəaliyyətində də böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bazar münasibətlərinin formalaşdığı müasir  
dövrdə iqtisadiyyatın sabit inkişafının təmin edilməsi və əhalinin həyat şəraitinin yüksəldilməsi aktual 
məsələ kimi diqqəti cəlb edir. Respublikamızda həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin başlıca məqsədi 
regionlarda miqrasiyanın qarşısını almaq üçün həyat səviyyəsinin və insanların sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması, eləcə də təsərrüfat sahələrinin səmərəli inkişafının təmin olunmasıdır. “Dövlət əmlakının 
özəlləşdirilməsi”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008, 2009-2013, 
2014-2018-ci illər)” və digər dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bu problemlər qismən aradan 

qaldırılmışdır. 
Quba Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin sayına və etnik tərkibinə əhalinin həm təbii, həm də 

mexaniki hərəkəti təsir göstərir. Miqrasiyanın gedişi əhalinin təbii artımı, ərazinin təbii-coğrafi şəraiti, sosial- 
iqtisadi inkişaf səviyyəsi, təsərrüfatın strukturu, inkişaf potensialı, əmək ehtiyatlarının işlə təminat səviyyəsi  
və s. kimi amillərlə bağlıdır. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin yüksək miqrasiya intensivliyinə malik olmasına xeyli 

dərəcədə onun Rusiya Federasiyası, Bakı və Sumqayıt şəhərləri ilə qonşuluqda yerləşməsi təsir göstərir. 
Yüksək miqrasiya sosial-iqtisadi və demoqrafik şəraitlə, təsərrüfatın sahə strukturunda olan 
uyğunsuzluqlarla, yerli təbii ehtiyatlardan zəif istifadə edilməsi ilə də əlaqədardır. [5] 

İqtisadi rayondan əhalinin köçməsi ən çox 1963-1970-ci illərdəki qeyri-elmi müddəa olan 
“perspektivsiz” kəndlərin köçürülməsi dövrünə təsadüf etmiş, bu proses 1980-ci ilə qədər getmişdir. Həmin 
illər ərzində iqtisadi rayondan 38,5 min nəfər köçmüşdür. Ən çox getmə halları Quba inzibati rayonunun dağ 
kəndlərində müşahidə olunmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, gedənlərin 80%-i məhz əmək qabiliyyətli 

əhali olmuşdur. [5] 
Cədvəl 1 

İqtisadi rayonda şəhər əhalisinin miqrasiyası (nəfər) 

İllər Gələnlər Gedənlər Miqrasiya saldosu 

1980 1702 2935 -1233 

1981 1591 2784 -1193 

1982 1624 2862 -1238 

1983 2002 3223 -1221 

1984 1801 3110 -1309 

1985 2103 3288 -1185 

1986 1925 2863 -938 

1987 2528 2970 -442 

1988 2472 2947 -475 

1989 3003 3021 -18 

1990 2777 2118 +659 

Cəmi 23528 32121 -8593 

[6,2] 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 1980-1990-cı illərdə iqtisadi rayondan 32121 nəfər şəhər əhalisi getmiş, 

buranın şəhərlərinə 23528 nəfər gəlmişdir. Buna görə də miqrasiya saldosu –8593 nəfər olmuşdur. Tədqiq 

olunan bu 10 illik dövr ərzində gedənlərin sayı həmişə gələnlərdən çox olmuş, mənfi miqrasiya saldosunun  
qiyməti tədricən azalmış, yalnız 1990-cı ildə müsbət qiymət almışdır. 

1980-1990-cı illərdə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin miqrasiyası ən çox Xaçmaz inzibati 
rayonunda qeydə alınmışdır. Belə ki, inzibati rayona gələn şəhər əhalisi 11259 nəfər, gedənlər isə 15554 
nəfər olmuşdur. Bu illərdə miqrasiya saldosu şəhər əhalisi üçün –4095 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da iqtisadi 
rayonda 1980-1990-cı illərdə şəhər əhalisinin miqrasiya saldosunun 47,6%-i deməkdir. Bunu aşağıdakı 
cədvəldən görə bilərik. 
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Cədvəl 2 

1980-2000-ci illərdə inzibati rayonlarda əhalinin miqrasiya göstəriciləri 
İnzibati 

Rayonlar 

1980-1990-cı illər,şəhər əhalisi, nəfər 1991-2000-ci illər, min nəfər 

Gələn Gedən Saldo Ümumi 
artım 

Təbii artım Miqrasiya 
saldosu 

Şabran 939 2215 -1276 5,9 7,4 -1,5 

Xaçmaz 11259 15554 -4095 16,9 18,6 -1,7 

Quba 6733 89909 -2176 14,8 18,1 -3,3 

Qusar 4497 5543 -1046 8,0 10,6 -2,6 

Siyəzən - - - 3,5 3,9 -0,4 

Cəmi 23528 32121 -8593 49,1 58,6 -9,5 

[6,2] 
Cədvəl 2-ni təhlil edərkən görünür ki, mənfi miqrasiya saldosunun göstəricisinə görə növbəti yeri – 

2176 nəfərlə Quba rayonu tutur. Daha sonra isə 1000 nəfərdən artıq göstərici ilə Şabran və Qusar rayonları 
gəlir. 

1990-cı ildən sonra SSRİ-nin süqutu, Azərbaycanda ictimai quruluşun dəyişməsi və bazar 
iqtisadiyyatına keçməsi, yeni yaranan dövlətlərlə sərhədlərin bağlanması, uzun illər ərzində yaranmış iqtisadi 
əlaqələrin kəsilməsi, Ermənistanın təcavüzü və digər səbəblər əhalinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir 
göstərərək, demoqrafik proseslərin gedişinə də kəskin təsir etmişdir. 

 

Şəkil 1. 1991-2000-ci illərdə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda miqrasiya saldosu [6,3,4] 

Diaqrama əsasən iqtisadi rayonda mənfi miqrasiya saldosunun növbəti illərdə də davam etdiyini 
müşahidə edirik. 1991-1993-cü illərdə mənfi miqrasiya saldosu göstəricisi artmış, sonrakı illərdə tədricən 

azalmış, 1998-ci ildə müsbət qiymət alsa da 1999-2000-ci illərdə yenidən mənfiyə enmişdir. 
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, son 10 il ərzində (1999-2009) 

Azərbaycan Respublikasından xarici ölkələrə gedənlərin (daimi miqrasiya edənlərin) ümumi sayı 56,7 min 
nəfər olmuşdur ki, onların da 45,3 min nəfəri Rusiya Federasiyasının payına düşür. Bu dövrdə ölkədən xaricə 
gedənlərin 5,5%-i, yəni 3106 nəfəri Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonundan gedənlər olmuşdur ki, onların da 
2490 nəfərini kişilər, 616 nəfərini qadınlar təşkil etmişdir. 

Cədvəl 3-ü təhlil etsək görərik ki, 2009-cu ilədək iqtisadi rayondan gedənlərin 29238 nəfəri kişilər, 

40908 nəfəri qadınlar olmaqla 70146 nəfəri ölkənin digər regionlarına üz tutmuşlar. Digər regionlara 
gedənlərin sayına görə birinci yeri 27788 nəfərlik göstərici ilə Quba rayonu tutur. Sonrakı yerləri 14492 
nəfərlə Qusar rayonu, 13980 nəfərlə Xaçmaz rayonu, müvafiq olaraq 9289 nəfər və 4597 nəfərlə Şabran və 
Siyəzən rayonları durur. 
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Cədvəl 3 

2009-cu ilədək inzibati rayonlardan gedənlər (nəfər) 

İnzibati 

rayonlar 

Başqa ölkələrə gedənlər Ölkənin regionlarına gedənlər 

Cəmi Kişilər Qadınlar Cəmi Kişilər Qadınlar 

Quba 1566 1277 289 27788 11975 15813 

Qusar 879 689 180 14492 5972 8520 

Xaçmaz 656 510 146 13980 5404 8576 

Siyəzən 3 3 0 4597 1944 2653 

Şabran 2 1 1 9289 3943 5346 

Cəmi 3106 2490 616 70146 29238 40908 

[6,3,4] 

2009-cu ilə qədər iqtisadi rayondan 73252 nəfər getmişdir ki, onlardan 31728 nəfəri kişilər, 41524 

nəfəri qadınlar olmuşdur (Şəkil 2). Emiqrasiyanın sayına görə siyahıya 29354 nəfərlə Quba rayonu liderlik 
edir. Rayondan gedənlərin 13252 nəfərini kişilər, 16102 nəfərini qadınlar təşkil etmişdir. Qusar rayonundan  
gedənlərin ümumi sayı 15371 nəfər, Xaçmazdan 14636 nəfər, Siyəzəndən 4600 nəfər, Şabrandan isə 9291  
nəfər olmuşdur. 

 

Şəkil 2. 1999-2009-cu illərdə inzibati rayonlardan gedənlərin cins tərkibi [4] 

İqtisadi rayonda təsərrüfatın inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mövsümi miqrasiya da 
səciyyəvidir. Belə ki, dağ kəndlərində yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyət sahəsi köçəri heyvandarlıq – 
qoyunçuluq olduğuna görə əhalinin böyük hissəsi qış aylarında əsasən Aran rayonlarında yerləşən qışlaqlara  

köç edir. Bu da öz növbəsində ailə üzvlərinin müəyyən müddət bir-birindən uzaqda qalması, məktəb yaşlı 
uşaqların təhsili və ya valideyn nəzarətindən kənarda qalması, yaşlı və xəstələrin, həmçinin azyaşlı uşaqların 
günlərlə davam edən köç prosesində qarşılaşdığı çətinliklər və s. kimi bir sıra sosial problemlərə gətirib 
çıxarır. Digər tərəfdən, Aran rayonlarında əkin sahələrinin genişləndirilməsi qış otlaqlarının sahəsinin 
kiçilməsi ilə nəticələnib ki, bu da fermerlərin fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur. [1] 

Miqrantlarla bağlı vəziyyət Azərbaycan Respublikası üçün bir mürəkkəb məsələ kimi qalmaqdadır.  

Bəzi tədqiqatlarda miqrasiyanın çoxsaylı aspektləri – tendensiyaları, əmək miqrasiyasının dəyəri və faydası, 
bu prosesin sosial təzahürləri, əmək miqrasiyasının qadınlar və uşaqlar üçün fəsadları və s. əlaqədar 
məsələlər araşdırılmışdır. Əmək miqrasiyasının Azərbaycanda qalan miqrant ailələrinə təsiri baxımından bu 
ölkədə müəyyən səciyyəvi xüsusiyyətlər müşahidə olunmaqdadır. Əsasən kişilər ailə başçısı kimi öz ailəsinin  
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə xaricə üz tutduğundan, miqrantların cins tərkibində böyük üstünlük  
təşkil edirlər, qadınlar isə uşaqların böyüməsi və təhsil almasına, həmçinin öz valideynlərinin qayğısına  

qalmasına məsuliyyət daşımaqda davam edirlər və bu səbəbdən miqrasiya prosesində onların iştirakı 
nisbətən zəifdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В статье исследуется эмиграция населения Губа-Хачмазского экономического района с лет 

советской власти до наших дней, ее причины и направления, анализируется влияние этого процесса  
на этнический состав, численность, возрастной и половой состав населения. В исследовании 
анализируются изменения в составе населения региона на материалах разных лет. 

Ключевые слова: миграция, этнический состав, половозрастная структура, иммиграция, 
эмиграция. 

 
SUMMARY 

 

The article investigates the emigration of the population in the Guba-Khachmaz economic region 
from the years of Soviet rule to the present day, its causes and directions, analyzes the impact of this 
process on the ethnic composition, number, age and sex composition of the population. The study analyzes 
the changes in the composition of the population in the region on the basis of materials from different years. 

Key words: migration, ethnic composition, age-sex structure, immigration, emigration 
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Xülasə. Bütün ictimai formasiyalarda cəmiyyətin inkişafına təsir edən həlledici amillərdən biri də kadr 
məsələsi idi. Elmi və texniki yenilikləri praktikada tətbiq etmək ehtiyacı ünsiyyət sahəsində təlimin 
aktuallığını artırdı, gündəmə bu problemə münasibətdə köklü dəyişikliklər etdi. Xüsusilə, rabitə sistemlərinin  
və rabitə avadanlıqlarının sürətli inkişafı bu sahədə kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilməsini, işçilərin öz  
üzərlərində daimi işləmələrini tələb edir. 

Azərbaycanda rabitə sahəsində uğur yalnız maddi -texniki bazanın beynəlxalq standartlara cavab verən 
səviyyəyə çatdırılmasından deyil, həm də kadr siyasətindən asılıdır. 

Açar sözlər: rabitə, poçt, rabitəçi, kollec, Rabitə Nazirliyi 

Ölkəmizin inkişafında, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində mühüm rola malik rabitəçilərin 
yetişdirilməsində, rabitə sahəsində çalışacaq kadrların hazırlanmasında Bakı Rabitə Kollecinin müstəsna rolu 
vardır. Xalqımızın ləyaqətli oğlu, ölkəmizdə rabitənin inkişafında böyük xidmətləri olan general-leytenant 
H.C.Rəsulbəyovun adına olan bu təhsil ocağı şərəfli tarixə malikdir. Əsası 1930-cu ildə qoyulmuş və Cənubi 

Qafqazda rabitə üzrə yeganə texnikum olan bu təhsil ocağı 1991-ci ildən kollec adlandırılmışdır (15). 
Sovet İttifaqının dağılmasından sonrakı ilk illərdə həyatımızın hər sahəsində olan durğunluq təhsil  

sistemində də özünü büruzə vermişdir. Bakı Rabitə Kollecinə qəbulun səviyyəsi ildən-ilə aşağı düşmüşdür. 
Kollecə qəbulun aşağı düşməsinin digər səbəbi kimi respublikanın müxtəlif rayonlarından gəlmiş tələbələrin 
qalması üçün yataqxananın olmaması qeyd edilməlidir. Əslində kollecin malik olduğu yataqxana 1992-1993- 
cü illərdə yurdundan didərgin düşmüş həmvətənlərimizin ixtiyarına verildiyindən bu problem meydana 
çıxmışdır. Lakin buna baxmayaraq növbəti illərdə rabitənin bu təhsil ocağına tələbə qəbulunun tədricən 

artırılması müşahidə edilmişdir. Bu, əsas etibarı ilə rabitəyə marağın genişlənməsi, rabitənin inkişafı ilə 
əlaqədar konsepsiya və proqramın qəbul edilməsi, ixtisaslı rabitəçi kadrların hazırlanmasına diqqət və 
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qayğının artması ilə əlaqədar olmuşdur. 1996-1997-ci tədris ilində 192 tələbə qəbul edildiyi halda (14), bu 
rəqəm 1998-1999-cu tədris ilində 305 nəfər (2), 2000-2001-ci tədris ilində 373 nəfərə çatmışdır (14). 
Beləliklə, 1996-1997-ci tədris ilində qəbul faizi 32-dən 2000-2001-ci tədris ilində 90-a qalxmışdır. 2000- 
2001-ci tədris ilində kollecdə 1171 tələbə, o cümlədən əyani şöbə üzrə 707 nəfər, qiyabi şöbə üzrə 464 nəfər 
tələbə təhsil almışdır, ştat cədvəli üzrə 115,5 nəfər işçi çalışmışdır (10, v.151). 

Kollecdə 7 ixtisas üzrə rabitənin müxtəlif sahələri üçün kadr hazırlanır. Kollecdə radiorabitə, 
radioyayımı, televiziya, “Avtomatik elektrik rabitəsi” və s. ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanması işi bu gün 
də davam etdirilir. 2000-ci ildə Bakı Rabitə Kolleci üzrə 20 laboratoriya, 13 fənn kabineti fəaliyyət 
göstərmişdir (14). Tədrisin keyfiyyətini, tələbələrin hazırlıq səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə tədris 

laboratoriya və kabinetləri lazım olan avadanlıq, cihaz, əyani, texniki vəsaitlərlə təmin edilmişdir. 
1991-2001-ci illərdə tədris proqramına uyğun olaraq təşkil edilən təcrübələr bağlanılmış müqavilələrə 

əsasən, Rabitə Nazirliyinin baza müəssisələri olan Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyində, “Azərpoçt” 
Dövlət Müəssisəsində, “Aztelekom” İstehsalat Birliyində, “Teleradio” İsethsalat Birliyində, rayon və şəhər 
telekommunikasiya qovşaqlarında, poçtamtlarda aparılmışdır. Təcrübələr iki yerə bölünmüşdür: birincisi 
texnoloji təcrübə, ikincisi isə buraxlış işlərinin müdafiəsi ərəfəsində keçirilən ixtisasartırma təcrübəsi 
adlandırılmışdır (6). 

1950-ci illərdə sovet hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda rabitə sahəsində baş vermiş dəyişikliklər  

rabitədə struktur dəyişikliklərinə və kadr hazırlığına diqqət və qayğının artırılmasını tələb edirdi. Bu 
səbəbdən 1954-cü ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Rabitə Nazirliyi yenidən  
bərpa edildi (7). 

Bununla əlaqədar respublikamızda ali təhsilli rabitəçi mütəxəssislərin hazırlığı da təşkil edilmişdir. 
1959-cu ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti respublikanın ali məktəblərində yüksək ixtisaslı rabitəçi 
mütəxəssislərin hazırlanması barəsində qərar qəbul etdi. Buna qədər isə respublikanın ali təhsilli rabitəçi 
mütəxəssislərə olan ehtiyacı keçmiş İttifaqın digər respublikalarının ali məktəblərinin hesabına ödənilmişdir. 

1960-1961-ci tədris ili üçün Ç.İldırım adına Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunun yeni açılmış 
“Telefon və teleqraf rabitəsi” ixtisasına qəbul elan edilmişdir. 1965-ci ildə bu ixtisas üzrə ilk buraxılış 
olmuşdur (7). 

2001-ci ildə ATU-ində 10 dekanlıq və 52 kafedra fəaliyyət göstərmişdir. Universitetin professor- 
müəllim heyətinin sayı 835 nəfər təşkil etmişdir ki, onların da 73 nəfəri elmlər doktoru, professor, 412 nəfəri 
elmlər namizədi, dosent, 340 nəfəri baş müəllim və assistent olmuşdur (öz növbəsində baş müəllim və  
assistentlərin 64 nəfəri elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə yiyələnmişdir). Universitetin inzibati-təsərrüfat və 

köməkçi heyətində 1099 nəfər çalışmışdır. Təhsil alan tələbələrin sayı 6 minə çatmışdır. Ali təhsilli 
rabitəçilərin yetişdirildiyi “Radiotexnika və rabitə” fakültəsi unikal arxitekturaya malik əsas korpusda 
yerləşmişdir ki, onun da sahəsi 14 min m2 təşkil etmişdir. ATU 700 min ədəbiyyatdan ibarət fundamental 
kitabxanaya, kompüter və televiziya mərkəzinə, müəllim və tələbələr üçün xüsusi oxu zallarına, 
yeməkxanaya, poliklinikaya, tipoqrafiyaya, nəşriyyata, ölkədəki ali məktəblər arasında yeganə idman 
sarayına, tələbə şəhərciyinə, Nabranda Xəzər dənizi sahilində istirahət zonasına malik olmuşdur. 
Universitetin əməkdaşları elm və təhsil sahəsində geniş beynəlxalq əlaqələr saxlamışdırlar. Həmçinin, 
TEMPUS, TASİS və digər beynəlxalq layihələr çərçivəsində təhsil sahəsində əməkdaşlıq edilmişdir. 

2001-ci ildə “Rabitə və radiotexnika” fakültəsində çalışmış professor-müəllim heyətinin sayı 58 
olmuşdur. Onlardan 7-si elmlər doktoru, professor, 22-si elmlər namizədi, dosent, 23-ü baş müəllim, 6-sı 
assistent olmuşdur. 

Fakültədə rabitə üzrə 5 ixtisas kafedrası – “Radiotexnika”, “Elektrik rabitəsi”, “Televiziya və 
radiosistemlər”, “Elektrodinamika və radioelektron vasitələri” və “İnformasiya şəbəkəsi və kommutasiya  
sistemləri” kafedraları fəaliyyət göstərmişdir. Kafedraların əməkdaşları elmi-pedaqoji fəaliyyətini səmərəli 
şəkildə qurmaq üçün çoxsaylı dərs vəsaitləri, tədris proqramları, elmi-tədqiqat işləri hazırlayaraq tələbə və 

müəllimlərin istifadəsinə vermişlər. 
2000-ci ilin sentyabr ayında rabitə nazirinin yanında keçirilmiş iclasda gənc rabitəçi kadrların 

yetişdirilməsinə dair 2001-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan plan və tədbirlər barədə qərarlar qəbul 
edilmişdir. Qərarların icrasına nəzarət məqsədilə 24 may 2001-ci il tarixində nazirin iştirakı ilə keçirilən 
kollegiyada ümumi vəziyyətin qənaətbəxş olması vurğulanmış, lakin bununla bərabər işlərin daha da 
sürətləndirilməsinin vacib olması bildirilmişdir. Həmçinin rabitəçi kadrların yetişdirilməsi sahəsində yeni  

proqram müzakirə edilmişdir (9). 
Qəbul edilən qərarlara əsasən Rabitə Nazirliyinin məsul vəzifələrdə çalışan əməkdaşları Texniki 

Universitetdə və Rabitə Kollecində 2000-2001-ci tədris ilində dərslərdə iştirak edərək bilik və bacarığına 
görə fərqlənən tələbələrin seçilməsini və müsabiqə yolu ilə rabitə müəssisələrinə işə qəbul edilməsini, 
Texniki Universitetdə rabitə ixtisası üzrə təhsil alan bir nəfər əlaçı tələbəyə 6 ay müddətində 150 min manat 
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təqaüdün verilməsini və s. təşkil etmişlər. Nəticədə, Texniki Universitetin “Şəbəkələr, rabitə sistemləri və 
informasiyanın paylanması” ixtisasını bitirmiş Fərid Quliyev “Teleradio” İB-də, həmin universitetin “Rabitə 
qovşaqları və kommutasiya sistemləri” ixtisasını bitirmiş Təranə Əhmədova BTRİB-də, Rabitə Kollecini 
bitirmiş Telli Xamoyeva, Gülxanım Hüseynalıyeva, Gülnarə Hadıyeva poçt şöbələrində işlə təmin edilmişlər 
(1). 

Rabitə Nazirliyi tərəfindən 02 iyul 2001-ci il tarixdə “Rabitə sahəsində ixtisaslı kadrların və aidiyyatı 
üzrə mütəxəssislərin hazırlığı üzrə tədbirlər planı” təsdiq edilmişdir (8). Yeni tədbirlər planına uyğun olaraq 
respublikamızın təhsil ocaqları ilə yanaşı xarici dövlətlərdə rabitə üzrə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə 
əlaqə yaradılması, onların qayğısına qalınması, daha bacarıqlı, bilikli, işgüzar gənc mütəxəssislərin ölkədə 

rabitənin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasında bilik və bacarıqlarından istifadə olunması sahəsində  
işlərin görülməsinə başlanılmışdır. Rabitə Nazirliyi tərəfindən Təhsil Nazirliyinə müraciət edilərək rabitə 
üzrə xarici universitetlərdə təhsil alan on tələbənin siyahısı əldə edilmiş və onlar nazirliyə dəvət 
olunmuşdular. 

2001-ci ilin yayında Moskva Texniki Rabitə və İnformasiya Universitetinin tələbələri Cabbar 
Cabbarov, Əkrəm Rüstəmov, Ruslan Səfərov Məlumat Hesablama Mərkəzində, BTRİB-də təcrübə keçərək 
ixtisasları üzrə bilik və məlumatlara yiyələnmişlər. Eləcə də İstanbul Universitetinin elektrik-elektronik 
mühəndislik bölməsinin tələbəsi Rəşad Musayev isə istehsalat təcrübəsini BTRİB-in 40/41 saylı ATS-də və 

“Bakinternet” internet provayderində keçmişdir (8). 
Rabitə Nazirliyi ölkədə yaranmış siyasi və iqtisadi sabitlikdən istifadə edərək rabitə xidmətlərinin 

genişləndirilməsi hesabına, həmçinin, bu sahədə işləyənlərin maddi şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 
sosial yönümlü tədbirlər həyata keçirmişdir. Rabitə Nazirliyi Kollegiyası və Rabitə Nazirliyi Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin Rəyasət Heyəti birlikdə rabitəçilərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə 1998-ci ildə “Güzəştlərin tətbiq edilməsi” haqqında qərar qəbul etmişlər. Güzəştlər nəticəsində 6 
yaşına kimi 2 və daha çox uşağı olan qadınların həftəlik iş həcmi 35 saat, “20 Yanvar” şəhidlər günü  

münasibətilə rabitəçi şəhid ailələrinə 300 min manat yardım, 30 gündən artıq xəstəxanada yatan, cərrahiyyə 
əməliyyatına məruz qalan, istehsalatda ağır zədə alan işçilərə 500 min manat məbləğində birdəfəlik yardım,  
rabitə sistemində çalışıb, pensiyaya çıxan işçilərə iki vəzifə əmək haqqı miqdarında birdəfəlik yardım, rabitə  
sistemində 2 ildən artıq işləyən işçinin ilk dəfə toyu olduqda 3 gün haqqı ödənilən əlavə məzuniyyət 
verilməsi və 500 min manat məbləğində birdəfəlik yardım müəyyən edilmişdir (3). 

Rabitənin müxtəlif bölmələrində çalışan kadrların ixtisaslarının artırılmasına edilən diqqət sahənin 
ahəngdar inkişafını təmin edən məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyuldu. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri, 

qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, təsərrüfatçılığın yeni prinsiplərinin mənimsənilməsi üçün bütün 
səviyyələrdə kadrların ixtisas hazırlığı rabitənin kadr siyasətinin vacib istiqamətlərindən biri oldu. Həmçinin 
tədqiq olunan dövrdə rabitədə çalışmış rabitəçilər əsas etibarı ilə sovet hakimiyyəti illərində bu sahəyə  
gəldiklərindən müasir ixtisasartırma kurslarının düzgün təşkili mühüm məsələlərdən birinə çevrildi. Dövlət 
müstəqilliyinin ilk illərindən başlayaraq bu sahədə bir sıra islahatlar həyata keçirildi. 

1997-ci ildən poçt rabitəsinin inkişafına yönəldilmiş diqqət və qayğının artırılması nəticəsində Rabitə  
Nazirliynin 06 iyun 1997-ci il tarixli 87 saylı əmrilə poçt rabitəsi kadrlarının hazırlanması və ixtisasartırma 
kursları təşkil edildi (11, v.38). Bu məqsədlə “Azərpoçt” DM-nin nəzdində Tədris Mərkəzi yaradılmışdır. 

Tədris Mərkəzi general H.C.Rəsulbəyov adına Bakı Rabitə Kollecinin 2 saylı yataqxanasında təşkil edildi. 
Tədris Mərkəzində respublikanın müxtəlif rayon və şəhərlərindən gələcək dinləyicilərin də iştirakını nəzərə 
alaraq nazirlik burada tədris otaqları ilə bərabər yataq və mətbəx otaqlarını da istifadəyə verdi. 

02 oktyabr 1997-ci il tarixində tədris kursu 12 poçtamtın rəhbərlərindən ibarət ilk dinləyicilərini qəbul 
etdi. 27 oktyabr 1997-ci il həm ilk müdavimlərə kurs keçmələri barədə vəsiqələrin təqdim edilməsi, həm də 
Tədris Mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi ilə əlamətdar oldu (5). “Azərpoçt” DM-nin Tədris 
Mərkəzinin qısa vaxt ərzində poçt rabitəsi kadrlarının hazırlanması və ixtisasartırma kurslarında əldə etdiyi 

uğurları nəzərə alaraq Rabitə Nazirliyi tərəfindən 04 yanvar 2000-ci il tarixdə 01 saylı əmr imzalandı (12, 
v.24). Əmrə əsasən “Azərpoçt” DM-nin Tədris Mərkəzi poçt sahəsi ilə yanaşı, telekommunikasiya sahələri 
üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasartırma kurslarını da təşkil etməli idi. Bununla əlaqədar olaraq 
“Aztelekom” İB-nin və BTRİB-nin nəzdində fəaliyyət göstərən müvafiq kurslar Tədris Mərkəzində 
birləşdirildi. Tədris Mərkəzinin tədris sahəsi və bazası genişləndirildi. Tədrisin sonunda dinləyicilər 
komissiya qarşısında imtahan vermiş və attestasiya edilmişlər. Attestasiyaya çıxarılan suallar isə ilk gündən 
dinləyicilərə təqdim edilmişdir. 

Rabitə Nazirliyi kadrların hazırlanması sahəsində beynəlxalq rabitə təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq 
yaratmışdır. Bu məqsədlə 1999-cu ildə Ümumdünya Poçt İttifaqı ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən 
“Azərpoçt” DM-nin direktorlarından ibarət üç nəfərlik nümayəndə heyəti Niderlandda və Almaniyada Poçt 
Müdiriyyətlərinin bir həftəlik idarəetmə kurslarında iştirak etmişdilər. Həmçinin, həmin müqaviləyə əsasən 
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Ümumdünya Poçt İttifaqının vasitəçiliyilə “Nepostel” nümayəndələri, yəni Niderland Poçt Müdriyyətinin 
məsləhətçilərinin iştirakı ilə 2000-ci ilin 16-30 may tarixində idarəetmə və biznes planın tərtibinə dair Bakı 
şəhərində kurslar təşkil edilmişdir. Kurslar “Aztelekom” İB-nin Tədris Mərkəzində aparılmış və burada 20 
nəfər poçt işçisi iştirak etmişdir. Kursları Niderlandın Haaqa şəhərindən gəlmiş və orada poçt rabitəsində baş  
məsləhətçi vəzifəsində çalışan Herman Druq və Van Spilbrinq aparmışdır (4). 

2000-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında “Aztelekom” İB-nin telekommunikasiya qovşaqlarının 60 nəfər 
baş mühəndisi ayrı-ayrı qruplarda 10 günlük kurslarda iştirak etmişlər. Tədris müddətində əsas məsələlərdən 
biri kimi telekommunikasiya qovşaqlarının baş mühəndislərinin ümumi bilik səviyyəsinin, texniki rəhbər 
kimi kollektivi idarəetmə bacarığının və digər keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi nəzərə alınmışdır 

(13). 
Tədqiq olunan dövrdə rabitədə kadr siyasətinin araşdırılması nəticəsində məlum olmuşdur ki, sahənin 

inkişafı kadr siyasətinin düzgün aparılmasından, onun obyektiv həyata keçirilməsindən birbaşa asılı 
olmuşdur. Kadr siyasətinin tərkib hissəsi kimi Rabitə Nazirliyi Bakı Rabitə Kolleci və Azərbaycan Texniki  
Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq etmişdir. Hər iki təhsil müəssisəsində rabitəçi mütəxəssislərin hazırlanması  
yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Rabitə Nazirliyi Tədris Mərkəzində rabitəçilərin ixtisasartırma və 
hazırlanması kurslarında iştirakını təmin etməklə yanaşı, onların elmdə olan son nailiyyətlər və yeniliklərdən 
xəbərdar olamalarına da şərait yaratmışdır. Rabitə Nazirliyi rabitə işçilərinin sosial problemlərinin həlli 

sahəsində də müəyyən işlər görmüş, əmək haqları artırılmış, güzəştlər tətbiq edilmiş, qocaman rabitə işçiləri  
qayğı ilə əhatə edilmiş, fəxri adlarla təltif edilmişlər. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СВЯЗИ 

(1991-2001-е годы) 

Керимли С.С. 

Сумгаитский Государственный Университет 
samir-karimli@mail.ru 

 

Одним из решающих факторов, влияющих на развитие общества во всех социальных 
формациях, был кадровый вопрос. Необходимость применения научно-технических инноваций на 
практике повысила актуальность подготовки кадров в сфере связи, внесла в повестку дня 
кардинальное изменение отношения к этой проблеме. В частности, стремительное развитие систем 
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связи и коммуникационного оборудования требует особого внимания к подготовке кадров в этой 
области, а также постоянную работу сотрудников над собой. 

Успехи в области связи в Азербайджане напрямую зависят не только от доведения 
материально-технической базы до уровня, отвечающего мировым стандартам, но и от кадровой 

политики. 
Ключевые слова: связь, почта, связист, колледж, Министерство связи 

 

SUMMARY 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF PERSONNEL POLICY IN THE FIELD 

OF COMMUNICATIONS (1991-2001) 

Karimli S.S. 

Sumgayit State University 
samir-karimli@mail.ru 

 

One of the decisive factors influencing the development of society in all social formations was the 
issue of personnel. The need to apply scientific and technical innovations in life has increased the relevance 

of staff training in communications, brought to the agenda a fundamental change in attitudes to this issue. In 
particular, the rapid development of communications equipment systems and services requires that training 
in this area be kept in the spotlight, and that personnel be constantly working on themselves. 

Successes in the field of communications in Azerbaijan depend not only on bringing the material and 
technical base up to world standards, but also on the policy pursued in personnel policy. 

Key words: communications, post, communicator, college, Ministry of Communications 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

Гаджиев З.Р. 
Сумгаитский государственный университет 

 
 

Резюме. Доклад посвящен электроэнергетическому сектору Азербайджана, 
сформировавшемуся после восстановления независимости. Приводятся данные завершенных или 
вновь построенных электро- и теплостанций. Даются сведения о принятых важных 
мерахзаконодательной база в энергетическом секторе и совершенствовании нормативно-правовой 
базы в этой сфере 

Ключевые слова: электроэнергетика, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, 
программа развития 

После распада Советского Союза была проделана работа по привлечению иностранных 
инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. 

В результате завершено строительство Еникендского водохранилища и гидроэлектростанции - 
продолжения Шамкирской ГЭС, строительство которой не было завершено с 1984 года. Европейский  
банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил ссуду в размере 53,2 миллиона долларов на 
строительство Еникендской ГЭС, которая была введена в эксплуатацию в декабре 2000 года в 
результате напряженной работы энергетиков и строителей страны 

Были приняты важные меры по формированию законодательной базы в энергетическом секторе 
и совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере: в 1996 г. «Об использовании 
энергетических ресурсов», в 1998 г. «Об энергетике» и «Об электроэнергии», в 1999 г. » Приняты 
«Законы« Об электрических и тепловых станциях ». В то же время в 2005 году Кабинет Министров 

утвердил «Правила использования электроэнергии»[1-3]. 
Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым указы о Государственной программе развития 

топливно-энергетического комплекса Азербайджанской Республики (2005-2015 гг.) И 
дополнительных мерах по улучшению электроснабжения в Азербайджанской Республике 
ознаменовали начало новой эры в современное развитие энергетики. 
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Наряду с вводом в 2009 году современной Сумгайытской ТЭЦ парогазового типа мощностью 
525 МВт в Индустриальном центре, в 2013 году была введена в эксплуатацию Южная ГЭС того же 
типа мощностью 780 МВт. Таким образом, за десять лет генерирующие мощности азербайджанской 
энергосистемы обновлены примерно на 40%. 

Ввод в эксплуатацию 15 электростанций мощностью 3000 мегаватт за 12 лет, в результате чего 

общее количество станций до 32 (включая 15 тепловых электростанций и 17 ГЭС), общая 
генерирующая мощность до 7 150,6 мегаватт, энергия из страны-импортера энергии. в страну- 
экспортера является очевидным результатом экономической политики, проводимой в энергетической 
отрасли. 

5 сентября 2019 года в сфере электроэнергетики Азербайджана произошло очень 
знаменательное событие. В Баку сдана в эксплуатацию электростанция "Шимал-2". 

Следует отметить, что первая очередь ТЭЦ «Северная», введенная в два этапа в 1950-х годах, 
была выведена из эксплуатации в 1988 году, а вторая - в 1998 году из-за морального износа. Во время 
своего визита в Японию в 1998 году Президенту Гейдару Алиеву удалось привлечь в нашу страну 
инвестиции для строительства электростанции «Шимал-1» мощностью 400 мегаватт. Так, станция 
«Шимал-1» мощностью 400 мегаватт, заложенная в 2000 году, была введена в эксплуатацию в 2002 
году. В 2011 году при участии Президента Ильхама Алиева был заложен фундамент электростанции 
«Северная-2» площадью 104,9 га мощностью 400 мегаватт. Строительство и монтаж электростанции 

Шимал-2 ускоряется с осени прошлого года, а работы завершены в 2019 году. 
Центральное диспетчерское здание построено на территории с учетом централизованного 

управления электростанциями «Шимал-1» и «Шимал-2» общей установленной мощностью 800 МВт, 
что обеспечивает эффективность работы в процессе эксплуатации и устранение оперативных 
неисправностей. нарушения при чрезвычайных ситуациях. 

В здании также находится музей истории электростанции. Здесь также оборудованы 
конференц-залы. Единый диспетчерский центр и микросистема SCADA станции созданы во вновь 

сданном здании управления. Установлены серверы и проложен оптический кабель для интеграции 
энергосистемы станции в общую систему управления. В новостройке все коммуникационные 
соединения, принадлежащие станции, подключены по единой схеме. Совокупная годовая выработка  
электростанций Шимал-1 и Шимал-2 составляет 5,7 миллиарда киловатт-часов. 

Станция оснащена паровыми турбинами мощностью 138 МВт, газовыми турбинами 267 МВт, 
электрогенератором 560 МВА и их вспомогательными системами производства японской компании  
Mitsubishi. Электроэнергия, вырабатываемая в энергоблоке, передается от блочного трансформатора 

480 МВА к линиям электропередачи через закрытую подстанцию. Установлены два 
автотрансформатора для обеспечения связи между распределительными устройствами с разными 
классами напряжения. Для передачи вырабатываемой здесь электроэнергии в Абшеронском районе  
организована сеть 220 кВ и введены в эксплуатацию четыре 65-километровые воздушные линии 220 
кВ, соединяющие Шималскую ГЭС с Сумгайытской ЭС и Абшеронской ЯО. На случай аварии 
устанавливается аварийный дизель-генератор для питания критических систем станции и 

подключается к специальной схеме потребления. 
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XÜLASƏ 

 

Məruzə müstəqilliyin bərpasından sonra formalaşan Azərbaycanın elektrik enerjisi sektoruna həsr 
edilmişdir. Tamamlanmış və ya yeni tikilmiş elektrik və istilik stansiyalarının məlumatları verilir. Alınan 
mühüm tədbirlər, enerji sektorundakı qanunvericilik bazası və bu sahədə tənzimləyici bazanın 

təkmilləşdirilməsi barədə məlumatlar verilir. 
Açar sözlər: elektorenergetika, su elektrik stansiyaları, istilik elektrik stansiyaları, inkişaf proqramı 
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SUMMARY 

 

The report is dedicated to the electric power sector of Azerbaijan, formed after the restoration of 
independence. The data of completed or newly built power and heat plants are given. Information is provided 

on the important measures taken, the legislative framework in the energy sector and the improvement of the 
regulatory framework in this area. 

Key words: electric power industry, hydroelectric power plants, thermal power plants, development 
program 
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Summary. In this work some results of field and laboratory researches for the purpose of 

identification of changes of the chemical and physical character happening in a soil cover of highlands of the 
Northeast slope of Greater Caucasus within Azerbaijan. The analysis of aerial photographs of the Northeast 
slope of Greater Caucasus with the image of subalpine and Alpine meadows showed that the studied territory 
of the region is strongly dismembered by ridges and river valleys. 

Key words: highlands, landslide, exogenous, maps, zone, geosynclinal. 

INTRODUCTION. In the conditions of interaction of natural and anthropogenous factors of 
development of landscapes of highlands of Greater Caucasus which basis make mountain meadow and 
rocky-nival landscapes, the difficult horizontal structure of these landscape belts with various combinations 
of natural boundaries and fatsias is formed. The geochemical basis of such variety is made by the soil cover 
which studying always became object of field, cameral and remote researches for the purpose of their 

diagnostics. Results of these researches are a material for theoretical reflections about a role of these or those  
processes in formation of a landscape situation in certain regions of the country with a similar environment. 

OBJECTS AND METHODS. Application of space materials and GIS-technologies in remote 
territories is an effective remedy of studying of ecological conditions of formation of soil and landscape 
complexes of the highlands of the Caucasus, their susceptibility to various exogenous processes that is noted 
in many works [1, 2, 3, 10, 11]. These materials allow to estimate rather objectively a geodynamic situation,  

to create cartographical ensuring nature protection actions to that works of many researchers. Today their 
application is considered an optimum way of achievement of the balanced development of mountain 
territories, definitions of risks of influence of the exogenous factors forming a chain of the natural and 
destructive phenomena [5, 7]. The important direction in studying of a geodynamic situation in highlands of  
the Northeast slope of Greater Caucasus, including, within a mountain meadow landscape zone is creation of 
digital models of a relief. Experience of their creation is available and in other countries of the Alpine- 
Himalayan geosynclinal belt where the adverse natural phenomena are observed, and there is a need of an 

assessment of nature of energy of a surface. Digital models of a relief of the large landslide massifs located 
in the territory of research and covering some landscape zones allow to judge character of a geodynamic 
situation, substantially, influencing exogenous relief, landscape and soil forming processes. 

The territory of researches covers a mountain strip of the Northeast slope of Greater Caucasus where 
gravitational, nival-solifluction processes, landslides and the taluses making big changes to shape of 
dominating of mountain meadow and rocky-nival landscapes are intensively developed. The main processes 
here are more connected with physical aeration and a denudation of its materials on underlying sites. 

Because of prevalence of strong rocky breeds steady against washout on massifs Shakhdag and 
Gyzylgaya located in upper courses of the rivers Gusarchay and Gudialchay, on entering borders of 
Azerbaijan of a southeast tip of Lateral Range, development of an erosion of rocky breeds it is weakened, 
and the main role belongs to frosty aeration and accumulation of its materials on feet of tops and adjacent 
sites. 
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However regressive development of a soil erosion is able to increase the areas of the bared sites and to 
give an impetus to formation of big mass of a loose rock material. Carrying out of being formed taluses and 
scatterings even on the weak inclined sites of slopes of tops of Shakhdag and Gyzylgaya can become the 
reason of entering by them of a surface of meadows and their transformation into mountain massifs 
inconvenient for use. 

On this and other reasons it is very important to provide continuous monitoring of mountain 
ecosystems, including, with attraction of data of space shooting of high resolution. Unfortunately, lack of 
such materials at the majority of researchers doesn't allow to receive an objective picture of a condition of 
mountain landscapes, in that, number, information on temporary dynamics of the processes influencing their 

development. Their preprocessing with use of topographic maps of scale 1:25000, 1:50000 and 1:100000 
would allow to reveal the most characteristic from the point of view of manifestation of exogenous processes 
sites [9]. 

The researches conducted in a similar environment showed that pictures on the scale of 1:25000 and 
more largely belong to number optimum at implementation of detailed soil and erosive and landscape 
researches and extrapolation of the revealed indicator signs on all studied territory. 

The field researches including natural supervision and sampling on characteristic sites of a mountain 
meadow landscape complex presented quite clear picture of manifestation of exogenous geodynamic 

processes on shape of mountain landscapes and differentiation of separate parts of the territory on landscape 
features in the form of various landslide, the ravine and other fatsias. 

RESULTS AND THEIR DISCUSSION. Except the climatic factors complicating restoration of a soil 
and vegetable cover, the great value is got also by the big biases of a surface causing a denudation of a loose 
rock material. Rather favorable conditions for restoration of a soil and vegetable cover exist in a 
neighborhood of the settlement Hynalyg. Here as a result of the termination of processing of the soil on the 
old agricultural terraces located on powerful alluvial deposits for 20-30 years occurred sod covered surfaces. 

However the intensification of use of these sites as pasturable massifs leads to deterioration of a soil and 
ecological situation that is shown on reduction of the main components of soil fertility, deterioration of their 
water physical properties and as a result, resistance to washout and washout. 

Materials of aeration of these slopes actively collect on their feet, forming the clarified granular strip 
on the aerial photographs, passing into the scatterings which are breaking off slopes of mountain meadows of 
a river basin of Gudialchay. 

Concerning the proof of influence of severity of climate on development of the rocky landscapes 

covered with extensive snow places mountain massifs of tops of Hynalyg and to Suttutepa, located on the 
ridge Gaytar-Godja which is stretching parallel to the Main Water separate and Lateral ridges. 

Not bald-headed soils on this site are widespread on the slopes of a northern exposition differing still 
by smaller biases. The sites deprived of a soil cover, are located in the near pick territory, and also on places 
of formation of ledges in the maternal breeds having a tectonic origin. 

Erosive processes as a whole, and, an erosion of soils in particular, in a meadow belt are developed 
much more weakly, than in a nival-rocky belt, but more intensively, than in forest, weakening from top to 
down. The rocky breaks located within the lower part of a meadow belt, give powerful taluses. The last are 

located in the top part of a forest belt [2, 8]. 
In the course of an erosion and a relief forming the important role is played by morpho climate 

conditions [6]. The difference of average annual, monthly and daily air temperatures, superficial breeds and 
soils in this belt fluctuates in even big limits that also is a major factor of physical aeration as a whole and 
erosion in particular. 

CONCLUSION. In recent years in this territory the anthropogenous factor promoting emergence and 
development of exogenous processes, gets new coloring. So, the territory of the Northeast slope of Greater 

Caucasus gradually turns into a zone of active development of travel business that, in turn, means creation of 
the infrastructure network meeting the modern requirements. Construction researches for the purpose of 
creation of the centers of winter rest are actively conducted. It is actual and for other mountain meadow 
territories of various highlands [4]. In these conditions it is very important to approach to the solution of 
social and economic problems of mountain and foothill territories of Greater Caucasus deliberately from the 
ecological point of view, to show determination of providing a sustainable development of mountain natural 
complexes, having excluded any conflictness with natural material needs of the person, keeping initial shape 

of mountain landscapes. For other regions testify to relevance of such approach work and other researchers. 
Transition from passive to active nature protection actions for all territory of highlands of the 

Northeast slope of Greater Caucasus is very important. It is possible to carry grass making, creation to such 
measures across slopes of low dams from the stones collected on the district. It should be noted that grass 
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making are more effective on the northeast slopes which were less subject to influence of showers, seeds 
interfering fixing and young shoots. 
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XÜLASƏ 

 

EKZODİNAMİK PROSESLƏRİN BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACININ 

LANDŞAFTLARINA TƏSİRİ 

 
Bu işdə Azərbaycan hüdudlarında Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının torpaq örtüyünün fiziki- 

kimyəvi xassələrində baş verən dəyişikliklərin müəyyən edilməsi məqsədilə çöl və laborator tədqiqatlarının 
bəzi nəticələri təqdim edilmişdir. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının alp və subalp çəmənlərinin 

aerofotoşəkillərinin təhlili göstərir ki, tədqiqat ərazisi silsilələrlə və çay dərələri ilə kəskin parçalanmışdır. 
Açar sözlər: yüksək dağlıq, sürüşmə, ekzogen, xəritə, zona, geosinklinal 

 
РЕЗЮМЕ 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЛАНДШАФТЫ СЕВЕРО- 

ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

 

Свойствах почвенного покрова северо-восточного склона Большого Кавказа, расположенного в 
пределах Азербайджана. Анализ аэрофотоснимков альпийских и субальпийских лугов северо- 
восточного склона Большого Кавказа показывает, что территория является сильнорасчлененной 
горными хребтами и речными долинами. 

Ключевые слова: высокогорье, оползень, экзогенный, карта, зона, геосинклинальный. 
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AZƏRBAYCANDA QANUNUN ALİLİYİ ASPEKTLƏRİ 

Mövsümova F.R. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 
movsumova.farida94@gmail.com 

 
 

Xülasə. Məqalənin məqsədi Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması üçün ixtisaslı hüquqi 
yardımın həyata keçirilməsinin məzmunu və təcrübəsini öyrənməkdir. Hüquqların və qanuni mənafelərin 
qorunması sahəsindəki dövlətin siyasəti, Azərbaycan Konstitusiyasına əsaslanaraq (dövlət tərəfindən təşkil  
edilmiş bir cəmiyyətdə) sosial şərtləndirilir və qanunvericiliklə qurulur. Rəsmi hüquqi, psixoloji və məntiqi  
metodlardan istifadə edildi, müvafiq hüquqi münasibətlər təhlil edildi. Müəyyən bir elmi dəyər və praktik  

əhəmiyyət yenilik ümumiləşdirmələrindən, nəticələrindən və prinsiplərindən ibarətdir, məqalədə qanunun 
aliliyi baxımından Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasında ixtisaslı hüquqi yardımın göstərilməsi  
xüsusiyyətləri vurğulanır və təsvir olunur. 

Açar sözlər: hüquq münasibətləri, konstitusiya, qanunvericiliyin optimallaşdırılması, qanunun aliliyi, 
islahatlar. 

Yüksək dərəcədə qanunun aliliyi ilə təmin olunan dövlətlər avtomatik olaraq rəqabətçi bir iqtisadiyyat 

qurma üstünlüklərini əldə etdilər. Ən inkişaf etmiş ölkələrin hüquq sistemlərinin ortaq xüsusiyyətləri 
Azərbaycanda sistemin inkişafı üçün bir model rolunu oynayır. İstintaq orqanları: prokurorluq və məhkəmə 
arasında aydın bir funksional məsuliyyət bölgüsü olan üç səviyyəli bir hala çevrilməlidir. Cinayət Prosessual  
və Cəzaların İcrası Məcəllələrinin düzəldilməsi ilə cinayət qanunvericiliyinin optimallaşdırılması. Bu qanun 
layihələrinin çox ciddi bir elmi metodoloji tədqiqi olacaqdır. Üçüncüsü. Bir iş modelinə keçid. Hüquq 
mühafizə orqanları müvafiq ictimai təhlükəsizlik və məmnuniyyət səviyyəsini təmin edən xidmət strukturuna 

çevrilməlidir. 
Bu, olduqca çətin bir işdir, çünki məhkəmələrin və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətini təmin 

edən qanunlar sabitləşib on illər boyu normal fəaliyyət göstərmələri üçün düzəldilməlidir. Qeyd etmək  
vacibdir ki, Azərbaycanda dövlət xidmətlərinin 92 faizi artıq rəqəmsal formata keçirilmişdir. Gündəlik 
həyatın ən problemli sahələrindən birində korrupsiyanı praktik olaraq aradan qaldırdığımızı söyləmək olar. 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, öz təhlükəsizliyimizi və ailələrimizin təhlükəsizliyini hüquq 
mühafizə orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqələndiririk. 

Sonrakı inzibati məsuliyyət olmadan ictimai hüquq mübahisələrini nəzərdən keçirəcək məhkəmələr 
yaradılmalıdır. Bu cür məhkəmələr Baltikyanı ölkələrdə, Ukraynada, Gürcüstanda yaradılmışdır. Yalnız 
çəkişmə prinsipi fəaliyyət göstərəcəkdir. Azərbaycandakı məhkəmələr, həm dövlətin, həm də vətəndaşların 
xeyrinə bütün faktiki şərtləri tam şəkildə müəyyənləşdirmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bu, Azərbaycanın 
məhkəmə sisteminin boşaldılmasına bir töhfədir. 

Dünyadakı hər suveren, müstəqil dövlətin öz Konstitusiyası var. Bu mənada 27 il əvvəl qəbul edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının həyatımızın vacib bir proqramı, müstəqil inkişaf yolu, 

xalqımızın rifahının təmin edilməsində əsas hüquqi sənəd olduğunu qeyd etmək sevindirici haldır. 
Ölkənin əsas qanunlarında bir insan və onun həyatı, azadlığı, şərəfi, ləyaqəti və digər oxşar ayrılmaz 

hüquqları ən yüksək dəyər olaraq təyin edilmişdir. Konstitusiya həm də dövlətin siyasi, hüquqi, sosial- 
iqtisadi və mənəvi həyatının, ölkənin beynəlxalq aləmdəki rolunu və nüfuzunun ən vacib tərəflərini tam əks 
etdirir. 

Konstitusiyamız dünyanın bir çox demokratik ölkələrində konstitusiya hüququnun ən məqbul, rasional 

tərəflərinə sadiq qalması ilə diqqət çəkir. Konstitusiya Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin ümumi  
tanınmış norma və standartlarına və bu sahədə digər beynəlxalq sənədlərin tələblərinə uyğundur. 

Əsas Qanunumuz cinsi, irqi, milliyyəti, dili, dini, sosial mənşəyindən asılı olmayaraq ölkəmizin 
vətəndaşlarının bərabərliyinin təminatını müəyyənləşdirir və müasir demokratik inkişafın əsaslarını qoyur. 

Buna görə də Konstitusiyamıza hörmətlə yanaşmalı, hərtərəfli öyrənməli, ardıcıl olaraq tətbiq etməli, 
gənc nəslimizin qəlbində əcdadlarımızdan, valideynlərdən övladlara ötürülən və dünyanın heç bir yerində 
təkrar olunmayan gözəl münasibətləri və insani keyfiyyətləri aşılamalıyıq. 

Böyük Əmir Temur demişdir: "Dövlət qanunlar əsasında qurulmasa, belə bir səltənətin əzəməti, gücü 
və quruluşu itiriləcəkdir." 

Bu kontekstdə Azərbaycanda Konstitusiya və qanunun aliliyinin təmin edilməsi qurduğumuz 
demokratik bir dövlət üçün əsas meyardır. Sülhün və inkişafın əsas zəmanəti olan hər hansı bir demokratik  
islahatın effektivliyi həm də birbaşa Konstitusiya və qanunun aliliyi ilə bağlıdır. 

mailto:movsumova.farida94@gmail.com
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“Güc ədalətdədir!”, “Hər bir insan üçün ədalət!”, “Ədalət olan yerdə tərəqqi var!”, “Ədalət həyatımızın 
əsas meyarıdır!”, “Ədalət içindədir” kimi fikirlərin dövlətin və cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində geniş 
yayılması, qanunun aliliyinin - insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, onun sosial müdafiəsi təmin 
olunur. 

Bir sözlə, Konstitusiya xalqımızın iradəsini birləşdirən və uyğunlaşdıran mühüm bir mənbə, milli 

qanunvericiliyimizin əsası, inkişafımız üçün bənzərsiz bir strateji proqram, “yol xəritəsi” dir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

АСПЕКТЫ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Цель статьи — изучение содержания и практики реализации квалифицированной юридической 
помощи для защите прав человека в Азербайджане. Правовая политика государства в сфере защиты 
прав и законных интересов — это социально обусловленная (в государственно-организованном 
обществе) и законодательно установленная, основанная на Конституции Азербайджанa. 
Использовались формально-юридический, психологический и логический методы, проанализированы 
соответствующие правовые отношения. Определенную научная ценность и практическую значимость 

составляют обладающие новизной обобщения, выводы и принципы, в статье выделяются и 
описываются особенности оказания квалифицированной юридической помощи при защите прав 
человека в Азербайджане в aспектe верховенства закона. 

Ключевые слова: правовые отношения, конституция, оптимизация законодательства, 
верховенство закона, реформы. 

SUMMARY 

 

ASPECTS OF THE RULE OF LAW IN AZERBAIJAN 

 

The purpose of the article is to study the content and practice of the implementation of qualified legal  
assistance for the protection of human rights in Azerbaijan. The legal policy of the state in the field of 
protection of rights and legitimate interests is socially conditioned (in a state-organized society) and 

legislatively established, based on the Constitution of Azerbaijan. Formal legal, psychological and logical 
methods were used, the corresponding legal relations were analyzed. A certain scientific value and practical 
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significance are made up of novelty generalizations, conclusions and principles, the article highlights and 
describes the features of the provision of qualified legal assistance in the protection of human rights in 
Azerbaijan in the aspect of the rule of law. 

Key words: legal relations, constitution, optimization of legislation, rule of law, reforms. 

 

 

 
AZƏRBAYCANDA MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ SOSİOLOGİYA 

ELMİNİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Nəsirova N.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

nargiz917@gmail.com 
 

 

Xülasə. Müasir dövrdə sosiologiya elmini səciyyələndirən, onun əhəmiyyətini qabarıq şəkildə üzə 
çıxaranəsas amillərdən biri onun cəmiyyətin üzləşdiyi sosial problemlərin tədqiqində, müəyyən edilməsində 
və həllində xüsusi rola malik olmasıdır. Məqalə Azərbaycanda sosiologiyanın tarixi, elm kimi  mövcud 
vəziyyəti, tədris olunması, cəmiyyətin aktual sosialproblemləri və sosiologiyanın imkanlarından istifadə 
olunması barəsindədir. Ölkəmizdə sosiologiyanın inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı, eyni 
zamanda bu sahədə mövcud çatışmazlıqlar, zərurətlər və onların həlli yollarına da toxunulur.Bu məqsədlə 

yeni sosial tədqiqatlar mərkəzlərinin yaradılmasının, sosioloji tədqiqatların əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsinin, bu işə mütəxəssislərlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da cəlb edilməsinin 
məqsədəuyğunluğu qeyd edilir. 

Açar sözlər: cəmiyyət, müstəqillik, inkişaf, mövcud vəziyyət, zərurət. 

Azərbaycanın müstəqillikdən öncəki illərinə nəzər salsaq görərik ki, keçmiş Sovet respublikaları kimi, 

Azərbaycanda da cəmiyyətdə baş verən mənfi halların, nöqsanların etiraf edilərək üzə çıxarılmasında 
hökumət maraqlı deyildi. Əksinə, elə bir görüntü yaradılırdı ki, guya hər şey normaldır, sanki heç bir 
problem yoxdur. Bu, sosializm quruluşunun bütün sahələrdə üstün olduğunu sübut etmək məqsədi daşıyan 
bir dövlət siyasəti idi. Bu siyasətə zidd olan və “Burjuaziya elmi”adlandırılan sosiologiya elminin inkişafının 
isə qarşısı alınırdı. [2, səh. 155] 

Sovetlət İttifaqı dağılandan və müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi 
həyatında kəskin dəyişikliklər baş verdi, dövlət mülkiyyəti ilə yanaşı xüsusi mülkiyyət, özəl sektor inkişaf 
etməyə, bazar iqtisadiyyatının tətbiqinə başlanıldı. Məhz bundan sonra dövrün tələblərinə uyğun olaraq 

sosiologiya elmində müəyyən irəliləyişlər baş verdi. Müxtəlif sahələrdə sosioloji tədqiqatlarla məşğul olan 
mərkəzlər yaradıldı. Bunlara misal olaraq Azərbaycan Sosioloqlar Birliyi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzini 
nümunə kimi göstərə bilərik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 aprel 2019-cu il tarixli fərmanı ilə 
İctimai münasibətlərin inkişaf dinamikasını sistemli təhlil edilməsi, bu sahədə mövcud tendensiyaların 
müəyyənləşdirilməsi və dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması, həmin dəyişikliklərin cəmiyyətə mümkün 
təsirlərinin araşdırılması, müasir informasiya texnologiyaları və elmi yanaşmalar tətbiq etməklə ictimai fikrin 
öyrənilməsinin və sosial tədqiqatlar aparılmasının təmin edilməsi, həyata keçirilən elmi-analitik təhlilin 

nəticələrinin dövlət orqanlarına təqdim edilməsi məqsədi ilə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi yaradıldı. Mərkəzin 
direktoru millət vəkili Zahid Orucdur. Mərkəzin məqsədi və fəaliyyət dairəsi kifayət qədər genişdir. Buraya 
Azərbaycan Respublikasında sosial tədqiqat, təhlil və proqnozlaşdırmaq, dövlət və cəmiyyət arasında 
qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını təhlil etmək, müasir informasiya texnologiyaları və innovativ üsullar 
vasitəsilə rəy sorğuları keçirmək, ictimai fikri öyrənmək, təhlil etmək və təkliflər vermək, elmi araşdırmalar 
aparmaqvə bu sahədə dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək, dövlət tərəfindən verilən qərarların, görülən 
tədbirlərin mümkün təsirlərinə dair sosial tədqiqatlar aparmaq, ictimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif 

mövzularda ictimai dinləmələr, debatlar keçirmək, bu sahədə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq 
etmək, geniş müzakirə platformaları qurmaq və onları idarə etmək daxildir. [3] 

Vətəndaş cəmiyyəti də sosiologiyanın inkişafında böyük rol oynayır. 03 may 2006-cı ildə keçirilmiş 
Azərbaycan Sosioloqlarının Birinci qurultayında Azərbaycan Sosioloqlar Birliyi yaradıldı. Sırasında çoxsaylı  
sosioloqları birləşdirən bu qurum həm də xaricdəki analoji sosioloji cəmiyyətlərlə əməkdaşlıq edir, 
beynəlxalq konfranslarda fəal iştirak edir. Eləcə də 2005-cı ilin dekabr ayında Türkiyənin İzmit şəhərində 
Türk dünyası sosioloqlarının I qurultayı keçirildi və bununla da qloballaşma dövründə türk toplumlarının 

qarşılıqlı münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, habelə türk dünyasının sosial-iqtisadi problemləri, mədəni 
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inteqrasiya və əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə olunması məqsədilə Azərbaycanın da yaxından fəaliyyət 
göstərdiyi Türk Dünyası Sosioloqlar Birliyi (TDSB)yaradıldı. Sosiologiya elmləri doktoru, professor, 
Üsküdar Universitetinin Sosiologiya kafedrasının müdiri Əbülfəz Süleymanov Azərbaycan Sosioloqlar 
Birliyinin sədri, həmçinin TDSB-nin vitse-prezidentidir. Birliyin yaranması çox ciddi addımdır və bu, digər 
elm sahəsində çalışan elm adamları üçün də faydalı ola bilər.Qloballaşmanın geniş yayıldığı bir dövrdə türk  

dünyası ölkələri arasındaki tarixi və mədəni bağlılığı müzakirə etmək, dövlətlərarası münasibətləri qoruyub  
saxlamaq və inkişaf etdirmək üçün elm adamları böyük işlər görməlidirlər.[4] 

Azərbaycan Respublikasında sosiologiya elmi müstəqillik əldə edildikdən sonra fənn kimi tədris edilir. 
Cəmiyyətimizin dinamik sosial inkişafı, sosial-siyasi, demokratik islahatların həyata keçirilməsi əhalinin, 
xüsusən gənclərin sosiologiya elminə yiyələnməsi tələbatını və zərurəti getdikcə artırır. 

Son illərdə sosial problemlərin həm nəzəri, həm praktiki şəkildə öyrənilməsi sahəsində aparılan elmi 

araşdırmaların sayının xeyli artması iləyanaşı hazırda AMEA-da, Bakı Dövlət Universitetində (artıq 30 ildir), 
Sumqayıt Dövlət Universitetində sosiologiya sahəsində səmərəli fəaliyyət planıuğurla həyata keçirilir və 
sosiologiya ixtisası üzrə kadrlar hazırlanır. 

Azərbaycanda Sosiologiyanın inkişafı barədə danışarkən onun tarixinə nəzər yetirməmək olmaz. 
Sosioloji bilik ənənələrinin formalaşması Azərbaycan tarixinə bir dirçəliş dövrü kimi daxil olan orta  

əsrlərdən (10-14 əsrlər) başlamışdır. Əbülqəsən Bəhmənyar (993-1066), Nizami Gəncəvi (1141-1209), 
Siracəddin Urmavi (1198-1283), Nəsirəddin Tusi (1201-1274) kimi orta əsrlərin böyük mütəfəkkirlərinin 

fəlsəfi əsərlərində insanları düşündürən sosial məsələlər mərkəzi yerlərdən birini tutur. N.Gəncəvinin 
əsərlərində sosial bərabərsizlik, həmçinin dövlət idarəçiliyində hökm sürən haqsızlıq, dövlət xadimlərinin 
şəxsi keyfiyyət problemləri zamanın nöqsanı kimi xarakterizə edilmiş, ədalətli cəmiyyət, insanların azadlığı, 
şəxsiyyətə hörmət ideyaları geniş təbliğ edilmişdir[1,səh.28-29]. 

Görkəmli filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi, maliyyəçi, ilahiyyatçı, hüquqşünas, dövlət xadimi. N. 
Tusininməşhur “Əxlaqi-Nəsiri” əsərində dövrün sosial problemləri öz əksini geniş tapmışdır. Vətəni Avropa  
sayılsa da, sosiologiyanın funksionalizm müddəaları məhz N. Tusininəsərlərində irəli sürülmüşdür. Onun  

müasir cəmiyyətdə ailənin və dövlətin idarə edilməsi metodları ilə əlaqəli sosioloji baxışları bu gün də öz  
aktuallığını itirməmişdir[5]. 

Orta əsrlərin məşhur filosofu Siracəddin Urməvinin fəlsəfi və sosioloji əsərlərində də sosial 
problemlərə, feodal cəmiyyətin sosial təbəqələşməsinin xüsusiyyətləri ilə yanaşı mülkiyyət formalarına, 
hüquqi münasibətlərə də böyük diqqət yetirilmişdir. 

XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanın sosial mühitindəki problemlər və onların yarama səbəbləri 

M.F.Axundov, A.Bakıxanov, C.Məmmədquluzadə və digər mütərəqqi düşüncəli ziyalıları ciddi narahat 
edirdi. Belə vəziyyətdən yaxa qurtarmaq üçün xalqın maarifləndirilməsi, cəmiyyətin inkişaf etdirilməsi 
onların əsərlərinin əsas leytmotivini təşkil edir. XIXəsrin sonu - XX əsrin birinci yarısında romantizmin 
nümayəndələri olan M.Hadi, H.Cavid, A.Şaiq və başqalarının əsərlərində cəmiyyətin sosial problemləri, 
ictimai şüur və fərdi azadlıq məsələləriöz əksini tapmışdır. [1.səh.29-30] 

Sosioloqların fikrincə, problemsiz həyat olmadığı kimi, problemsiz cəmiyyət də yoxdur. İnkişafda olan 
və keçid dövrünü yaşayan cəmiyyətlərdə isə müəyyən sosial problemlərin olması təbiidir.  Bu da dövlətin 
iqtisadi vəziyyətinin zəif olması, insanların öz gündəlik ehtiyaclarını ödəmək imkanının olmaması ilə 

bağlıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın üzləşdiyi problemləri yada salaq. Mərkəzləşmiş 
iqtisadiyyatın dağılması müttəfiq respublikalarda bütün sahələrin qısa müddət ərzində tənəzzülünə səbəb 
oldu. Bir tərəfdən süni şəkildə yaradılmış Dağlıq Qarabağ problemi, Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğalı,  
digər tərəfdən isə dövlətin idarə olunmasında baş verən nizamsızlıq bu tənəzzülü daha da dərinləşdirdi, 
ölkəni bürüyən işsizlik, yoxsulluq isə əhalinin həyat səviyyəsinin acınacaqlı hala düşməsi ilə nəticələndi. 

1993-1994-cü illərdən başlayaraq həyata keçirilən siyasi, iqtisadi, hüquqi islahatlar, dövlət 
idarəçiliyində qanunların möhkəmləndirilməsi, ölkədə sabitliyin bərqərar edilməsi, xarici təzyiqlərə 

baxmayaraq Əsrin Neft Müqaviləsinin imzalanması ilə yeni maliyyə resurslarının əldə edilməsi Azərbaycanı  
böhran vəziyyətindən qurtularaq sürətli inkişaf mərhələsinə keçməyə geniş imkanlar yaratdı. Bu da 
insanların yaşayış şəraitinin, rifah halının yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun artırılmasına, yoxsulluğun 
azaldılmasına yönəldilmiş sosial müdafiə tədbilərinin davamlı şəkildə icrasına şərait yaratdı. Həyata 
keçirilən sistemli iqtisadi, sosial siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan regionun lider dövlətinə, dünyada 
sürətlə inkişaf edən, çox parametrlərə görə qabaqcıl ölkələrdən birinə çevrilib. Məhz əldə edilmiş iqtisadi 
imkanlar sayəsində ölkəmizdə müasir silahlarla silahlanmış, böyük hərbi qüdrətə malik ordu yaradıldı və 44 

günlük Vətən Müharibəsində 30 illik problemə son qoyuldu. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpası və yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər öz yurdundan zorla qovulmuş təxminən  
700 min nəfər insanın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına inkan yaradacaqdır. 
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Sözsüz, hazırda Azərbaycanda bir sıra sosial problemlər mövcuddur və sosiologiyanın əsas vəzifəsi bu 
istiqamətdə sosioloji təhlil aparmaqla onları müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bu gün baş verən əhalinin xeyli 
hissəsinin urbanizasiya proseslərinə cəlb olunması, kütləvi şüurun kosmik sürətdə dəyişməsi, əhalinin 
demoqrafik tərkibinin dəyişməsi və bu kimi sosial proseslərin sürəti heyrətləndiricidir. Təhsilə, səhiyyəyə,  
həssas təbəqədən olan, sosial cəhətdən zəif müdafiə olunan insanların sosial müdafiəsindəki problemlərin 

sosioloji tədqiqi, mənəvi dəyərlərin orientasiya baxımından təhlili, ailələrdə baş verən dəyişikliklərin 
izlənməsi və s. sosial problemlər qarşıda duran məsələlərdir. Bütün bu proseslərin sosioloji baxımdan 
davamlı olaraq tədqiqi, reallığın üzə çıxarılması və əngəllərin aradan qaldırılmasıcəmiyyətin inkişafı 
baxımından zəruridir. Bu məqsədlə yeni sosial tədqiqatlar mərkəzlərinin yaradılması, sosioloji tədqiqatların 
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, bu işə mütəxəssislərlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının cəlb 
edilməsi də məqsədəuyğundur. 

Müasir ailə münasibətləri üzrə son illərdə aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, statistikaya görə digər 

ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda insanların ailəyə bağlılığı daha güclüdür. Tələbələr arasında aparılan 
“Universitetin sonuncu kurs tələbələrinin ailə haqqında düşüncələri” ilə bağlı tədqiqat zamanı gənclərin 90  
faizi ailə institutunu əhəmiyyətli hesab edir və quracağı ailə haqqında müsbət fikirlər bəyan edirlər. 
Gələcəyin təminatı olan gənclərin ailəyə dəyər verməsi çox əhəmiyyətlidir. Gənclərin övlad sahibi olmağa  
müsbət münasibəti də demoqrafik baxımdan başqa ölkələrdə özünü biruzə verən təhlükənin bizim üçün 
gündəmdə olmayacağından xəbər verir. Buna baxmayaraq, ökəmizdə ailə institutunda bəzi mənfi meyillərin 

özünü büruzə verdiyi də bir həqiqətdir. Xüsusilə, son zamanlar boşanma faizinin artması, bu məsələyə liberal  
yanaşmanın çoxalması ciddi düşünməyi və bu sahədə təcili tədbirlərin görülməsini tələb edir.Qərb 
ölkələrində də ailə institutunin zəifləməsinin əsas səbəbi bu cür meyillərlə bağlıdır. Buna görə də məsələyə  
diqqət artırılmalıdır. Çünki ailələrin dağılmasından ən çox uşaqlar zərər çəkir, onlar özlərinə inamı itirirlər, 
cinayətkarlığa, hətta intihara meyillər çoxalır. Bu da cəmiyyətin dayaqlarının zəifləməsinə səbəb olur[4]. 

Nəticə. Sosioloqlar hesab edirlər ki, ölkəmizdə sosiologiya elminin inkişafı üzrə müəyyən tədbirlərin 
görülməsinə baxmayaraq, bu elmin imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə edilmir. Gənc müstəqil dövlət 

kimi Azərbaycanda da həllini gözləyən sosial problemlər qalmaqdadır və onların mütəmadi olaraq 
öyrənilməsi və həlli ilə bağlı təkliflərin irəli sürülməsi sosioloji tədqiqatların obyekti olmalıdır. Qərb 
ölkələrinin təcrübəsi sosiologiyanın imkanlarından geniş istifadə edildiyini göstərir. Ölkəmizin mövcud 
sosial vəziyyəti bu zərurətləri ortaya qoyur: sosioloji analizlərin davamlı olaraq aparılması və gələcəyə 
istiqamətlənmiş strategiyaların müəyyənləşdirilməsi. Cəmiyyətimizdə sosiologiya elmi və onun əhəmiyyəti  
barədə kifayət qədər məlumatın olmaması aparılan sosioloji tədqiqatların nəticələrinə marağı azaldır. Buna 
görə də sosioloji tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması zərurəti meydana çıxır. Inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət 

idarəetməsində, sosial siyasətin müəyyənləşdirilməsində sosioloqlar kadr kimi məsul sahələrdə çalışırlar. 
Lakin bizdə bu göstərici xeyli aşağıdır. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə sosiologiya elminə maraq 
göstərənlərin sayının artırılmasına nail olmaq mümkündür. Araşdırmalar göstərir ki, ixtisasca sosioloq olub  
başqa sahələrdə çalışanlar kifayət qədərdir. Bu, sosioloji təhsil sahəsində və onlardan istifadədə problemlərin 
olduğunu göstərir. 

Ümumiyyətlə, sosiologiya elmi bu gün cəmiyyətdə baş verən proseslərə vaxtındazamanın tələblərinə 

uyğun olaraq reaksiya verməyi bacarmalıdır. Dövlətin tərəqqisi və möhkəmlənməsi şəraitində milli 
sosiologiyanın inkişafı ilə bağlı yeni perspektivlər açılır. Sosioloji biliklərdən səmərəli istifadə, bu sahədəki 
tədqiqat metodlarının düzgün və məqsədyönlü şəkildə tətbiqi, elmi-praktik potensialın inkişaf etdirilməsi 
cəmiyyətin tərəqqisində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, bu istiqamətdə müvafiq dövlət strukturlarının 
və peşəkar sosioloqların məqsədyönlü şəkildə təşəbbüskarlıq göstərməsi zəruridir.Bütün bunlar 
Azərbaycanda sosiologiya elminin daha da inkişaf etdirilməsini tələb edir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Одним из основных факторов, определяющих значимость социологии как науки – это ее роль в 
исследовании, определении и решении социальных проблем, встречающихся в обществе в 
современное время. Данная статья об истории социологии, о ее текущей ситуации, преподавании, 
актуальных проблемах и использовании ее научных возможностей. Наряду с претворением в жизнь 
мероприятий, связанных с развитием социологии в нашей стране, в статье также затрагиваются 

вопросы необходимости социологии, существующих недостатков в этой области и пути их решения.  
С этой целью отмечается целесообразность создания новых центров социологических исследований, 
расширения их сферы, привлечения к этой работе совместно со специалистами институтов 
гражданского общества. 

Ключевые слова: общество, независимость, развитие, текущая ситуация, необходимость. 

 
ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT FEATURES OF SOCİOLOGY İN THE YEARS 

OF İNDEPENDENCE İN AZERBAİJAN 

 
In the modern world the special role of sociology is exploration, definiton and resolution of social 

problems. The article provides the history of sociology, teaching of the science at universities, using of  

opportunities of sociology and actual social problems. The article also provides beside the realization of 
events on sociological progress in our country, there are the available shortages, neccesities and resolution 
ways of them. For that reason there is noticed the creation of sociological research centers, extension of 
research centers’ scope, to enlist of professionals and civil society institutions to this work. 

Key words: society,independence,development, available situation, neccesity. 

 

 

COVID-19 PANDEMİYASI ŞƏRAİTİNDƏ MEHMANXANA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN 

FƏALİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI 
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Xülasə. Məqalədə COVID-19 pandemiyası şəraitində mehmanxana müəssisələrinin həssaslığına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən meyarlar nəzərdən keçirilmişdir. Yüksək aqressiv ətraf mühit şəraitində  
gəlirlərin artırılmasına və, bunun nəticəsi olaraq, rəqabətqabiliyyətliliyinin və həyatda qalma uğrunda 
mübarizənin gücləndirilməsinə yönəlik mehmanxana müəssisələrinin əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən 
edilmişdir.Müəllif əsas diqqəti Azərbaycanda pandemiyanın mənfi təsirlərinin azaldılması və qonaqpərvərlik  
sənayesində böhran vəziyyətinin yumşaldılması üçün tətbiq edilən innovativ qərarların üzərində cəmləşdirir. 

Açar sözlər: mehmanxana sənayesi, pandemiya, antiböhran tədbirləri, innovasiyalar, 

rəqəmsallaşdırma 

COVID-19 pandemiyasıdünya iqtisadiyyatına son dərəcə nəhəng və əhəmiyyətli təsir göstərmişdir, 
daha çox zərər çəkmiş sahələr sırasında isə qonaqpərvərlik sferası yer alır.Bütövlükdə səyahətlər, səfərlər, 
ölkədə və dünyada biznes fəallığının inkişafından asılı olan mehmanxana biznesi böhran mərhələsinə qədəm 
qoymuşdur. 

Karantin tədbirlərinin bərpası münasibətdəqeyri-müəyyənlik, yüklənmənin aşağı düşməsi, kütləvi 

tədbirlərin ləğv edilməsi və turistlərin sayının azalması şəraitində mehmanxana müəssisələri belə bir 
vəziyyətdə sonradan necə fəaliyyət göstərə biləcəklərini aydın başa düşməlidir. 

Nəhəng zərərlər reallığında otel üçün həyatda qalmağın yeganə imkanı – öz gəlirlərinin idarə olunması 
üzrə ciddi adaptiv antiböhran proqramının işlənib hazırlanmasıdır. 

mailto:nurayka_91@mail.ru


268  

Koronavirus pandemiyası şəraitində mehmanxana müəssisələrinin həssaslıq dərəcəsini əhəmiyyətli 
şəkildə artıran meyarları qeyd etmək lazımdır: 

- hakimiyyətin göstərişi əsasında mehmanxanaların bağlanılmasının labüdlüyü; 
- qonaqların tamamilə olmaması nəticəsində mehmanxanaların bağlanılmasının qaçılmaz olması; 

- mehmanxanaların hərtərəfli xidmətlər kompleksinin təqdim edilməsi; 
- yerləşmə (meqapolislərdə əcnəbi turistlərin axını əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür); 

- mehmanxanaların yüklənməsinin çarter reyslərinin mövcudluğundan asılılığı; 
- mülkiyyətçilərdən icarəyə götürülməsi müqabilində ödənilən təsbit olunmuş icarə haqqı və s.[7/ 

s.100] 
Mehmanxana xidmətlərinindünya bazarı 2020-ci ilin mart ayından etibarən, yəni pandemiyanın 

başlanğıcından özünün tarixi minimumunu nümayiş etdirmişdir. 
Pandemiya şəraitində söhbət, ilk növbədə, həddindən artıq mənfəətin əldə olunmasından deyil, həyatda 

qalmaq imkanından və biznesin bağlanılmasına yol verməməkdən gedir. 
Yüksək aqressiv ətraf mühit şəraitində gəlirlərin artırılması məqsədilə otellərə aşağıdakı tədbirlərin 

görülməsi tövsiyyə olunur: 
- xərcləri azaltmaq və əməliyyat proseslərini dəyişmək üsullarının axtarışı; 
- xidmətlərin göstərilməsi və onların keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində xüsusi antiböhran 

proqramlarının işlənib hazırlanması; 
- təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi və biznes-proseslərin adaptasiyası; 
- antiböhran qiymət qoyulma strategiyasının seçilməsi; 
- razılaşdırılmış dinamik və kontrakt tarif planlarının hibrid cədvəlinin yaradılması; 

- bazarın bərpa edilməsi zamanı marketinq strategiyasının və marketinq hərəkətlərinin ardıcıllığının 
işlənib hazırlanması, seqmentləşmənin optimallaşdırılması; 

- otelin gəlirliliyinin əlavə mərkəzləri üçün kapitallaşmanın idarə olunmasında antiböhran 
prinsiplərinin tətbiq edilməsi.[4] 

Bu şərtlərin yerinə yetirilməsi zamanı mehmanxana müəssisələri pandemiya şəraitində öz 
kapitallaşmasının artırılması və, nəticəsi kimi, rəqabətqabiliyyətliliyinin və həyatda qalma imkanlarının 

gücləndirilməsi üçün daha yüksək şanslara malikdir. 
Yaranmış vəziyyətdə mehmanxana biznesində səriştəli qiymət qoyulma prosesiin əhəmiyyətini lazımi 

səviyyədə qiymətləndirməmək olmaz.Turistlərin qıtlığı səbəbəindən bir çox mehmanxana 10%-dən 15%-dək 
qiymətləri aşağı salmaq və ən müxtəlif xüsusi təklifləri işləyib hazırlamaq məcburiyyətində qalır. [6. s.101] 

İlk növbədə, mehmanxanalar öz təkliflərin dəyərliliyini artırmalı, endirimlərlə bağlı ifrata varmamalı, 
düşünülmüş perspektivli seqmentasiyanı işləyib hazırlamalıdır. 

Yaranmış şəraitdə qiymət qoyulması prosesi rəqiblərin tarif səviyyəsinə səmtləşməklə aparmaq 

lazımdır. 
Bu aspektdə aşağıdakı strategiyaları qeyd edə bilərik: 
- “qaymağın alınması”. Təklifin dəyərliliyinin artırılması prinsipinə əsaslanan strategiya. 
Bu strategiyanı seçmiş mehmanxana menecerləri öz rəqiblərinin istifadə etdikləri ilə müqayisədə daha 

yüksək qiyməti müəyyənləşdirdikcə, bununla yanaşı, əlavə xidmət, misal üçün, erkən vaxtlarda qəbulu, 
sauna və s. xidmətləri təklif etməlidir. 

Sözügedən bu strategiya o halda məhsuldar olacaq ki, əgər mehmanxanıb yüksək reytinqi və 
müştərilərin müsbət rəyləri vardır. 

- “uyğunluq”.Bu strategiyanın tərəfdarları rəqibin qiymətinə uyğun bir qiymət təklif edə bilərlər, bu 
zaman minimal tarif məhdudiyyətlərlə təyin edilir, standart tarif isə ləğv edilmənin çevik şərtləri olduğu 
halda daha baha qiymətə müəyyənləşdirilə bilər. Əgər otel artıq müştərinin xoşuna gəlibsə, və qiymət 
cəlbedici görünübsə, qonaq ləğv etmənin daha sərt şərtlərinə razılıq verə bilər. 

- “ətraf və qələbə”. Bu strategiyanın tərəfdarları olan menecerlər minimal qiymət təyin edirlər, 
məhdudiyyətlər isə rəqibin standart qiyməti ilə müqayisədə bir qədər aşağı olur, məhdudiyyətsiz tarif isə 
onun tərəfindən bir qədər yüksək müəyyən olunur.Ağır rəqabət mübarizəsi şəraitində biznes-fəaliyyətinin 

reallaşdırılması zamanı belə metod özünü yaxşı tərəfdən göstərmişdir. Həmin strategiyadan istifadə 
olunduğu zaman menecerlərdə belə bir şans yaranır ki, bu zaman apqreydlərin (otel nömrəsinin 
kateqoriyasının pulsuz artırılması) və apseylərin (kiçik ödəniş müqabilində yüksək kateqoriyalı nömrənin 
təklif edilməsi) fəal şəkildə istifadə olunması taktikası vasitəsilə, yaxud əlavə xidmətin göstərilməsi köməyi 
ilə qonağı əlavə xərclərin sərf edilməsinə cəlb etmək mümkün olur. 

Böhran dövründə bronlanmaların artımı son anda müşahidə olunur, beləliklə, son anda xidmətləri 
bronlayan qonaqlara xüsusi şərtləri təklif etməyin mənası var. 
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Qiymət siyasətinin dəyişməsinə aid olmayan belə tədbirlərdən əldə olunan əlavə gəlir böhranlı 
vəziyyətdə, əlbəttə ki, heç zaman artıq sayıla bilməz. 

- “badalaq”. Bu strategiyanın tərəfdarları rəqibin tarifinə uyğun gələn standart tarif müəyyən edir, 
ancaq müəyyən məhdudiyyətli minimal tarif bir qədər aşağı həddə təyin olunur.Lakin həmin strategiya 

rəqiblərdən cavab almaq, onlar tərəfindən tariflərin güzgü effekti şəklində mümkün azaldılması riski ilə 
müşayiət olunur. 

Bu halda mehmanxana menecerləri bütün tarifləri rəqibin tariflərindən daha aşağı həddə 
müəyyənləşdirir.Bu strategiyanı kifayət qədər təhlükəli, qiymət müharibələrin və dempinqlərin 
başlanılmasını şərtlənridən hesab edirlər. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, böhrandan çıxma mərhələsində təkcə otellərin nömrə fondundan 

deyil, həmçinin otelin digər gəlirlilik mərkəzlərindən də əldə olunan gəlirlərin artırılması üçün qiymət 
qoyulması problemləri ilə vaxtlı-vaxtında məşğul olmaq lazımdır.Burada hər bir gəlirlilik mərkəzi üzrə 
göstəricilərin təhlilindən başlamaq lazımdır.Bu məlumatlar qiymətlərin differensiallaşdırılması və gəlirliliyin 
əlavə mərkəzləri üzrə “komplimentlərin” tətbiqi üçün əsasə çevriləcək.Belə təcrübə böhrandan çıxma 
dövründə otelin kapitallaşmasını əhəmiyyətli surətdə artırmağa kömək edəcəkdir.[3] 

Mehmanxana tərəfindən hansı strategiya seçildiyindən asılı olmayaraq, bazarda qiymətlər səviyyəsini  
müstəqil surətdə müəyyən etmək daha əlverişlidir, çünki başqa mehmanxanaların təyin etdiyi qiymətlərin 
ardınca düşmək çox da uğurlu qərar deyil.Özünün qiymət seqmentində qiymətlərin öz tərəfindən təyin 

edilməsinə nail olmaq üçün daim servisin keyfiyyəti, vizual kontent üzərində çalışmaq və qonaqların rəyini 
fasiləsiz şəkildə izləmək lazımdır. 

COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu böhran göstərmişdir ki, fəaliyyətdə çevikliyi nümayiş 
etdirmədən və ancaq təsbit olunmuş tariflərdən istifadə etməklə rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlamaq 
qeyri-realdır.Bu gün mehmanxana müəssisələrinə dinamik qiymət qoyuluşu sərgiləmək lazımdır, çünki məhz 
qiymət müştəri tərəfindən mehmanxananın seçim amillərindən biridir. 

Ümumdünya turizm təşkilatı (UNWTO) 4-6 il ərzində bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan 
sonra dünya turizminin bərpasını proqnozlaşdırır. 

Yerli turizm sənayesinin mümkün qədər tez bir zamanda özünə gəlməsi üçün həm dövlət, həm də 
sahibkarlıq strukturları tərəfindən səylərin göstərilməsi lazımdır.Yalnız qeyri-standart innovativ qərarların 

işlənib hazırlanması qonaqpərvərlik sənayesinin sabitləşməsinə və müvəffəqiyyətlə bərpasına səbəb ola bilər.  
Azərbaycanda pandemiyanın törətdiyi mənfi fəsadların təsirinin azaldılması və qopnaqpərvərlik 

sənayesində böhran vəziyyətinin yumşaldılması məqsədilə tətbiq edilən innovativ qərarlar aşağıdakılara 

istiqamətləndirilməlidir: 
– yeni bazarlara çıxışın əldə olunmasına; 
- yeni mehmanxana məhsulunun (xidmətinin) yaradılmasına; 
– innovativ rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə; 
– marketinq sferasında innovativ qərarlara, habelə turizm və mehmanxana xidmətlərinin irəli 

çəkilməsinə; 
–qonaqpərvərlik sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin strukturunda təşkilati dəyişikliklərin 

aparılmasına; 
– qonaqpərvərlik sənayesinin müəssisələrində çalışan işçi personalının idarəçiliyində innovasiyaların 

tətbiqinə; 
– mehmanxana biznesinin idarə olunması sistemində dəyişikliklərin aparılmasına.[4.s.12] 
İnnovasiyaların yuxarıda adları qeyd etdiyimiz, demək olar ki, bütün tipləri pandemiya səbəbindən 

yaranmış müasir böhran şəraitində öz tətbiqini tapa bilər. 
Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, xaricdə dincəlməyin mümkünsüzlüyü ölkəmizdə daxili  

turizmin inkişafına səbəb olacaqdır.Ölkədə otellərin yüklənməsində müsbət dinamika daxili turizm 
məhsulunun yaradılması və inkişafı prosesinə fəal surətdə cəlb edilmiş müəssisələr tərəfindən əldə edilə 

bilər.Getm turizmi bazarında işləyən turpoeratorlar daxili turizm bazarına daha diqqətlə fikir verməli və 
daxili turizm üzrə təklifləri genişləndirməlidir. 

Baş vermiş pandemiya iqtisadiyyatın rəqəmsallaşmasına və transformasiyasına güclü təkan 
vermişdir.Qlobal rəqəmsallaşma yeni qonaqpərvərlik siyasətinin əsasını təşkil etmişdir.[2] 

Gerçək reallıqda Azərbaycanda mehmanxana biznesi sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin 
böyük əksəriyyəti kütləvi şəkildə dicital-texnologiyaların tətbiqini özünə hələlik rəva görə bilmir, bu 
prosesin qarşısını alan amillər sırasında aşağıdakıları göstərə bilərik: 

• maliyyə-iqtisadi amilləri (qənaqpərvərlik sferasının orta və kiçik biznesi üçün fəaliyyətin 
rəqəmsallaşmasına əhəmiyyətli vəsaitləri yatırmaq kifayət qədər çətindir, onların dəstəklənməsi üçün istifadə  
edilə biləcək güzəşt və proqramlar bu istiqamətdə nəzərdə tutulmamışdır); 
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• normativ-hüquqi amilləri (rəqəmsal məkana keçidin reallaşdırılması zamanı subyektlərin qarşılıqlı 
fəaliyyətini reqlamentləşdirən dəqiq normativ-hüquqi sahənin olmaması, o cümlədən, fərdi məlumatların 
qorunması, təqdim edilmiş informasiyanın akkauntlarının həqiqiliyinə nəzarət olunması); 

• ölkənin rəqəmsal məkanına inteqrasiyası üçün regionların inkanlarının fərqli olması; 

• ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin aşağı olması (müasir maksimum funksional qacetlərin əldə 
edilməsi, səyahətlərdə ödənişli kontentin və rouminq xidmətlərinin istifadə imkanlarının olmaması); 

• əhalinin rəqəmsal savadsızlığı (bəzi insanlar rəqəmsal texnologiyaların imkanları barədə xəbərsizdir 
yaxud onların bilgiləri olduqca səthidir).[5] 

Lakin mehmanxana biznesi ölkəmizdə və dünyada böyük sürətlə inkişaf edir, rəqabət qaydaları daha 
da sərt olmağa başlayır, bu da mehmanxana müəssisələrini dicital-texnologiyalarını tətbiq etməyə sözün əsl 

mənasında vadar edir. 
Pandemiya dövründə istisnasız olaraq bütün mehmanxana müəssisələri tələbatın kəskin azalması və  

kütləvi ləğv edilmə vəziyyətinə düşmüş, reklam və marketinq büdcələrinin ixtisar edilməsi zərurəti ilə üz-üzə 
qalmışlar.Lakin, sahibkarlıq fəaliyyətində yüksək rəqabətqabiliyyətliliyinin və effektivliyin təmin edilməsi  
üçün müasir mehmanxana müəssisələrinə innovativ marketinq tenologiyaları və metodları tətbiq etmək 
lazımdır. [1. s,112] 

Mehmanxana sənayesində effektiv sahibkarlığın əlamətlərindən biri işçi personalının idarə olunması  
sahəsində innovativ qərarlarıın fəal surətdə tətbiqidir.[1] 

Göründüyü kimi, tədqiq etdiyimiz sferada innovativ yanaşma təkcə mehmanxanaların yenilənmiş 
maddi-texniki bazasının istifadə olunması çərçivəsində yaxud mehmanxana məhsulunun irəli çəkilməsinin 
prinsipcə fərqli forma və meydançaların yaradılmasında deyil, həmçinin artıq mövcud olan biznesin idarə 
edilməsində də mümkündür. 

Beləliklə, qeyri-müəyyənliklər şəraitində Azərbaycanın mehmanxana müəssisələri ciddi antiböhran 
fəaliyyət proqramına malik olmalı, bu proqram pandemiyanın mənfi fəsadlarının təsirinin azaldılmasına və  
böhran vəziyyətinin yumşaldılmasına istiqamətlənməli, həmçinin sabitləşməyə və ölkəmizdə qonaqpərvərlik 

sənayesinin uğurlu bərpasına səbəb olan qeyri-standart innovasiya həllərini ehtiva etməlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИCOVID-19 

 
В статье рассмотрены критерии, оказывающие существенноевлияние науязвимостьгостиничных 

предприятий в условиях пандемии COVID-19. Определены основные направления деятельности 
гостиничных предприятий ориентированных на повышение доходов в условиях 
высокоагрессивнойокружающейсреды. и как следствие, на усиление конкурентоспособности и 
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выживаемости. Автор акцентирует внимание на инновационных решениях, применяемых для 
уменьшения влияния негативных последствий пандемии и смягчения кризисной ситуации в 
индустрии гостеприимства в Азербайджане. 

Ключевые слова: гостиничная индустрия, пандемия, антикризисные меры, инновации, 

цифровизация 

 
SUMMARY 

 

IMPROVING HOTEL OPERATIONS IN PANDEMIC CONDITIONS COVID-19 

 

The article considers the criteria that have a significant impact on the vulnerability of hotel enterprises 
in a pandemic. COVID-19 The main directions of activities of hotel enterprises focused on income increase 
in conditions of highly aggressive environment are defined. and consequently, increasing competitiveness 
and survival. The author focuses on innovative solutions used to reduce the impact of the negative 
consequences of the pandemic and mitigate the crisis situation in the hospitality industry in Azerbaijan. 

Key words: hotel industry, pandemic, anti-crisis measures, innovations, digitalization 
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Xülasə. Regional ümumi daxili məhsul, iqtisadi aktivlik səviyyəsi, regional məşğulluq və işsizlik  

nisbəti, orta regional əmək haqqı kimi regional inkişafın ilkin sosial-iqtisadi göstəriciləri qiymətləndiriləcək. 
Azərbaycanda səmərəli regional struktur siyasətində hər bir regionda sənaye ilə kənd təsərrüfatı, xüsusilə 
kənd təsərrüfatı ilə emal sənayesi, real sektorda qeyri real sektor arasında, habelə ixtisaslaşmış sahələrlə  
köməkçi-xidmətedici sahələr arasında nisbət məsələsinə, istehsal və sosial infrastrukturun hər ibr regionun 

konkret şəraitinə uyğun olaraq inkişafı məsələsinə xüsusi diqqət verilməlidir. 
Açar sözlər: region, sosial, regional siyasət, iqtisadi siyasət, sosial-iqtisadi inkişaf 

Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan üçün də inzibati-ərazi bölgüsü, özünəməxsus 
xüsusiyyətlərə malikdir. 

Bir tərəfdən, bu vəziyyət, bənzərsiz bir iqlim və ətraf mühit də daxil olmaqla bir sıra obyektiv 
səbəblərlə əvvəlcədən müəyyən edilmişdir və böyük bir ərazi genişlənməsi və təbii-qaynaq potensialında 
əhəmiyyətli bir fərqlilik yaradır. Digər tərəfdən, regional siyasətin dağıdıcı təsirləri son iki və ya üç onillikdə  

tətbiq olunan həyat səviyyəsi və keyfiyyəti arasındakı fərqlərin gücləndirilməsi, istehsal kompleksinin 
səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur və ayrı-ayrı bölgələrin iqtisadi potensialından az istifadə olunur. 

Lakin sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin başqa tərkib hissələrindən (maliyyə, pul-kredit, sosial siyasət, 
ekoloji siyasət, sənaye siyasəti və i.a.) fərqli olaraq regional siyasət kompleks xarakter daşıyır, bütövlükdə 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf siyasətini region miqyasında əks etdirir. Bu səbəbdən sosial-iqtisadi inkişaf 
siyasətinin hər hansı növünə nisbətən regional siyasət mürəkkəbdir, onun yerinə yetirilməsinə çoxsaylı həm 
ümumrespublika xarakterli amillər, həm də regionun konkret şəraitindən irəli gələn amillər təsir 

göstərir.[1,s.40] Respublika daxili regional siyasəti mürəkkəbləqşdirən başqa bir cəhət ondan ibarətdir ki,  
müasir dövrdə regional siyasət hər bir regionun xarici bazara daha çox məhsul çıxarması, ölkənin açıq 
iqtisadiyyata keçməsi, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası şəraitində baş verir.. Digər tərəfdən xarici 
ölkələrin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycanın bütün regionlarında təsərrüfat fəaliyyəti göstərməsi üçün 
hüquqi və maliyyə-iqtisadi şərait yaradırıq. Bu, son nəticədə hər bir regionun iqtisadiyyatinin səmərəli 
inkişafına, xarici və daxili bazarın tələbatının ödənilməsinə ölkənin müdafiə mənafeyinə, təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsinə uyğun şərait yaradılmasına və sosial problemlərin ədalətlilik prinsipi əsasinda həllinə 

yönəldilməli olan mürəkkəb bir prosesdir.Burda regional siyasət, iqtisadiyyatın sahə və ərazi quruluşunun  
təkmilləşməsi bir tərəfdən regionların inkişafinin praktiki problemlərinin həlli ilə əlaqədardırsa, digər 
tərəfdən və başlıcası nəzəri- metodoloji istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılması, problemin həllinin üsul və 
vasitələrinin təkmilləşməsi, yeni üsul və vasitələrin tətbiq ilə əlaqədar olacaqdır. Ölkənin regional siyasətinə 
uyğun olaraq iqtisadiyyatın regional strukturunun təkmilləşməsi siyasəti yeridilir«Hər dövrün konkret 

mailto:rsevvare@mail.ru


272  

şəraitini nəzərə almaq» üçün ümumiyyətlə, siyasət kimi, onun əsas istiqaməti olmaqla regional siyasət də  
çevik olmalıdir . Bu strateji-ümumi məqsəd ölkə regionlarının inkişafında ədalətliliyin və səmərəliliyin təmin  
olunmasıdır. Ədalətlilik -təsərrüfat fəaliyyətinin elə ərazi təşkilini nəzərdə tutur ki, ölkədə həmin dövrdə  
nəzərdə tutulan ümumi rifaha çatmaq üçün bütün regionların əhalisi eyni imkana malik olsun (yeni iş yeri  
açmaq, əmək haqqının səviyyəsi və i.a.). Səmərəlilik-ümumi milli inkişaf və rifah üçün ölkədə istehsalın 

səmərəli yerləşməsi və hər bir regionun istehsal potensialından səmərəli istifadəni nəzərdə tutur. Ədalətlilik 
və səmərəliliyin təmin edilməsi regional siyasətin bütün ölkələrə xas olan prisipial məsələsidir. [2,s.40 ]. 

Azərbaycan iqtisadiyyatinin regional inkişaf xüsusiyyətlərinə kifayət qədər bələd olan hər kəs son 80- 
90 il ərzində Azərbaycanda regional siyasətin ayrı-ayrı dövrlərdə bu ikinci məsələsinin xüsusilə aktual 
olduğunu görə bilər.Əslində regional siyasətin müvəffəqiyyəti də 1) hər bir konkret tarixi dövrdə bu siyasətin 
nə dərəcədə düzgün qurulmasından və bu dövrdə regional inkişafın vəzifələrinin nə dərəcədə düzgün 

müəyyən edilməsi və nəzərə alınmasından və başlıcası 2) Respublika üçün prioritet sahələrin inkişafının 
regionlarda prioritet təsərrüfat sahələrinin və infrastruktura sahələrinin inkişafi ilə nə dərəcədə düzgün 
əlaqələndirilməsindən asılıdır. Yalnız respublika üçün prioritet sahənin inkişafı regionlarda digər sahələrin 
inkişafini ləngitmədiyi, ən yaxşi halda onların inkişafına şərait yaratdığı hallarda regional siyamətdə 
ədalətlilik və səmərəlilik təmin oluna bilər.Regional siyasətin çevikliyi, iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinin 
inkişafının regionlarda iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı ilə düzgün əlaqələndirilməsi baxımından 
Heydər Əliyevin 70-80-ci illərdəki və müstəqillik illərindəki siyasəti diqqəti daha çox cəlb edir. Bu Heydər 
Əliyevin 9-cu və 10-cu beşillik dövründə və sonrakı illərdə yeritdiyi sosial-iqtisadi inkişaf və regional 

struktur siyasətində özünü çox aydın surətdə göstərmişdir. Lakin bir qayda olaraq, məlum səbəblər üzündən 
keçmiş müttəfiq respublikalarda regional siyasətdə, o cümlədən regional struktur siyasətində səmərəlilik 
məsələsi ön polana keçmiş, ədalətlilik məsələsi diqqəti kifayət qədər cəlb etməmişdir. Ədalətlilik məsələsi  
Azərbaycanın müasir regional siyasətinin daha mühüm daxili tərkib hissəsinə çevrilməli və bu istiqamətdə 
regional tədqiqatlar gücləndirilməlidir. Zəngin təbii sərvətlərə, əhalinin tarixən toplanmış zəngin istehsal  
təcrübəsinə, yüksək ixtisas və peşə yönümlü əmək ehtiyatlarına malik olan, hər bir regionu bu cəhətdən 
fərqlənən Azərbaycan kimi bir ölkədə istehsalın səmərəliliyinin təmin edilməsi düzgün struktur siyasətinin 

aparılmasını tələb edir. Uzun illər keçmiş Sovet Birliyinin təcrübəsinə uyğun olaraq Azərbaycanda regional  
siyasətin əsasən səmərəlilik prinsipi üzərində qurulmasına baxmayaraq hazırda hər bir regionda istehsalın 
strukturunda yerli imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi baxımından ciddi çatışmamazlıqlar vardır.4, s.421- 
426] 

Azərbaycanda səmərəli regional struktur siyasətində hər bir regionda sənaye ilə kənd təsərrüfatı, 

xüsusilə kənd təsərrüfatı ilə emal sənayesi, real sektorda qeyri real sektor arasında, habelə ixtisaslaşmış  
sahələrlə köməkçi-xidmətedici sahələr arasında nisbət məsələsinə, istehsal və sosial infrastrukturun hər ibr 
regionun konkret şəraitinə uyğun olaraq inkişafı məsələsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafi Dövlət Proqramları yuxarıdakı məsələlərin həllində çox 
mühüm mərhələdir. Proqramda sosial və istehsal infrastruktura sahələrinin daha sürətli inkişafı nəzərdə 
tutulur ki, bu da regional siyasətdə ədalətlilik prinsipinin ön plana çəkilməsi deməkdir. Proqramda nəzərdə  
tutulan Abşerona nisbətən digər regionların sürətlə inkişafı vəzifəsi də müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. ÜDM  
istehsalı Respublikada 10,2% artdığı halda. Digər rayon və şəhərlərin əksəriyyətində bu göstərici 17-18% 

təşkil edir. İnvestisiyanın 60%-dən az olmayaraq Bakı şəhərindən kənar şəhər və rayonlara qoyulması 
haqqında proqram göstəriciləri də müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir. Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq 
regionlarda yeni müəssisələr tikintisinə xüsusi diqqət verilir. 2004-cü ildə regionlarda 3500-ə yaxın yeni 
müəssisə və obyekt istifadəyə verilmişdir. Bunlarında 660-ı istehsal və emal müəssisə və obyektləridir. 
Bütün bunlar və digər tədbirlər Dövlət Proqramında 600 min yeni iş yerləri açmaq haqqında qarşıya qoyulan 
vəzifənin də müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. 2004-cü ildə Respublikanın regionlarında 
167 min yeni iş yeri açılmışdır, bunun da təqribən yarısı (83,7 min nəfər) daimi iş yeri hesab olunur. Yeni iş 

yerləri bir qayda olaraq Respublikanın bütün şəhər və inzibati rayonlarında açılır. 2005-ci ildə də bu proses 
müvəffəqiyyətlə davam etdirilmişdir. [3] 
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РЕЗЮМЕ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА РЕГИОНОВ 

Рзагулиева С.Д. 

Сумгаитский Государственный Университет 
 

Будут оценены предварительные социально-экономические показатели регионального 
развития, такие как региональный валовой внутренний продукт, уровень экономической активности, 
региональная занятость и уровень безработицы, средняя региональная заработная плата.. 

Эффективная региональная структурная политика в Азербайджане включает развитие 
производственной и социальной инфраструктуры в каждом регионе в соответствии с конкретными 
условиями каждого региона, и этому вопросу следует уделить особое внимание. 

Ключевые слова. регион, социальная, региональная политика, экономическая политика, 
социально-экономическое развитие 

SUMMARY 

 

ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF REGIONS 

Rzaguliyeva S.D. 
Sumgayit State University 

 

Preliminary socio-economic indicators of regional development, such as regional gross domestic 
product, level of economic activity, regional employment and unemployment rate, average regional wages,  
will be assessed. Effective regional structural policy in Azerbaijan includes the development of production 
and social infrastructure in each region in accordance with the specific conditions of each region. Special 
attention should be paid to the issue. 

Key words. region, social, regional policy, economic policy 

 

 

 
MİQRASİYA PROSESİNİN İŞTİRAKÇILARININ FƏALİYYƏTİNDƏ 

MÖVCUD OLAN PROBLEMLƏR 

Sadıqova A.N. 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Əcnəbilərin hüquqları və miqrasiya” 
şöbəsinin böyük elmi işçisi. 
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Xülasə. Məqalədə, miqrasiya prosesinin iştirakçılarının fəaliyyətində mövcud olan problemlər 
araşdırılaraq təhlil edilir. Məqalədə, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il 
tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış 

məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamədə miqrasiya proseslərinin iştirakşıları kimi tanınan bəzi hüquq 
mühafizə və dövlət orqanlara verilən səlahiyyətlərində mövcud olan problemləraraşdırılaraq təhlil edilmiş və 
hüqui cəhətdən əsaslandırılmış bir sıra təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər:miqrasiya proseslərinin iştirakçıları,əsasnamə, hüquq mühafizə orqanları, müvafiq dövlət  
orqanları, sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin “Miqrasiya proseslərininiştirakçıları” adlı 5-ci 

maddəsinin 5.0.1-ci bəndində göstərilir ki, miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında və tənzimlənməsində 
iştirak edən, habelə həmin proseslərə dövlət nəzarətini həyata keçirən dövlət orqanları miqrasiya 
proseslərinin iştirakçılardır (1, s.12). 

Müasir beynəlxal təcrübə göstərir ki, miqrasiya prosesinin iştirakçıları hesab edilən hüquq mühafizə və 
müvafiq dövlət orqanlarının birgə səmərəli əməkdaşlığı nəticəsində miqrasiyanın düzgün tənzimlənməsində 
lazımı nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. Ölkəmizdə müvafiq dövlət orqanları demək olar ki, həyatın 
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bütün sahələri üzrə birgə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Bu baxımdan müasir texnoloji inkişaf  
mərhələsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
ölkədən getməsi və ölkəyə gəlməsi, onların yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması, habelə  
vizaların verilməsi sahəsindəelektron informasiya resurslarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsiüçün 
müvafiq dövlət orqanlarının birgə fəaliyyətlərini zəruri edir. 

Bu sahədəmüvafiq dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsi, onların informasiya 
təminatı, sənədləşmə, yoxlama, sorğu və təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması prosesinin, qarşılıqlı informasiya  
mübadiləsinin və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası 
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin təşkilati-hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə “Giriş-çıxış və 
qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir 
(2). 

Bu Əsasnaməyə görə Azərbaycan Respublikasında miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində fəal 
iştirak edən və miqrasiya proseslərinin iştirakçıları funksiyasını yerinə yetirən ölkəmizin hüquq mühafizə və 
müvafiq dövlət orqanları aşağıdakılar hesab edilir: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti, 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, 

Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, 
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və s. 

Qeyd edilməlidir ki,gündəlik fəaliyyətlərində miqrasiya proseslərinin iştirakçısı funksiyasını yerinə 
yetirən bəzi dövlət orqanları o, cümlədən Azərbaycan Respublikasının Diaspora Komitəsi və Azərbaycan 

Respublikasının Həmkarlar İttifaqı Əsasnaməyə əlavə edilməmişdir. Belə ki,xarici ölkələrdə yaşayan 
Azərbaycan Respublikasının vətədaşları ilə sıx əlaqədə olub müvafiq işlər apdığına görəDiaspora 
Komitəsinin və ölkəmizdə yaşayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sosial hüquqlarının təmin 
edilməsində fəal iştirak edən Həmkarlar İttifaqı da miqrasiya proseslərinin iştirakçıları kimi sözügedən 
Əsasnaməyə əlavə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Bu məqsədlə təklif edirik ki, Azərbaycan 
Respublikasının Diaspora Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Həmkarlar İttifaqı miqrasiya 
proseslərinin iştirakçıları qismində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 

nömrəli fərmanına əlavə edilsin. 
Bu Əsasnamə ilə hər bir müvafiq dövlət orqanının fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq müəyyən 

səlahiyyətlər verilmişdir. Ancaq Əsasnamədə bəzi səlahiyyətlərin bir neçə dövlət orqanı tərəfindən icra 
edilməsinə də rast gəlinir. Məsələn, Əsasnamənin 8.1.1-ci maddəsinə görə,Sistemin mərkəzi serverlər 
kompleksinin idarə və mühafizə edilməsi səlahiyyəti Daxili İşlər Nazirliyinə verilmişdir. Halbuki, digər 
normativ hüquqi akta əsasən həmin səlahiyyətlər Dövlət Miqrasiya Xidmətinə aid olduğu bildirilir.Belə ki,  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 560 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamənin 1-ci maddəsində göstərilir ki, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti miqrasiya sahəsində dövlət siyasətini, miqrasiya  
proseslərinin idarə edilməsi və tənzimlənməsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən, hüquq-mühafizə orqanı statusu olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır 
(3). 

Fikrimizcə, Əsasnamənin 8.1.1-ci maddəsində təsbit edilmiş Sistemin mərkəzi serverlər kompleksinin 
idarə və mühafizə edilməsi səlahiyyəti məhz Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinə 

verilməsi daha düzgün hesab edilərdi. Bununla bağlı təklif edirik ki, Sistemin mərkəzi serverlər 
kompleksinin idarə və mühafizə edilməsi səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinə verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli 
fərmanına müvafiq əlavələrin edilməsi qanunauyğun hesab edilsin. 

Bundan başqa, bu Əsasnamə ilə bir səlahiyyətin ayrı-ayrı dövlət orqanlarınaverilməsində qeyri- 
konkretlik vardır. Məsələn, Əsasnaməyə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına ümumvətəndaş 
pasportlarının verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi həm Daxili İşlər Nazirliyinə 

(8.1.2.) həm də, Xarici İşlər Nazirliyinə (8.2.2.) həvalə edilmişdir. Fikrimizcə, Azərbaycan Respublikası  
vətəndaşlarına ümumvətəndaş pasportlarının ölkəmizin ərazisində Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilməsi  
milli qanunvericiliyin tələblərinə ziddir.Belə ki, “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 14 iyun 
1994-cü il tarixli 813 nömrəli Qanunun 4-cü maddəsinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü 
il 11 iyun tarixli 908 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 



275  

Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamə”nin 3.1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 
ümumvətəndaş pasportu Daxili İşlər Nazirliyinin ümumvətəndaş pasportu verən yerli orqanları (bundan 
sonra - daxili işlər orqanı) tərəfindən “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu 
Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir (2,4).Bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli fərmanında müəyyən dəyişikliklərin 

edilməsi üçün təklif edirik ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına ümumvətəndaş pasportlarının 
verilməsi və bu barədə məlumatların Sistemə daxil edilməsi səlahiyyətləri yalnız Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə verilsin. 

Bu Əsasnaməyə görə miqrasiya prosesinin iştirakçıları hesab edilən bəzi hüquq mühafizə və müvafiq 
dövlət orqanlarına çoxda böyük olmayan konkret səlahiyyətlər verilmişdir. Məsələn, Azərbaycan 

Respublikasının Prokurorluğu və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yalnız axtarışda olan, barəsində tutulma 
haqqında qərar qəbul edilən, cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan 
tədbiri seçilən şəxslər haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil 
edilməsifunksiyasının icrası tapşırılmışdır. Eləcə də,Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə 
Sistemə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlanılan şəxslər haqqında məlumatların "Sərhədkeçmə 
məhdudiyyət siyahısı"na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar aradan qalxdıqda məlumatların aktiv statusunun 
dəyişdirilməsivəzifələrin icrası həvalə edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyasına isə yalnız 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından 
çıxma məsələləri ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilən qərarlar barədə 
məlumatları Sistemə daxil edlməsi səlahiyyətləri verilmişdir. Digər dövlət qurumlarının bu məsələlərlə bağlı 
olan məlumatların Sistemə daxil edilməsinə yol verilmir. 

Beləliklə, aparılmış araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 
aprel 2008-ci il tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası 
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamədə miqrasiya proseslərinin iştirakçıları kimi 

tanınan bəzi hüquq mühafizə və dövlət orqanlara verilən səlahiyyətlərində problemlər mövcuddur. Bu 
istiqamətdə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması üçün tərəfimizdən hüquqi cəhətdən 
əsaslandırılmış bir sıra təkliflər verilmişdir. Fikrimizcə, verilən təkliflər nəzərə alınarsa sözgedən 
Əsasnamənin daha da təkminləşdirilməsinə köməklik edəcəkdir. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Садыговa А.Н. 

 

В статье исследуются существующие проблемы в деятельности участников миграционного 
процесса. В статье также рассматриваются существующие проблемы в полномочиях некоторых 
правоохранительных и государственных органов, признанных участниками миграционных процессов 

в Положении о межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе «Доступ 
и регистрация», утвержденном Указом Президента Азербайджанской Республики. № 744 от 22 
апреля 2008 г. Выдвинут ряд юридически обоснованных предложений. 

Ключевые слова:участники миграционных процессов,устав, правоохранительные органы, 
соответствующие государственные органы,список пограничных ограничений. 
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SUMMARY 

 

EXISTING PROBLEMS IN THE ACTIVITIES OF PARTICIPANTS 

IN THE MIGRATION PROCESS 

Sadigova A.N. 

The article examines the existing problems in the activities of participants in the migration process. 
The article also examines the existing problems in the powers of some law enforcement and state bodies 

recognized as participants in migration processes in the Regulations on the Interdepartmental Automated 
Information Retrieval System "Access and Registration", approved by the Decree of the President of the 
Republic of Azerbaijan. No. 744 dated April 22, 2008. A number of legally substantiated proposals have 
been put forward. 

Key words: participants in migration processes,charter,law enforcement,relevant government 
agencies,list of border restrictions 
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Xülasə. Bir çox millətlərin nümayəndələri kimi yəhudilər də uzun illərdir ki, ölkəmizin ərazisində sülh  
və əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Bir çox mənbələrdə yəhudilərin mənşəyi sami tayfaları deyə qeyd 
olunur. Samilər Aralıq dənizi sahili ölkələrinin ən qədim əhalisi hesab olunur. Belə ki, hələ eramızdan əvvəl  
IV-III minilliklərdə bu ərazilərdə qədim sami tayfaları məskunlaşmışdı. Azərbaycanlı tədqiqatçı 
Məhəmmədhəsən Vəlilinin (Baharlı) 1921-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş “Azərbaycan. Coğrafi-təbii, 
etnoqrafik və iqtisadi mülahizat” adlı kitabında Azərbaycan yəhudilərinin Assuriya padşahları tərəfindən əsir 
edilən, Assuriya və Midiyada yaşayan qədim yəhudilərin övladlarından olduğu qeyd edilib. 

Açar sözlər:Dağ yəhudiləri, mənşə, köçürülmə, Xəzərlər, Qırmızı Qəsəbə 

Bir çox millətlərin nümayəndələri kimi yəhudilər də uzun illərdir ki, ölkəmizdə sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayır. Dağ yəhudilərini Quba dialektinə uyğun olaraq “Cuhuro” və ya “Cuhud” deyə 
adlandırırlar. Hər iki terminin mənası “yəhudi” anlamına gəlir. Tarixə nəzər saldıqda şahidi oluruq ki, yerli  
yəhudilər də özlərini “Juhuro İmuni”, yəni “Şərqi Qafqaz yəhudiləri” və ya başqa adla “ivri”, “yəhudi” deyə 
adlandırıblar [4]. Rusiyada isə onlar rus dilindən tərcümədə dağ yəhudiləri anlamına gələn “Qorskie Yevrey”  

adı ilə tanınırlar. Dağ yəhudilərinə verilən bu ad onların daha çox dağlıq ərazilərdə məskunlaşması ilə  
əlaqədardır. Belə ki, daim müdafiə olunmaq məcburiyyətində qalan yəhudilər ilk əvvəllər dağlarda və dağlıq 
zonalarda məskunlaşmışlar. Onlar bir müddət indiki Qırmızı Qəsəbədən bir neçə kilometr uzaqlıqda, 
Qudyalçayın sol sahilində Kulqat adlı ərazidə yaşayıblar. Nadir şahın hücumları zamanı yerlə-yeksan edilən 
Kulqat ərazisində indi də onlara məxsus köhnə qəbir daşlarının olması vaxtilə burada yəhudilərin 
yaşamasından xəbər verir. Yəhudilərin məskunlaşdıqları ərazidəki yerli etnoslarla qarşılıqlı əlaqəsi təkcə  
onların dilinə deyil, eləcə də onların adət-ənənələrinə, həyat və məişətlərinə böyük təsir göstərmişdir. 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 gəlmişdir [10]. 
Bir çox ədəbiyyatlarda yəhudilərin mənşəyini sami tayfaları ilə əlaqələndirirlər. Belə ki, samilər Aralıq 

dənizi sahili ölkələrinin ən qədim əhalisi hesab olunur və onlar burada təxminən eramızdan əvvəl IV-III 
minilliklərdə məskunlaşmışlar[16].Yəhudilərin Tövrat dini kitabında adı çəkilən “ibri” etnonimini ivri (ivrit  
və ya yəhudi) adı ilə eyniləşdirirlər. Yəhudi termini yunanca “loudaios (Ἰουδαῖος)” kəlməsindən latın dilinə 
“iudeus” şəklində keçmiş, buradan da qədim fransız dilinə öncə “juieu”, sonra da “giu” şəklində dəyişikliyə 
uğrayaraq gəlib çıxmışdır [11]. 

Mənbələrdə Şimali Suriya və İkiçayarasında məskunlaşmış aramilər arasında yaudi tayfasının da 
yaşadığı qeyd olunmaqdadır. Ehtimal olunur ki, yəhudi adı da məhz “yaudi” terminindən formalaşıb [15].Bir 
çox mənbələrdə də yəhudilərin 3500 ildən daha çox tarixi olduğu göstərilir. Belə ki, yəhudi tarixinin 
eramızdan əvvəl XVI əsrdə patriarxlar Avraham, İshaq və Yakovdan başlandığı bildirilir. Hətta 
İkiçayarasında (Mesopotamiya) aparılmış qazıntılar zamanı eramızdan əvvəl 2000-1500-cü illərə aid 
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sənədlərdə Ur şəhərindən Avrahamın köçəri həyatı haqqında məlumatlar vardır. Bu məlumatlar Bibliyadakı  
məlumatlar ilə üst-üstə düşür. [14, s. 53-55]. İsrail xalqının və dövlətinin tam formalaşması isə daha çox 
Musa peyğəmbərin adı ilə əlaqələndirilir [15]. 

Dağ yəhudiləri isə Azərbaycan və Dağıstanda yaşayan Qafqaz yəhudilərinə deyilir. Qafqaz yəhudiləri 

adlandırılan bu qrupa, əksəriyyəti Qafqazın şərqində yaşadığı üçün Şərqi Qafqaz yəhudiləri də deyilir. Dağ 
yəhudilərinin hələ qədim çağlardan bu yana Qafqazda məskunlaşdığına və yaşadığına inanılır. Belə ki, 
inanca görə, Assuriyalılar tərəfindən eramızdan əvvəl 722-ci ildə sürgünə göndərilən 10 qəbilə bir müddət 
sonra cənub-qərbi İrandan Azərbaycan ərazisinə köç etmiş və burada yaşamışlar[7].Bir sıra ədəbiyyatlarda 
Qafqaz yəhudilərinin əksəriyyətinin Yerusəlimdə məskunlaşmaları haqqında məlumatlar da öz əksini tapır. 
1875-ci ildə yerli “HaLevanon” qəzeti bu haqda belə məlumat verir: “Qafqazdan olan yəhudi miqrantlar 

əsasən Yerusəlimdə məşkunlaşmışlar. Onlar təxminən 100 ailədir və onlar bura öz pulları ilə gəliblər. Onlar 
özlərinin kvartalını və evlərini tikiblər.” 1881-ci ildə Qubadan 300 nəfər, Dağıstandan isə 200 nəfər yəhudi 
Yerusəlimdə yaşayırdı. [12, s. 27]. 

Ümumilikdə “yəhudilər ilk dəfə Azərbaycan torpaqlarında nə vaxtdan məskunlaşmışlar?” sualına 
Azərbaycanlı tədqiqatçı, Azərbaycan Dövlət Bankının ilk müdiri, iqtisadçı, etnoqraf Məhəmmədhəsən Vəlili 
(Baharlı) hələ 1921-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş “Azərbaycan. Coğrafi-təbii, etnoqrafik və iqtisadi 
mülahizat” adlı kitabında belə cavab vermişdir: “Azərbaycan yəhudiləri, Assuri padşahları tərəfindən əsir  
edilmiş, əvvəl Assuriyada və sonra Midiyada sakin edilmiş qədim yəhudilərin övladlarındandırlar. Buradan 

yəhudilər Assuri hökmranlığının süqutundan sonra, Salmanasar şahın zamanında, indiki Azərbaycana, 
Gürcüstana və Dağıstana köçmüşdülər” [9]. 

Yəhudilərin Azərbaycana ilk gəlişi Əhəmənilər dövrü ilə əlaqələndirilir. Hələ qədim dövrdən dağ 
yəhudilərinin Azərbaycanda məskunlaşması xaricdən köçürülmələr və daxili yerdəyişmələr nəticəsində baş 
vermişdir. İlk köçürülmələr Sasani dövləti ilə (III-VII əsrlər) əlaqələndirilir. Sasanilər Xəzərsahili bölgələrin 
müdafiəsini təşkil etmək üçün imperiyanın müxtəlif yerlərindən buraya xeyli əhali köçürmüşdür. Onların 

içərisində yəhudilər də var idi. Bu proses Ərəb Xilafəti (VII-IX əsrlər), monqollar (XIII-XIV əsrlər) və 
sonrakı dövrlərdə də davam etmişdir[9]. 

Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərinin tarixi haqqında digər bir məlumata qısa nəzər yetirdiksə 
şahidi oluruq ki, onların mənşəyi haqqında məlumatlar mübahisəlidir. Artur Koestlerə (Arthur Koestler) 
görə, Xəzər xaqanlığı dağıldıqdan sonra musəvi xəzərlər Krım, Ukrayna, Macarıstan, Polşa və Litva kimi 
ölkələrin ərazilərinə yayılmışlar. Belə ki, Artur Koestler (5 sentyabr 1905, Budapeşt - 1 mart 1983 London) 
Macar əsilli ingilis yazıçısı, jurnalist və tənqidçi olub. Əsl adı Kösztler Artúr-dur. Atası Leopold Koestler, 

Şimali Macarıstana köçən bir rus yəhudi idi. Romanlar, qəzet məqalələri, sosial fəlsəfə və elm mövzularında 
bir sıra əsərlər yazıb. “Onüçüncü Qəbilə” adlı kitabında aşkenazi yəhudilərinin tarix səhnəsindən silinən 
Xəzər türklərindən törəmə olduğunu iddia etmişdir. Bu mübahisə hələ də elmi dairələrdə müzakirə olunur. O, 
“Britannica” Ensiklopediyası üçün məqalələr də yazmışdır[3]. 

Müasir dövrdə də dağ yəhudilərinin tarixi və mənşəyi barədə olduqca çox müxtəlif və mübahisəli 
fikirlər mövcuddur. Bir qisim alimlər dağ yəhudilərinin VII əsrdə yaranmış və Azərbaycan torpaqlarını da 
əhatə edən xəzərlərdən törədiyini deyirlər. Dünya alimlərinin əksəriyyəti də Şərqi Avropa  yəhudilərinin, 
hətta dünya yəhudilərinin böyük əksəriyyətinin sami irqindən olmayıb, məhz Xəzər soyundan olma ehtimalı 

üzərində dururlar. Amma bu məlumat öz təsdiqini tam tapmayıb və hələ də bu mövzu üzərində işlənilir. 
Amma onu qeyd edək ki, xəzərlərin kiçik bir hissəsi əsas yurdları olan Qafqazı heç bir zaman tərk 
etməmişlər. Bugün hələ də orada “Dağ yəhudiləri” adı altında yaşamaqdadırlar. Azərbaycanda və eləcə də 
Dağıstanda əcdadlarının məhz Xəzərlər olduğunu söyləyən musəvilərin yaşadığı bir sıra kəndlər vardır. 
Xəzərlərin böyük əksəriyyətinin isə Şərqi Avropaya köçdükləri və oradakı yəhudilərlə qaynayıb qarışdıqları 
təxmin edilir [13, s. 36].Xəzərlər 740-cı ildə bütün dünyanı şoka salaraq qədim dinləri olan Göy-Tengri 
(Tanrı) dinini tərk edib, özlərinə rəsmi din olaraq musəviliyi seçmişlər. Belə bir sual ortaya çıxır ki, onlar 

niyə o zamanın məşhur dinləri olan İslam və ya Xristianlığı deyil, məhz Musəviliyi seçdilər? Bir çox tarix 
kitabında bu seçim yalnızca Xristianlığı qəbul etdirməyə çalışan Bizansa və şərqdən daxil olmağa çalışan 
müsəlmanlara qarşı və eləcə də bu iki siyasi təzyiqdən qurtulmaq üçün atılmış strateji bir addım kimi 
dəyərləndirilmişdir. Çünki bunlardan hansı birini qəbul edərdilərsə, o dinlərin içərisində əriyib yox 
olacaqdılar. Amma Musəviliyi seçməklə üçüncü qüvvə olmağa üstünlük verdilər [13, s. 37]. 

Xəzərlərin necə musəvi olduqlarını, hətta Musəviliyi qəbul edəndən təxminən 200 il sonra varlıqlarını 
necə qoruyub saxlamaqlarını, Xəzər Kralı Cozefin (Joseph) Kordovalı yəhudi bir dövlət adamı olan Xasday 

İbn Şapruta yazdığı məktubdan, yəni “Xəzər Yazışmasından” öyrənirik. Xasday İbn Şaprut Əndəlüs 
Xəlifəsinin vəziri olmuşdur. Özü də mənşəcə bir yəhudi olan Xasday İspaniyaya gələn xorasanlı tacirlərdən 
və bizanslı səfirlərdən Şimalda bir “Yəhudi krallığının” varlığını öyrənir və həyəcanlanır. Bu yəhudilər üçün 
bir möcüzə idi. Sonradan hətta öz əsl adının da Yusif (ibri dilində Yosef) olduğunu öyrənir [13, s. 31- 
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32].Başqa bir mənbədə qeyd olunur ki, xəzərlər yəhudi dinini qəbul etmiş türk tayfaları idilər. Lakin müasir 
alimlər bu fikrə qarşı çıxaraq dağ yəhudilərinin eramızdan əvvəl Assur və Babil işğalı zamanı əsir 
götürülmüş yəhudilər olduğunu qeyd edirlər. Yəhudi dini kitablarında göstərilir ki, Samirə şəhərinin Assurlar 
tərəfindən işğal olunması nəticəsində burada olan yəhudilər Assuriyanın Qalaxa ərazisində, Haburə, Qozan 
çayı sahillərində və Midiya dağlarında, indiki Cənubi Azərbaycan ərazisində yerləşdirilir [8]. 

Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərinə gəldikdə isə, onların ölkəmizdə məktəbləri, təşkilatları və 
eləcə də sinaqoqları vardır.2010-cu ildən Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri üçün yeni sinaqoqun inşasına  
başlanılmışdır. 2010-cu ildə Bakı şəhərində aparılan yenidənqurma və əsaslı bərpa işləri ilə əlaqədar Dağ 
yəhudiləri üçün yeni sinaqoqun inşasına ehtiyac yaranmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı ilə bu işə başlanılmışdır. Dağ yəhudiləri üçün inşa olumuş bu sinaqoqun açılış 
mərasimi 5 aprel 2011-ci ildə həyata keçirilmişdir. Bu sinaqoq memarlıq xüsusiyyətlərinə və ölçülərinə görə  
təkcə Azərbaycanda deyil, regionda digər yəhudi məbədlərindən fərqlənir [1].Yüz illərdir ki, dağ yəhudiləri 
icması müsəlmanların ətrafında sülh və əmin-amanlıq içərisində yaşayırlar. Hətta onlar müsəlmanların 
danışdıqları dildə danışır. Bununla yanaşı yəhudilər Azərbaycan torpaqları uğrunda müharibələrdə iştirak 
etmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar. Belə ki, Azərbaycanın milliqəhrəmanlarından biri olan Qarabağ 
müharibəsində qəhrəmancasına şəhid düşmüş Albert Aqarunov dağ yəhudisi idi [5]. 

Qubada “Qırmızı Qəsəbə” dağ yəhudilərinin kompakt şəkildə yaşadığı məkandır. Bu gün 

Azərbaycanda dağ yəhudiləri əsasən Bakıda, Qubada, Oğuzda kompakt şəkildə yaşayırlar. Hər üç şəhərdə də  
sinaqoq fəaliyyət göstərir. Bu gün dağ yəhudiləri Azərbaycanda sülh içində yaşayırlar [8]. Qeyd etdiyimiz 
kimi, İsraildən sonra yəhudilərin kompakt şəkildə yaşadığı ərazi məhz Qubadır. Onlar Qubada Qudyal 
çayının sol sahilində yerləşən Qırmızı Qəsəbədə məskunlaşmış və uzun illərdir burada sülh şəraitində 
yaşayırlar. Azərbaycanın şimalındakı İsmayıllı rayonunda yerləşən Muju Haftaran kəndi yəhudi icmasından 
qalan yeganə əlamətlərdən biri kimi qeyd oluna bilər. İcmanın adından da onun yəhudi mənşəli olduğu 
bəllidir. XVIII əsrin sonlarında Muju Haftaranda 3000 yəhudi, bir sinaqoq və iki yəhudi məktəbi var idi [6, s. 

1-2].Azərbaycan Dağ yəhudiləri icmasının sədri Milix Yevdayev başqa ölkələrdə yaşayan yəhudilərin 
antisemitizimdən əziyyət çəkdiyini xüsusi vurğulayır. Eyni zamanda o bildirir ki, “tam əminliklə deyə 
bilərəm ki, bu ölkə digər ölkələr üçün tolerantlıq nümunəsidir” [6, s. 3-4].Yəhudilər, hər fürsətdə müxtəlif 
fəaliyyətlərlə öz vətənlərinə olan münasibətlərini göstərirlər. Əlbəttə ki, bu yəhudilər də eyni zamanda İsrail  
dövlətinin də Azərbaycanın yaxın dostu olduğunu etiraf etməyə çalışırlar və bunun üçün mətbuatdan da çox 
yaxşı istifadə edirlər. İsrail jurnalistləri və siyasi analitiklər tez-tez Azərbaycan televiziyasına, qəzet və xəbər 
agentliklərinə yəhudi lobbisinin fəaliyyəti ilə və hətta hadisələri yəhudi maraqlarına uyğun şəkildə şərh 

etmək üçün yəhudi lobbisinin maliyyə yardımı ilə müraciət edirlər [2]. 
Azərbaycan Respublikasının Ulu öndəri Heydər Əliyev bu haqda qeyd edib: “Yəhudilər Azərbaycanda 

əsrlərdir ki, yaşayırlar və onlara qarşı münasibətdə heç vaxt diskriminasiya halları baş verməmişdir. Tarixdən 
də məlumdur ki, yəhudi xalqının bəzi nümayəndələri qırğınlardan xilas olmaq üçün Azərbaycana köçmüşlər 
və burada diskriminasiya hiss etmədən sakit yaşamağın mümkün olduğu yer tapmışlar. Bu, bizim xalqın  
xüsusiyyətidir. Bu, həm də müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin nümayişidir” [17]. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Как и представители многих народов, евреи уже много лет живут в нашей стране в мире и  

спокойствии. Многие источники 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 

 
SUMMARY 

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. 

Key words: Mountain Jews, origin, resettlement, Khazars, Gyrmyzy Gasaba ('Red Town') 
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Xülasə. Qarabağ bölgəsindəki tarixi torpaqlarını azad etdikdən sonra Azərbaycan hökuməti indi 
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş və viran qoyulmuş ərazilərin dirçəldilməsi planlarını davam etdirir.  
Müharibələr insan hüquqlarına ən geniş hücumdur. Yaşamaq hüququnun ləğv olunduğu bir mühitdə digər 
hüquq və azadlıqları təmin etmək ağlasığmazdır. Bu səbəblərə görə sülh təməl bir insan hüquqları olaraq  
ortaya çıxır. Silahlı münaqişə və müharibə mühitində olan insanlar ölüm, travma, laqeydlik və sui-istifadə, 
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təhsilin olmaması, ailəsini və ya ailə üzvlərindən birini itirmək, aclıq, qaçqın düşərgələrində yaşamaq, 
xəstələnmək və əlil olmaq kimi problemlərlə üzləşirlər. 

Açar sözlər: işğaldan azad edilmiş, region, cəmiyyət, sosial təminat,müharibə 

Müharibələr və qarşıdurmalar, insan varlığına yönəlmiş ən dağıdıcı hərəkətlər arasındadır. Müharibələr 

və münaqişələr bəşəriyyəti inkişaf mənbələrindən məhrum edərək sosial rifahın reallaşmasına mane olur.  
Müharibələrdə ölənlərdən əlavə çox sayda insan yaralanır və məhv olur. Ölüm, yaralanma və xəsarət fərdlər 
üçün, ətrafdakılar və getdikcə bütün cəmiyyət üçün dərin şokedici nəticələrə səbəb olur. Tibbi xidmət, fiziki, 
zehni və sosial reabilitasiya ehtiyacları, intensiv səy və resurs köçürmələri aylar, illər tələb edir. Müharibələr 
insan hüquqlarına ən geniş hücumdur. Yaşamaq hüququnun ləğv olunduğu bir mühitdə digər hüquq və 
azadlıqları təmin etmək ağlasığmazdır. Bu səbəblərə görə sülh təməl bir insan hüquqları olaraq ortaya çıxır.  

Silahlı münaqişə və müharibə mühitində olan insanlar ölüm, travma, laqeydlik və sui-istifadə, təhsilin 
olmaması, ailəsini və ya ailə üzvlərindən birini itirmək, aclıq, qaçqın düşərgələrində yaşamaq, xəstələnmək 
və əlil olmaq kimi problemlərlə üzləşirlər. Effektiv iştirak qoruma problemlərini başa düşmək və həll etmək 
üçün vacibdir. Mənalı iştirakın olmaması davamlı həllərə nail olmaq imkanını azaldır. Nəticə etibarilə, daxili  
yerdəyişmə cavablarının əsas istiqaməti olaraq iştirakın yaradılması aydın və effektiv qurulmaqla ciddi tətbiq 
olunan yeni normaya çevrilməlidir. Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən müxtəlif 
vaxtlarda məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən terror, etnik təmizləmə, soyqırımı siyasəti Azərbaycan 

tarixinin faciələrlə müşaiyət olunan çox ağrılı mərhələlərini təşkil etmişdir. Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsinin dağlıq hissəsinə köçürülmüş ermənilər Sovet dövründə bütün siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni 
məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir neçə dəfə ortaya atmış, 
ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. Azərbaycanın dünya ölkələri ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin 
olunması, inkişafı, sosial-iqtisadi sahələrdə həyata keçirilən islahatlar maddi rifahının yüksəlməsində böyük  
əhəmiyyət kəsb edir. Qazanılan iqtisadi uğur ölkəmizin davamlı inkişafında, sosial problemlərin aradan 
qaldırılmasında yeni cığırlar acıb. əvvəllər məcburi köçkün və qaçqın problemi ilə müxtəlif humanitar 
təşkilatların dəstəyi mövcud isə artıq Azərbaycan yaranan və yarana biləcək problemlərin həllini özü həyata 

keçirir. 
Könüllü repatriasiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqın vəziyyətinə dair qəbul etdiyi “üç davamlı  

həll yolu” ndan biridir və könüllü qayıtmaq hüququnun qorunması vacibdir. Bu gün qaçqınların geri 
göndərilməsi nadir hallarda könüllü və ya davamlıdır. 

Qarabağ bölgəsindəki tarixi torpaqlarını azad etdikdən sonra Azərbaycan hökuməti indi Ermənistan  

tərəfindən işğal edilmiş və viran qoyulmuş ərazilərin dirçəldilməsi planlarını davam etdirir.Prezident İlham 
Əliyev Qarabağ bölgəsinin bərpasının Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını və 1990-cı illərin 
əvvəllərindən bəri 30 ilə yaxın erməni işğalından əziyyət çəkən bölgələrin dirçəldilməsi üçün əlindən gələni  
edəcəyini söylədi. Rəsmi məlumatlara görə, 700 tarixi və mədəniyyət abidəsi; 927 kitabxana; 808 
mədəniyyət mərkəzi; 85 musiqi və incəsənət məktəbi; 100.000-dən çox əsəri olan 22 muzey; 1991 və 2020- 
ci illər arasında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində dörd sənət qalereyası, dörd teatr, iki konsert salonu, 
habelə on minlərlə yaşayış binası və evlər Ermənistan tərəfindən zərər gördü və ya dağıdıldı. İşğal edildikdən 

sonra Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, bütün infrastruktur, Zəngilan və Qubadlı rayonları tamamilə məhv edildi.  
Məhv edilmənin ümumi dəyəri on milyard dollar olaraq qiymətləndirilir. Azərbaycan hökuməti artıq “Böyük 
qayıdış” adı ilə azad edilmiş torpaqlarda böyük bir yenidənqurma kampaniyasına başlamışdı. Bu sahələrin 
bərpası və yenidən qurulması üçün bu ilin dövlət büdcəsindən ümumilikdə 1,3 milyard dollar ayrılıb. Keçən 
həftə Füzulidə yeni magistral yol və hava limanı üçün zəmin qırıldı. Tərtər rayonunun Talış və Suğovuşan  
kəndlərindəki yeni yollarda işlər başlayıb. 

Qarabağ bölgəsindəki tarixi məscidlərin son 30 ildə donuz çöpünə çevrilmiş görüntülərindən 

Azərbaycan hiddətləndi. Bununla birlikdə, çox inanclı bir ölkə olaraq, Azərbaycan yalnız müsəlman 
abidələrini deyil, azad edilmiş ərazilərdəki xristianlığa və digər dinlərə mənsub olan abidələri də bərpa 
etməyi planlaşdırır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В ОСВОБОЖДЕННЫХ РЕГИОНАХ 

Юсифова Н.А. 

Сумгаитский Государственный Университет 
 

После освобождения своих исторических земель в Карабахском регионе правительство 
Азербайджана в настоящее время продолжает свои планы по возрождению территорий, 
оккупированных и опустошенных Арменией. Войны - это наиболее распространенное нападение на 
права человека. Невозможно обеспечить другие права и свободы в среде, где отменено право на 

жизнь. По этим причинам мир становится фундаментальным правом человека. Люди в условиях 
вооруженного конфликта и войны сталкиваются с такими проблемами, как смерть, травмы, 
пренебрежение и жестокое обращение, отсутствие образования, потеря семьи или членов семьи, 
голод, проживание в лагерях беженцев, болезни и инвалидность. 

Ключевые слова: освобожденный от оккупации, регионе, общество, социальная 
защищенность, война. 

 
SUMMARY 

 

SOCIAL SECURITY AND CONSTRUCTION WORK IN THE REGIONS 

RELEASED FROM OCCUPATION 

Yusifova N.A. 
Sumgait State University 

 

After liberating its historic lands in the Karabakh region, the Azerbaijani government is now 
continuing its plans to revive the territories occupied and devastated by Armenia. Wars are the most 
widespread attack on human rights. It is inconceivable to ensure other rights and freedoms in an environment 
where the right to life is abolished. For these reasons, peace emerges as a fundamental human right. People 
in an environment of armed conflict and war face problems such as death, trauma, neglect and abuse, lack of 
education, loss of family or family members, hunger, living in refugee camps, illness and disability. 

Key words: liberated from occupation, region, society, social security, war 

 

 

TOVUZ HADİSƏLƏRİ 

Vəliyeva A.Q. 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Əcnəbilərin hüquqları və miqrasiya” 
şöbəsinin elmi işçisi 

vaynur99@gmail.com 
 
 

Tarixən zəngin sərvətlərə malik olan ölkəmiz daim qonşu ölkələrin diqqətini cəlb etmişdir.Çünki 
ölkəmiz müxtəlif növ təbii ehtiyatlarla zəngindir.Bu sərvətlərdən daha çox ağ(pambıq) və qara qızıl(neft və  
qaz) ölkəmizədünya şöhrəti qazandırmışdır. 

Qeyd etmək istəyirik ki, son dövrdə dünyada baş verən bir çox hadisələrin törədilməsinə baxmayaraq, 
Azərbaycan Respublikasının istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan hərtərəfli inkişaf etmişdir. Eyni 
zamanda bildiririk ki, müstəqil və milli maraqlara əsaslanan ölkəmizin xarici siyasətihər zamanuğurla 
tamamlanmışdır. Göründüyü kimi, bu uğurların davamı kimi ölkəmizin enerji və neft-qaz layihələrinə 
qoşulması və başa çatdırılması düşmənlərimizin narahat olmasına səbəb olmuşdur. 

Bildiririk ki,1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılar yaşayan 
kəndlərinin əhalisini sıxışdırılması, kəndlərə ərzaq göndərilməməsi, elektrik xətlərinin kəsilməsi və silahlı 

basqınlar edilməsi nəticəsində Ermənistanı tərk edən ailələrə yollarda divan tutulmuş, əmlakları qarət 
edilmiş, özləri isə qətlə yetirilmişlər[1].Ermənistan tərəfi 1988-ci ildə törətdikləri hadisələrlə yetinməmiş və 
Qarabağla bağlı öz niyyətlərini həyata keçirməyə çalışırdılar. Belə ki, ermənilər tez-tez Qarabağda 
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təxribatlartörədir və bunun nəticəsində Birinci Qarabağ müharibəsi başlayır. Beləliklə, Azərbaycanın əzəli və 
əbədi torpağı olan Dağlıq Qarabağ və 20  faiz torpaqlarımız düşmən tapdağına keçir. 

Birinci Qarabağ müharibəsi 1994-cü ildə hər iki ölkə tərəfindən atəşkəselan olunur.Bu müharibənin 
bitməsi nəticəsində həm 20 faiz torpaqlarımızın itirilməsinə, həm də bir milyon qaçqın və məcburi 

köçkünlərimizin öz doğma yurdlarından didərgin olunmuşlar.Torpaqlarımız işğal edildikdən sonra artıq ölkə  
rəhbərliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin öz həllini tapması və torpaqlarımızın geri qaytarılması, bir 
milyon qaçqın və köçkünün öz doğma yurdlarına qayıtması üçün siyasi fəaliyyətini genişləndirmişdir. 

Lakin atəşkəs olunmasına baxmayraq, düşmən hər dəfə atəşkəsi pozur və sıravi vətəndaşlar xəsarət 
alır.Günü-gündən inkişaf edən ölkəmizi gözügötürməyən işğalçı düşmən yeni təxribatlara əl atır. Öz məkrli 
siyasəti ilə tanınan Ermənistan Respublikası 12 iyul 2020–ci ildə    ölkəmizin strateji əhəmiyyətli ərazisi 
hesab olunan Tovuz rayonunu hədəf seçmişdir. Belə ki, həmin gün günorta saatlarından başlayaraq 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Tovuz rayonunda yerləşən mövqelərini 
artilleriya qurğularından atəşə tutublar. Təbii ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin düşmən dövlətə cavab 
atəşi gecikməmiş və Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən layiqli tədbirlər nəticəsində Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin Tovuz rayon istiqamətinə edilən hücum cəhdinin qarşısı alınmışdır. 

Məlumdur ki, Tovuz rayonu Azərbaycanın strateji baxımından çox əhəmiyyətli ərazisi hesab edilir. 
Tovuz rayonunun strateji cəhətdən əhəmiyyətli olmasına aşağıdakıları göstərmək olar: 

1.Tovuz Tanap-ın keçdiyi bölgə olduğu üçün. 2. Tovuz bir neçə neft-qaz boru kəmərinin keçdiyi və 
Avropa Birliyini Azərbaycana birləşdirən bölgə hesab olunur. 3. Tovuz Azərbaycanın əsas enerji 

tədarükçüsü olan Kür çayındakı Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasına daha yaxın olduğu üçün düşmən 
hədəfinə çevrilmişdir[2]. 

Bu müharibədə toprağımızın hər qarışını öz canından üstün tutan igid şəhidlərimiz oldu. Torpaq 
uğrunda ölən varsa Vətəndir. Onu da qeyd edim ki, Tovuz döyüşləri zamanı düşmənin ağır artilleriya 
silahlarından istifadəsi Tovuz rayonunun Ağdam və Dondar Quşçu, Əlibəyli və Hacallı kəndlərində yaşayan 
dinc əhalisini qorxutmadı. 

Bildiririk ki, düşmən dövlətin iyul ayında başlatdığı təxribat dövlətimiz tərəfindən layiqli şəkildə 
qarşısı alınmış və xain planlarının həyata keçirilməsinə izin verilməmişdir. 2020-ci Aprel 
hadisələriölkəmizdə baş verən böyük dəyişikliklərin müjdəçisi oldu və bu dəyişikliklərin yekunu Qarabağ 
müharibəsinin sona çatması, erməni silahlı qüvvələrinin kapitulyasiyası və işğal edilmiş Azərbaycan 
ərazilərinin azad olunması ilə nəticələndi[3]. 

Bugünki gündə Azərbaycan Respublikası güclü iqtisadi-hərbi potensiala, eyni zamanda yüksək 

psixoloji duruma və döyüş hazırlığına malikdir. Biz inanırıq ki, dövlət başçımızın güclü siyasəti, xalqımızın 
iradəsi və birliyi, güclü ordumuzun şücaəti nəticəsində hər zaman qələbə bizimdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

CОБЫТИЯ ТОВУЗА 

Велийева А.K. 

 

В этой статье провокация вражеского государства в июле была адекватно предотвращена 
нашим государством и не позволила осуществить предательские планы. События апреля 2020 года  
ознаменовали великие перемены, происходящие в нашей стране, результатом которых стало 
окончание Карабахской войны, капитуляция вооруженных сил Армении и освобождение 
оккупированных территорий Азербайджана. 

SUMMARY 

 

THE EVENTS OF TOVUZ 

Veliyeva A.G. 

 

In this article, the provocation launched by the enemy state in July was adequately prevented by our 
state and did not allow the implementation of treacherous plans. The events of April 2020 heralded the great 
changes taking place in our country, and the result of these changes was the end of the Karabakh war, the 
capitulation of the Armenian armed forces and the liberation of the occupied territories of Azerbaijan. 
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MƏDƏNİ HƏYATINA DAİR 

Abdullayev N.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
nofalabdullayev61@gmail.com 
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İkinci Dünya мüharibəsi türk xalqlarının mədəniyyətində özünəməxsus çalarlar buraxmışdır.Qeyd 

etmək lazımdır ki, faşist Almaniyasına qarşımüharibədə yüz minlərlə qurban vermiş türk xalqlarının bir 
qismi sovet totalitar rejimi tərəfindən əsassız iddialarla köçürülməyə, sürgünə məruz qalmışdır ki, bu da bəhs 
olunan dövr türk xalqlarının mədəni həyatından da izsiz keçməmişdir. 

Tədqiq olunan dövrdə Qazaxıstanın mədəni həyatında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 1941-ci ildə 
akademik V.Q.Fesenkov və Akademiyanın müxbir üzvü Q.A.Tixovun başçılığı altında SSRİ EA-nın 
Qazaxıstan filialıtəşkil edildi. 1942-ci ildə ədəbiyyat, Dil və Tarix institutu, 1943-1945-ci illərdə 

Torpaqşünaslıq və botanika, Regional patalogiya və zoologiya institutları yaradıldı. Müharibə illərində 63  
nəfər elmlər doktoru və elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdi. 1945-ci 
ilin sonunda SSRİ Elmlər Akademiyasının Qazaxıstan filialında elmi və elmi-texniki işçilərin sayı 864 nəfərə 
çatmışdı. Onların arasında SSRİ EA-nın 6 akademiki və müxbir üzvü, 57 elmlər doktoru, 184 elmlər 
namizədi vardı [3, s. 177]. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, müharibə elmin inkişafını ləngitsə də, onun bəzi  
istiqamətləri müharibənin tələblərinə uyğun olaraq yenidənquruldu. 

Müharibə illərində mədəniyyət, təhsil və elmi müəssisələrin fəaliyyəti zəiflədi. 10 minlərlə mütəxəssis 

və tələbə cəbhəyə səfərbər olundu. Мüharibəyə qədər texnikum və xüsusi təhsil müəssisələrində 30 min 
nəfər təhsil alırdı. 1941-ci ilin əvvəllərində respublikada ali və orta təhsilli mütəxəssislərin sayı 52 min 
nəfərə çatırdı. Onların arasında 11,4 min nəfər mühəndis və texnik, 4,6 min nəfər aqronom, zootexnik,  
veterinar və meşə işçisi, 11,9 min nəfər həkim, tibb işçisi, 20,2 min nəfər pedaqoq və mədəni-maarif işçisi 
vardı[6, s. 289-291]. Müharibəninin əvvəllərində Qazaxıstanda 20 ali, 110 orta ixtisas təhsili müəssisəsi  
fəaliyyət göstərirdi. Bu təhsil müəssisələrində 10 mindən çox gənc oğlan və qız təhsil alırdı. 1943-cü ildən 
başlayaraq təhsil bazasının möhkəmləndirilməsinə diqqət artırıldı.Məktəb, teхnikum və ali məktəblərdə 
təhsil üçün ödəniş ləğv edildi. 

İkinci dünya müharibəsi mədəniyyət işçiləri üçün sınaq illəri oldu. Dövrün poeziyasında sovet 
əsgərinin şücaəti, faşizm üzərində qələbə tərənnüm olunurdu. Qazaxıstanыn 90-a yaxın yazıçı və şairi əldə 
silahla vətənin keşiyində dayandı. Onlardan B.Bulkişevin «Mən yaşamaq istəyirəm», «Şərq oğluna salam», 
«Həyat bizə məxsusdur», «Eşit, Qafqaz!» və başqa oçerkləri, K.Amanjolovun «Böyük Vətən мüharibəsi  
haqqında» və «Abdulla» poemaları, Q.Ormanovun «Vətən uğrunda» və «Vətən», A. Tajibəyovun 
«Leninqrad», J.Sainin «Partizan» şeirləri müharibə dövrünün məhsullarıdır. 

Qazax sovet ədəbiyyatı digər sovet xalqlarının ədəbiyyatı ilə sıx şəkildə inkişaf edirdi. Мüharibə 
illərində Qazaxıstana Moskva, Leninqrad, Kiyev və digər iri şəhərlərdən 100-ə yaxın yazıçı və şair təxliyə 

edildi. Onların arasında A.Tolstoy, F.Panferov, K.Paustovski, M.Zoşşenko, S.Marşak, S.Mixalkov, 
S.Sergeyev-Tsenski, O.Forş və başqaları vardı[3, s. 184]. 

Qazaxıstanda incəsənətin inkişafında da ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Müharibənin 
başlanğıcında republikada 37 teatr və musiqi müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Müharibənin başlanması ilə  
Moskva, Kiyev, Leninqrad və ölkənin digər şəhərlərindən 23 yaradıcı kollektiv Qazaxıstana təxliyə 
olunmuşdu. Bu kollektivlərin tərkibində məşhur sovet bəstəkarları, artistlər, aktyorlar, rəssamlar və 
musiqiçilər (Y.A.Zavadski, K.A.Mordvinov, Q.S.Ulanov, V.P.Maretskaya, Q.Roşal, Kukrınikslər 

(M.Kupriyanov, P.Krılov və N.Sokolov) və başqaları var idi. Bu kollektivlərin əməkdaşları yerli mədəniyyət 
xadimləri ilə birlikdə qazax incəsənətinin inkişafına yardım etdilər. Müharibə illərində mədəni həyatda baş 
vermiş ən mühüm hadisələrdən biri Abay adına Dövlət Оpera və Balet teatrının tikintisinin başa çatması 
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oldu. 1942-ci ildə Sabit Mukanovun «Qvardiya alqa» adlı qəhrəmanlıq əsərinin təqdimatı oldu. Teatrın 
səhnəsində Panfilov adına 8-ci qvardiya diviziyasının qəhrəmanlıq yolundan bəhs edən «Namus qvardiyası» 
əsəri, Çaykovskinin, Puşkinin, o cümlədən SSRİ-nin digər xalqlarının əsərləri səhnələşdirildi. 
B.V.Asтafyevin «Baxçasaray fontanı», A.Adanın «Jizel» baleti böyük uğur qazandı. Teatr səhnəsində qardaş 
respublikaların teatr tamaşaları və operaları, о cümlədən «Nərgiz» (musiqisi M.M.Maqomayev və 

R.M.Qliyerin), «Arşın mal alan» (musiqisi Ü.Hacıbəyovun), «Daisi» (musiqisi Z.P.Paliaşvilinin) səhnəyə  
qoyuldu. Мüharibə mövzusuna həsr olunan M.Auezovun «Sın sağatta» (Sınaq saatı), A.Abişevin «Kırağılık»  
(Diqqətcillik), Q.Musrepovun «Axansere-Aktoktı», «Kozırkorpeş və Bayan elu», M.Auezovun «Koblandı» 
pyesləri böyük uğur qazandı. 1943-cü ildə V.Şekspirin bəzi əsərləri M.Auezovun tərcüməsində qazax dilində 
səhnəyə qoyuldu[3, s. 187-188]. 

Müharibə Türkmənistanın da mədəniyyətinə ciddi şəkildə təsir göstərdi. 5 min müəllim müharibənin 
ilk illərindən etibarən orduya səfərbər edildi. 1943-cü ildə respublikadakı 7626 müəllimin 11 faizinin ali, 29 
faizinin orta təhsili vardı. Əgər 1939-1940-cı tədris ilində Türkmənistanda 8 orta ixtisas məktəbi var idisə, 
1941-ci ildə yalnız 4 pedaqoji məktəb fəaliyyət göstərirdi. Müharibənin sonu üçün respublikada 267 ibtidai,  
680 yeddiillik, 116 orta məktəb o cümlədən 34 aul (kənd) orta məktəbi fəaliyyət göstərirdi[7, s. 73]. 

Müharibə illərində Aşqabadda tibb, kənd təsərrüfatı, müəllimlər institutları fəaliyyət göstərirdi. 1941- 
1942-ci tədris ilində Aşqabad ali məktəblərində 1355 həkim, müəllim, aqronom, baytar həkimi hazırlandı.  

1943-cü ildə Aşqabadda Daşkənd Dəmiryolu Nəqliyyatı İnstitutunun filialı açıldı. M.İ.Kalinin adına 
Türkmənistan kənd təsərrüfatı institutunda ipəkçilik və tutçuluq fakultələri açıldı. 

Klassik və müasir türkmən abidələri, xalq yaradıcılığı, türkmən dili və dialektləri araşdırıldı. 
“Türkmənistan memarlıq abidələri”, “Türkmənistan və türkmənlərin tarixinin oçerkləri”, “Türkmənistanda 
vətəndaş müharibəsi” kimi fundamental əsərlər məhz bu dövrdə işıq üzü görmüşdü. Bu dövrdə tarix və dil- 
ədəbiyyat sahəsində də fundamental əsərlər çap olundu. Onların arasında “Türkmən dilinin orfoqrafik 
lüğəti”, “Rus-türkmən hərbi lüğəti”ni xüsusilə qeyd etmək olar. 

X. İsmayılov, R.Əliyev, P.Nurberdiyev, K.İşanov, N.Sarıxanov, A.Niyazovun yaradıcılıqlarının əsasını 
düşmənə qarşı mübarizə, qəhrəmanlığın tərənnümü təşkil edirdi. A.Niyazovun “Xalqın qəzəbi”, “Sarsılmaz 
qala” kimi əsərləri buna nümunə idi[8, s. 123]. 

Müharibə illərində respublikada 11 teatr işləyirdi ki, onlardan 4-ü rus, 6-ı türkmən, biri özbək teatrı idi. 
Türkmənistan Dövlət Dram teatrının repertuarında mühüm yerlərdən birini tarixi vətənpərvərlik mövzuları 
tuturdu. Bu dövrdə Türkmənistanda Aman Elməmmədov, Bazar Amanov, Sona Muradova, Klıç Berdiyev 
kimi istedadlı səhnə ustaları yetişdilər[7, s. 82]. 

Qırğızıstanda müharibənin başlanması ilə məktəb binaları hospitallara, çağırış məntəqələrinə və digər 
hərbi təyinatlı müəssisələrə çevrildi və müəllimlərin bir hissəsi cəbhəyə səfərbər olunduğundan pedaqoji 
kadr çatışmazlığı yarandı. 1945-ci ildə fəaliyyət göstərən 87 axşam fəhlə-gənclər məktəbində 4300 
yeniyetmə oxuyurdu[8, s. 106-107]. Xalq maarifinin yaxşılaşdırılması üçün 1942-ci ildə 124,7 milyon rubl, 
1943-cü ildə 138,3 milyon rubl, 1944-cü ildə isə 172,9 milyon rubl vəsait ayrılmışdı [8, s. 116-118]. 

1941-ci ilin avqustunda Frunze şəhərində açılmış “Böyük sovet torpağı uğrunda” konsert festivalında 
“Altın qız” musiqili dramı, “Ayçupek” və “Toktoqul” qırğız operaları nümayiş etdirilmişdi. Qırğızıstanda 
musiqinin inkişafında bura təxliyə olunmuş Dövlət Simfonik orkestrinin böyük rolu olmuşdur. Bu dövrdə 

Qırğızıstan musiqili teatrının artistləri C.Kiizbayeva, M.Mahmudova və A.Kuttubayevanın respublikada 
musiqili teatr sənətinin inkişafında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Müharibə illərində qırğız teatr və incəsənət 
ustaları ordu və donanma hissələrində 635 konsert verdilər.Qırğız dovlət xorunun repertuarında 
A.Maldıbayevin “Böyük marş”, “Əmr ver”, A.Tülayevanın “Biz moskvalılar”, P.Şubinin “Müqəddəs 
müharibə ” mahnıları mühüm yer tuturdu. Müharibə illərində Qırğızıstanda 1199 adda 6 milyon 735 min 
nüsxə kitab nəşr olundu. 1940-cı ildə respublikada 67 addaqəzet nəşr olunurdu ki, müharibənin sonuna yaxın 
onların sayı 84-ə çatmışdı. Bunlardan da 123 min tirajla nəşr olunan 56-sı qırğız dilində idi. 1945-ci ilin 

sonunda respublikada 513559 klub və544700496 kitabı olan 285329 kütləvi kitabxana var idi [1, s. 200]. 
Özbək mədəniyyəti Şərqin ən parlaq və orijinal nümunələrindən biridir. Onun misilsiz musiqisi, 

rəsmləri, təsviri sənəti, özünəməxsus mətbəxi, geyim mədəniyyəti və memarlığı var. Özbəklər özlərinin  
klassik və könül oxşayan xalq mahnıları ilə məşhurdur. Bu musiqilər müxtəlif janr və mövzularla xarakterizə 
olunur. Özbək klassik musiqisi şeşməqam adlanır. Bu muğam XVI əsrin sonlarında Buxarada 
formalaşmışdır. XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq burada klassik musiqilərin ifası radiolarda qadağan 

edilmiş, adları dəyişdirilərək "feodal musiqisi" adlandırılmışdır. Şeşməqam Azərbaycan və Uyğur muğamları  
ilə yaxındır. Bu ad tərcümədə altı muğam deməkdir və musiqinin strukturu ilə əlaqəlidir. Şeşməqam müxtəlif 
bölmələrdən ibarətdir. "Koşk" adlanan xalq musiqisi də özbək xalqının milli-mənəvi dəyərlərindəndir. Bu 
mahnılar "ev nəğmələri" adlanır. Bu melodiya janrı komik rəqslərlə də müşahidə olunur. Mahnının 
mətnlərini Şərqin milli poemalarının hissələri təşkil edir. Özbəkistanın digər milli musiqi növü Lapar- dialoq 
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(deyişmə) adlanır. Ölkənin bəzi yerlərində lapar "Ulan" adlanır və toy mərasimlərində istifadə olunur (burada  
o qadının və kişinin dialoqu kimi ifa edilir). Yallı rəqsinin Özbəkistanda iki növü tanınır[9, s. 129]. 

Müharibə illərində respublikada məktəb tədris planları və proqramlarının məzmununda əsaslı 
dəyişikliklər edilərək hərbi vətənpərvərlik mövzularına üstünlük verilirdi. 1940/41-ci tədris ilində respublika 

məktəblərində 35760 müəllim işləyirdi ki, onların 2903 nəfəri ali, 5712 nəfəri natamam ali, 14568 nəfəri 
orta, 12458 nəfəri natamam orta təhsilli idi. 1942-ci ilin əvvəllərində Özbəkistanda 18 təxliyə olunmuş ali 
məktəb var idi ki, onlardan 10-u Daşkənddə yerləşirdi. Özbəkistanın ali məktəblərində 10 mindən artıq 
tələbə oxuyurdu. 1943-cü ilin sentyabrın 27-də SSRİ Elmlər Akademiyası Özbəkistan filialının bazasında 
Özbəkistan Elmlər Akademiyası təşkil olundu. 1944-cü ilin sonuna doğru Özbəkistan Elmlər 
Akademiyasının tərkibində 22 elmi müəssisə var idi. 

1941-ci ilin sonunda Özbəkistandakı 994 mədəni-maarif müəssisəsindən 699-u fəaliyyət göstərsədə 

onların saxlanılmasına ayrılan vəsait 8,7 milyon rubl azalmışdı. Müharibə ərəfəsində respublikadakı 400 
kitabxanadan 1942-ci ildəyalnız 193-ü fəaliyyət göstərirdi[8, s. 128]. 

Respublikadakı Çusti, Əmir Umarı, Tyuqun kimi yazıçıların, bəstəkarlardanT.Sadıqov, A.Kozlovski, 
Y.Ryabovun yaradıcılıqlarının bir hissəsi müharibə illərinə təsadüf edir. Bu dövrdə ərsəyə gəlmiş 
“Qəhrəman ailə”, “Qələbə bizimlədir”, “Vətən qızı” kimi pyeslər müharibə mövzularına həsr olunmuşdu. 
Müharibə illərində Moskva, Leninqrad, Kiyev, Odessa, Lvov, Kişinyov, Xarkov, Oryol şəhərlərindən 

Özbəkistana teatr kollektivləri, musiqi qrupları və 700-ə yaxın incəsənət xadimi təxliyə olundu. Müharibənin 
ilk illərində Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının üzvləri 90 nəsr, 350 poetik əsər, 64 pyes yazdılar. 

Özbəkistan rəssamları da müharibə mövzusunda yeni əsərlər yaratdılar. 1942-ci il noyabrın 6-da 
Daşkənddə 75 rəssam-nəqqaşın, 25 qrafik ustası və 25 heykəltaraşın iştirak etdiyi Oktyabr inqilabının 25 
illiyinə həsr olunmuş sərgi açıldı [9, s. 235]. 

Azərbaycan mədəniyyət xadimləri də müharibənin ilk günlərindən bütün səy və yaradıcılıq 
fəaliyyətlərini xalqın əhval-ruhiyyəsinin qəsbkarlara qarşı mübarizəyə köklənməsinə yönəltmişdilər. Səməd 

Vurğun, Süleyman Rüstəm, Məmməd Səid Ordubadi, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov,  
Osman Sarıvəlli, Məmməd Rahim, Zeynal Xəlil, Əhməd Cəmil, Mirvarid Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, Cəfər 
Xəndan, Tələt Əyyubov və başqaları çağırış məntəqələrində, ordu hissələrində, müəssisə və idarələrdə təşkil 
olunan tədbirlərdə iştirak edirdilər. Xalq artisti Bülbül, bəstəkarlar Cahangir Cahangirov, Səid Rüstəmov,  
Niyazi və s. Azərbaycan diviziyalarının döyüşçüləri önündə çıxışlar etmişdilər. Müharibənin ilk günlərindən 
rəssam briqadaları yaradılmışdı. Müharibə illərində rəssamlarımızın rəsm əsərlərindən ibarət “Döyüşkən 
karandaş” məcmuəsi buraxılırdı. 

Müharibə şəraitində mədəniyyətin vuruşan dövlətlərin qələbəsində xüsusi payı vardır. Döyüş əhval- 
ruhiyyəli əsərlərin və döyüşçünü qələbəyə kökləyən musiqilərin 44 günlük ikinci Qarabağ müharibəsində 
müzəffər ali baş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın mənfur düşməndən azad 
edilməsində, Azərbaycan ordusunun mənfur düşmən üzərində qələbə çalmasında xüsusi rolu olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ГОДЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Абдуллаев Н.M. 

 
На сегодняшний день культура является самым важным фактором при определении уровня 

развития общества. Тюрские народы на протяжении тысячелетьями сыграли активную роль в 

мировой истории и в распространении культурных ценностей. Тюркский мир- колыбель поэтов, 

писателей, они дали миру великих теоретиков музыки и искусства. В культурной жизни тюркских 

народов отражены элементы и культы различных верований. В представленной статье исследуется 
изменения, происходившие в культурной жизнитюркских народов Средней Азии а годы второй 
Мировой Войны. 

Ключевые слова: Вторая Мировая война, Центральная Азия, тюркские народы, культура, 
литература, наука 

 

SUMMARY 

 

ABOUT THE CULTURAL LIFE OF THE TURKISH PEOPLES IN THE YEARS OF THE 

SECOND WORLD WAR 

Abdullayev N.M. 

 
Today culture is the most important factor in determining the level of development of a society. For 

thousands of years, the Turkish peoples have played an active role in world history and in the dissemination 
of cultural values. The Turkish world is the cradle of poets, writers, they gave the world great theorists of  
music and art. Elements and cults of various beliefs are reflected in the cultural life of the Turkish peoples.  
The presented article examines the changes that took place in the cultural life of the Turkish peoples of  
Central Asia during the Second World War. 

Key words: the Second World War, Central Asia, Turkish peoples, culture, literature, science 
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Abdullayeva X.R. 
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Açar sözlər:informasiya texnologiyalarının inkişafı,real aləm, virtual aləm,real aləmlə virtual aləmin  

bir-birinə adekvatlığı, virtual aləmi bildirən leksika, semantik təhlil, virtuallıq seması. 

Dövlət müstəqilliyinin bərpası Azərbaycan xalqının tarixinin ən şanlı səhifələrindən birini təşkil 

etmişdir. Məhz müstəqiliyin bərpası ölkəmizdə sosial, iqtisadi, mədəni siyasətin xalqın mənafeyinə, onun  
milli maraqlarına uyğun qurulmasına və uğurla həyata keçirilməsinə imkan yaratmışdır. 

Ölkənin inkişafının təmin edilməsi zamanı iki prioritet istiqamətə diqqət yetirilmişdir – bir tərəfdən 
milli ənənələrin qorunub saxlanılması, digər tərəfdən isə müasirliyə yönəlməsi, dünyanın qabaqcıl 
ölkələrinin sırasına inteqrasiya edilməsi. Əldə edilmiş ən böyük nailiyyətlər sırasında Azərbaycana qabaqcıl 
texnologiyaların gətirilməsini, informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsini qeyd etmək olar. 

Sənaye texnologiyalarının inkişafı cəmiyyətin həyatında zaman-zaman əvvəla infrastruktur, sonra da 
sosial münasibətlər səviyyəsində inqilabi dəyişikliklərlə nəticələnmişdir. Bu baxımdan, informasiya 

mailto:q.abdullayeva.xadica@mail.ru


288  

texnologiyalarının kompüterin icadı ilə müşayiət olunan inkişafı daha iri miqyaslı yeniliklərə gətirib 
çıxartmışdır. Dünya üzrəyaranmış həqiqi vəziyyətondan ibarətdir ki, hal-hazırda insanların yaşadığı aləm 
ikili xarakter almışdır:bir tərəfdən, əzəlimövcud olan realaləm, digərtərəfdən isə insan zəkası ilə yaranan 
informasiya texnologiyalarının canlandırdığı virtual aləm. Əslində,hər iki aləmin əsas subyekti olaraq, insan 
çıxış edir – maddi və mənəvi dəyərlərin yaradılması, eləcə də baş verən bütün texnoloji yeniliklər və 

idarəetmə, robotlardanistifadənin get-gedə genişlənməsinə baxmayaraq, insan tərəfindən həyata keçirilir. 
Beləliklə, həm real, həm də virtual aləmdə insan amili istisna rol oynayır. 

Virtuallıq deyildikdə nə başa düşülür?Hələ kompüter texnologiyaları meydana gələnə qədər 
gəldiyindən əvvəl işlənən bu anlayış, öncə,insanların şüurunda ən ümumi şəkildə təsəvvür olunan, yalnız  
müəyyən şəraitdə aktuallaşa biləcək obyekt və vəziyyət ilə assosiasiya olunurdu. Hal-hazırda haqqında bəhs 
edilən virtuallıq isə real aləm daxilində insanların icad etdiyi texnologiyalar, ələlxüsus informasiya 

texnologiyaları vasitəsilə yaranan,aktuallıq keyfiyyəti daşıyıcısı olan (yəni müəyyən şəraitdəsərbəst 
müşahidə edilən), analogiyasını yaratdığı reallıq çərçivəsindəartıq müstəqil mövcud olan, bununla 
beləzaman, məkan qanunlarına tabe olan, real aləmlə daimi interaktivliyi ilə səciyyələnən məkanı və onun 
obyektlərini bildirir. 

Hər iki aləmin qavranılması insana xas olan duyğu hissləri: görmə, eşitmə, toxunma və s., eləcə də 
onların yaratdığı təsir və təsirə cavabın sayəsində mümkün olur. Lakin real aləmdə insanın ətrafda baş 
verənləri qavraması bilavasitəreallaşırsa, virtual aləmdə texnologiyalar insan duyğularının bənzərini və 

onların təsirinin imitasiyasını yarada bilir. Virtual aləmin hadisələrini insan bilvasitə, məsafədən – 
texnologiyaların tətbiqi sayəsində yaşayır. Öz növbəsində, virtual aləmdə duyğular kompleksinin təsirli 
olmasını, müvafiq əlamətlər və reaksiyaların real zamanda həyata keçməsi şərtləndirir. Gördüyümüz kimi,  
insanın real həyatın inkişaf etdirilməsində iştirakı o həddə çatmışdır ki, onun icad etdiyi texnologiyalar 
vasitəsilə mövcud aləmi həm real olaraq, həm də distant qavramaq mümkün olmuşdur. 

Virtual aləmin obyektləri, qeyd olunduğu kimi, maddi aləmin müvafiq obyektləri ilə analoji 
xüsusiyyətlər daşıyır, əksər hallarda fizika qanunlarına uyğundur. 2010-cu ildə İngiltərəli yazıçı və süni 

intellektə dair məsələləri dərindən araşdıran tədqiqatçı Riçard Bartl virtual aləmi “insanların bir-birilə real 
zamandaöz virtual mən-i ilə təmas qura biləcəyi avtomatlaşdırılmış ümumi, daimi mühit”kimi təyin etmişdir 
[Bartle, 2010].Əgər ilk zamanlarda virtual aləm insanların şüurunda ilk növbədə onlaynoyunlarla 
əlaqələndirilirdisə, hal-hazırda onun əhatə dairəsi durmadan genişlənir. Burada, birinci növbədə,biznes 
dünyasını qeyd etmək lazımdır: müasirinsanlar virtual olaraq mallar və xidmətlər yaradır və bir-birinə 
satırlar;bir çox sahəni təmsil edən işçilər ənənəvi ofislərdə, nizamlanmış iş qrafiki üzrə işləmirlər - onlar 
səpələnmiş halda fəaliyyət göstərir, bir-birilə virtual şəkildə ünsiyyət saxlayırlar;sənaye sahəsində də virtual 

reallıqda tətbiq olunan texnologiyalar həyata keçirilən işin optimallaşdırılmasına xidmət edir - məsələn, 
tikinti üzrə virtuallığın rolu layihənin yaradılmasında və onun sifarişçi üçün vizual olaraq təqdim 
edilməsində görülə bilər; virtual aləm həmçinin təlim, təhsil məsələlərinin həlli üçünşərait yaradır. Buna 
misal olaraq, son zamanlar yaşanılan pandemiya səbəbindən müxtəlif ölkələrdə orta və ali təhsilin onlayn 
təşkil olunmasını, öyrədilməsi yüksək risklə müşayiət olunan və yaxud iri xərclər tələb edən peşələr (pilot, 
maşinist, cərrah və s.) haqqında virtual olaraq ətraflı məlumat əldə etmək imkanlarını göstərmək olar. Bütün 
sadalanan və bunlara bənzər hallarda virtuallıq güclü dəstək kimi dəyərləndirilir. 

Virtual reallığa dair situasiyalara sonsuz sayda nümunə gətirmək olar. Ekspertlərin qeyd etdiyi kimi, 

bu gün insanlar öz telefonları, planşetləri, fərdi kompüterlərində oyunlar oynayır, rəqəmsal aləmin yaratdığı 
imkanlardan istifadə edərək əyləncələri izləyir, öz maraq dairəsinə uyğun fəaliyyətlərlə məşğul olur, 
hətta“virtual fermalarında tərəvəz yetişdirirlər”[Колесникова, 2019]. Virtual reallıqda,qeyd olunduğu kimi, 
yeni peşəyə yiyələnmək, yeni təlim proqramları ilə tanış olmaq imkanı yaranır. Məsələn, son zamanlar ali və 
orta məktəblər üçün işlənib hazırlanan virtual təhsil proqramlarına əsasən, virtual tədris laboratoriyalarında 
praktik məşğələlər keçmək, müxtəlif elmimüəssisələrin, eləcə də sosial şəbəkələrin və şirkətlərinin təşkil 
etdiyi virtual konfranslarda iştirak etmək mümkündür.Sosial şəbəkələr tərəfindən təşkil olunan konfranslara 

nümunə olaraq, Facebook və Oculus şəbəkələrinin virtual reallıq (VR) dəbilqəsi istifadə edilməklə keçirdiyi 
konfransları qeyd etmək olar. Bu zaman,iştirakçılar VR dəbilqəsitaxaraq və avatar seçib konfrans zalına 
daxil olmaq, çıxış edənlərin hansı yeniliklər barəsində danışdığını dinləmək, “qonşularla” ünsiyyət qurmaq, 
başqa-başqa yarımkürələrdə yaşayan həmsöhbətlərlə yeni layihəni müzakirə etmək imkanı əldə etmiş 
olurlar[Колесникова, 2019]. Belə dəbilqələrin bir növü kimi “Bobo VR Z4” eynəklərini göstərmək olar. Bu 
prinsip üzrə konsertləri, filmləri, idman yarışlarını izləmək, hətta tibbi prosedurlar qəbul etmək mümkün 
olur.VR dəbilqəsiistifadəçisinin qarşısındakompüter ekranında özünü təsdiqetmə pəncərəsi açılır, 

o,klaviaturanın köməyi ilə öz şəxsi məlumatlarını daxil edir və, nəticədə, arzu etdiyi proqramdan 
faydalanmaq imkanı əldə etmiş olur.Bütün bu kimi nümunələr virtual aləmin artıq həyatın ən müxtəlif 
sahələrini əhatə etməsini və əhatə dairəsini genişləndirməkdə davam etdiyini göstərir [Səmədov, 2020]. 
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Virtual reallığın,texnologiyaların yaradıcısı olan insana nə cür təsir göstərməsinə gəlincə, 
N.S.Kramarenko və D.S.Somovbu reallığı,insanın özünü tanıtması, ifadə etməsi üçün əlverişli mühit hesab 
edirlər [Крамаренко Н.С., Сомов Д.С., 2013].Y.M.Kuznetsova, N.V.Çudova, öz növbəsində, insanın 
virtual aləmdə fəallığını müasir cəmiyyətdə sosiallaşmanın yeni forması – informasiya əsasında sosiallaşma 
ilə əlaqələndirirlər[Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В., 2008]. Sözügedən reallığın üzə çıxardığı yeni texnikalar 

N.A.Kasavinanın fikrincə, insanların qabiliyyətlərini və imkanlarını inkişaf etdirir, onların sosial mənada  
dinamikliyini təmin edir.Virtual aləm insanı informasiya əlçatanlığı, kommunikasiyanın genişlənməsi, özünü 
yaradıçı şəkildə realizə etmək imkanları ilə təmin edir.Bütün bunlar, insan şəxsiyyətinin formalaşması və  
insan həyatının keyfiyyətinin yüksəlməsi üçün çox böyük önəm daşıyır: insanın həyata dair bilikləri 
zənginləşir, şüuru inkişaf edir, qərar qəbul etmək və yaxud atılası addımı seçmək imkanları artır [Касавина 
Н.А., 2018: s. 9]. Belə olan şəraitdə yeni növ mədəniyyət - elektron mədəniyyəti formalaşır və insanı 
dəyişdirir - müvafiq olaraq, mədəniyyət anlayışı özü də dəyişir[orada: s. 10]. 

Doğrudur, məqalədə rəqəmsallaşmanın bəşəriyyətin gələcəyi ilə bağlı təhdidlər törətdiyi də bildirilir. 
Buözünü texniki yeniliklərin insanın həyatını zəbt etməsi, insanın təbiətdən uzaqlaşması, ənənəvi mədəni  
dəyərlərin böhranında büruzə verir. İnsanın yaşyış tərzi də dəyişir. Əgər ənənəvi cəmiyyətdə əmtəə 
mübadiləsi bazar meydanında real ünsiyyət şəraitində baş verirdisə, müasir bazarda daha çox İnternet 
şəbəkəsinə üstünlüyün verilməsi müşahidə olunur. Onlayn formalı tədbirlərə üstünlük verilməsi halları da  
çoxalır, hətta küçə yürüşləriniinternet-petisiyalar,canlı kino tamaşasını və kinoya gedişi onlayn-kinoteatr 
əvəz edir. Belə olan halda ətraf aləmin psixoloji qavranılması ilə bağlıinsanların psixikasındamüəyyən 

narahatlıqlar yaranır [orada: s. 5]. İtaliyalı informatika fəlsəfəsi və etikası üzrə mütəxəssis Luçano Floridi, 
rəqəmsal informasiya və get-gedə daha rəngarəng elektron xidmətlər təklif edən İnternetinartıq insanın əqli 
inkişafını, idrakı fəaliyyətini təmin edən vasitə və yaxud alətdən əqli inkişafın, idrakın və fəaliyyətin davamı 
və yaxud genişləndirilməsinə çevrildiyini söyləyir. O, yeni infosfera konsepsiyasınınyarandığını, onlayn və  
real həyat arasında aydın sərhədlərin itdiyini, İnternetin insanın mövcud olduğu məkanı bildirməyə 
başladığını söyləyir.Müəllifin təbirincə desək, Internet, qurğu olaraq, insanın “koqnitiv arxitekturasına” 
inteqrasiya edilir, insanın inkişafına, onun beyninə, koqnitiv qabiliyyətlərinə faktiki təsir göstərir[Floridi,  

2014: s. 7]. 
Beləliklə, biz virtual reallığın nə olduğunu aydınlaşdırmağa, onu səciyyələndirən xüsusiyyətləri 

nəzərdən keçirməyə, sözügedən reallığın hüdudları və insana təsiri haqqında biliklər əldə etməyə çalışdıq. 
Gəldiyimiz əsas nəticə ondan ibarətdir ki, bu gün həyatın bir çox sahəsində - məişət, elm, təhsil, 
mədəniyyət, sənaye, kənd təsərrüfatı, əyləncə və s.-də virtual aləm real aləmlə paralel mövcuddur, bununla 

belə bu gün hər iki aləm bir-birilə sıx təmasda inkişaf edir. Reallıqda olan əşya və hadisələri müvafiq 
əlamətləri və keyfiyyətləri ilə virtual aləmdə də izləmək mümkündür. Belə vəziyyət, təbii ki, dildə öz əksini 
tapır və virtual aləmlə bağlı dilin yeni xüsusiyyətləri meydana gəlir. 

Bəs virtual aləmin leksikası necə müəyyən olunur. Bu leksika özündə hansı kateqoriyaları ehtiva edir? 
Virtual aləmin obyektlərini bildirən leksik vahidlərin semantik tərkibi real aləmin obyektlərini bildirən 
müvafiq leksik vahidlərin semantik tərkibindən nə ilə fərqlənir? Bu kimi suallara cavab tapmaq üçün 
yuxarıda virtual aləmə dair təqdim olunan əşya və situasiya adlarını nəzərdən keçirək. Nümunələrin 
içərisində həm ümumiləşdirici anlayışlar bildirən söz və ifadələr (“onlayn oyunlar”, “biznes dünyası”, 

“virtual satış”, “gündəlik / işgüzar ünsiyyətin virtual şəkildə həyata keçirilməsi”, “virtual təhsil”, “onlayn 
təlimlər”, “tikinti üzrə layihələrin sifarişçi üçün vizuallaşdırılması”, “virtual fermalarda məhsulun 
yetişdirilməsi”, “virtual tədris laboratoriyalarında praktik məşğələlərin keçirilməsi”, “virtual konfranslar”, 
“VR dəbilqələri”, “virtual filmlər / konsertlər, idman yarışları, trenajorlardan istifadə...”, “tibbi prosedurların 
virtual olaraq qəbul edilməsi”...), həm də konkret əşyaları bildirən, nomenlər xarakterli adlar var (“Facebook 
- dünyada ən iri sosial şəbəkənin və müvafiq şirkətin adı, “Oculus” - virtual reallıq üçün cihaz və proqram 
təminatı yaradan şirkətin adı, “Bobo VR Z4” – virtual eynəklərin bir növünün adı, ... ). 

Digər tərəfdən, virtual reallığı bildirən adlarda, müvafiq situasiyalara və əşyalara rəğmən, ümumişlək  
və termin xarakterli leksik vahidlər işlənir. Müqayisə edək: “biznes”, “satış”, “ünsiyyət”, “təhsil”, “təlim”, 
“tikinti layihəsi”, “sifarişçi”, “tədris laboratoriyası”, “praktik məşğələlər”, “film” , “konsert”, “idman 
yarışları”, “trenajorlar”, “tibbi prosedurlar, ... / “virtual reallıq”, “virtual ferma”, “VR dəbilqəsi”, “neyron 
şəbəkəsi”, “DevOps”, “OTUS” və s. Qeyd edək ki, hər iki kateqoriyaya aid olan adlarda ümumişlək leksik 
vahidlərin semantik strukturunda virtuallıq bildirən sema iştirak edir. Simvollar şəklində virtual aləmə aid 
olan ümumişlək leksik vahidlərin semantik strukturunu aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

(VA) LV = (RA) LV+V-qS, (1) 
burada, VA / RA işarələri virtual və real aləmi bildirir, LV – leksik vahid deməkdir, V-qS isə virtuallıq 
semasını bildirən işarədir. 
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Nümunələrin bir qismində virtuallıq mənası birləşmənin tərkibində işlənən təyin – “virtual” və yaxud 
“onlayn” sözləri vasitəsilə bildirilir ( “virtual ferma”, “VR dəbilqə”, “onlayn oyun”, “onlayn təlim”, ...). Bu  
kimi birləşmələr ən son texnoloji yeniliklərlə bağlı olduğundan insanların şüurunda yeni anlayışları bildirir 
və müvafiq texnologiyaların nə dərəcədə “uğurlu” olmasından və kütləviləşməsindən asılı olaraq, ümumişlək  
leksika kateqoriyasına keçmə ehtimalına malikdir. Belə leksik vahidlərin semantik tərkibi isə aşağıdakı kimi 

ifadə oluna bilər: virtuallığa birbaşa istinad edən söz + virtual aləmə aid əşya yaxud hadisəni bildirən təyin 
olunan söz. 

(VA) LV = “Virtual” / “onlayn” (təyin ) + (RA) LV. (2) 
Əgər (1) hal üçün nəzərdə tutulan nümunələrdə olduğu kimi, leksik vahidlərin semantik strukturunda 

V- qS müvafiq kontekstdə işlənmə nəticəsində qazanılır, kontekstdən kənarda itirsə, yəni potensial 
xarakterlidirsə, “virtual” / “onlayn” təyini ilə müşayiət olunan birləşmələrdə sözügedən sema birləşmənin bir 

komponentindən digərinə ötürülür və aktual sema hesab olunur. 
Digər nümunələrdə(“Facebook”, “Oculus”), qeyd olunduğu kimi,birinci söz dünya üzrə ən iri sosial  

şəbəkəni və uyğun şirkətin adını bildirir. Bu ad,ingilis dili formasında işlənməsinə baxmayaraq, dünya 
əhalisinin çox hissəsi sözügedən sosial şəbəkənin üzvü olduğundan və ingilis dili əsas beynəlmiləl dil 
sayıldığından,şəbəkənin fəaliyyət göstərmə tarixininnisbətən qısa olmasına baxmayaraq (2004-ci ildən bəri), 
artıq ümumişləklik qazanmışdır.“Oculus” sözü isə latın dili mənşəlidir, “göz” kimi tərcümə olunur.Onun  
bildirdiyi cihaz 2016-cı ildən satışa buraxılmışdır və kompüter oyunları zamanı işlənməsinə baxmayaraq 
hələlik, əsasən, mütəxəssislər tərəfindən və xüsusi məqsədlər üçün isttifadə olunur.Sözün mənası latın dilini 

bilməyənlər üçün qeyri-şəffaf görünür, bütövlükdə, terminoloji xarakter daşıyır. “Facebook” leksik vahidinin 
semantik strukturu belə ifadə oluna bilər: 

(VA) LV = bilavasitə virtual aləmi - sosial şəbəkəni bildirən anlayış. (3) 
V-qS şəbəkənin fəaliyyət göstərməsi özəlliyi ilə bağlıdır və istifadəçilərin şüurunda daim aktualdır. 

Nəhayət “Oculus” termininin semantik təhlili onun virtual aləmə aid olan anlayışı metaforik köçürmə 
yolu ilə adlandırdığını üzə çıxarır. Linqvistik təhlil əsasında, latın dili mənşəli bu sözün mənbə dildə “göz” 

mənasında işləndiyini, informasiya texnologiyaları cihazı kimi isə virtual aləmdə baş verən hadisələri 
izləmək üçün eynək mənasını daşıdığını müəyyən edirik. Sözügedən leksik vahidin semantik strukturunun 
sxemi aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər: 

(VA) LV = (RA) LV + LDS + MS + V-qS + TS (4) 
Bu sxemdə, yuxarıda izah olunan işarələrdən əlavə işlənən LDS qısaltması sözün latın dili mənşəyinə  

dəlalət edən sema daşıdığını, MS - metaforik köçürmə yolu ilə düzəldiyini, TS – terminoloji xarakter 
daşıdığını bildirir. 

Deyildiklərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, virtual aləmin nə kimi obyektlərinin bildirilməsindən asılı  

olaraq, uyğun leksika da ümumişlək, ümumişləklik qazanmaq üzrə olan və terminoloji kateqoriyalara 
bölünür. Virtual aləmlə real aləm arasında adekvatlığın olduğu kimi, hər iki aləmə aid olan əşya və 
hadisələrin də adekvatlığı labüddür (təbii ki, virtual aləmdə yalnız bu məkan üçün məxsus yeni əşya və adlar 
sürətlə yaranmaqda davam edir). Bu baxımdan, ümumişlək leksikanın sayca üstünlük təşkil etməsi 
gözləniləndir. Virtuallığın ifadə olunması həm sözün semantik strukturunda xüsusi semanın yer alması, həm  
də birləşmə tərkibində “virtuallıq” sözünün təyin vəzifəsində işlənməsi vasitəsilə təmin olunur. Belə 

birləşmələrin ikinci komponenti adətən ümumişlək leksikaya aid olan söz olur, lakin müvafiq anlayışlar son  
onilliklərdə meydana gəldiyindən, onların kütləvi yayılması, insanların şüurunda adiləşməsi tam olaraq başa  
çatmadığına görə, bu qəbilə aid olan söz və ifadələr ümumişlək statusuna keçmək üzrə hesab oluna bilər. 
Nəhayət, virtual aləmdə bəzi yeni yaranan əşyaların adları, həmin əşyaların hələlik kütləvi istifadə 
olunmaması, əsasən mütəxəssislər tərəfindən işlənməsi, eyni zamanda, adlandırılması baxımından əksər 
istifadəçilər üçün qeyri-şəffaf görünməsi səbəbindən, terminoloji xarakter daşıyır. 

Terminoloji kateqoriyaya aid olan nümunələrin üzərində daha ətraflı dayanaq. “Neyron şəbəkəsi” 

termini canlı orqanizmin sinir hüceyrələrinin əmələ gətirdiyi bioloji neyron şəbəkəsi modeli əsasında 
yaradılan “neyron şəbəkəsini” bildirir. Bu anlayış, ilk dəfə, beyində gedən proseslərin öyrənilməsi və həmin 
prosesləri modelləşdirmək cəhdi ilə bağlı meydana gəlmişdi. Söhbət, bir-birilə əlaqəli bir sıra sadə 
prosessorların (yəni süni neyronların) müntəzəm olaraq siqnallar qəbul etməsi və digər prosesorlara 
ötürməsindən gedir; vahid şəbəkə daxilində idarə olunan bu cür sadə prosesorlar kifayət qədər mürəkkəb  
məsələlər həll edə bilir: müxtəlif obyektlərin – mətnin simvollarının, şəkillərin, səslərin və s.tanınması, qərar 
qəbul etmə, idarə etmənin və proqnozlaşdırmanın həyata keçirilməsi və s. Hesablayıcı cihazın köməyi ilə  

bütün bu kimi məsələlərin həlli virtuallıq şəraitində təmin edilir. “Neyron şəbəkəsi” anlayışı da gördüyümüz 
kimi metaforadır və biologiya terminoloji sisteminə aid olan birləşmə artıq informatika sahəsində də tətbiq 
olunur. İşlənən zaman terminin hansı elm sahəsinə - biologiyaya yaxud informatikaya aid olması kontekstdə 
müəyyənləşə bilir. Sözügedən terminoloji vahidin semantik strukturu belə təsvir oluna bilər: 



291  

(VA) LV = TV + MS + T`S + V-qS (5) 
T`S işarəsi terminin metaforik köçürmə nəticəsində həm də yeni terminoloji sahədə işləndiyini 

göstərir. Təhlil etdiyimiz termin şəffaf semantik struktura malik leksik vahid hesab oluna bilər. Əksinə, 
yuxarıda qeyd etdiyimiz söz və simvollardan ibarət olan “Bobo VR Z4”, dəvə registri üsulu ilə düzələn və 

ingilis dilinə aid olan development / operations sözlərinin orijinal qısaltması olan DevOps, ilk baxışdan 
ixtisarı xarırladan, lakin həqiqətdə ornitologiyada bayquşlar ailəsinin nümayəndəsi olan Asio otus quşlarının 
adından metonimiya kimi əmələ gələn informatika texnologiyaları ixtisaı üzrə peşəkar mütəxəssislər 
hazırlayan virtual təhsil platformasının adı - OTUS kimi terminlərin başa düşülməsi və virtual reallıqla 
əlaqələndirilməsi isə, xüsusi linqvistik biliklər və daha dərin araşdırma tələb edir. Sonda qeyd etdiyimiz  
terminlər bir çox digər dillərdə olduğu kimi Azərbaycan dilində virtual reallığın yeniliklərini bildirir və vahid 
formada işlənərkən beynəlmiləl sözlər sırasına aiddir. 

Həyata keçirdiyimiz müşahidələr və təhlillər virtual reallığın inkişafının Azərbaycan dilinin 
leksikasında xeyli dəyişikliklərə gətirib çıxartdığını göstərir. Bu dəyişikliklər dilin leksik təkibinin yeni söz 
və terminlərlə zənginləşdiyini, beynəlmiləl sözlərin (ilk növbədə ingilis dili mənşəli) sayının artdığını, dildə 
mövcud olan sözlərin semantik mənasının genişləndiyini və semantik struktura yeni virtuallıq semasının 
əlavə olunduğunu, sözlərin düzəlməsində orijinal sözdüzəltmə üsullarından istifadə olunduğunu üzə 
çıxartmışdı. Bütün bu kimi yeniliklər dilimizdə hal-hazırda linqvistik proseslərin yüksək aktivliklə baş 
verdiyinigöstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕКСИКА ВИРТУАЛЬНОГО МИРА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Абдуллаева Х.Р. 

Бакинский Государственный Университет 
 

С развитием информационных технологий и их проникновением во все сферы жизни мир, в  
котором мы живем, оказался разделенным на реальный и виртуальныйразновидности. 
Сосуществование этих двух реальностей отражается в языке, в частности, в её лексике. В данной  

статье мы пытаемся выяснить, каким образом параллельное существование реального и виртуального 
миров, а также имеющиеся различия воздействуют на лексику языка и какие категории могут быть 
выделены в составелексики виртуального мира. 

Ключевые слова:развитие информационных технологий,реальный мир, виртуальный мир, 
адекватность реального и виртуального миров, лексика виртуального мира, семантический анализ, 
сема виртуальности 
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SUMMARY 

 

VOCABULARY DENOTING VIRTUAL WORLD IN AZERBAIJANI LANGUAGE 

Abdullayeva K.R. 

Baku State University 
 

With the development of information technology and its penetration in all spheres of life the world we 
live in turned out to be divided into real and virtual. Coexistence of these two worlds reflects in the language, 
in particular in its vocabulary. In this article we try to find out what is the virtual world, how parallelism of 
real and virtual worlds and available differences impact the vocabulary of the language and what categories 
can be distinguished in the vocabulary of virtual world. 

Key words: development of information technology, real world, virtual world,adequacy of real and 

virtual worlds, vocabulary denoting virtual world, semantic analysis, seme of virtuality. 
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Резюме. В статье рассматривается использование английского языка с помощью устных и 
письменных текстов с потенциалом для познавательного и эмоционального вовлечения учащихся.  
Интенсивные навыки чтения практикует обучение на основе аутентичных материалов, которые 
являются важным элементом урока иностранного языка. Описываются отдельные типы текстов и 
стили чтения, а также методы и упражнения, которые сопровождают учащихся во время чтения и  
помогают им эффективно воспринимать материал. Тексты, с которыми сталкиваются учащиеся на 
уроках иностранных языков, должны быть подлинными, чтобы представления иностранного языка 
в школьных условиях. 

Ключевые слова: межкультурное общение, аутентичные материалы, изучение 
иностранного языка, учебные цели, навыки чтения 

"Иностранный язык-это вызов, который порождает любопытство, а также разочарование, 
благоприятное желание учиться, а в противном случае и неприятие“ (Юрген Трабант) [1] 

Роль иностранных языков в современном обществе заставила педагогов разработать новые 

способы их преподавания, чтобы их результаты соответствовали потребностям и ожиданиям 
учащихся. Овладение иностранным языком предполагает развитие нескольких навыков в 
изучаемом языке, что иногда может быть проблемой для учащихся, особенно когда они 
сталкиваются с реальными ситуациями общения. Со временем утвердилось убеждение, что 
успешное преподавание иностранных языков может быть достигнуто в значительной степени с 
помощью посредничества языковых навыков, которые достигаются с помощью подлинного 
материала. Поскольку язык всегда сталкивается с изучающим контекстом, он должен быть изучен в 

подлинных ситуациях, если это возможно.[2] Еще в начале 1980-х годов требовалась подлинность 
языковых материалов и коммуникационных мероприятий[3].Цель изучения иностранного языка 
состоит не в чем ином, как в том, чтобы иметь возможность использовать соответствующий язык 
аналогично тому, как это сделал бы носитель языка, поэтому мы считаем, что ознакомление 
студентов с аутентичными материалами на протяжении всего учебного процесса имеет решающее 
значение. Это также один из основных столпов коммуникативного метода. 

Идея использования аутентичного материала в обучении языку поддерживается в литературе 

и многими специалистами в области языковой педагогики. Аутентичный материал дает учащимся 
множество существенных преимуществ и способствует их высокой мотивации и интересу к 
изучению языка, а также ведет к повышению коммуникативной компетентности. Аутентичные 
материалы помогают студентам преодолеть разрыв между классом и внешним миром. 
Использование подлинных текстов, богатых повседневными темами и которые, однако, не трудно 
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получить, гарантирует хороший языковой контакт с реальностью целевой языковой страны на 
уроке. Они служат в первую очередь основой для обучения пониманию чтения, более того, они 
являются хорошей основой для содержательного общения с прочитанным в виде дискуссий, 
комментариев. Работа с подлинными материалами кажется особенно ценной, потому что она 
предлагает огромную возможность интеграции различных целевых областей обучения: языкового, 

краеведческого, межкультурного характера. Тексты, с которыми сталкиваются учащиеся на уроках 
иностранных языков, должны быть подлинными, чтобы представления иностранного языка в 
школьных условиях максимально приближались к встрече и применению иностранного языка в 
жизни. 

Многие учащиеся записываются в школу, чтобы выучить или улучшить задачу, связанную с  
языком, например, помочь ребенку с домашним заданием или говорить по-английски на работе. 

Другие записываются, потому что у них есть личные долгосрочные цели, связанные с 
образованием, такие как стать инженером или владельцем бизнеса. Работая с новыми учениками, 
учителя должны определить, почему ученики пришли на занятия. Когда учителя знают мотивы 
учащихся, они могут ориентировать обучение на достижение этих целей. Ключевым способом 
помочь учащимся достичь своих целей является использование аутентичных, целенаправленных 
материалов. 

Как преподаватель английского языка, вы, несомненно, сталкиваетесь с широким спектром 
различных материалов для изучения языка, таких как учебники, словарные списки, упражнения по 

грамматике, дидактические карточки, аудиозаписи и приложения для изучения языка. 
Хотя они могут быть очень полезны в преподавании языка под правильным руководством 

подготовленного преподавателя английского языка как иностранного, у них могут быть некоторые  
недостатки. 

Как опытный преподаватель языка и полиглот, доктор Гарет Попкинс говорит; «Учебники по 

языку (могут быть) скучными и демотивирующими. Они слишком много внимания уделяют сухой 
грамматике, непонятным объяснениям, бесконечным упражнениям и скучным текстам ». 

Вот почему многие преподаватели иностранных языков предпочитают дополнять учебные 
материалы аутентичными, реальными языковыми материалами, которые привлекают учащихся, 
вдохновляют их изучать английский язык и позволяют им развивать свои языковые навыки. 

Сегодня мы более подробно рассмотрим эти подлинные материалы на английском языке и 
узнаем, как они могут быть полезны вашим ученикам, где их можно найти и как можно 

использовать Text Inspector для оптимизации их использования в классе. 
Аутентичные языковые материалы - это просто тексты, аудио и видео, разработанные для 
носителей языка. 

В отличие от традиционных материалов, которые были созданы специально для изучающих 
второй язык, они не структурированы особым образом и не используют конкретную грамматику 
или словарный запас, поскольку предполагают, что читатель может понять используемый язык до 
уровня родного. Для включения актуальных телевизионных новостей в преподавание иностранных 

языков работы мало. Чаще всего в классе используются печатные медиа-публикации недавнего 
прошлого, в том числе, прежде всего, газетные или литературные тексты. Аутентичные 
телевизионные передачи гораздо реже используются в классе, хотя они, по - видимому, имеют 
большую актуальность и наглядность в противостоянии с инородными культурами. Причины 
такого положения легко назвать. Во-первых, надо отметить, что преподаватели привыкли к работе 
с письменными текстами. Они входят в традицию обучения. Кроме того, для работы с подлинными 
материалами в письменной форме есть множество сообщений и работ, в которых обсуждаются 

разнообразные возможности их использования и представлены дидактические предложения. Кроме 
того, многие игры подлинных текстов с практическими предложениями также можно найти в 
сегодняшних учебниках. Хотя они не являются передовыми, их в значительной степени можно 
причислить к подлинным текстам, и упражнения, которые существуют для этого, могут быть легко 
перенесены на другие подобные тексты. Для работы с телепередачами в классе почти нет места,  
потому что они требуют больше времени, затрачиваемого на подготовку, чем написанные тексты.  
Преподаватели также часто не знают, что именно они делают с такими материалами в классе, как 

они могут достичь своих учебных целей. Бумажные материалы включают в себя широкий спектр 
вещей, которые носители языка используют в повседневной жизни для различных целей. 
Некоторые из наиболее распространенных примеров в этой категории - книги, газеты и журналы, а 
книги требуют определенного уровня владения языком. газеты и журналы предоставляют учителю 
языка множество элементов, которые можно использовать на разных уровнях и для различных 
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учебных целей: реклама (как коммерческая, так и тематическая), гороскопы, теле- / 
радиопрограммы - это лишь некоторые из статей в газете / журнал, который может очень помочь, 
если вы попытаетесь сделать ваш урок более интересным и увлекательным. Кулинарные книги, 
рецепты и меню являются хорошей идеей при обучении, например, определенным формам глагола, 
непосредственному объекту или лексике, относящейся к еде. Карты могут быть примером 

материала для повышения осведомленности учащихся о стране, о которой идет речь, введения 
названий мест или словарного запаса, связанного с путешествиями. Бумажные материалы могут 
также включать различные другие вещи, которые могут быть связаны с обучением: входные 
билеты, этикетки, брошюры, медицинские проспекты, открытки, календари и т. Д. Как уже 
упоминалось, поиск аутентичного материала для обучения лексике не только не представляет 
проблемы, особенно сейчас, когда мы можем использовать Интернет, но также увеличивает шансы 
найти материал, отвечающий интересам и интересам студентов, и, следовательно, актуален. 

Аудио-видео материалы являются чрезвычайно важным аспектом в обучении иностранным 
языкам, поскольку, с одной стороны, учащиеся, таким образом, приобретут естественное 
произношение и значительно улучшат свои навыки аудирования, а с другой стороны, влияние 
визуального элемента. особенно в сочетании со звуком, он очень мощный и позволяет учащимся 
легко запоминать и запоминать представленную информацию. Проблемным аспектом, связанным с 
аудио-видео материалами, является необходимость в оборудовании, вдвое сложность поиска таких 
материалов в наших странах. Более того, особенно с видеоматериалами, очень важно, чтобы 

учитель уделял особое внимание управлению временем, поскольку, хотя использование 
видеоресурсов может быть чрезвычайно привлекательным, они также требуют много времени, а 
также существует риск того, что ученики будут сосредоточены на сам материал, и что они будут  
пренебрегать задачей, которую должны выполнить. 

В Интернете имеется множество аутентичных материалов, и учителя могут использовать 
Интернет, чтобы включить в урок фрагменты истинного и значимого общения. 

Проблематичным для некоторых преподавателей по-прежнему может быть включение или 
загрузка таких материалов из интернет-предложений и их соответствующая обработка для 
обучения. Многие преподаватели, которые никогда не пробовали материалы на уроке, также имеют 
мало пока нет опыта или знания об их преимуществах и превосходстве в многочисленных 
ситуациях обучения по сравнению с традиционными материалами, такими как письменные тексты 
или чистые тексты прослушивания. 

Работа с подлинными материалами на уроках иностранных языков может идти по двум 
направлениям. Во - первых, внимание к языковым характеристикам можно уделить анализу 
грамматико-стилистических явлений, изучению специфических черт текста или контрастировать 
аналогичный материал из двух стран. 

В частности, учебные цели обучения иностранному языку делятся на области; таким образом, 
различаются прагматические, когнитивные и аффективные целевые области. При этом 
прагматические цели касаются сложных навыков, таких как понимание слуха и речь в устной 
целевой области, а понимание чтения и письмо в письменной. В последнее время навык передачи с 

одного на другой язык снова находит большее внимание; противники перевода также признают 
полезность и желательность смысловой передачи. Познавательная целевая область касается всех 
знаний, которые должны быть приобретены на преподавании иностранных языков, то есть, помимо 
словарного запаса, знания лексических, грамматических и прагмалингвистических правил и 
краеведческих условий стран целевого языка. То есть в прагмалингвистике следует выделять 
функциональную прагмалингвистику и скрытую прагмалингвистику. В рамках функциональной 
прагмалингвистики изучается речевая деятельность отправителя текста с продуманным 

намеренным выбором иллокуций, а в скрытой прагмалингвистике исследуется интуитивный 
привычный выбор речевых сигналов актуализации речевого поведения отправителя текста. Такое 
деление имеет смысл, разумеется, только в исследовательских целях, и тем не менее оно полезно, 
так как приводит к важным практическим результатам. Аффективная целевая сфера включает 
установки и позы, которые могут быть связаны с приобретением иностранного языка, то есть 
готовность к пониманию и обучению, терпимость к другим, готовность проверять и исправлять 
стереотипы и предрассудки. 
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XÜLASƏ 

 
Məqalədə şagirdlərin idrak və emosional iştirakı üçün potensiallı şifahi və yazılı mətnlərin köməyi 

ilə ingilis dilinin istifadəsinə baxılır. Intensiv oxu bacarıqları xarici dil dərs mühüm element olan orijinal  
materiallar əsasında təlim təcrübə. Mətnlərin ayrı-ayrı növləri və oxu üslubları, eləcə də oxuyarkən 

öyrənənləri müşayiət edən və maddi cəhətdən səmərəli şəkildə qəbul etməyə kömək edən texnika və 
təlimlər təsvir olunur. Xarici dil dərslərində tələbələrin qarşılaşdığı mətnlər məktəb şəraitində xarici dilin  
təqdim edilməsi üçün orijinal olmalıdır. 

Açar sözlər: mədəniyyətlərarası ünsiyyət, orijinal materiallar, xarici dil öyrənmək,təlim məqsədləri, 
oxu bacarıqları. 

 
SUMMARY 

 
The article considers the use of the English language with the help of oral and written texts with the 

potential for cognitive and emotional involvement of students. Intensive reading skills practices learning 
based on authentic materials, which are an important element of a foreign language lesson. Individual 
types of texts and reading styles are described, as well as methods and exercises that accompany students 
during reading and help them effectively perceive the material. The texts that students encounter in foreign 

language lessons must be authentic in order to represent a foreign language in school conditions. 
Key words: intercultural communication, authentic materials, learning a foreign language,learning 

goals, reading skills 
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Резюме. В статье автор отмечает, чтостратегия развитияАзербайджанской Республики, 

разработанная национальным лидером Гейдаром Алиевым, была успешно продолжена и после 2003 
году, благодаря которой наша страна добилась значительных успехов во всех сферах жизни, включая 
культурно-духовную жизнь. Залогом этих успехов является продуманная культурная политика 
Президента Ильхама Алиева. Глава государства Ильхам Алиев на протяжении всех лет правления 
уделяет особое внимание вопросам культуры. За годы независимости еще более обогатился духовный  
потенциал азербайджанского народа, на основе идеологии азербайджанства развивались 
национальная культура и искусство. 

В 2000 году Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», в том числе 
Комплекс Дворца Ширваншахов и Девичья башня, в 2007 году Государственный историко- 
художественный заповедник «Гобустан», ашугское творчество, праздник Новруза, азербайджанский 
музыуальный инструмент тар и другие национальные достояния включены в Список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

mailto:nigar-akhundova@yandex.com
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Автор отмечает историческую победу в Карабахской войне 2020б года, объявление Шуши 
культурной столицей и фестиваль Харыбюльбюль-важными событиями года. 

Ключевые слова: культура, хужожественная интеллигенция, музыка,Азербайджан 

Стратегия развитияАзербайджанской Республики, разработанная национальным лидером 

Гейдаром Алиевым, была успешно продолжена и после 2003 году, благодаря которой наша страна 
добилась значительных успехов во всех сферах жизни, включая культурно-духовную жизнь. Залогом 
этих успехов является продуманная культурная политика Президента Ильхама Алиева.Глава 
государства Ильхам Алиев на протяжении всех лет правления уделяет особое внимание вопросам 
культуры. За годы независимости еще более обогатился духовный потенциал азербайджанского 
народа, на основе идеологии азербайджанства развивались национальная культура и искусство. 

За период президентства Ильхама Алиева были приняты6 государственных программ, 
подписано более 500 указов и распоряжений главы государства, касающихся всех областей культуры, 
направленных на охрану и развитие национальной культуры, в результате чего азербайджанская 
культура сегодня занимает достойное место в мировой культуре. 

В 2012 году был принят новый «Закон о культуре», основными принципами которого стали: 
гуманность, интеграция, качество, преемственность, светскость, фактор таланта, баланс и 

продуктивность. Законом гарантированы права и свобода творчества каждой личности, развитие 
международных связей и сотрудничества, а также антимонопольной государственной политики в  
сфере культуры, сохранение и развитие национальной бытности и культурного наследия как 
титульной нации, так и всех этнических групп, исторически проживающих на территории 
Азербайджанской Республики, возможность создания общественных объединений и организаций,  
занимающихся культурной деятельностью. 

В области развития театрального искусства в Азербайджанской Республике с 2003 года 
предпринят ряд меры по улучшению материально-технической базы театров, укреплению 

творческого потенциала театров. Еще в 2006 году в Азербайджане был Закон АР «О театре и 
театральной деятельности», кстати, впервые среди стран СНГ. Важными шагами в возрождении 
театрального искусства в стране стали распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 февраля 2007  
года «О развитии театрального искусства Азербайджана» и об утверждении государственной 
программы «Азербайджанский театр в 2009—2019 годах» от 18 мая 2009 года. 

Большим событием стало проведение в Баку в ноябре 2010 года I Бакинской международной 

театральной конференции «Мировой театральный процесс в XXI веке: проблемы, перспективы и 
альтернативы», в которой приняли участие видные театральные деятели, режиссеры, продюсеры, 
руководители театров, актеры, театроведы из 76 стран мира. 

Важным показателем развития культуры в стране в последние годы являются позитивные 
тенденции в области национального кинематографа. Подписанная Президентом Азербайджанской  
Республики в 2008 году Государственная программа по развитию азербайджанского кино в 2008-2018 
годах, сыграла важную роль в этом направлении. 

Целенаправленная политика по развитию всех видов Азербайджанской музыки, имеющей 
древние и богатые исторические традиции, играет важную роль в пропаганде нашей национальной 
культуры во всем мире. 

Мугам и ашугскоеискусство– два важных фундамента, на котором выстраивается 
азербайджанская музыкальная культура. Шаги, предпринятые в последние годы для развития 
уникального национального вида музыки - мугама в Азербайджане, способствовали еще большей 
популяризации этого древнего музыкального искусства. Подтверждением этого являются 
организованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева республиканские конкурсы молодых 

исполнителей мугама, Международный фестиваль «Мир мугама» и другие музыкальные события. 
Повышение интереса к таким музыкальным жанрам – как национальныймугам, национальное 

классическое и инструментальное исполнение, образование Международного Центра Мугама, победа 
на песенном конкурсе «Евровидение 2011» – являются очередными показателями быстрого темпа 
развития культуры в Азербайджане и оказания этой сфере государственной поддержки. 

Проделана огромная работа по развитию в стране художественного искусства, улучшению 

условий жизни и труда художников, архитекторов, скульпторов, пропаганде их творчества за 
пределами страны. 

В последние годы получила широкую практику приобретение государством, в частности 
министерством культуры и туризма, творческих работ нового поколения азербайджанских 
художников, что в свою очередь положительно отражается на развитие национального 
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изобразительного искусства. Приобретение государством произведений у молодых художников, 
демонстрация их работ на республиканских и международных выставках, назначение специальных 
стипендий многим молодым художникам еще больше усиливает у молодого поколения чувство 
уверенности в себе. 

Важной частью культурной политики азербайджанского государства составляет сохранение 

многовекового, богатого культурного и материального наследия нашего народа. Президентом 
Азербайджанской Республики был издан ряд распоряженийо выявлении, восстановлении, изучении, 
использовании и охране исторических и культурных памятников по всей стране. 

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и 
культуры» в 2001 году была утверждена классификация взятых под государственную охрану 

недвижимых памятников истории и культуры на территории страны по степени их значения, вновь 
обнаруженные памятники регулярно включаются в список недвижимых памятников истории и 
культуры. В настоящее время на территории Азербайджанской Республики под охраной государства  
находятся 6308 памятников истории и культуры, действуют 27 государственных историко- 
культурных, архитектурных, художественных и этнографических заповедников. 

В последние годы на территории Азербайджанской Республики Указами Президента 
Азербайджанской Республики были созданы Государственный историко-культурный и природный 
заповедник «Янардаг», Государственный историко-архитектурный заповедник «Храм Атешгях», 

Государственный историко-культурный заповедник «Кешикчидаг» и Государственный историко- 
архитектурный и этнографический заповедник «Хыналыг». Археолого-этнографический музейный 
комплекс «Гала». 

В 2000 году Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», в том числе 
Комплекс Дворца Ширваншахов и Девичья башня, в 2007 году Государственный историко- 
художественный заповедник «Гобустан» были включены в Список мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Принимая во внимание неоценимую роль детских музыкальных и художественных школ в 
эстетическом и нравственном воспитании молодого поколения, формировании у него 
художественного вкуса, азербайджанское государство уделяет большое внимание развитию таких 
учебных заведений. По распоряжению главы государства, ежегодно выделяются специальные 
стипендии Президента Азербайджанской Республики учащимся и студентам детских музыкально- 
художественных училищ, Бакинской училище хореографии, их имена записываются в «Золотую 

книгу» азербайджанских талантов. 
Азербайджанское государство оказывает постоянное внимание и заботу деятелям культуры и 

искусства, предпринимает действенные шаги для решения их социальных проблем, улучшения их 
жилищно-бытовых условий жизни, достойно оценивая их творческие заслуги. Лица, имеющие 
значительные услуги в развитии национальной культуры, удостаиваются высоких почетных званий, 
специальных премий и пенсий. Начиная с 2002 года ежегодно указом Президента АР 100 человек, а с  
2013 года 130 человеку присваивается специальная премия президента страны. 

Азербайджан, расположенный в пространстве стыковки различных цивилизаций, на 
протяжении многих веков прославился как край, где сформировалась атмосфера национально- 
культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в 
атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Мультикультурализм и толерантность, 
исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами 
повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от 
национальной принадлежности, языка и религии. О богатом мультикультуральном прошлом 

азербайджанского народа свидетельствуют не только созданные в прошлом этим народом 
литературно-художественные, научно-философские, политико-правовые источники и документы, но 
и сегодняшний толерантный образ жизни нашего народа. 

На протяжении последних лет большое внимание уделялось пропаганде достижений 
азербайджанского искусства за рубежом. В ряде стран мира были осуществлены постановки оперы 
великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун». 

Победа представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение- 

2011» поднял престиж Азербайджана и в этой области межкультурных отношений. В следующем - 
2012 году в Баку был блестяще проведен международный конкурс «Евровидение- 2012». 

Самым важным событием 2021 года- было объявление Президентом Азербайджанской 
Республики Шушу –культурной столицей и Фестиваль «Харыбюльбюль» 12 мая 2021 года , 
проведенный в Шуше через 30 лет после оккупации. Фестиваль был посвящен памяти наших 
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погибших сыновей-шехидов.Фестиваль прошел на тему : «Мультикультурализм в азербайджанской 
музыке» с  участием народных артистов АлимаГасымова, ПоладаБюльбюльоглы,Эльчина Азизова 
.ЮсифаЭйвазова и др. 

Все эти международные форумы и мероприятияспособствуют формированию нового имиджа 

Азербайджана как страны, вырабатывающей новое гуманитарное мышление, новый стиль 
межгосударственных отношений. И это закономерно для страны, которая является своеобразным 
мостом между Востоком и Западом в силу своего географического положения, богатой истории 
взаимоотношений с другими странами, народами. 

 
XÜLASƏ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRIN, MƏDƏNİYYƏTİN 

İNKİŞAFI VƏ MÖHKƏMLƏNDIRİLMƏSI 

 
Əsası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş inkişaf strategiyası 2003-cü 

ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurlu davam etdirilmiş, ölkəmiz həyatın 
bütün sahələrində olduğu kimi, mədəni-mənəvi inkişaf sahəsində də mühüm uğurlar əldə etmişdir. 

Bu uğurların əldə edilməsində Azərbaycan dövlətinin, onun başçısı İlham Əliyevin düşünülmüş 
mədəniyyət siyasəti, bu sahənin inkişafını daim diqqətdəsaxlamasıdır. 

Bu gün Azərbaycan dövləti xalqımızın qeyri-maddi, mədəni irsimizin qorunması və təbliği ilə bağlı 
mühüm işlər görülmüşdür. Aparılan məqsədyönlü işin nəticəsi idi ki, 2008-ci ildə Azərbaycan muğamı 
YUNESKO tərəfindənA, “Bəşəriyyyətin şifahi və qeyri-maddi şah əsərləri siyahısı”na, 2009-cu ildə Aşıq 
sənətimiz və Novruz bayramı, 2010-cu ildə Xalçaçılıq sənəti, 2012-ci ildə tar-ifaçılıq sənəti, Cövkən 

Qarabağ atüstü oyunu 
Müəllif sonda Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki qələbəsi (2020-ci il), Şuşanın mədəniyyət 

paytaxtı elan etmək haqqında və orada Xarıbülbül festivalı (12 may 2021-ci ildə) keçirilməsi haqqında yazır. 
Açar sözlər: mədəniyyət, bədii-yaradıcı ziyalılar, musiqi, Azərbaycan 

 
SUMMARY 

DEVELOPMENT OF CULTURE AND STRENGTHENING OF THE MORAL VALUES IN THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
The development strategy founded by the national leader Heydar Aliyev has been successfully 

continued by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev since 2003, and our country has 
achieved important successes in the cultural and moral development as in all other fields in its life. 

Considered cultural policy of the head of the Azerbaijan state Ilham Aliyev and always keeping the 
development of this field in the focus played great role in the achievement of these successes. 

At present, Azerbaijan state implements important works in the protection and popularization of non- 
material cultural heritage of our nation. Due to the purposeful work Azerbaijan mugham was included to the 
“List of Folklore and Mon-material Masterpieces of Humanity” by UNESCO in 2003, ashug art and Novruz 
Holiday in 2009 year, carpet-weaving craft in 2010 year, tar mastery art and Chovhan Garabagh game on 
horse in 2013 was included to the “Representative List on Non-material Culture of the Humanity”. 
Azerbaijan state and its corresponding state structures decisively struggle against the attempts of our 

disgraced neighbors to introduce our unique cultural and historical wealth to the world as material heritage of  
Armenian nation. 

All the steps taken by the President IlhamAliyev for the development of the culture, protection and 
popularization of the cultural and moral values create strong assurance on continuation of the cultural and 
moral development of the country in near future. 

Key words: cultural, artintelligentsia, music, Azerbaijan 
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1993-2003-CÜ İLLƏRDƏ ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASINDA İNCƏSƏNƏTİN İNKİŞAFINDA GÖRDÜYÜ TARİXİ XİDMƏTLƏRİ 

Babayeva G.F. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 
 

“Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. 

Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir” 

Heydər Əliyev 

Xülasə. Müstəqilliyimizin ilk illərində respublikamızın üzləşdiyi çətinliklər qeyd olunur. Mədəniyyət 

və incəsənətin bu çətin siyasi durumda daha dərin tənəzzül keçirdiyi vurğulanır. Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra atəşkəsin əldə olunmasının, vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınmasının 
ölkədə yeni bir inkişaf mərhələsinə zəmin yaratması açıqlanır. Müxtəlif sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət 
və incəsənətin inkişafı sahəsində əsaslı dönüşə səbəb olmuş qəbul edilmiş qərar və sərəncamlar sadalanır. 
Görülmüş tədbirlərin incəsənət sahəsində böyük uğurlarla nəticələnməsi incəsənət xadimlərinin xatirələri ilə 

tərənnüm olunur. 
Açar sözlər: Müstəqillik, mədəniyyət, incəsənət, tarix, milli-mədəni irs, musiqi xadimləri, memarlıq 

abidələri, fərman və sərəncam, Müslim Maqomayev 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli-mədəni quruculuq 
prossesinin aparılması üçün geniş imkanlar yarandı. Təəssüflə qeyd edim ki, müstəqilliyin ilk illərində bu 

imkanlardan nəinki lazımınca istifadə edilmədi, hətta Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət sahəsində uzun 
illər ərzində qazandığı nailiyyətləri itirməyə başladı. Mədəniyyətin dövlət qayğısından məhrum edilməsi, ona  
olan ögey münasibət, biganəlik şəraitində Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
musiqiçiləri, xarici ölkələrə üz tutmağa başladılar, böyük zəhmət hesabına yardılmış musiqi kollektivləri 
dağılmaq təhlükısi ilə üzləşdilər. Eyni zamanda yenicə müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikası bu 
dövrdə çox böyük siyasi problemlər, parçalanmaq təhlükəsi ilə qarşılaşdı. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan sovet rəhbərliyi tərəfindən süni sürətdə yaradılmış Dağlıq 

Qarabağ problemi, iqtisadi çətinliklərlə üzləşdi. Respublika rəhbərliyinin mədəniyyət və incəsənət 
sahələrinə biganəliyi son 30 ildə əldə edilmiş uğurları kökündən sarsıltdı. Vətənimiz vətəndaş müharibəsi ilə 
üz-üzə qaldı. 

Birinci Qarabağ müharibəsi və torpaqlarımızın 20 faizinin mənfur düşmənlərimiz tərəfindən işğalı 
burada mədəniyyət və incəsənət abidələrinin məhvi ilə nəticələndi. İncəsənət mərkəzi olan teatr və 
muzeylərimiz dağıdıldı, talan edildi, incəsənət xadimləri öz doğma yurdlarından didərgin salınaraq 
sənətlərindən uzaq düşdülər. Mədəniyyət mərkəzimiz Şuşada XX əsrin 70-ci illərində Ulu Öndərin təşəbbüsü 

ilə yaradılmış Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün, Natəvanın ev muzeyləri qarət edildi və dağıdıldı. İncəsənət 
nümunələrimiz, xalçalarımız ermənilər tərəfindən oğurlanaraq xarici ölkələrdə auksionlarda satıldı və 
ermənilər tərəfindən hər zaman olduğu kimi ədalətsizcəsinə onların abidələri kimi təqdim olunmağa başladı. 

1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı dövlətimizi uçuruma aparan vətəndaş 
müharibəsinin qarşısını aldı və milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması üçün tarixi dönüşün başlanğıcı oldu. 
1994-cü il mayın 12-də Ermənistanla müvəqqəti atəşkəs sazişinin imzalanmasına nail olan Heydər Əliyev 
ordunun yenidən qurulması üçün vaxt qazanmağımıza imkan yaratdı. Ölkədə yaranmış sabitlik həmçinin 

mədəniyyət və incəsənətin inkişafına təkan verdi. 
1994-1995-ci illərdə mədəniyyət və incəsənət sahələrində yaranmış mürəkkəb vəziyyət araşdırılaraq 

onun aradan qaldırılması üçün bəzi təkliflər hazırlandı. Daim mədəniyyət və incəsənətə böyük önəm verən 
Heydər Əliyev bu sahədə köklü dəyişiklərə səbəb olan sərəncamlar imzaladı. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin “Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında” 22 iyun 1996-cı il, 
“Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında” 13 sentyabr 1997-ci il, “Azərbaycan 
Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında” 10 noyabr 1997- 

ci il, “Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq 
tədbirləri haqqında” 2 dekabr 1997-ci il , “Azərbaycan Respublikasının fəxri adları haqqında” 22 may 1998- 
ci il, “ Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet truppasının işçilərinin sosial təminatının 
yaxşılaşdırmaq haqqında” 6 dekabr 1999-cu il, “ Azərbaycan Dövlət Xalq Kapellasının sosial təminatını 
yaxşılaşdırmaq haqqında” 2 iyun 2000-ci il, “Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının işçilərinin sosial 
təminatının yaxşılaşdırılması haqqında” 15 oktyabr 2001-ci il, “ İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan 
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Respublikası Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 28 may 2002-ci il, “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli fərman və 
sərəncamları musiqi kollektivlərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların yeni yaradıcılıq nailiyyətlərinə həvəsləndirilməsi 
yolunda mühüm rol oynadı. Görülmüş tədbirlər nəticəsində Azərbaycan musiqi kollektivlərində artıq əsl  

yaradıcılıq ab-havası yarandı [3, s. 115]. 
1995-2000-ci illərdə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına paytaxtımızın nadir memarlıq 

incilərindən olan, bir çox musiqi bayramları və musiqi xadimlərinin yaradıcılıq yolunun şahidi olmuş 
Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında əsaslı işlər görüldü. 

29 noyabr 2002-ci il Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan 

Dövlət Filarmoniyasının binasının təmir-bərpa işləri başa çatdırılmalı, müasir tələblərə uyğun avadanlıqlarla 
təhciz olunmalı və qısa müddətdə Filarmoniyanın təntənəli açılış mərasimi keçirilməsli idi. 

Tarixi abidələrimizin bərpası və milli-mənəvi dəyərlərimizin gələcək nəsillərə çatdırılması Heydər 
Əliyevin siyasi fəaliyyətinin əsas prioritetlərdən olmuşdur. Bu sahədə əsaslı işlər görülməsi üçün isə böyük  
maliyyə vəsaiti tələb olunurdu. 1999-cu ildə Uu Öndər ABŞ-a səfəri zamanı Dünya Bankının prezidenti 
cənab Vulfensonla görüşür və Azərbaycanda tarixi abidələri bərpa etmək üçün güzəştli kreditlər ayrılması  
üçün ona müraciət edir. Cənab Vulfenson bildirir ki, Dünya Bankı mövcud olduğu müddətdə tarixi 
abidələrin bərpası üçün heç vaxt pul ayırmayıb. Lakin, burada da Heydər Əliyevin böyük siyasi bacarığı  

sayəsində uğur əldə edildi və Dünya Bankı Azərbaycana abidələrin bərpası üçün 40 il müddətinə 6 milyon 
dollar güzəştli kredit verir. 

Müqaviləyə əsasən dörd abidəmiz- Şəki Xan Sarayı, Şirvanşahlar Sarayı, Naxçıvandakı Möminə 
Xatun və Qarabağlar türbələri təmir və bərpa etdirilir [2, s.34]. 

Müstəqillik dövründə də Heydər Əliyevin respublikamızda birinci rəhbərliyi zamanı incəsənət 
xadimlərinin yubiley tədbirlərinin keçirilməsi ənənəsi davam etdirilir. 2002-ci ilin sentyabrında Bakıda 

dünya şöhrətli müğənnimiz və ulu Öndərin yaxın dostu Müslim Maqomayevin 60 illik yubiley tədbiri 
keçirilir. 

Öz xatirələrində Müslim Maqomayev yubiley tədbirlərinin 3 gün ərzində keçirildiyini qeyd edir. Bu üç 
gün ərzində Heydər Əliyev bütün tədbirlərdə Müslim Maqomayev yardıcılığının xalqımız üçün əhəmiyyəti, 
yubilyarın şəxsiyyət kimi alicənablığı və insani keyfiyyətlərini tərənnüm edən xoş sözlər söyləyir. 

Heydər Əliyev Respublika Sarayında keçirilən bu tədbirdə Müslüm Maqomayevi “Azərbaycanın milli 
sərvəti”, adlandıraraq qeyd edir ki, o, tarixə bir çox ölkələrdə tanınmış dahi müğənni kimi daxil olmuşdur [3,  

s. 152]. 
Ulu Öndər ən çətin günlərdə belə incəsənətə böyük önəm və dəyər verirdi. Naxçıvanda hakimiyyətdə 

olduğu müddətdə Heydər Əliyevdən tez-tez müsahibə alan “Бакинский рабочий” qəzetinin müxbiri 
Svetlana Mirzoyeva qeyd edir ki, müsahibələrdən birində mən Heydər Əliyevə onu maraqlandıracaq 
incəsənət xadimləri ilə birlikdə çəkdirdiyi şəkillləri təqdim etdim. Jurnalist Heydər Əliyevin şəkillərə 
baxarkən gülümsədiyini və bu sevinc dolu, parlaq gülüşün o gərgin, ağır bir şəraitdə o qədər gözlənilməz  
olduğunu, ağ nöyütlə işıqlandırılan yarıqaranlıq kabineti sanki birdən gözqamaşdırıcı işığa qərq etdiyini qeyd 

edir. 
Bu müsahibə zamanı Heydər Əliyev incəsənətə olan bağlılığını bu sözlərlə ifadə edir: “İncəsənət  

mənim bütün həyatımdan keçmişdir.- Poeziya, musiqi, rəssamlıq, heykəltaraşlıq- bunlar hamısı mənim üçün 
yalnız həyəcanlandırıcı məhfuma toxunmaq, sadəcə təəsüratların dəyişməsi və istirahət deyil. Mən 
incəsənətdən güc alıram, nikbinlik alıram, həyatın sevincini incəsənətə duyuram. İncəsənət xadimləri ilə  
ünsiyyətdən mən əsaslı biliklər, insani münasibətlərdən həyatdakı gözəlliklərin dərin təsirini alırdım!”[4, s. 
55] 

ƏDƏBİYYAT 

 

1. Elmira Axundova “Heydər Əliyev- Şəxsiyyət və zaman” VI cild 2-ci hissə.səh.332. 
2. “Heydər Əliyev və Mədəni irs”- Bakı 2014, səh.33.34 
3. Муслим Магомаев, «Живут во мне воспоминания». Москва издательство АСТ 2020, Стр.313 
4. Светлана Мирзоева, Гейдар Алиев: «Искусство прошло через всю мою жизнь…». Баку 2004, 

стр.170 



301  

РЕЗЮМЕ 

ЗАСЛУГИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИЕ 

ИСКУССТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 1993-2003 ГГ. 

Бабаева Г.Ф. 

Отмечаются трудности, с которыми столкнулась наша республика в первые годы 
независимости. Отмечается еще более сложная ситуация и упадок в сфере культуры и искусства при  
такой сложной политической ситуации. Показывается как после возвращения Гейдара Алиева 

достижение временного перемирия, и предотвращение гражданской войны открыла новые 
возможности для развития страны. Перечисляются указы и распоряжения, которые способствовали 
коренному перелому в развитие культуры и искусства. Развитие искусства восхваляются 
воспоминаниями деятелей искусства. 

Ключевые слова: Независимость, культура, история, национальное достояние, музыкальные 
деятели, памятники культуры, указы и распоряжения, Муслим Магомаев 

 
SUMMARY 

NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ART 

IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN 1993-2003 

Babayeva G. 

 
The difficulties that our republic faced in the first years of independence are noted. There is an even 

more difficult situation and a decline in the sphere of culture and art in such a difficult political situation. It 
shows how, after the return of Heydar Aliyev, the achievement of a temporary truce and the prevention of 
civil war opened up new opportunities for the development of the country. The decrees and orders that 
contributed to a radical change in the development of culture and art are listed. The development of art is 
praised by the memoirs of artists. 

Key words: Independence, culture, art, history, national treasure, musical figures, architectural 
monument, decrees and orders, Muslim Magomaev 
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Açar sözlər: inteqrasiya, peşə standartları, peşəkarlıq fəaliyyəti, təhsil islahatları, dərs, pedaqoji 
proses. 

Ölkəmizdə təhsilin məzmunu demokratik, humanist, ekoloji dəyərlərə əsaslanır. Cəmiyyətin 

yenidən qurulmasınıın mürəkkəb ekoloji, bioloji və qlobal vəzifələrin həlli sahəsində uğurların qazanılması 

şagird şəxsiyyətinin bioloji şüurunun yetkinliyindən, əlaqəliliyindən çox asılıdır. Bioloji şüur və düşüncənin 
sistemli, əlaqəli şəkildə formalaşması, inkişafı, ilk növbədə təhsildə inteqrasiyanın məqsədyönlü şəkildə 
tətbiqi ilə bağlıdır. Məktəb biologiya kurslarının tədrisində bioloji düşüncə, bioloji təfəkkür, bioloji 

anlayışların mahiyyətinin dərk edilməsini, şagirdlərin biologiyanı ətraf mühitlə, digər fənlərlə inteqasiya  
edilmiş şəkildə öyrənməsini tələb edir. 

Təhsilin məzmunu təhsil alanların həm bioloji, həm də ekoloji şüurunun formalaşmasına və sistemli 
şəkildə inkişafına imkan verir. Bu zaman təhsil alanların bioloji biliklərinin dolğun, yaddaqalan, istifadəli,  
sistemli biologiya müəllimlərinin diqqət məkəzində olmalıdır. 

Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatı prosesində dərsin quruluşuna, müasir tələblər səviyyəsində 

keçirilməsinə yanaşma tərzlərinin müxtəlifliyinin diqqətdə saxlanılması təsadüfi deyil. Çünki ən qabaqcıl  
məktəbləri, ən peşəkar müəllimləri müəyyənləşdirərkən ayrı-ayrı fənlər üzrə dərslərin müasirliyi, əlaqəliliyi, 
keçirilmə səviyyəsi əsas götürülür. Ümumilikdə hər bir yeni dərs bugünki məktəbin, bugünki müəllimin 

mailto:baxshaliyev.arzu@mail.ru
mailto:baxshaliyev.arzu@mail.ru
mailto:ismayilov.sevil@mail.ru


302  

əsas siması, keyfiyyət göstəricisidir. Məhz bu baxımdan təlimə verilən əsas tələblərdən biri inteqrativlik 
olduğuna görə, inteqrasiya fənlərarası əlaqələrin məzmununda əks olunmalı, müxtəlif fənlərdən olan 
mövzular əlaqəli, sistemli şəkildə yüksək səmərə ilə öyrənilməlidir. Orta məktəblərdə çoxsaylı tədris fənləri  
bir-biri ilə əlaqəli şəkildə tədris olunduqda, hər bir yeni dərsdə təlimin məzmunun tamlığını və şagirdlərin 
təfəkkür və təxəyyülündə dünyanın vahid mənzərəsinin inkişafını təmin etmək mümkündür [1]. 

Respublikamızda yeni təlimin başlıca məqsədlərindən biri dünyanı və özünü dərk edə bilən aydın 
təfəkkürə və təxəyyülə, geniş dünyagörüşünə malik hərtərəfli şagird şəxsiyyətini yetişdirməkdir. 

Cəmiyyətdə və təbiətdə inteqrasiya danılmazdır. Bütün elmlər mənbəyini canlı və cansız varlıqların 
vəhdəti olan dünyadan alır. Dünya vəhdət təşkil etdiyi kimi, elmlər də vəhdət təşkil etməli, öz aralarında 

əlaqələndirilməlidir. Orta məktəblərdə biologiyanın digər fənlərlə əlaqəli tədrisinin əhəmiyyəti 
biologiyanın həyatla, ətraf mühitlə əlaqələndirib, oradakı mürəkkəb anlayışları sistemli, əlaqəli, 
sadələşdirilmiş şəkildə aşkar etməkdən ibarətdir. 

Biologiyanın tədrisində məktəbdaxili və məktəbdənkənar təlim arasında yaranan fərqlərin aradan 
qaldırılmasında, əldə olunan biliklərin yaddaqalan, dolğun, həyatla uzlaşdırılmasında inteqrasiyanın rolu  
danılmazdır. Məktəblərdə biologiyanın həyatla, ətraf mühitlə bağlılığını təmin etmək, eləcə də bütün tədris 
olunan fənlərin ayrı-ayrı istiqamətlərini əlaqələndirmək fənnini, peşəsini sevən müəllimlərin qarşısında 
duran mühüm vəzifədir. Peşəkar biologiya müəllimləri inteqrasiyanı dərindən təhlil etməli, onun yeni 

təlimdə əks etdirməyin ən uğurlu yollarını axtarıb tapmalıdırlar. Buna nail olmaq üçün müəllimlər öz fənləri  
ilə yanaşı digər fənləri də mükəmməl bilməlidirlər, özlərini təkmilləşdirməlidirlər, İKT-dan hərtərəfli 
istifadə etməyi və yeri gəldikcə tətbiqini bacarmalıdırlar. 

Biologiyanın tədrisində inteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, istər biologiya kursları, istərsə də  
digər fənlər arasında əlaqə və asılılığı dərinləşdirir. İnteqrasiyanın tətbiqi ilə şagirdlər biliklər arasında 
qarşılıqlı əlaqəni görür, təhlil edir, anlayır. Təbii ki, yeri gəldikcə şagirdlər həmin əldə olunan əlaqəli, 
sistemli bilikləri şəxsi və ictimai problemlərin həllində istifadə edirlər. İnteqrasiya zamanı elə biliklər 

verilməlidir ki, onlar ətraf aləmin əlaqəliliyini sistemli şəkildə əks etdirsin. 
İnteqrasiyanın məqsədi şagirdlərə təlimin ilk illərindən dünyanın vahid bir tam olduğunu dərk 

etdirməkdir. Tədqiqatlar göstərir ki, beyin bütöv, əlaqəli, tam bilikləri daha asan qavrayır, uzun müddət 
yadda saxlayır. İstənilən fənnin orta məktəblərdə inteqrasiyalı tədrisi şagirdlərdə təlimə marağı artırır. 

Şagirdlər biologiyadan əldə etdikləri bilikləri ətraf mühitlə əlaqəli öyrəndikdə daha çox aktivləşirlər 
ki, bu da bir fənnin çərcivəsində məhdudlaşa bilməz. 

Biologiyanın tədrisində inteqrasiya iki istiqamətdə daha çox əhəmiyyətlidir: 

 Şagirdlərdə ətraf aləm haqqında hərtərəfli tam təsəvvür yaradır. Burada inteqrasiya məqsəddir; 

 Fənn üzrə biliklərin hərtərfli əlaqələndirilməsi üçün ümumi müstəvinin yaranmasına xidmət edir. 
Burada inteqrasiya vasitədir. 

Biologiyanın tədrisində inteqrasiya təlim-təhsil prosesini təkmilləşdirir, orta məktəblərdə tədris 
olunan bir çox fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə, təhlil etməyə xidmət edir [4]. 

İnteqrasiyanın dəstəyi ilə şagirdlər həm fənlər, həm də biliklər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni başa düşür və  
həmin biliklərdən yeri gəldikcə istifadə edirlər. Bu baxımdan biologiyanın tədrisi zamanı hər bir 
orqanizmin quruluşu və onda baş verən bioloji proseslər, canlıların bir-biri və ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi, 
bu proseslərin fizika, tarix, coğrafiya, kimya elmləri ilə əlaqəli şərhi mütəmadi olaraq müəllimlərin diqqət 
mərkəzində saxlanılmalı, bu proseslərin öyrənilməsində riyazi hesablamalar, şagird nitqinin inkişaf 
etdirilməsi, yeni texniki vasitələrdən istifadə olunması ilə əlaqədar şagirdlərin fəaliyyətinin zəruriliyi nəzərə  
alınmalıdır [5]. 

Biologiyanın tədrisində inteqrasiya orta məktəb təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə 
dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə 
təlimin bütün məzmun komponenetləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməkdir. 

Biologiyanın tədrisində inteqrasiya şagirdlərdə sərbəst fikirləşmə, öz təcrübəsinə istinadetmə, 
nəticəçıxarma bacarığı, təşəbbüskarlıq, hazırcavablıq, şəxsi intizam və əməkdaşlıq kimi keyfiyyətləri 
fəallaşdırır, inkişaf etdirir. İnteqrasiya yüksək intellektual əlaqələr yaradır, hərtərəfli şagird şəxsiyyətinin 
formalaşmasına zəmin yaradır [2]. 

Fənlərin inteqrasiyası sadə və mürəkkəb anlayışların sistemli şəkildə öyrənilməsini təmin edir, 
biologiyanın tədrisinin məntiqi yetkinlik və tamlığını yaradır. Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə 
əlaqədar nəzəri və praktik məsələlərin həllinə xidmət edir. Yeni təlimdə dərslərin maraqlı, cəlbedici 
olmasına imkan yaradır, şagirdlərin beynindəki pərakəndə bilikləri ümumiləşdirir, tamamlayır, təlimin 
keyfiyyətini yüksəldir. Biologiya fənninin inteqrativ imkanlarından və əlaqələrin tətbiqi yollarından istifadə 
etmək hər bir peşəkar müəllimin əsas vəzifəsidir. 
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Məktəb biologiya kurslarının tədrisində həyati müşahidələrə əsaslanan biliklərin əldə olunmasına, 
onların praktik və yaradıcı tətbiqinə, müstəqil fikir-mühakimə yürütmə, tədqiqatçılıq bacarığının inkişafına 
böyük əhəmiyyət verilir [3]. Dərsin keyfiyyətinin yüksəldilməsi çox mühüm vəzifə kimi diqqətdə 
saxlanılmalıdır. 

Bu baxımdan şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının əsası, həyat, ətraf aləm, cəmiyyət bunların 

qarşılıqlı əlaqələri haqqında mükəmməl biliklərin bünövrəsi ümumi orta təhsilin müvafiq pillələrində 
qoyulur. Təhsillənmə - təhsil prosesinin əsasını təşkil edən sinif-dərs prosesində qoyulur. Məhz buna görə 
də hər bir şagirdin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, idrak fəaliyyətləri nəzərə alınmalı, tədricən inkişaf 
etdirilməlidir. Orta məktəblərdə fənlərin tədrisində müəllimlərimiz həm psixoloji, həm pedaqoji, həm də 
metodiki baxımdan bütun bunların öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdırlar. 
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РЕЗЮМЕ 

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 

 
Содержание образования в нашей стране основано на демократических, гуманистических и 

экологических ценностях. Успех реконструкции общества в решении сложных экологических, 
биологических и глобальных проблем зависит от зрелости и актуальности биологического 
сознания личности студента. Систематическое, последовательное формирование и развитие 

биологического сознания и мышления связано прежде всего с целенаправленным применением 
интеграции в образовании. Школа требует понимания сути биологического мышления, 
биологического мышления, биологических концепций при преподавании курсов биологии, 
студенты изучают биологию в комплексе с окружающей средой и другими предметами. 

Ключевые слова: интеграция, профессиональные стандарты, профессиональная 
деятельность, образовательные реформы, уроки, педагогический процесс. 

 
SUMMARY 

 

ROLE OF INTEGRATION IN TEACHING BIOLOGY 

 
The content of education in our country is based on democratic, humanistic and environmental 

values. The success of the reconstruction of society in solving complex ecological, biological and global 
problems depends on the maturity and relevance of the biological consciousness of the student's 

personality. The systematic, consistent formation and development of biological consciousness and 
thinking is primarily associated with the purposeful use of integration in education. The school requires 
an understanding of the essence of biological thinking, biological thinking, biological concepts when 
teaching biology courses, students study biology in combination with the environment and other subjects. 

Key words: integration, professional standards, professional activity, educational reforms, lessons, 
pedagogical process 
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Xülasə. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra, onun qarşısında duran başlıca 
vəzifələrdən biri də ölkənin iqtisadi və siyasi həyatını dirçəltmək, onu beynəlxalq aləmdə tanıtmaq və  
ölkəmizin sosial və iqtisadi inkişaf tarixinə yeni bir imza atmaq idi. Bu məqsədlə Ümummilli lider 

H.Əliyevin başladığı ugurlu siyasətin nəticəsi olaraq respublikamızın sosial və iqtisadi həyatında, onun  
inkişaf tarixində köklü dəyişikliklər baş verdi. Ölkənin regionlar üzrə inkişafını sürətləndirmək üçün bir sıra  
dövlət proqramları işlənilib hazırlandı. Eyni zamanda əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bəzi 
dövlət qurumları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bir sözlə respublikamızın müstəqillik 
əldə etməsi onun sosial və iqtisadi inkişaf tarixində böyük dönüş yaratdı. 

Açar sözlər: dövlətçilik, respublika, müstəqillik, regionlar, iqtisadi inkişaf, dirçəliş 

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkənin sosial və iqtisadi  
həyatında öz müstəqil siyasətini yeritməyə başlamışdır. Bu siyasətin başlıca məqsədi ölkənin sosial və 
iqtisadi həyatını dircəltmək, onu beynəlxalq aləmə tanıtmaq,bir sözlə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək 
idi. 

Müstəqillik əldə etdiyimiz tarixi dövrə qədər olan müddətdə ölkədə gedən siyasi proseslər 

respublikanın sosial və iqtisadi həyatına ciddi ziyan vurmuşdur. Nəticədə yerli istehsal sürətlə azalmış və  
iqtisadi tənəzzül dərinləşmişdir. 

1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi 
uğurlu siyasət nəticəsində ölkədə baş alıb gedən siyasi və iqtisadi böhran aradan qaldırılmış, 
dövlətçiliyimizin dinamik inkişafının əsası qoyulmuşdur. Müstəqilliyimiz bərpa edildikdən sonra 
respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Bu sahədə aparılan islahatların 
əsas məqsəsi, güclü iqtisadi potensiala malik olan demokratik dövlətin yaranması idi. 

1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” adlı beynılxalq neft sazişi Azərbaycan Respublikasının 
tarixində uğurlu neft strateqiyasının həyata keçirilməsinin əsasını qoydu. Burada əsas məqsəd ölkənin sosial 
və iqtisadi həyatını beynəlxalq aləmə nüfuz edəcək dərəcədə inkişaf etdirmək, yerli və xarici investisiyaları  
cəlb etmək, müasir texnologiyalardan geniş surətdə istifadə etməklə ölkənin iqtisadi gücünü və potensialını 
artırmaq idi. Bu məqsədlə ölkənin regionlar üzrə inkişafını sürətləndirmək üçün bir sıra dövlət proqramları  
işlənilib hazırlanmış və müəyyən mərhələlərə bölünmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının (2004-2008-ci illər) əsas 
məqsədi regionlar üzrə yeni iş yerlərinin və əmək müəssisələrinin açılması, kommunal xidmətlərin yüksək  
səviyyədə təşkili, qeyri-neft sektorunu davamlı şəkildə inkişaf etdirmək idi. 

2009-2013-cüilləri əhatə edən növbəti bir dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər Azərbaycan 
respublikası vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə yönəlmişdir. Azərbaycan 
Respublikasının sosial və iqtisadi həyatnı davamlı olaraq inkişaf etdirmək üçün prezident İlham Əliyevin 
2014-cü il 27 fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. 

Ümumiyyətlə iqtisadi zonaya daxil olan bütün şəhər və rayonların sosial və iqtisadi həyatını sürətlə  
inkişaf etdirmək üçün iki yüzdən çox sərəncam imzalanmışdır. Bundan başqa ölkə əhalisinin yaşayış 
səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, rifah halını yüksəltmək məqsədi ilə aztəminatlı ailələrin sosial müavinətlə təmin 
olunması, yaş həddinə görə əmək pensiyalarının təyin edilməsi, ölkədə yoxsulluğun və işsizliyin minimum 
həddə endirilməsi üçün müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Respublikamızın sosial və iqtisadi inkişaf tarixində ən mühüm nailiyyətlərdən biri də Bakı-Tiflis- 

Ceyhan neft kəmərinin (2006) istifadəyə verilməsi idi. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan neftinin beynəlxalq 
bazarlara genişmiqyaslı nəqli neft ixracı sahəsində ən mühüm atılmış addımladan biri hesab olunur. Bakı- 
Tiflis-Ceyhan neft kəməri iqtisadi məzmun kəsb etməklə yanaşı, həm də siyasi əhəmiyyət daşıyır. Beləki  
kəmər Azərbaycan Respublikasının Avropa dövlətləri ilə iqtisadi münasibətlərinin qurulmasında mühüm rol 
oynadığı halda, ölkəmizin siyasi proseslərdə də fəal iştirakına zəmin yaratmışdır. 
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Bununla yanaşı Bakı-Tiflis-Ərzrum qaz kəmərinin çəkilməsi və istifadəyə verilməsi də (2006) ölkə 
iqtisadiyyatının inkişaf prosesində mühüm hadisələrdən biri hesab olunur. 

Kəmər ölkəmizdə yerləşən “Şahdəniz” sektorundan çıxarılan qazın birbaşa Gürcüstan və Türkiyə 
Respublikasına nəqli üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin ölkə ərazisindən çıxarılan neft və qaz ehtiyatlarının 

Avropa bazarlarına ixracı daha məqsədəuyğun hesab edildiyi üçün bu sahədə TANAP və TAP lahiyələrinin 
əvəzolunmaz rolu ölkəmizin iqtisadi inkişaf tarixində təbii ki danılmazdır. 

Ümumiyyətlə müstəqil Azərbaycan respublikasının sosial və iqtisadi inkişafında əldə edilən uğur və 
nailiyyətləri sadalamaqla bitməz. Məhz bu baxımdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasətin  
nəticəsidir ki, Azərbaycan dövlətçiliyi bərpa edilmiş, respublikamız müstəqil dövlət olaraq beynəlxalq aləmə  
nüfuz etmiş və dünyada baş verən siyasi proseslərdə fəal iştirak etmək iqtidarına malik olmuşdur. Hal- 

hazırda Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev bu uğurlu siyasəti davam etdirməkdədir. 
Ümumiyyətlə respublikamızın müstəqillik əldə etməsi onun sosial və iqtisadi inkişaf tarixində böyük 

dönüş yaratdı. Bu isə milli sərvətlərimizin çoxalmasına və onun inkişafına güclü təkan verdi. 
Bütün bunlar isə müstəqilliki əldə etmiş xalqımıza mənəvi güc və yüksəliş verir, onun böyük qürur və 

iftixar hissi keçirməsinə səbəb olur 
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РЕЗЮМЕ 

 

После обретения независимости одной из основных задач, стоящих перед Азербайджанской 
Республикой, было возрождение экономической и политической жизни страны, продвижение ее на 
международной арене и внесение нового вклада в историю социально-экономического развития 
нашей страны. . С этой целью в результате успешной политики, инициированной общенациональным 
лидером Гейдаром Алиевым, произошли коренные изменения в социально-экономической жизни 
нашей республики, в истории ее развития. Разработан ряд государственных программ по ускорению 
развития страны в регионах. В то же время, с целью повышения социального благосостояния 

населения некоторые государственные органы приняли соответствующие меры. Одним словом, 
независимость нашей республики сделала большой поворот в истории ее социально-экономического 
развития. 

Ключевые слова: государственность, республика, независимость, регионы, экономическое 
развитие, возрождение 

 
SUMMARY 

 

After gaining independence, one of the main tasks facing the Republic of Azerbaijan was to revive the 
economic and political life of the country, to promote it in the international arena and to make a new 
contribution to the history of social and economic development of our country. For this purpose, as a result 
of the successful policy initiated by the national leader Heydar Aliyev, radical changes have taken place in 
the social and economic life of our republic, in the history of its development. A number of state programs 
have been developed to accelerate the country's development in the regions. At the same time, in order to 

improve the social welfare of the population, appropriate measures have been taken by some government  
agencies. In short, the independence of our republic has made a great turn in the history of its social and 
economic development. 

Key words: statehood, republic, independence, regions, economic development, revival 
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Açar sözlər: dilçilik, təxəllüs, leksik-semantik, satira, gizli imza 

Ləqəblərdən fərqli olaraq təxəllüsləri insanlar özləri götürür. Azərbaycan dilçiliyində M.N.Cobanov,  
H.Ə.Həsənov, A.M.Paşayev və Y.M.Hacıyevanın təxəllüslər mövzusunda araşdırmaları vardır. 

A.M.Paşayevin “Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü”ndə 4700-dən çox təxəllüs toplanmışdır [1, s.11]. 
A.M.Paşayev “Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları” əsərində Azərbaycan dilində işlənən təxəllüslərin 
leksik-semantik təsnifini vermişdir. Alim qeyd edir ki, təxəllüslərdən, əsasən, iki formada istifadə olunur:1) 
Fərdi təxəllüslər; 2) kollektiv təxəllüslər [2, s.60]. “Azərbaycan dilində təxəllüslər” mövzusunda namizədlik  
dissertasiyası yazan Y.M.Hacıyeva təxəllüsləri aşağıdakı kimi təsnif etmişdir: 

I. Reallığına görə: 
1) Həqiqi (ciddi) təxəllüslər. 
2) Qondarma (satirik və ya süni) təxəllüslər. 

II. Mahiyyət və məqsədinə görə: 
1) Ədəbi təxəllüslər 
a) ədəbi-siyasi təxəllüslər 
b) ədəbi-bədii təxəllüslər. 
2) Digər təxəllüslər. 
III. İstifadə müddətinə görə: 
1) Daimi təxəllüslər. 
2) Müvəqqəti təxəllüslər 
IV. Dil mənsubiyyətinə görə: 
1) Alınma təxəllüslər 
2) Türk mənşəli təxəllüslər 
V. Üslubi-semantik xüsusiyyətlərinə görə 

VI. Leksik-semantik xüsusiyyətlərinə görə [3, s.54]. 
Təxəllüs ərəb sözüdür və iki mənada işlədilir: a) qurtarma, xilasolma; b) yazıçıların, şairlərin özü üçün 

götürdükləri ad [4, s.636]. Ə.Mirəhmədov təxəllüs haqqında yazır: “Təxəllüs – bəzi yazıçıların özləri üçün 
seçdikləri düzəltmə ad, yaxud familiya. Bu yazıçılar öz əsərlərini öz adları, yaxud familiyaları ilə deyil,  
təxəllüslə imzalayır, çap etdirirlər. Təxəllüsləri yazıçı olmağı qət edən şəxs ya özü seçir, ya da ona müəllimi, 
qələm yoldaşı verir. Təxəllüs kimi götürülmüş söz çox vaxt yazıçının əsl adına ya familiyasına nisbətən daha  
asan və ahəngdar, şairanə və təntənəli olur. Səhnə xadimlərinin də bəziləri özlərinə təxəllüs seçirlər” [5, 

s.174]. Z.A.Sadıqov təxəllüsləri “siyasi” və “ədəbi-bədii” olaraq iki qrupa ayırmışdır. O, birinci qrupa 
“inqilabi hərəkatda iştirak edən xadimlərin, ikinci qrupa isə “yazıçı, alim, aktyor və başqa incəsənət xadim- 
ləri”nin təxəllüslərini aid etmişdir [6, s.76]. 

Təxəllüsləri daha çox şairlər və yazıçılar götürür. Eyni zamanda, digər incəsənət xadimləri də 
təxəllüslərdən istifadə edirlər. Tarixən Azərbaycanda istifadə edilən təxəllüslərin çoxu ərəb mənşəlidir. 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində şairlər çox zaman öz adları ilə deyil, məhz təxəllüsləri ilə məşhurdurlar.  
Məsələn, Nizami, Füzuli, Müşfiq, Nəsimi, Şaiq, Səhhət, Vaqif, Vidadi, Hadi, Cavid və s. Bütün bu faktlar 

sübut edir ki, təxəllüslər ədəbiyyat tarixində mühüm anlayışlardan biridir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində təxəllüslərə mahiyyətcə yaxın olan imzalardan da istifadə olunmuşdur. Əsasən, XX əsrin  
əvvəllərində Azərbaycan tənqidi-satirik ədəbiyyatının nümayəndələri: M.Ə.Sabir, M.Möcüz, Ə.Nəzmi, 
Ə.Qəmküsar kimi şairlər gizli imzalarla şeirlər yazmışlar. Ancaq bu imzaların təxəllüslərdən fərqi odur ki, 
həmin imzalarla şairlər özlərini o zamanlar mövcud olan senzura və irticadan qorumaq üçün istifadə 
edirdilər. Məsələn, məşhur satirik şairimiz Mirzə Ələkbər Tahirzadə daha çox Sabir kimi tanınır, 
ədəbiyyatımızda inqilabi satiranın banisi hesab olunur. M.Ə.Sabir satirik şeirlərini Əbünəsr Şeybani, Cingöz 
bəy, Ağlar-Güləyən adlı gizli imzalarla yazmışdır. Ədəbiyyat tariximizdən məlumdur ki, bəzən bir şair bir 

neçə təxəllüsdən istifadə etmişdir. 
İsa Hüseynovun “Qəbiristan” romanında Ulutürk [7, c.5, s.9], “Tütək səsi” povestində Vurğun [8, c.1, 

s.186], Nəsimi [8, c.1, s.138], “Sürgün” povestində Cavid [8, c.1, s.18], “Məhşər” romanında Nəimi [9, c.3, 
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s.9], Nəsimi [9, c.3, s.29], Xaqani [9, c.3, s.208], “İdeal” romanında Xalxali [10, c.4, s.179], Vaqif [10, c.4, 
s.238], Vidadi [10, c.4, s.273], “GurÜn” romanında Nizami [7, c.5, s.205] təxəllüsləri işlənmişdir. 

İsa Hüseynovun “Məhşər” romanı dahi şairimiz Seyid Əli İmadəddin Nəsimi Şirvaniyə həsr 
olunduğundan həmin əsərdə Nəsimi təxəllüsü daha çox işlənmişdir. Bu vaxta qədər Nəsimi təxəllüsünün 

mənşəyi haqqında fərqli ehtimallar irəli sürülmüşdür. Bəzilərinə görə, bu adı şair, Bağdadın Nəsim 
nahiyyəsinin adından istifadə ilə özünə təxəllüs seçmişdir. Digər tədqiqatçıların fikrincə, bu ad “meh, səhər 
küləyi” mənasında olan nəsim sözündən düzəltmədir. Üçüncülər bu fikirləri tənqid və inkar etmək yolu ilə 
gedərək belə hesab edirlər ki, Nəsimi adı Nəimi (Fəzlullah Nəimi – şairin müəllimi) adına oxşadılmaqla ona 
həmqafiyə kimi qəbul edilmişdir [11, s.14]. Ş.Sədiyev də ədəbiyyatşünas M.Quluzadəyə əsaslanaraq Nəsimi 
təxəllüsünün Nəimi təxəllüsü ilə əlaqədar olduğunu bildirir [12, s.19]. T.Əkbərovun fikrincə, “kömək, 
pənah” mənasında da işlədilmiş Nəsimi adı daha çox “tanrı” məfhumunda dərk edilmiş və həmin mənanı da 

ifadə etmişdir. Bu adın ifadə etdiyi həmin məfhum “ənəl-həqq” deyən mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsimi ide- 
ologiyasına daha uyğundur” [13, s.60-61]. Bizim fikrimizcə, Nəsimi adının ustadı Nəimi adına uyğun- 
laşdırılaraq götürülməsi ehtimalı daha inandırıcıdır. İsa Hüseynovun “Məhşər” romanında oxuyuruq: 
Yarandığım gündən Seyid Əliyəm, şaham, – dedi. Mənim əcdadım seyid olub, Əli isə, öz övladına Əli qüdrəti 
diləyən bir sufinin mən dünyaya gələndə qulağıma pıçıldadığı addır... – İmadəddin ikinci adımdır. Nəsimi 
isə, ustad dimağının nəsimidir, – dedi [9, c.3, s.30]. 

Nəsiminin əsl adı Əli olmuşdur, o seyid nəslinə mənsub olduğuna görə Seyid adı onun əsl adının 
əvvəlinə əlavə edilmişdir, İmadəddin onun dini tituludur “dinin dirəyi” anlamındadır, Nəsimi təxəllüsü, 

Şirvani isə nisbəsidir. Yazıçı “Məhşər” romanında Nəsimi təxəllüsü haqqında yazır: “Bahar yeli”, “ustad 
dimağının nəsimi” mənaları ilə yanaşı, “nəsim” “yel” cümlə aləmin əsasını təşkil edən dörd ünsürdən 
[torpaq, su, od, hava] biridir, buna görə də “Nəsimi” sözü həm də cümlə aləmin –xaliqin nəsimi 
mənasındadır. Bundan başqa, “nəs” – “nişanə” deməkdir. Odur ki, “nəsimi” sözü həm də “Allahın nişanəsi” 
mənasındadır” [9, c.3, s.199]. 

İsa Hüseynovun əsərlərində işlənən təxəllüslərin əksəriyyəti ərəb mənşəlidir. Ancaq onun əsərlərində 
türk mənşəli təxəllüslər də var. Məsələn, Vurğun, Ulutürk: Doxsanıncı ilin yayında, Ali Sovet binasının 

meydanında Xəlil Rza Ulutürk Heydər bəyə Atatürk adı verildiyini elan eləyəndə mən camaatın arxasında 
OMON-çulara göz qoyurdum [13, c.5, s.144]. 
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Псевдоним – это корректирующее имя или фамилия, которые некоторые писатели 
азербайджанской литературы, поеты и писатели часто известны не по именам, а по псевдонимам. 

Большинство прозвищ, исторически используемых в Азербайджане, имеют арабское присхождение. 
В статье исследуется, что большинство произвищ, используемых в творчестве нашего известного 
писателя Исы Гусейнова имеют арабское происхождение. Однако также наблюдается, что 
встречаются псевдонимы турецкого происхождения. 

Ключевые слова: языкознание, псевдоним, лексико-семантический, сатира, секретная подпись 

 
SUMMARY 

NAMENESSES IN THE WORKS OF ISA HUSEYNOV 

Bagirova A.S. 

Sumgait State University 
aynurebagirova8@gmail.com 

 

A psewdonym is a corrective name or surname that some writers have chosen for tehmselvelves. In the 
history of the Azerbaijani literature, poets and writers are often known not by their names, but by their 
psewdonyms. Most of the nicknames historically used in Azerbaijan are of Arabic origin. The article 
examines that most of the nicknames used in the works of our famous writer. Isa Huseynov are of Arabic 
origin. However, it is also observed that psewdonym of Turkish origin are also encountered. 

Key words: linguistics, pseudonym, lexical semantic, satire, secret signature 

 

 

DEFINING CULTURAL DIVERSITY: THE CHARACTERISTICS OF 

MULTICULTURALISM IN MODERN AZERBAIJAN 

Jafarguliyeva M. 

Baku Slavic University 
jafarguliyeva.mayya@gmail.com 

 
 

Summary. This article discusses the issues of defining the essence of the concept of cultural diversity. 
The main content of the research is the analysis of the characteristic features of a multicultural society in 
modern Azerbaijan. The study substantiates the idea that the policy of recognition and development of 
cultural groups as the basis for a multicultural strategy. 

Key words: cultural diversity, multiculturalism, state, policy, Azerbaijan 

The purpose of this research is to identify “cultural diversity” as one of the main values for social 
development and human welfare. Today, views on the prospects of multiculturalism diametrically opposite. 
Some believe that multiculturalism is fundamental condition of coexistence of cultures. Others argue that the 
idea of multiculturalism in principle carries great risks to the society. This research highlights the definition 

of multiculturalism in Azerbaijan as a set of norms and values for human interaction based on mutual 
understanding and tolerance. Multiculturalism usually is identified with the ethnic, linguistic, confessional 
and life-style diversity of a society. Cultural diversity in Azerbaijan is based on historical heterogeneity of 
the population. At the same time multiculturalism in Azerbaijan is political practice reflected in a certain 
system of measures accepted by the state to recognize, preserve and provide the opportunities and favorable 
conditions for development of cultural diversity. If you look closely, it turns out that there are few states that 
are able to conduct such a policy. Canada and Australia are good examples of strongly institutionalized 
multiculturalism which is found its expression at the legislative level and embodied in the relevant 
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institutions, exists in. Azerbaijan has laid down in the foundation of its legislations the notion of culturally 
diverse society as a set of cultural segments (ethnic and religious groups) whose relations are regulated by 
the state on the base of equality and justice. The third sense of the term "Multiculturalism in Azerbaijan” is  
ideology. It raises an assumption that multiculturalism is a political doctrine, system of values and 
approaches. In fact, the authorities of Azerbaijan have taken concrete steps in accordance with the ideas of  

multiculturalism. Since the 1990s the state provided ethnic groups’ right to education in their native 
language, to conduct cultural events, etc. Thus, there is a mixture of different levels of understanding of the 
term "multiculturalism" in Azerbaijan as reality in society, political strategy and ideological concept. 
Azerbaijani model of multiculturalism based on understanding that modern society is able and successful in 
welcome and integrate ethno cultural differences. Political strategy of Azerbaijan, based on the recognition 
by the state of ethnic and cultural pluralism as dominant characteristics of civil society, proves its 
effectiveness. 

The research methodology applied to the topic is complex and it is determined by the specific nature 
of the “multiculturalism” as well as by the interdisciplinary approach to the object. During the process of 
research, several scientific methods were used: historical method, systematic and structural analysis method. 
The article concludes with recommendations for further implementation of multicultural strategies in 
Azerbaijan. 

 
XÜLASƏ 

 

Bu məqalədə mədəni müxtəliflik anlayışının mahiyyətinin müəyyən edilməsi məsələləri müzakirə 
olunur. Tədqiqatın əsas məzmununu müasir Azərbaycanda multikultural cəmiyyətin xarakterik 
xüsusiyyətlərinin təhlili təşkil edir. Tədqiqat mədəni qrupların tanınması və inkişafı siyasətinin multikultural 
strategiyanın əsasını təşkil etməsi fikrini əsaslandırır. 

Açar sözlər: mədəni müxtəliflik, multikulturalizm, dövlət, siyasət, Azərbaycan 

 
РЕЗЮМЕ 

 

В данной статье рассматриваются вопросы определения сущности понятия культурного 
разнообразия. Основное содержание исследования составляет анализ характерных черт 
мультикультурного общества в совеременном Азербайджане. В исследовании обосновывается мысль 
о том, что политика признания и развития культурных групп является основой для 

мультикультурной стратегии. 
Ключевые слова: культурное разнообразие, мультикультурализм, государство, политика, 

Азербайджан 

 

 

AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ 

Dadaşzadə Ə.İ., Cəfərov P.T. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
ehlimandadaşzade@gmail.com, parvizjafarov5@gmail.com 

 
 

Xülasə. Milli təhsilimizin böyük tarixi var. Qədim sivilizasiya, elm və mədəniyyət mərkəzi kimi 
Azərbaycan hələ tarixin çox qədim zamanlarından milli təhsil sistemini formalaşdırmışdır. Bütün sahələrdə 
olduğu kimi, təhsildə də tənəzzülün qarşısı 1993-cü ilin iyunundan sonra alındı, milli təhsil sisteminin 
bərpası və inkişafı üçün əlverişli siyasi, iqtisadi, hüquqi, əxlaqi-mənəvi mühit yarandı. İqtisadiyyatın 
inkişafında müşahidə olunan dirçəliş, maliyyə sabitliyi həm mövcud çətinlikləri aradan qaldırmağa, həmdə 
bütövlükdə təhsil sistemində islahatlara başlamağa əlverişli şərait yaratdı. 

Açar sözlər: Təhsil, təlim-tərbiyə prosesi, cəmiyyət, əxlaqi-mənəvi mühit, elm, mədəniyyət. 

Təhsil cəmiyyətin inkişafını şərtləndirən strateji sahədir. Müasir dünyamız, bəşəriyyət malik olduğu 

hazırki inkişaf səviyysinə görə məhz təhsilə borcludur. 
Bütün dövrlərdə təhsilə xüsusi qayğı göstərilmiş, beşikdən başlanan təlim yolu insanları müasir inkişaf 

mərhələsinə gətirib çıxarmışdır. Əlbəttə, bu yol həmişə hamar olmamış, cəmiyyətin ictimai-siyasi durumu ilə 
həmahəng davam etmişdir. 
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Qayğısı çəkilən təhsil millətin bütövlükdə inkişafının göstəricisinə çevrilir. Tarixi təcrübəyə əsasən, o 
dövlətlər tərəqqi edir ki, orada təhsilə böyük diqqət və qayğı var. Yəni təhsilə qoyulan vəsait dövlətin,  
millətin inkişafına istiqamətləndirilən və batmayan vəsaitdir. 

Azərbaycan təhsilinin böyük tarixi var. Əslində, cəmiyyətin yaranışı ilə yaşıd olan təhsilin millətimizin 

tarixindəki rolu Azərbaycanın dünya sivilizasiyasındakı mövqeyində əks olunur. Əlbəttə, ədəbiyyat, 
mədəniyyət, elm və digər sahələrdəki nəzərə çarpan inkişafımız məhz böyük ənənəsi olan təhsilimizin 
məhsuludur. 

XII əsrdə ulu şairimiz Nizami “Qüvvət elmdədir”-deyirdisə, XXI əsrdə ulu öndərimiz Heydər Əliyev 

“Təhsil millətin gələcəyidir”- deyir və hər iki kəlamın hədəfi birdir:-təhsil  

Təhsil bir sistem olduğu üçün-həm də elə zəncirvari sistemdirki, nəticələri gələcəyə hesablanır-onun 
idarə olunması həmişə ictimai-siyasi əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə, bu idarəçilik dövlət səviyyəsində həyata 
keçirildikdə, ümumilli maraqlara yönəldikdə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir, təhsil ümumxalq işinə 
çevrilir və nəticə etibarilə qloballaşır. Bu günki kimi. 

Azərbaycan qədim sivilizasiya, elm və mədəniyyət mərkəzi kimi hələ tarixin çox qədim vaxtlarından 

təhsil sistemini formalaşdırmışdır. Bu gün ölkəmiz geniş şaxələnmiş təhsil sisteminə, elmlərin əsaslarını, 
biliklər sistemini, zəngin təcrübəni nəsildən-nəsilə ötürməyə imkan verən mükəmməl tərbiyə, təhsil 
müəssisələri şəbəkəsinə malikdir. 

Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra, bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsildə də 
taleyüklü mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirmək zərurəti ilə üz-üzə dayandı. Ölkədə start götürmüş 
islahatçılıq hərəkatı çərçivəsində təhsil sahəsində mühüm dəyişikliklərin, modernləşmənin həyata keçirilməsi  
obyektiv zərurət kimi qarşıya qoyuldu. XX əsrin sonu XXI əsrin başlanğıcında Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, 

mənəvi inkişafın ən mühüm problemlərinin həlli, eyni zamanda müasir tələblərə cavab verən təhsil 
sisteminin qurulması və inkişafı ilə bağlı məsələlərin həlli ön plana çəkildi. Xalqımız dünya mədəniyyətinə 
qovuşmaq, elmin qabaqcıl nailiyyətlərini mənimsəyərək gənc nəsilə ötürmək, qabaqcıl elmi ideyalarla 
silahlanmış yüksək ixtisaslı milli kadrlar hazırlamaq imkan əldə etdi. 

Xalqın təkidi ilə ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyə qayıdan Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti 
nəticəsində 1993-cü ilin iyunundan sonra, bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsildə də tənəzzülün, təhlükəli 
dağıdıcılıq hallarının qarşısı alındı, milli təhsil sisteminin bərpası və inkişafı üçün əlverişli siyasi, iqtisadi, 
hüquqi, əxlaqi-mənəvi mühit yarandı. Təhsil sistemində islahatın aparılma zəruriliyi respublikanın sosial- 

iqtisadi, ictimai-siyasi və dövlət quruluşunda baş vermiş dəyişikliklərin nəzərə alınması tələbatını meydana 
çıxartdı. Təhsil sahəsini inzibati-amirlik prinsipinə əsaslanan totalitarizmdən azad, demokratik, çoxşaxəli və 
çoxaspektli əməkdaşlıq sahəsinə çevirmək istiqamətində intensiv iş aparılmağa başlandı. 

İqtisadiyyatın inkişafında müşahidə olunan dirçəliş, maliyyə sabitliyi həm mövcud çətinlikləri aradan 
qaldırmağa, həmdə bütövlükdə təhsil sistemində islahatlara başlamağa əlverişli şərait yaratdı. Müstəqil 

Azərbaycan Republikasının qurucusu, ümumilli lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1998-ci ildə təhsil 
sahəsində İslahat Proqramının hazırlanması məqsədilə xüsusi komissiya təşkil edildi. “Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı” təsdiq edildi. Ümumilli lider H.Əliyevin “Cəmiyyətin 
gələcək tərəqqisi indiki gənclərimizə nəyi, necə öyrətməyimizdən asılıdır” və “Savadlı, iradəli, bilikli, 

bacarıqlı, dəyanətli, mərd gəncləri olmayan bir ölkənin gələcəyi ola bilməz” kəlamlarından irəli gələn 
məsələlərin həlli fəaliyyətin əsas istiqamətinə çevrildi  

Son illərdə təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi, yeni tədris proqramları, dərsik və dərs vəsaitlərinin 
hazırlanması, təhsilin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətin yüksəldilməsi, təhsil müəssisələrinin 

maddi-texniki və tədris bazasının, kadr potensialının möhkəmləndirilməsi, təlim-tərbiyə prosesinə, yeni təlim 
və pedaqoji texnologiyaların, interaktiv metodların gətirilməsi, təhsilin maliyyələşdirilməsi, beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsi, təhsildə məqsədli proqramların həyata keçirilməsi sahələrində xeyli uğurlu işlər 
görülmüşdür. Dövlət siyasətində təhsilin prioritet olmasının nəticəsidir ki, “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” ölkə üçün digər zəruri sahələrlə 
yanaşı, birbaşa təhsil sektorunun inkişafını təmin edən məsələlərin həllini də nəzərdə tutmuşdur. Proqramda 
yeni məktəb binalarının tikintisi, ümumtəhsil məktəblərinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə, 
kənd məktəblərinin pedaqoji kadrlarla təminatı, şagirdlərin dərsliklərlə pulsuz təmin olunması, tələbə 

tqaüdlərinin artırılması, məktəbəqədər təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi, təhsilin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili, xüsusi  
istedada malik olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı, əhalinin bütün təbəqələri üçün 
təhsilalma imkanlarının bərabərləşdirilməsi kimi məsələlərin öz əksini tapması Təhsil Nazirliyində məqsədli  
proqramların hazırlanması üçün əsas olmuşdur. Hazırda təhsil sektounda 16 məqsədli proqram üzrə intensiv  
işlər aparılır, təhsilin başqa sahələrini əhatə edən yeni məqsədli proqramlar hazırlanır. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları son illərdə təhsil sistemində həyata 

keçirilən islahatlara yüksək qiymət verərək demişdir: “Təhsil Nazirliyində düşünülmüş proqram, konsepsiya 

vardır. Qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi Təhsil Nazirliyinin əsas prioritet vəzifəsidir.  

Son illərdə təhsilin inkişafı, bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar, beynəlxalq təşkilatlara  

əməkdaşlıq, yeni məqsədli proqramların hazırlanması istiqamətində aparılan səmərəli işlər, ölkə 
rəhbərliyinin təhsilə diqqəti və qayğısı bir daha əmin olmağa əsas verir ki, Azərbaycan təhsil sistemi milli- 
mənəvi, ümumbəşəri və dünyəvi-dini dəyərlərə, beynəlxalq təcrübələrə əsaslanaraq ölkə Prezidentinin uğurla 
davam etdirdiyi strateji kursla inkişaf edəcəkdir. Təhsilin müasir tələblərə cavab verən elmi-nəzəri əsasda 
qurulması, yeni tip təhsil müəssisələrinin yaradılması məqsədilə dövlətçilik siyasətinə söykənən ciddi 
araşdırmalar aparılacaq, qazanılmış ən yaxşı təcrübələr fəaliyyətin məhəng daşına çevriləcəkdir. 

Bunlar nəzərə alınaraq gələcəkdə qarşıya çıxacaq problemlərin həlli üçün təhsil üzrə tədqiqatlar davam  

etdirilməli, onların səmərəliliyi artırılmalı, keyfiyyətli təlim-tərbiyə prosesinin qurulması, alınmış nəticələrin 
tətbiqinin intensivləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti bu gün tarixinin ən böyük yüksəliş dövrünü yaşayır. Ölkəmiz artıq təkcə 
Cənubi Qafqazın deyil, postsovet məkanının və onun əsasən Qərbə inteqrasiyaya can atan hissəsinin ən  
aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Bu həqiqəti həm regionda, həm də daha geniş anlamda 
oynadığımız geosiyası rol və topladığımız geosiyasi çəki deyil, bu iki amilin arxalandığı real iqtisadi 

göstəricilər sübuta yetirir. Təkcə bir faktı diqqətə çatdıraq ki, beynəlxalq strateji araşdırma mərkəzlərinin 
gəldiyi nəticələrə görə Azərbaycan bu gün dünyanın ən sürətli inkişaf tempinə malik ölkəsidir. 
Respublikamıza investisiya axını ildən-ilə güclənir. Azərbaycan xarici kapital yatırımına görə Şərqi Avropa 
məkanında lider mövqeyini qoruyub saxlayır. Elə bir regional layihə yoxdur ki, ölkəmizin razılığı və fəal  
iştirakı olmadan həyata vəsiqə qazana bilsin. Bütün bunlar ümumilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu 
və Prezident cənab İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi siyasi kursun bəhrəsidir. 
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РЕЗЮМЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Наше национальное образование имеет давнюю историю. Как центр древней цивилизации, 

науки и культуры Азербайджан издревле сформировал национальную систему образования. Как и во 
всех сферах, спад в образовании был предотвращен после июня 1993 года, и была создана 
благоприятная политическая, экономическая, правовая, моральная и духовная среда для 

восстановления и развития национальной системы образования. Наблюдаемое оживление в развитии 
экономики и финансовой стабильности создали благоприятные условия как для преодоления 
существующих трудностей, так и для начала реформ в системе образования в целом. 

Ключевые слова: образование, тренировочный процесс, общество, нравственно-духовная 
среда, наука, культура 

 
SUMMARY 

 

AZERBAIJANI EDUCATION IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

 

Our national education has a long history. As a center of ancient civilization, science and culture, 
Azerbaijan has formed a national education system since ancient times. As in all spheres, the decline in 
education was prevented after June 1993, and a favorable political, economic, legal, moral and spiritual 

environment was created for the restoration and development of the national education system. The revival 
observed in the development of the economy and financial stability have created favorable conditions both to 
overcome the existing difficulties and to begin reforms in the education system as a whole. 

Key words: Education, educational process, society, moral and spiritual environment, science, culture. 
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Xülasə. Məqalədə dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi və bu əlaqədə etnosunrolu və yeri təhlil 

olunur.Dil mədəniyyət nəzəriyyələrində hər zaman mühüm rol oynamışdır. Dil, mənaları şərti, lakin 
müəyyən bir quruluşa malik olan səslər və simvolların köməyi ilə həyata keçirilən bir ünsiyyət sistemi olaraq 
təyin edilir. Dil ictimai bir fenomendir. Sosial qarşılıqlı təsir xaricində, yəni digər insanlarla ünsiyyət 
qurmadan mənimsənilə bilməz. 

Açar sözlər: dil, mədəniyyət, etnos, linqvokulturologiya, etnokulturologiya 

Hər bir dilin tarixi, onun daşıyıcısı olan xalqın tarixini və mədəniyyətini əks etdirir. Qədim kökləri və 
mədəniyyət abidələrini öyrənərək, insan inkişafının bu və ya digər mərhələsində dilin formalaşması zamanı 
hansı obyektlərin, hadisələrin və hərəkətlərin insanlar üçün ən vacib olduğunu öyrənirik. Dilin leksik fondu 
həqiqətən insanı nələrin əhatə etdiyini, düşüncələrinin və narahatlıqlarının mövzusunu, həmçinin mədəni 
inkişaf səviyyəsini göstərir; sintaktik quruluş isə təfəkkürün necə həyata keçirildiyini əks etdirir. Dil yalnız 
reallığı əks etdirmir, həm də onu şərh edərək insanın yaşadığı xüsusi bir reallıq yaradır. 

Mədəniyyət bir insanın dünyagörüşünü əks etdirən, dildə sabitlənmiş dünya mənzərəsindən ayrılmaz 

olduğu üçün mədəniyyət haqqında məlumatlar dilçilik nominasiyalarının quruluşunda əks olunur. 
Bir insanın bütün dünyası onun mədəniyyət dünyasıdır, mədəniyyət problemi isə insanın özünün 

problemidir, insan olmaq tərzi, özünə münasibətdir. Buna görə də mədəniyyətin məzmunu insanın sosial 
varlıq kimi inkişafı, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, ünsiyyət və idrak formalarının yerləşdirilməsidir. L. 
Vitgenşteynin "mənanı bilmək, istifadə qaydalarını bilmək deməkdir" tezisi diqqəti müəyyən bir obyektiv 
fəaliyyətdə linqvistik ifadə vasitələrindən istifadə edən dilçi şəxsə yönəldir. Dil bütün bəşəriyyət 
mədəniyyətinin açarı və ayrı-ayrı etnik qrupların mədəniyyətlərinin açarı olaraq qiymətləndirilir. 

Dil bir insanın əsas xüsusiyyəti olaraq tanınır, insan şüuru, nitq yaratmaq və qavramaq qabiliyyəti 

olaraq dil çərçivəsi olmadan və dil xaricində düşünülə bilməz. Söz, şüur və təsəvvür edilə bilən bir cisim  
arasındadır, hər ikisinin varlığında iştirak edir. Onları bir -birindən ayırır və bununla sözə görə yaranan bir 
obyekt anlayışını obyektin özündən fərqləndirməyə imkan verir. Dil sayəsində düşüncənin özü tədqiqat  
mövzusuna çevrilə bilər, ən əhəmiyyətli formalarda obyektləşdirilə və miras qala bilər. Düşüncə tərzimizi  
yalnız dil qabığında və formada tanıya bildiyimiz üçün, insan dünyası ("həyat dünyası") dilin varlığına görə 
insanın özü tərəfindən dərk edilir. Hər bir obyekt tanıya biləcəyimiz bir mahiyyət daşıyıcısına çevrilir. Şifahi 
təyinat sayəsində obyekt insan şüurunun məzmunu olur, insan idrakına verilən bir anlayışa çevrilir. 

Bütün dillər dünyanı dərk etmək üçün vasitə kimi xidmət edir. Bütün mədəniyyət dilləri öz potensialını  
kimsə tərəfindən, kimlər üçünsə və xüsusi məqsədlər üçün yaradılmış mətnlər şəklində həyata keçirir. Dillər  
potensialdan ehtimala keçərək həyatı belə qazanır. İşarə sistemlərinin ən çox yayılmış funksiyaları insanın 
dünyaya uyğunlaşması ilə əlaqədardır. Dil bir insana gerçəkliyin "doğuşu" və "varlığı"nı təmin edir. İnsan  
dünyanı mümkün olan yeganə yolla - öz dili vasitəsilə əldə edir. Reallıq yalnız dilə çevrildikdə gerçəkləşir. 

T.Çerniqovskaya yazır: “Ünsiyyət dilinin o qədər də yaxşı uyğunlaşdırılmadığını, əsasən, düşüncə 

quruluşu, yəni daxili proseslər üçün formalaşdığını düşünən Xomskini bir daha xatırlamağa dəyər. Dil 

düşünmək üçündür, yəni dünyaya uyğunlaşmaq üçündür; bu vəziyyətdə kommunikativ funksiya sanki bir 

yan məhsuldur."[3, 13] 

Etnik qrupun mədəni kodu ən ümumi formada tarixən qurulmuş dəyərlərdən - semantik əsasların 

xüsusiyyətləri, mifoloji və dini fikirlər, ayinlər, ənənələr və s. mənəvi formalar və maddi mədəniyyətdən 

ibarətdir. Mədəni kodun vacib bir komponenti dildir. Ənənəvi mədəniyyətlər həyatın bütün sahələrini 

formalaşdırır cəmiyyəti, ümumbəşəri mənəvi dəyərlər də daxil olmaqla məlumatların xüsusiyyətlərini 

müəyyən edən yerli-etnik dəyişikliklər mədəniyyətləri. Müasir qloballaşma prosesləri kontekstində 

şəhərləşmə və beynəlmiləlləşmə dəyərlər sistemini unifikasiyaya uğradaraq üstünlük təşkil edir. 

Dilin aparıcı etno-mədəni dəyər və mədəniyyətlərarası tərcümənin ən vacib vasitəsi kimi istifadəsi iki 

aspektdə nəzərdən keçirilir: "dil-mədəniyyət" və "mədəniyyət-dil". "Dil-mədəniyyət" mövqeyi linqvistik 

işarələr sisteminin spesifik xüsusiyyətlərinin mövcudluğuna əsaslanır. Dilin mənəvi dəyərlərin ötürülməsi 

mexanizmi kimi analizində vacib olan bir sıra əsas xüsusiyyətlərini ayırd etmək mümkündür: 

Birincisi, dil açıq tipli, özünü inkişaf etdirən və inkişaf edən bir orqanizmin universal işarələr sistemi  

kimi çıxış edir. Bu daimi özünü inkişaf etdirmə impulsları etnososial kollektivdədir. Dil burada aparıcı 
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ünsiyyət vasitəsi kimi çıxış edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, hər hansı bir dilçi yenilik, hərəkətin 

ünsiyyətliliyinin aydınlaşdırılması tələbi ilə məhdudlaşır. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət və mədəniyyətlərarası 

qarşılıqlı əlaqə üçün vacib olan xarici dildə adekvat tərcümə üçün əsas fürsət eyni dərəcədə vacibdir. 

İkincisi, şifahi informasiyanın yüksək dərəcədə dəqiqliyi və tamlığının səbəbi çox cəhətdən 

çoxalmanın oxşarlığından qaynaqlanır ki, nəticədə dil sxemləri məlumatların sürətli "deşifrinə" və ünsiyyət 

itkilərinin güclü şəkildə azalmasına kömək edir. 

Üçüncüsü, linqvistik işarələr sistemi çərçivəsində mövcud olan geniş ifadə üsullarının ilkin yığcamlığı  

ilə müşayiət olunur. Bu xüsusiyyət, məlumatların zənginləşməsini, ünsiyyət kanallarının maksimum 

doymasını təmin etmək üçün sıxılmasını mümkün etməsi səbəbindən KİV üçün əsasdır. 

Dördüncüsü, dil sisteminin quruluşunun iki hissəyə - mərkəzə və periferiyaya bölünməsi ilə heç də az 

əhəmiyyət kəsb etmir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dil mədəni sahədə yalnız ayrı bir formada deyil, həm də 

ifadə vasitələrinin birləşməsi ilə istifadə olunan müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Tarixi baxımdan dil 

funksiyalarının həcmi və nisbəti daim dəyişir. 

O.V.Lısenko yazır: "Etnomədəni məkanın dəyəri iki parametr ilə xarakterizə olunur: 1) mədəniyyətin 

obyektləşdirilmiş formaları səviyyəsində fərqləndirmə; 2) ümumbəşəri dünyagörüşü kateqoriyaları 

səviyyəsində inteqrasiya - ritualda mövcud olan reallığın təfəkkür səviyyəsi və mifoloji kontekst. Bu, 

məkanın ritual baxımdan əhəmiyyətli, müqəddəs və adi bölünməsində əks olunur. " [1,173] 

Etnokultural məkanın formalaşmasında ana dilinin etnik özünü tanıma təməli - aparıcı etnomədəni 

dəyər kimi qəbul edilməyə başlandığı ana dilinin və xarici dillərin müxalifəti mühüm rol oynayır. Bu, bir 

etnosun normal yaşamasının şərtidir. Heç bir millət özünü tamamilə mədəni təcrid vəziyyətində qəbul edən 

yaşayış şərtləri ilə təmin edə bilməsə də, etnik birliyin üzvləri üçün etnomədəni məkana öz ana dili xidmət 

edirmi, yoxsa dil başqa bir etnik qrup bu funksiyanı yerinə yetirir. Vurğulayaq ki, dil mədəniyyətin əsas 

elementi və onun aləti, milli ruhun ifadəsi, mədəniyyət obrazıdır; etnik zehniyyətin əsas xüsusiyyətlərini  

birbaşa əks etdirir. [2, 26] 
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В статье анализируется взаимосвязь языка и культуры и ее этнокультурное место и роль в этой  
взаимосвязи. Язык всегда играл важную роль в теориях культуры. Язык определяется как система  
общения, в которой значения условны, но с помощью звуков и символов, имеющих определенную 
структуру. Язык - это социальное явление. Его невозможно освоить без социального взаимодействия, 
то есть без общения с другими людьми. 

Ключевые слова: язык, культура, этнос, лингвокультурология, этнокультурология 
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SUMMARY 

 

LANGUAGE AS AN ETHNOCULTURAL CODE OF THE PEOPLE 

Eminli B.I. 
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The article analyzes the relationship between language and culture and its ethnosunrolu and place in 
this relationship. Language has always played an important role in theories of culture. Language is defined as 
a system of communication in which the meanings are conventional, but with the help of sounds and 
symbols that have a certain structure. Language is a social phenomenon. It cannot be mastered without social 
interaction, that is, without communication with other people. 

Key words: language, culture, ethnos, linguoculturology, ethnoculturology 

 

 

 
PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ TƏDRİS: YARANAN 

PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 

Əhədova S.M. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitut 

ahad.sabina@gmail.com 
 

 

Xülasə. Məqalədə pandemiya dövründə dərslərin ənənəvi formadan online formaya keçidi ilə əlaqədar 

yaranan problemlər və onların yaranma səbəbləri araşdırılıb. Təqdim olunan məqalə bu problemləri təhlil 

edərək onların həlli yollarını müəyyənləşdirmək məqsədi daşıyır. Son iki ildə bütün cəmiyyətdə ani 

dəyişikliklər baş verdi. Bütün dünyada yeni növ Covid 19 virusunun yayılması cəmiyyətdə çox böyük təlaş 

yaratdı. Başlanğıcda bir çox sahələr fəaliyyətlərini məhdudlaşdırsalar da, zamanla yeni şəraitə uyğun 

fəaliyyətlərini online formada davam etdirməyə başladılar.Yaranmış vəziyyət təhsil sahəsinə də təsirsiz 

ötüşmədi. Qısa müddət ərzində bütün dəsrlər onlayn formata keçirildi. 

Açar sözlər: onlayn dərs, pandemiya dövrü təhsil, online dərslərdə şagird motivasiyası, online 

dərslərdə yaranan problemlər, online dərslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

Pandemiya şəraitinin yaranması bütün dünya ölkələri qarşısında yeni prioritetlər müəyyən etmək 
məcburiyyəti qoydu. Azərbaycan höküməti də vəziyyəti stabilləşdirmək üçün bir çox tədbirlər həyata 
keçiməyə başladı. Belə ki, ilk mərhələdə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.01.2020-ci il 
tarixində verilmiş sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında yeni koronavirus xəstəliyinin 
yayılmasının qarşısının alınmasına dair Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
Tədbirlər Planı hazırlandı və mərhələli şəkildə həyata keçirilməsinə başlandı. Nazirlikdə həftənin yeddi günü  
günün 24 saatı fəaliyyət göstərən Qərargah yaradıldı və hər gün hər bir təhsil müəssisəsindən vəziyyətlə 

bağlı məlumatlar toplandı, ümumiləşdirildi və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha ötürüldü. (1.) 
Hökümət cəmiyyətin digər sahələri kimi təhsil sahəsində də şagirdlərin, tələbələrin təhsildən geriləməsinin  
qarşısını almaq və təhsilin davamlılığını təmin etmək məqsədilə ard-arda bir çox layihələr həyata keçirdi. 
Tədris Microsoft Teams platforması üzərindən davam etdirildi, televiziya vasitəsilə teledərslər nümayiş 
olunmağa başlandı və s. Dərslərin nümayişi üçün məxsusi olaraq televiziyanın seçilməsi təsadüfi deyildi. 
Belə ki, ölkənin bütün regionlarında, xüsusilə də ucqar kəndlərdə şagirdlərin fasiləsiz və sürətli internet  
bağlantısı ilə təmin edilməsi sahəsində çətinliklər olduğu üçün onların müəyyən hissəsinin dərslərdən 

yararlana bilməməsi ehtimalı var idi. Dövlət televiziyasının bütün ölkəni əhatə etdiyi nəzərə alınaraq, 
dərslərin 2 televiziya kanalında (Azərbaycan Televiziyasının "Mədəniyyət” kanalı və "ARB Günəş” kanalı) 
yayımlanması barədə qərar qəbul edildi. Zaman göstərdi ki, bu, vaxtında operativ olaraq verilmiş və yeganə 
doğru qərar idi. 

Pandemiyanın təsirlərinin azaldılması və yarana biləcək fəsadların vaxtında qarşısının alınması 
istiqamətində Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir sıra sosial-psixoloji fəaliyyətlər də həyata keçirilmişdir. 
Pandemiya ilə əlaqədar evdə qalan şagird və müəllimlərə, eləcə də vətəndaşlara mənəvi-psixoloji dəstək 
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məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 6 aprel tarixindən 146-3 "Qaynar xətt” xidməti fəaliyyətə başlamışdır. 
Bütün bu tədbirlər tədrisin davamlılığını təmin etməkdə çox böyük müsbət rol oynadı. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq cəmiyyətdə online təhsilə münasibət birmənalı deyildi. Ümumiyyətlə tarix boyu bütün 
yeniliklər, innovasiyalar həmişə ilk vaxtlarda etirazla, tənqidlə qarşılanıb. Nəzərə alsaq ki, bu tədbirlər, bu 
dəyişikliklər yaranmış fövqaladə vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün qısa zamanda tətbiq edilən yeniliklər 

oldu. Yaranmış vəziyyətdən ən çox təsirlənən qruplardan biri də təbii ki müəllimlər oldu. Keyfiyyətli təhsil 
və keyfiyyətli tədris–təhsil alanlarla çox güclü qarşılıqlı əlaqə qura bilən müəllimlərlə asossasiya olunur.  
Əlbətdə ki, müəllimlər bu əlaqəni onlayn dərslərdə də qurmalıdırlar. Onlayn dərslərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi bu gün təhsil sisteminin qarşısında dayanan ən vacib məsələlərdən biridir. Əvvəla ona görə ki 
pandemiya şəraiti gözlənildiyindən daha uzun sürdü və təəssüf ki, hələdə davam edir. Onlayn dərslərdə  
yaranan bu problemlər həll olunmasa bu gün təhsil alan şagirdlərin gələcəkdə bəzi problemlər yaşayacağı  
labüddür. Bu narahatçılığı apardığımız sorğular zamanı həm valideynlər, həm müəllimlər, həm də şagirdlərin 

özləri də etiraf edirdilər. Valideyinlər onlayn dərslərin keyfiyyətinin aşağı olmasından, övladlarının getdikcə 
gerilməsindən, müəllimlər şagirdlərin onlayn dərslərə maraq göstərməməsindən, onlayn dərslərdə çox passiv 
olmasından, diqqətlərinin dağınıq olmasından, davamiyyətlərinin aşağı olmasından, şagirdlər isə onlayn 
dərslərin maraqsızlığından, müəllimin onlara canlı dərsdə olduğu qədər diqqət ayıra bilməməsindən və s. 
şikayət edirlər. Online dərslərdə yaranan narazılıqların bir qisminin də səbəbi kimi texniki problemləri 
göstərmək olar. İnternetin sürətinin hər yerdə eyni olmaması, bəzi yerlərdə çox zəif olması, şagirdlərin dərsə  
qoşulmaqlarında çətinliklər yaradır və nəticədə tədrisdən geriləməsinə səbəb olur. Bu problemi daha dərində 
araşdırmaq üçün yaranmış şəraitə uyğun olaraq müxtəlif onlayn sorğular keçirdim, bir ay müddətində bir 

şagirdlər tərəfindən müsbət rəylər olan və bir də şagirdlərin daha çox narazılıq etdikləri dərsləri müşahidə 
etdim, digər ölkələrin təcrübəsini araşdırmağa çalışdım, təhsil ekspertlərinin rəylərini öyrəndim, 
valideynlərin, müəllimlərin ən nəhayət əsas hədəfimiz olan müxtəlif yaş qruplarında şagirdlərin təkliflərini, 
onlayn dərslərdə nəyi görmək, nələri dəyişmək istədiklərini öyrənməyə çalışdım. Tədqiqat zamanı bu 
problemin kökünü, onu yaradan səbəbləri müəyyən qədər aydınlaşdırdış oldum. Mənim üçün ən maraqlı 
məqamlardan biri də o oldu ki, valideyinlərlə şagirdlərin fikirləri bəzən üst-üstə düşmürdü. Sorğuda iştirak 
edən valideyinlərin 90 faizindən də çoxu birmənalı olaraq onlayn dərslərin əleyhinə idilər. Əslində 

valideyinlərin onlayn dərslərin əleyhinə olmasının səbəbi təkcə onlayn dərslərin keyfiyyətinin aşağı olması  
deyildi. Bu səbəblərin içərisində valideyinlərin işləməsi, evlərində kiçik yaşlı qardaş bacılarının dərslərə  
maneçilik törətməsi, evdə dərs üçün yaxşı şəraitin olmamasını və s. göstərmək olar. Ama yenə də əsas 
problem şagirdlərin motivasiyasının aşağı olmasıdır. Bu problemdən çıxış yolu tapmaq üçün daha çox 
şagirdlərin cavablarını, onların təkliflərini araşdırdım və tədiqatımı onların cavabları üzərindən davam 
etdirdim. Şagirdlər bu prossesin birbaşa iştirakçıları olduqları üçün ən çox narazılıqları da onlar qeyd etdilər. 
Onların şikayətləri içərisində ən çox sadalanan səbəb müəllimlərin və şagirdlərin İKT bacarıqlarının yüksək  

olmaması dərsin çox hissəsinin yaranan texniki problemlərin həllinə getməsi, şagirlərin intizamsızlığı, səsləri  
açırlar əlavə səs yaradırlar müəllimə mane olurlar, aşağı siniflərdə kameranı bağlayıb kompüterdə digər 
işlərlə məşğul olurlar, müəllim onları canlı dərslərdəki kimi yaxşı müşahidə edə, onları hiss edə bilmir, 
dərslərdə interaktivlik az olur, şagirdlərlə qarşılıqlı əlaqə qura bilmirlər, daha çox müəllimin monoloqu 
üzərində qurulur, müəllimlər yeni dərsin izahı zamanı təqdimatlardan, müxtəlif Veb 2 alətlərin yaratdıqları  
imkanlardan az istifadə edirlər və buna görə şagirdlər tez yorulur, diqqətləri yayınır və nəticədə şagirdlərin 
fəallığı, motivasiyaları azalır. Sadalanan məsələlər problemlərin bir qismidir. 

Araşdırma zamanı üzə çıxan digər bir məsələ: müxtəlif yaş qruplarında olan şagirdlərin cavabları  

müxtəlif oldu. Yuxarı siniflər dərslərin onlayn formada keçirilməsinin çatışmazlıqları ilə yanaşı 
üstünlüklərini də qeyd edirdilər. Aşağı siniflər isə daha çox çatışmazlıqlarını vurğulayırdılar. Aşağı siniflərin 
daha çox müəllimə ehtiyac duymaqları təmamilə normal haldır. Yuxarı siniflər isə İKT bacarıqlarının daha  
yüksək olması, müstəqil öyrənmə bacarıqlarının olması onlar üçün tədris prossesini daha asan edir. Problemi  
daha dərindən öyrənmək üçün müxtəlif siniflərdə onlayn dərslərdə iştirak edərək onları müşahidə etdim.  

Onlayn dərslərin daha çox üstünlüklərindən danışan şagirdlərin dərslərini müşahidə edincə təmamilə fərqli 
mənzərə ilə qarşılaşdım. Bu dərslərdə bir çox müsbət məqamları müşahidə etmiş oldum. Ən əsası bu dəsrləri  
həyata keçirən müəlllimlərin İKT bacarıqlarının daha yüksək olduğunu və təbii ki, pedaqoji ustalıqlarını  
müşahidə etmiş oldum. Bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, İKT heç vaxt müəllimi əvəz edə  
bilməz dərsin uğurlu olmasının kökündə yenə də müəllimin pedaqoji bacarıqları dayanır. (1, səh.485) İKT  
sadəcə müəllimə öz dərsini qurmaqda yardımçı ola bilər. Bu dərsləri müşahidə edən zaman birmənalı olaraq 
bu nəticəyə gəlmək olar ki, onlayn dərsləri canlı dərs qədər olmasa da ondan heç də geri qalmayan səviyyədə  

və çox maraqlı formada etmək mümkündür. Onlayn dərslərdə şagirdləri ən çox narahat edən müəllimlərlə və 
sinif yoldaşları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin zəifləməsidir. Müəllim 3 qarşılıqlı əlaqəni təmin etməyə 
çalışmalıdır: 1-ci şagirdin məzmun ilə qarşılıqlı əlaqə 2- ci müəllimlə qarşılıqlı əlaqə, 3-cü bir birləri ilə 
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qarşılıqlı əlaqə. Online dərslərdə müəlim ilk növbədə bu əlaqəni qurmağa çalışmalıdır. Müşahidələr zamanı  
çox maraqlı məqamlarla qarşılaşdım. Müəyyən olundu ki, online dərsi maraqsız olan, şagirdlərin narazılıq 
etdikləri müəllim ənənəvi dərs zamanı da dərslərini düzgün qura bilməyib, şagirdlərin diqqətini dərsə 
yönəldə, şagirdlərdə fəallıq yarada, fənni onlara sevdirə bilməyib. Digər müəllim isə ənənəvi tədris zamanı 
da dərslərini düzgün qurmağı bacarırmış. Yəni qeyd etdiyim kimi online dərsin uğurlu olmasının əsas səbəbi 

məhz müəllim faktorudur. Burda eyni zamanda müəllimlərin professional inkişafına diqqət yetirmələri öz  
peşələrini, öz fənnlərini sevmələri də əsas faktorlardan biridir. Həmçinin digər məqam müəllimlərin İKT  
bacarıqlarının zəif olmasıdır. Online dərslərin keyfiyyətini artırmaq üçün mütləq müəllimlərin və şagirdlərin 
İKT bacarıqlarını inkişaf etdirmək lazımdır. (3. s,133) Çox təəssüf ki, artıq uzun illərdir Təhsil Nazirliyi  
tərəfindən müəllimlərin İKT bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilməsinə 
baxmayaraq bizim ölkədə bu sahədə bəzi müəllimlər hələ də ciddi problemlər yaşayırlar. Hətda bəzi 
müəllimlər artıq neçə vaxtdır dərslərin online formata keçirilməsinə baxmayaraq hələ də bu işləri evdə öz  

övladlarının, nəvələrinin köməyi ilə icra edirlər. Təbii ki, problemi yalnız müəllimlərdə axtarmaq da düzgün 
olmazdı. Online dərslərin bizim ölkədə kifayət qədər uğur qazana bilməməsinin səbəblərindən biri də 
cəmiyyətin buna münasibətinin birmənalı olmamasıdır. İnsanlar bunun mahiyyətini anlamadan, həm də 
yaranmış vəziyyətdən yeganə çıxış yolu olduğunu nəzərə almadan etirazla qarşıladılar. Ailələrdə daim 
müzakirə olunan bu fikirlər şagirdlərə də təsirsiz ötüşmədi. Buna görə də bəzi şagirdlər online dərslərə qeyri  
ciddi yanaşmağa başladılar. Tədqiqat zamanı online təhsildə Bakı və bölgələr arasındakı ciddi fərq də 
diqqətimdən yayınmadı. Belə ki, pandemiya Bakıda şagirdlərin nailiyyətinə bölgələrdə olduğu qədər mənfi  
təsir göstərə bilməmişdir. Tədqiqat zamanı bölgələrdə şagirdlərin davamiyyəti daha az olduğu, şagirdlərin 

fəallığının aşağı olduğu və təbii ki, akademik göstərcililərinin daha aşağı olduğu məlum oldu. Buna səbəb  
bölgələrdə internetin keyfiyyətinin aşağı olması, müəllimlərin və şagirdlərin İKT bacarıqlarının daha zəif 
olması, həmçinin ailələrin kompüter təminatının zəif olması hətda bəzi ailələrdə bir neçə övaldın təhsil  
almasına baxmayaraq cəmi bir kompüter olur və ya heç kompüteri olmayan alələrin sayı da kifayət qədərdir.  
Qonşu ölkələrin online təhsil təcrübələrini araşdıran zaman məlum oldu ki, oxşar problemlərə onlarda da rast 
gəlinir. Rusiyada 65,6% valideyinlər bildirir ki, pandemiya dövründə onların övladları yazı işlərini online  
formada deyil ənənəvi təhsildə olduğu kimi yazı formasında kağızda edirdilər. 60,6 % müəllimlər şagirdlərin 

tapşırıqlarını mail vasitəsilə və ya watsapla şəkilini çəkərək toplayırdılar. Təhsil müəssisələrinin yalnız 21%  
distant işləməyə hazır idilər. (4.) Pandemiya dövründə Gürcüstanda analoji problemlər yaşandı. Beynəlxalq 
Respublika İnstitutunun keçirdiyi sorğuya görə, son bir ildə cəmiyyətin hansı sahəsində daha çox irəliləyiş və 
geriləmə yaşadığını soruşulduqda, gürcülər iqtisadiyyatdan sonra ən əhəmiyyətli ikinci zərbənin təhsilə 
toxunduğunu seçdilər. Gürcüstanda distant təhsilə keçid İKT dən tutmuş psixologiyaya qədər bir neçə 
istiqamtdə problemlər yaratdı. Həm şagirdlər, həm də müəllimlər yaranmış şəaitə uyğunlaşmaq üçün 
mübarizə aparmağa başladılar. UNİSEF-in təhsil proqramı üzə Gürcüstan nümayəndəsi Kuparadze 

"Pandemiya, təhsilin təmin edilməsində Gürcüstanın üzləşdiyi çətinlikləri böyük ölçüdə üzə çıxardı" dedi. 
"Pandemiya açıq-aydın bir çox yeni problem yaratdı, eyni zamanda yaşadığımız problemləri aydın şəkildə 
görməyə vadar etdi." (5) Digər qonşu ölkə olan Ermənistan da böhran təhsildə ciddi problemlər yaratdı. 
Vəziyyət Covid-19 böhranı səbəbindən kritik hala gəldiyindən hökumət, təhsilin davamlılığını təmin etmək  
üçün Ermənistandakı təhsil müəssisələrindən distant təhsilə keçmələrini xahiş etdi. Proqnozlaşdırıldığı kimi,  
bu prosedur təhsil müəssisələrində gündəlik işin reallıqlarına zidd idi. Hal -hazırda Ermənistanda orta və ali 
təhsil - rəqəmsal vasitələrdən istifadə etməyən müəllimlər tərəfindən verilən təhsil, şübhəsiz ki, indiki 
məqamda optimal keyfiyyətdən aşağı olacaq və "onlayn təlim və təlimatlar" adlandırıla biləcəyindən çox 

uzaqdır. Ancaq durğun düşüncənin dəyişdirilməsində və dəyişikliyə qarşı müqavimətin aradan 
qaldırılmasında əsas rol oynaya bilər. (6.) 

Bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizdə zaman keçdikcə online dərslərə münasibət dəyişməyə 
başladı. Əgər online dərslər keçirilməyə başlandığı ilk aylarda narazılıq edənlərin sayı daha çox idisə bu say 
getdikcə azalmağa başladı. Növbəti aylarda şagirdlərin davamiyyətində, fəallığında ən əsası cəmiyyətin 

münasibətində müsbət irəliləyiş müşahidə edilməyə başlandı. Buna səbəb kimi müəllimlərin qısa vaxtda 
ərzində öz dərslərini yaxşılaşdırmaq üçün dayanmadan öz üzərilərində işləmələrini, cəmiyyətin artıq online 
dərslərə adaptasiya etmələrini, cəmiyyətdə online dərslərə münasibətin zamanla müsbətə doğru dəyişməyini 
və s. göstərmək olar. 

Aparılan sorğular, müşahidələr, təhsil ekspertləri ilə görüş, eksperimentlərin nəticəsində onlayn 
dərslərdəki problemləri aradan qaldırmaq şagirdlərin motivasiyasını artırmaq üçün aşağıdakı təklifləri irəli 
sürə bilərik; 

1. İlk növbədə cəmiyyətin online tədrisə baxışını dəyişmək lazımdır. Yəni bunu heç də yaranmış 
fövqaladə vəziyyətdə bir çıxış yolu kimi deyil əsl tədris prossesi və alternativ tədris forması kimi 
yanaşmaqlarını təmin etmək lazımdır. 
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2. Müəllimlərin və şagirdlərin İKT bacarıqları daha da təkmilləşdirilməlidir. 
3. Müəllimlər dərsləri daha interaktiv keçirməlidirlər. Bütün dərs ərzində şagirdlərin diqqətinin 

yayınmasının qarşısını almaq üçün onlarla qarşılıqlı əlaqə qurmalıdırlar. 
4. Müəllimlər öz aralarında onlayn dərslərinin təcrübələrini daha çox bölüşməli öz həmkarlarının 

dərslərində iştirak edərək onların müsbət təcrübəsini öyrənməlidirlər. 
5.Dərslərdəki müsbət və mənfi cəhətlər barədə şagirdlər arasında anonim sorğu keçirməlidirlər ki, hər 

kəs öz fikrini çəkinmədən deyə bilsin. 
6. Bu sahədə ən çox uğur qazanmış ölkələrin təcrübələri daim öyrənilməli və yerli şəraitə uyğun tətbiq 

edilməlidir. 

7. Şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onları maraqlandıran onlayn alətlərdən 
istifadə etməyə çalışmalıdır. 

8. Azərbaycanda distant təhsil imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə təhsil platformaları ilə 
əməkdaşlıq gücləndirilməli, məktəb müəllimləri və texniki işçilərin həmin platformalar barəsində biliklərinin 
artırılmasını     təmin     etmək     üçün     təlimlərin     keçirilməsini     təşkil      etmək      lazımdır.(7.) 
Əslində məsələyə biraz da başqa aspektdən baxsaq görərik ki, pandemiya zamanı müəyyən qazandıqlarımız  
da oldu. Pandemiya başlanandandan sonra həm müəllimlər həm şagirdlər daha çox internetdən istifadə 
etməyə başladılar, elektron dərslik portalından istifadə sayı iki dəfə artaraq unikal istifadəçi sayı 1103257  

nəfərə çatıb, www.video.edu.az portalından videolara baxış sayı 383948 dəfə artıb, şagirdlər daha çox 
beynəlxalq olimpiadalarda iştirak edərək 1037 beynəlxalq medal qazanıblar. Böhran bizə belə desək bir növ 
həyat dərsi verdi. Pandemiya ölkələrin Təhsil İslahatlarına yenidən baxmağa, təhsil siyasətlərində 
dəyişikliklər etməyə, prioritetlərini dəyişməyə vadar etdi. Bu böhran bitdikdən sonra bir çox təhsil sistemi  
yeni proqramlar hazırlamağa və daha yenilikçi və orijinal fikirlər təqdim etməyə təşviq ediləcək. Bu 
dəyişikliklər, müəyyən mənada, dünyanın hər yerində mövcud olan təhsil sistemlərinin təməlini sarsıtsa da, 
irəliyə doğru qətiyyətli addımlar atmağa təşviq etdi.Təbii ki, hər birimiz ümid edirik ki, bütün dünya tez bir 

zamanda Covid bəlasından qurtulacaq və həyat öz əvvəlki axarına qayıdacaq, yenə məktəblərimiz şagirdlərlə 
dolacaq. Ama ümid edirəm ki, onlayn dərslər o qədər təkmilləşəcək ki, pandemiya bitəndən sonra onlayn  
dərslər müxtəlif vəziyyətlərdə alternativ kimi tətbiqi davam edəcək. 

Problemin elmi yeniliyi. Online dərslərin keyfiyyətini artırmaqla ölkədə təhsilin səviyyəsini 
yüksəldilməsinə motiv yaratmaqdır. 

Problemin aktuallığı. Pandemiya şəraitində təhsilin dayanıqlılığını, davamlılığını, keyfiyyətini təmin  
etmək üçün həm online tədrisi təkmilləşdirməyə ehtiyac var. 

Problemin prakik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədə online dərslərdə mövcud olan problemlər, onların 
səbəbləri və həlli yollarınından orta ümümtəhsil məktəblərində online dərslərin keyfiyyətinin artırılması üçün 
istifadə oluna bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются проблемы, связанные с переходом уроков из традиционных в онлайн- 
формы во время пандемии, и их причины. Цель данной статьи - проанализировать эти проблемы и 
найти решения. За последние два года во всем обществе произошли внезапные изменения. 
Распространение нового вируса Covid 19 по всему миру вызвало большой ажиотаж в обществе. Хотя 
многие направления изначально ограничивали свою деятельность, со временем они начали 

продолжать свою деятельность в сети в соответствии с новыми условиями.Ситуация не осталась 
незамеченной в сфере образования. В короткие сроки все уроки были переведены в онлайн-формат. 

Ключевые слова: онлайн-уроки, обучение во время пандемии , мотивация студентов на онлайн-

уроках, проблемы на онлайн-уроках, повышение качества онлайн-уроков 
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SUMMARY 

 

Problems related to transition of classes from traditional form to online classes during pandemic and 
their causes are investigated in the article. The presented article, through analysis, aims to identify solutions 

for these problems. In the last two years, instant changes took place in the whole society. Spread of 
Coronavirus disease (COVID-19) all over the world created a great anxiety in the society. Although initially 
some areas limited their activities, over the time they began to function online in accordance with the new 
conditions. The new phenomenon affected to the education field as well. During a short period, all classes 
began to be held online. 

Key words: online class, education during the pandemic, students’ motivation in online classes, 
problems emerged in online classes, improvement of quality of online classes 

 

 

 

 
QUBADLI TOPONİMİNİN TARİXİ-ETİMOLOJİ MÜSTƏVİDƏ TƏHLİLİ 

Əhmədova E.H. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 
 

Xülasə. Məqalədə Qubadlı toponimi haqqında bu günə qədər aparılmış elmi tədqiqat işləri, tarixi 
sənədlər, o cümlədən qədim və müasir mənbələr diqqətdə saxlanılmaqla tarixi-linqvistik aspektdə təhlil 

edilir. Toponimin mənşəyi, dil mənsubiyyəti, etimologiyası, quruluşu aydınlaşdırılır. Məlum olur ki, Qubadlı 
oykonimi Oğuz xanın oğlu Gün xanın nəslindən olan qayı boyunun qarakeçililər qoluna mənsub, müxtəlif 
dövrlərdə qubadlı, qubadoğulları və qubadan adları ilə tanınan türk−oğuz kökənli tayfanın adını özündə əks 
etdirir. 
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Elmi ədəbiyyatda Qubadlı toponiminin mənşəyi, etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardır. Bu 

günə qədər Qubadlı haqqında yazılmış bütün tədqiqat işlərində heç bir mənbəyə əsaslanmadan toponimin  
Sasani hökmdarı I Firuz Qubadın adı ilə bağlı olduğu qeyd olunur. Lakin bu tədqiqatçıların heç biri bu adın 
nə zaman, hansı tarixi şəraitdə verildiyi haqqında məlumat vermir. Musa Kalankatuklunun “Albaniya tarixi”  
əsərində Qubad antroponimini əks etdirən iki yaşayış məntəqəsindən bəhs edilir. Bunlardan birincisi Bab əl- 
Əbvab (Dərbənd yaxınlığında yerləşən Firuz Qubad) [1, s.138], digəri isə Dəclə çayı yaxınlığındakı Beh 
Qubad [1, s.127] şəhəridir. Göründüyü kimi, hər iki şəhərin indiki Qubadlı şəhəri ilə ərazisi baxımından heç 

bir əlaqəsi yoxdur. IX əsr ərəb müəllifi Əl Bələzuri İran şahı I Qubadın Gürzanı və Arranı xəzərlərdən 
aldıqdan sonra Arana gələrək burada Şəki, Dərbənd, Qəbələ, Beyləqan və Bərdə şəhərlərini saldığını qeyd  
edir. [2, s.47–48] Elədirsə, bəs nə üçün bu şəhərlərdən birinə öz adını vermədi? Əgər I Qubadın hakimiyyəti 
dövründə, yaxud sonrakı illərdə onun adını daşıyan daha bir yaşayış yeri olsa idi, şübhəsiz, mənbələrdə öz  
əksini tapardı. 

Folklorşünas İ.Sadiq “Eyni adlı şumer-türk toponimləri” adlı məqaləsində yazır: “İkiçayarasında adı 
çəkilən şəhərlərdən biri də Qubadlıdır. Bu gün həmin şəhər Bəybaxan adlanır. Bu ad türkmənşəlidir. 

Aşşurbanipal Anşan çarı Tuman-Humban-İnşuşinakın ölümündən sonra onun əmisi oğlu Ortaq İnşuşinakın 
kiçik oğlu Tammuratı Qubadlı şəhərinə hakim qoymuşdur.”[3, s.9] Elam tarixi ilə bağlı mənbələri araşdırdıq 
və alman alimi V.Hinzin “Elam tarixi” adlı əsərində müəllifin işarə etdiyi tarixi hadisənin təsvir olunduğu  
hissəni tapmağa müvəffəq olduq. Mətni olduğu kimi təqdim edirik: “В Эламе ассирийские военачальники 
по указанию Ашшурбанапала объявили царем Хумианникаша старшего из трех сыновей Уртаки, 
попросивших в 663 г убежища в Ниневии. Третьего из братьев — Таммариту I — Ашшурбанапал 
назначил правителем Хидали (современныйБехбехан). Однако в Сузах на престол взoшел 

Аттахамити-Иншушинак, сын Хутрантемпти и, повидимому, двоюродный брат так бесславно 
погибшего 'Гемпти-Хумпан-Иншушинака». [4, s.156] İki mətni müqayisə etdikdə birincidə Qubadlı kimi 
qeyd edilən şəhər ikincidə Хидали (tərcümədə Xidali, yaxud Hidali) kimi verilir. Bu iki ad nəinki eyni deyil, 
hətta zahiri cəhətdən onlar arasında heç bir bənzərlik belə yoxdur. Bu baxımdan toponimlərin eyniliyi ilə  
bağlı irəli sürülmüş fərziyyəni əsassız hesab edirik. 
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Tarixşünas Ə.Ələkbərov Qubadlı toponimini etimoloji cəhətdən izah edərkən onun qədim türk dilində 
qırmızı və sarı rəng çalarlarını özündə birləşdirən kuba sözü ilə at leksemindən yarandığını və toponimin 
Bozatlı/Kozatlı/Kobatlı/Kubatlı/Qubatlı mərhələlərini keçərək Qubadlı şəklinə düşdüyünü bildirir. [5] 

Bəzi tədqiqatçılar toponimi eyni adlı etnosla əlaqələndirərək səlcuq-oğuzların tərkibində qubadlı 

tayfasının olduğunu qeyd edirlər. Səlcuq sultanlarından birinin − Sultan Qiyasəddin Keyxosrovun oğlunun  
adı Keyqubad olmuşdur. Səlcuq dövləti çiçəklənmə dövrünü sultanların ən əzəmətlilərindən olan I Əlaəddin 
Keyqubadın hakimiyyəti illərində yaşamışdır. 

Anadoluda Səlcuq dövləti süquta uğradıqdan sonra 1318−1422-ci illərdə mərkəzi Samsun şəhəri olan, 
indiki Türkiyə ərazisindəki Samsun, Ladik və Qavaq bölgələrini əhatə etən, Elxanilərə bağlı valilik kimi 
fəaliyyət göstərən Qubadoğulları əmirliyi mövcud olmuşdur. Dövlətin əsası II İzəddin Keykavusun nəvəsi  

Tacəddin Altunbaş tərəfindən qoyulmuşdur. Altunbaşdan sonra hakimiyyət oğlu Keyqubada keçmişdir. 
Keyqubadın ölümündən sonra ona tabe olan nəsillər onun adı ilə Qubadoğulları adlandırılmışdır. [6] Sultana 
tabe olub, bu dövlətin qurulmasında iştirak edən əsas tayfalardan biri və ən önəmlisi oğuzların qayı boyunun  
qarakeçili qolu olmuşdur ki, bu gün də qarakeçililər nəslindən olan bəzi ailələr Anadolunun müxtəlif 
ərazilərində qubadoğulları, qubad, qubadan və qubadlı adları ilə yaşamaqdadırlar. 

1519, 1520, 1554-cü illərə aid Osmanlı təhrir dəftərlərində qubad və qubadan adlı oymaq və tirələrin 
oğuzların bayat, salur və yıva boylarına aid olduğu və əsasən Doğubəyazid, İgdir və Van ərazilərində 
yaşadıqları qeyd edilmişdir. [7, s.242] 

Türkiyə tədqiqatçısı S.B.Akbaş yazır ki, oğuzların bayat boyunun güncəli qolundan doğanlı, qubad və 
torbalı oymaqları 1701-ci ildə Qayseri bölgəsində sakin olmuşlar. Bu türkmən oymaq birliyinin adı təhrifə 
uğramış, gəncəli əvəzinə, güncəli şəklində yazılmışdır ki, bu etnonim Azərbaycandakı Gəncə şəhərinin adı 
ilə bağlıdır. Akbaş oğuzların bəydili boyuna mənsub tayfalar arasında qubad adlı tayfadan da bəhs etmişdir. 
[8] 

M. Baharlıya (Vəliyev) görə, XVI əsrdə Anadoludan Azərbaycana köç etmiş-səlcuq türklərindən 
bəydili və inallı nəsilləri şahsevən tayfa ittifaqına daxil olmuşdur. Bəydili tayfası üç oymağa ayrılmışdır ki, 

bunlar Cilovlu, Çaxarlı və Kobadlı nəsilləri idi. [9, s.36-37] 
Türkiyənin Şanlıurfa əyalətinin Siverek ilçəsində həm qubadan, həm də qubadoğulları adı ilə tanınan, 

oğuzların qarakeçili oymağına mənsub ailələr məskunlaşmışlar. Qarakeçili türkmən boyu XV əsrdə 
Şanlıurfanın bölgəsinə yayılmış, XVI əsrdə bu boyun ayrı-ayrı qollarının adlarını əks etdirən bir sıra 
toponimlər yaranmışdır. S.Köprülü bəzi ərəb ölkələrində qarakeçililərin qubadan və qubadoğulları adları ilə 
tanındığını qeyd edir. [10] 

M. Eröz Siverekdə qarakeçililərini 4 əsas qola ayrıldığı haqda məlumat verir. Həmin boylar 

aşağıdakılardır: 1) aminan (amirilər); 2) bələkan (bələki); 3) cərəban (cərəbilər); 4) şıxan (Şıxlar). Şıxan, 
yaxud şıxlı qarakeçililəri özləri də 8 qola ayrılır ki, bunlardan biri qubadandır (qubadoğulları). Eröz Bingöldə 
yaşayan beritanların (bərdan/mərdan – E.Ə.) oymaqlarından birinin qobadlı (kobatlı) adlandığını bildirir. [11, 
s.155] 

Diyarbəkir əyalətində yaşayan qarakeçili boyunun 8 oymağından (binqasım, davaran, hacan, kotan, 
qubadan, musikan, şıxxan, şıxıman) biri də qubadandır.   Tədqiqatçı M. Bayar bu oymaqların onları idarə 
edən şəxslərin adını daşıdıqları qənaətindədir. Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarlarından olan Hüseyn bəyin 
oğullarından birinin adı Qubad olmuş, atasının ölümündən sonra hakimiyyət onun əlinə keçmişdir. Müəllif 

qubadan, yaxud qubadoğlu oymağının adının həmin şəxslə əlaqəli ola biləcəyi fikrini irəli sürmüşdür. [12] 
Göründüyü kimi, tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti qubadlı, qubadan və qubadoğulları adları ilə 

tanınan tayfanın oğuzların qarakeçili boyuna aid olduğu fikrini dəstəkləyir. Qarakeçililərin mənşəyinin 
kürdlərlə bağlı olması fikri də irəli sürülməkdədir. Güman ki, məhz bu fikirdən qaynaqlananlar qubadlı 
tayfasının da kürd mənşəli olduğu iddiasına düşmüşlər. Qarakeçililərin türk, yaxud kürd əsilli olması ilə 
bağlı türkiyəli tədqiqatçılar arasında fikirayrılığı vardır. Bunun başlıca səbəbi boy mənsublarının həm türk, 
həm də kürdcə danışmasıdır. S.Köprülü qarakeçililərin oğuzların Osmanlı dövlətinin qurucuları olan qayı 

boyundan olduğunu, Orta Asiyadan Balkanlara qədər yayıldıqlarını, Mərkəzi Asiya, Türkmənistan, Mərv 
şəhəri yaxınlığındakı Mahan bölgəsində, İranda, Anadolu, İraq, Suriya, Fələstində məskunlaşdıqlarını qeyd 
edir. [10] 

Qarakeçililərin tarixini, yayılma arealını araşdıran Türkiyə Anadolu Universitetinin dosenti Yağmur  
Say bu boyun Anadoluda XI əsrdən etibarən göründüyünü, Anadolunun bütün bölgələrinə yayıldığını, 
bölgələr üzrə təhrir dəftərlərində bu gün kürd olaraq qələmə verilən milli/milan əşirətinin də qarakeçililərdən 

ibarət bir türk topluluğu kimi qeyd olunduğunu xüsusi vurğulayır. Boyun qərbə doğru köçlərinin ən önəmli 
səbəblərindən biri kimi Monqol istilasını göstərən müəllif onun Türküstan−Xorasan−Anadolu torpaqlarında 
məskunlaşdığından, yarıköçəri-yarıoturaq həyat tərzi keçirdiyindən, XI – XVI əsrlərə aid Osmanlı 
sənədlərində qarakeçilərə aid tayfa yer adlarının hamısının türkcə olduğundan bəhs edir. XVI əsrdə Sanlıurfa 
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sancağının vergi dəftərində adları çəkilən vergi verən qarakeçili tayfa başçılarının adlarının da hamısı 
türkmənşəlidir: Bayram, Budaq, Durmus, Dündar, Gündoğmuş Qaya, Sarı, Satılmıs, Tanrıverdi, Yağmur və 
s. Həmin dövrə aid təhrir dəftərlərində qarakeçililər “əkradi-əşirəti-qarakeçili” kimi təqdim olunsa da, bu 
izafət birləşməsindən sonra izahı “türkmənlərindəndir” şəklində verilir. Qarakeçililərin yayıldığı bölgələrdə  

yaşayan kürd əsilli tayfalarla qaynayıb-qarışması və kürd dilini mənimsəməsi təxminən 1550-ci illərdən 
sonraya təsadüf edir. [13] Bu tayfalarla qarışmasında başlıca səbəblərdən biri də tayfalararası izdivaclar idi 
ki, bu yolla kürdlər türk dilini, türklər isə kürd dilini mənimsəmişlər. İkinci və ən mühüm səbəb isə 
Osmanlı−Səfəvi çəkişməsi, sünni−ələvi (şiə) qarşıdurmasıdır. Anadoluda Osmanlı sultanı Yavuz Səlim 
tərəfindən kütləvi soyqırımına məruz qalan (Bu haqda sonrakı bəhslərdə ətraflı məlumat verəcəyik) ələvi  
türkmənlərin bir hissəsi kürdlərin də mənsubu olduğu sünni-hənəfi məzhəbini məcburi şəkildə qəbul etmiş, 
din və məzhəb birliyi iki ayrı topluluğu bir-birinə yaxınlaşdırmış, dillərin də qarşılıqlı mənimsənilməsi ilə 

biri-digərinə assimilyasiya olunmuşdur. 
Ruhi Çələbinin “Təvarixi-Ali Osman”ına görə, başçısı Ərtoğrul Qazi olan, əsas hissəsini 

qarakeçililərin təşkil etdiyi qayı boyu Əlaəddin Keyqubadın ordusunda yer almış, İznik imperatoru III 
İohanla apardığı mücadilədə iştirak edərək sücaət göstərmiş, Səlcuq sultanı Ərtoğrula Biləcikdə Sögüt 
ərazisini qışlaq, Domaliçi yaylaq olaraq bəxşiş vermişdir. [14] 

Qırıqqala tarixindən bəhs edən bir əsərdə oğuzların bozox qolundan olan qarakeçililərin qayı boyunun 

ən böyük qəbiləsi olduğundan, 1219-cu ildə Şərqi Anadoluya Azərbaycandan köç etmələrindən, onların toy 

və yas adətlərinin Azərbaycanın Aran zonasında yaşayan tərəkəmələrinkinə bənzədiyindən, onlar kimi yayı 

yaylaqda, qışı qışlaqda keçirdiklərindən bəhs olunur. [14] 

Qarakeçililərin izləri Azərbaycanda da görünməkdədir. Bunu Qubadlı rayonu ərazisindəki Qarakişilər,  

Qayalı və Qubadlı toponimləri də təsdiq edir (bu haqda sonrakı fəsildə geniş məlumat veriləcəkdir). 

Beləliklə, deyilənlərin nəticəsi olaraq belə qənaətə gəlirik ki, tarixdə qubadlı, qubadoğulları və 

qubadan adları ilə tanınan türk−oğuz kökənli tayfa Oğuz xanın oğlu Gün xanın nəslindən olan qayı boyunun 

qarakeçililər qoluna mənsubdur. Qarakeçilərin bir qolu səlcuqların tərkibində, digər qolu isə monqol 

yürüşləri zamanı Azərbaycan, Anadolu və İran ərazisinə köç edərək burada məskunlaşmışlar (zənnimizcə, 

qubadlıların Azərbaycanda məskunlaşması və burada Qubadlı toponiminin yaranması da məhz həmin dövrə 

təsadüf edir). Qarakeçilər qayı boyunun əsas tərkib hissəsi kimi Osmanlı dövlətinin qurucuları olmuş, Səlcuq  

sultanı Keyqubadın ordusunda iştirak edərək böyük zəfərlərin qazanılmasında mühüm rol oynamış, sultan 

tərəfindən mükafatlandırılaraq Anadoluda geniş ərazilərə sahib olmuş və indiki Türkiyə ərazisinin müxtəlif 

bölgələrinə yayılmış, digər türk boyları, eləcə də kürd tayfaları ilə qaynayıb-qarışmışlar. Bu səbəbdən ayrı- 

ayrı tarixi dövrlərdə bəydili, bayat, yıva və digər türk tayfalarının tərkibində də qubad, qubadlı, qubadan və  

qubadoğulları nəsillərinin varlığı təsadüfi olmamışdır. Bu tayfa Səlcuq dövlətinin hökmdarı I Əlaəddin 

Keyqubadın adını daşıyır. Fikrimizcə, Keyqubadın ölümündən sonra onun tabeliyindəki qarakeçililər və 

onların XIV–XV əsrlərdə mövcud olmuş Qubadoğulları əmirliyinin qurucuları olan (elə həmin dövrlərdən 

etibarən də tarix səhnəsində qubadoğulları adı ilə boy göstərən) sonrakı nəsilləri hökmdarın adını 

əbədiləşdirmək naminə özlərini qubadoğulları, qubadanlar, yaxud qubadlılar adlandırmışlar. 
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В статье анализируются научно-исследовательские работы по топонимии Губадлы, 
исторические документы, а также древние и современные источники с историко-лингвистической 
точки зрения. Уточняются происхождение, языковая принадлежность, этимология, структура 
топонима. Выясняется, что ойконим ГУБАДЛЫ отражает название тюрко-огузского племени 

Губадли, известного в разное время как Губадогуллары и Губадан, принадлежащего каракелийской 
ветви сына Огуз-хана Гун-хана. 

Ключевые слова: Губадлы, топоним, ойконим, этимология, семантика. 
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The article analyzes research works on the toponym of Gubadli, historical documents, as well as 

ancient and modern sources from a historical and linguistic point of view.The origin, language affiliation, 
etymology, structure of the toponym are clarified. It turns out that the Gubadli oykonim reflects the name of 
the Turkic-Oghuz tribe of Gubadli, known at different times by the names of Gubadoghuls and Gubadan, 
belonging to the Karakechili branch of the Kayi tribe, descended from Oguz khan's son Gun khan. 

Key words: Gubadli, toponym, oykonim, etymology, semantics. 
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Çoxminillik tarixə malik Azərbaycan əsrlər boyu milli və mədəni müxtəliflik atmosferinin 
formalaşdığı, müxtəlif millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh və firavanlıq, qarşılıqlı anlaşma  

mühitində yaşadığı bir ölkə kimi məşhur olmuşdur. Azərbaycanlıların, millətindən, dinindən asılı olmadan 
burada sakin olan insanların xarakteri və məişəti üçün başlıca xarakterik cəhətlərdən biri - tolerantlıq 
Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının gündəlik həyatı üçün başlıca fərqləndirici cəhətlərdən 
biridir. 

Azərbaycanda dini tolerantlıq siyasəti zəngin dövlətçilik tarixinə və onun ənənələrinin inkişafına 
əsaslanmaqla bərabər həm də dövlət səviyyəsində həyata keçirilir və dövlətimizin siyasətinin vacib 
sahələrindən birini təşkil edir. Bu ənənənin, həyat tərzinin tarixən mövcud olması xalqımızın milli dəyərləri  

arasında ən önəmlilərindən biridir. Bu, bütün dövrlərdə belə olmuş, xüsusi ilə də XIX əsr-XX əsrlin 
əvvəllərindəki maarifçilik hərəkatı gedişində və Xalq Cümhuriyyəti dövründə vətənimizdə başqa etnik, dini  
qrupların nümayəndələri bizimlə birlikdə sərbəst yaşamışlar [8]. 

Azərbaycan xalqının bütün tarixi boyu dini və mənəvi irsin qorunması, ərazimizdə məskunlaşan etnik 
və milli azlıqların dini etiqadlarına hörmətlə yanaşılması ənənələri həmişə mövcud olmuşdur. Əsrlər boyu 
belə yanaşma tərzi daha da möhkəmlənmiş, müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana gəlmiş ən müxtəlif insanlar, 
peşə sahibləri tərəfindən xüsusi olaraq qeyd edilmişdir. 

Azərbaycanda hal-hazırda 96 faiz müsəlman əhalisinin yaşaması ilə eyni vaxtda cəmiyyətimizdə digər 
dinlər də təmsil olunmaqdadır. Bu gün Azərbaycan Respublikasında müsəlmanlar, pravoslavlar, katoliklər və 
yəhudi dininin nümayəndələri ilə birlikdə müxtəlif təriqətlər də mövcuddur. Konstitusiyada heç bir dinin 
digərindən üstün olmadığı bildirilir. Bütün dinlər qanun qarşısında bərabərdir [9]. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra dövlət-din münasibətlərində ciddi təkamül baş 
vermiş, dövlətimizin dini siyasəti sağlam, düzgün yanaşma prinsipləri əsasında qurulmuşdur. Heydər 

Əliyevin prezidentliyi illərində ölkəmizdə cəmiyyətdə dini münasibətlərdə sabitliyə nail olundu, dövlət-din 
münasibətləri beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında tənzimləndi. Bununla da həm dövlət-din 
münasibətləri, həm əhali arasında dini məsələlərlə bağlı münasibətlər öz mövcudluğu tarixində yeni yüksək  
mərhələyə daxil oldu. 

Əsas prinsipləri Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş bu münasibətlərin 
müasir, daha da təkmilləşdirilmiş modeli hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaşadığımız, qloballaşan  
dünyanın bütün çətinliklərinə baxmayaraq daha da möhkəmləndirilir. 

İnamla deyə bilərik ki, bu gün Azərbaycan dövlətində dini – milli tolerantlıq mühitinin qorunması və 

inkişafı üçün görülmüş işlərin həyata keçirilməsi nəticəsində dini konfessiyaların daha da yüksək səviyyəsi,  
dini icmaların və ibadət yerlərinin normal və səmərəli fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycanda dini etiqad azadlığının təmin edilməsi dövlət-din münasibətlərində birinci tərəfin daha 
fəal mövqeyi ilə müşayət olunur. Gürülmüş işlərin ən əsas yekunlarından biri Azərbaycanda bütün dinlər 
qanun qarşısında bərabərliyinin qanunla vətəndaşların ən əsas hüquqlarından birinə çüvrilməsinin təmin 
edilməsidir. Azərbaycan Respublikası bir dövlətlərdən fərqli olaraq dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
dini təşkilatların hər birinə sabit olaraq maliyyə yardımı edir. Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələri 

arasında qarşılıqlı anlaşma, ən mühüm siyasi hadisələrə, proseslərə münasibətdə həmrəylik və digər müsbət  
cəhətlər mövcuddur. Başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda müxtəlif milli bayramların birgə qeyd 
olunması, demək olar ki, nadir hadisədir. 

Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edilməsinin sərbəstliyini əks etdirən bəzi maraqlı faktları və 
konkret rəqəmləri də nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi. 

Azərbaycanda ən fəal və nüfuzlu dini icmalardan biri Yəhudi icmasıdır. Hazırda Azərbaycanda 

Azərbaycan-İsrail Dostluq Mərkəzi, "Soxnut" Yəhudi Agentliyi, Yəhudi ənənələrinin qorunması və 
qorunması komitələri - "Birgə" və "Vaad-L-Xetzola", dini məktəblər-yeşivalar, Yəhudi Mədəniyyət Mərkəzi 
Eva qadın cəmiyyəti, Xesed-Xerşon xeyriyyə cəmiyyəti, “Ələf” gənclər klubları, Hillel tələbə təşkilatı, 
Mişpaha videoklubu var və hər biri fəal şəkildə fəaliyyət göstərir1993-cü ilin avqustundan Azərbaycanda 
İsrail səfirliyi fəaliyyət göstərir, Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılması üçün danışıqlar aparılır. 
Ümumilikdə ölkədə yəhudilərin sayı 16 min nəfərdir. Onlardan, təxminən 6000-i Bakıda, 4000-i Qubada və 

mailto:160klassikgimnaziya@bakuedu.gov.az


323  

1000 nəfəri başqa şəhərlərdə yaşayan ( 11000 nəfər) Dağ yəhudiləridir. 4.3 min Aşkenazi yəhudisi var; çoxu 
Bakıda və Sumqayıtda yaşayır. Təxminən 700 gürcü yəhudisi var [7]. 

Azərbaycanın yəhudi icmasının bir çox nümayəndəsi respublikanın siyasi, mədəni, sosial və iqtisadi 
həyatında fəal iştirak etmişlər və iştirak edirlər. Bu gün Bakıda, Nobel mükafatı laureatı, nəzəri fizik Lev 

Landau, respublikanın əməkdar doktoru, professor Solomon Qusman və pedaqoji elmlər doktoru, professor  
Lola Barsuk, Qarabağ Qəhrəmanı kimi yəhudi millətinin görkəmli nümayəndələrinin yaşadıqları binaların 
xatirə lövhələri var. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunov və başqaları [11]. 

Bakıda üç dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Mühəndislik və Texniki Xidmətin general-polkovniki 
B.L.Vannikovun büstü qoyulub. 2005-ci ilin noyabrından 2019-cu ilin dekabrına qədər Azərbaycan 
parlamentində yəhudi icmasını Abramov Yevda Sasunoviç təmsil edib. Hazırda respublikada "Soxnut" 
beynəlxalq yəhudi təşkilatının bir qolu olan "Azərbaycan-İsrail" cəmiyyətinin bir neçə sinaqoqu var. Onlar 

yəhudi icmalarının və İsrailin Bakıdakı səfirliyinin köməyi ilə bir çox mədəni tədbirlər keçirir, yəhudi 
ədəbiyyatını nəşr etdirir, müxtəlif yaradıcı qruplar təşkil edirlər [11]. 

2007-ci il mayın 31-də Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan” layihəsi 
çərçivəsində Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə “Çabad-Or-Avner” təhsil mərkəzinin 
təməli qoyulmuşdur. Bakıda yaşayan yəhudi uşaqları üçün. Təhsil ocağının tikintisi 2010-cu ildə başa 
çatdırılıb. 2010-cu il oktyabrın 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və MDB 
Yəhudi İcmaları Federasiyasının və Or-Avner Beynəlxalq Fondunun prezidenti Lev Leviev təhsil mərkəzinin 

açılış mərasimində iştirak etmişlər. 450 tələbə yerlik mərkəz yəhudi mədəniyyətinin əsaslarını öyrədir [3, 
147]. 

Xristianlıq Azərbaycanda xristianlıq pravoslav, katolik və protestant cərəyanları ilə yanaşı, müxtəlif 
məzhəblərlə təmsil olunur. Hazırda pravoslavlıq respublikada rus və gürcü kilsələri ilə təmsil olunur.  Rus 
Pravoslav kilsələri 2000-ci ildə qurulan Bakı Xəzər Yeparxiyasında birləşirlər. Azərbaycanda həmçinin 
pravoslavlıqdan ayrılan 11 Molokan icması da var [7]. 

Azərbaycançılıq ideologiyasına uyğun  olaraq mədəni,  dini,  dil müxtəlifliyinin  qorunmasını təmin 
etmək, həmçinin Azərbaycanın dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanınması üçün mövcud 

multikulturalizm modellərinin araşdırılması və təşviqi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2014-
cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidmətinin millətlərarası, 

multikulturalizm və din məsələləri üzrə müşaviri vəzifəsi təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 2016-cı il Multikulturalizm İli elan edilmişdir [2, s.2]. 

Bu gün iki fərqli sivilizasiya arasında körpü rolunu oynayan Azərbaycan həm Şərq, həm də Qərb 

yarımkürəsində öz nüfuzunu artırır. Bu fikir dövlətimizin xarici siyasətində də kifayət qədər əksini tapmışdır. 
Bu gün Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM kimi nüfuzlu 
təşkilatların tamhüquqlu üzvüdür. 

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti həmişə ən yüksək səviyyədədir. Bu səbəbdən burada bir çox 
beynəlxalq səviyyəli tədbirlər, multikulturalizm, millətlərarası və dinlərarası münasibətlər və dialoq 
mövzusuna həsr olunmuş elmi konfranslar keçirilir. 2010-cu ilin aprel ayında məhz Bakıda, "Qloballaşma, 
Din, Ənənəvi Dəyərlər" mövzusunda bir tədbir keçirilmiş və burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən ənənəvi 

dünya dinlərini təmsil edən 200-dən çox nümayəndənin iştirak etmişdi [1, s.4]. Bu fakt həm də Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzunun tanınmasına, tolerantlıq mühitinin genişlənməsinə və inkişafına şahidlik edir. 

2011-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə hər 
iki ildən bir Bakıda Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilir. Bu cür forumlar UNESCO, BMT 
Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzi, ISESCO və BMT-nin 
Dünya Turizm Təşkilatı ilə birlikdə keçirilir. 

Respublikamızda dini tolerantlığın, dini müxtəlifliyin, milli və dini tolerantlığın, multikulturalizmin, 

milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında və təbliğində Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri əvəzsizdir. 8 sentyabr 
2015-ci il tarixində Parisdə Heydər Əliyev Fondunun təşkilati dəstəyi ilə həyata keçirilən "Azərbaycan 
Parisin mərkəzində" adlı layihə çərçivəsində "Dini tolerantlıq: yaşayış mədəniyyəti" mövzusunda konfrans 
keçirilmişdir [6]. 

26 sentyabr 2014-cü ildə BMT Baş Assambleyasının 69-cu sessiyasında Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci 
Qlobal Forumunun 2016-cı ildə Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır. Bu qərarın icrası üçün 25-27 aprel 
2016-cı il tarixlərində Bakıda Birləşmiş Millətlər Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu 

keçirilmişdir. Forumda dünyanın 140-dan çox ölkəsindən nümayəndə heyətləri, çoxsaylı beynəlxalq 
təşkilatların, dini konfessiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdilər. Prezident 
İlham Əliyev forumda çıxış edən demişdir: “Bu gün Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkədir. 
Burada bütün dinlərin və etnik qrupların nümayəndələri sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Bu bizim 
ən böyük sərvətimizdir və biz tariximizlə fəxr edirik” [5, s.316]. 
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BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizdə 
multikultural və tolerant mühitin mövcudluğunun göstəricisidir. Bu multikulturalizmin formalaşması və 
geniş yayılması Azərbaycanın dünya birliyinə verdiyi töhfələrdən biridir. 

Bu gün Azərbaycanda mövcud olan tolerant və multikultural reallıq təkcə azərbaycanlıların özləri 

tərəfindən deyil, xarici alimlər, görkəmli elm adamları, siyasətçilər və tələbələr tərəfindən də dünyaya 
təqdim olunur. 

Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və din üzrə Dövlət Müşaviri  
Xidməti tərəfindən 4 virtual dəyirmi masa təşkil edilmişdir. Mövzulara həsr olunmuş bu dəyirmi masaların 
materialları: "Müasir Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası", "Multikultural 
təhlükəsizlik", "Xarici ölkələrin universitetlərində", “Azərbaycan multikulturalizmi fənninin tədrisi: 

problemlər və perspektivlər", "Azərbaycan multikulturalizmi yerli və xarici tələbələrin gözü ilə” və s. 
Azərbaycan, rus, ingilis dillərində nəşr olunmuş, ölkə daxilində və xaricdə yayılmışdır. Virtual dəyirmi 
masaların işində Braziliya, ABŞ, İtaliya, Litva, Bolqarıstan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Misir, İordaniya və 
digər ölkələrdən tanınmış elm adamları, ictimai xadimlər və tələbələr iştirak etmişlər [10]. 

26 Noyabr 2015-ci ildə Bakıda Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə İslam Təşkilatının (ISESCO) Baş 
Konfransının XII sessiyası keçirilmişdir. Bu sessiyada çıxış edən Prezident İlham Əliyev demişdir: 
“Multikulturalizmin böyük gələcəyinin olduğuna tam əminik. Sadəcə, bəzi siyasətçilər və ictimai xadimlər 
öz çıxışlarında daha diqqətli olmalıdırlar, çünki multikulturalizmə alternativ yoxdur. Alternativ ayrıseçkilik, 

islamofobiya, ksenofobiyadır. Bu yol gələcəyə apara bilməz. Buna görə də siyasətimiz və təşəbbüslərimizlə 
bu bölgədə dinlərarası əlaqələri gücləndirmək üçün çalışırıq və çalışacağıq" [4, s.246-247]. 

2019-cu il martın 5-də Bakıda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin birgə təşkil etdiyi "Dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqdan əməkdaşlığa" mövzusunda 
beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda ölkəmizə səfər edən ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri, 
tanınmış dövlət, din və elm xadimləri, dini konfessiyaların liderləri, müxtəlif dövlətlərin, hökumətlərin 

nümayəndələri iştirak etmişdilər. Amerika Birləşmiş Ştatları Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Mark 
Şeyner bildirmişdi ki, Azərbaycanda dinlər və onların hərəkatları arasındakı əlaqələrin bütün dövlətlər üçün 
nümunə ola bilər. Burada multikulturalizmin daha yaxşı bir forması var. Əsrlərdir ki, Azərbaycanda 
tolerantlıq və dini tolerantlıq formalaşır [10]. 

Bütün bu deyilənlər Azərbaycan Respublikasında mövcud olan dini münasibətlərin normal, ahəngdar 
inkişafından xəbər verir. Bu baxımdan tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan Respublikası öz tarixi 
keçmişi və demokratik ənənələrinin zənginliyi ilə “öyünən” aparıcı dünya dövlətləri üçün nümunədir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Алекперова Ф.Э. 

 

Развитие религиозной толерантности на государственном уровне в Азербайджане основывается 
на древней истории государственности страны и развитии этих традиций. 96% населения 
Азербайджана - мусульмане. Но наряду с исламом в азербайджанском обществе представлены все 
основные религии. Есть мусульмане, православные, католики и евреи, а также различные конфессии. 
Конституция гласит, что ни одна религия не превосходит другую. Все религии равны перед законом. 
Модель государственно-религиозных отношений, заложенная Гейдаром Алиевым, в настоящее время 
укрепляется Президентом Ильхамом Алиевым в соответствии с велениями времени. 

Ключевые слова: религия, толерантный, мусульманин, вера, конфессия, православный, 
католик, протестант 

 
SUMMARY 

 

RELIGIOUS TOLERANCE IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Alekperova F.E. 

 

The development of religious tolerance at the state level in Azerbaijan is based on the ancient history 
of the country's statehood and the development of these traditions. 96% of the population of Azerbaijan is 
Muslim. But along with Islam, all major religions are represented in Azerbaijani society. There are Muslims,  
Orthodox Christians, Catholics and Jews, as well as various denominations. The constitution states that no 
religion is superior to another. All religions are equal before the law. The model of state-religious relations 
laid down by Heydar Aliyev is currently being strengthened by President Ilham Aliyev in accordance with 
the dictates of the times. 

Key words: religion, tolerant, Muslim, faith, confession, Orthodox, Catholic, Protestant 
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Xülasə. Xarici dil fənni şagirdlərin ümumi təhsili və dünyagörüşü artırır, onların təfəkkür və 
nitqlərinin inkişafına böyük təsir göstərir. Xarici dili öyrənəkən şagirdlər həmin dilin qrammatik quruluşu 
haqqında müəyyən bilik əldə edirlər. Bu onların ümumi filoloji məlumatlarının genişlənməsinə və 
zənginləşməsinə kömək edir. Bu mövzu aktual mövzulardan biri hesab olunur. Çünki, təlim zamanı 
şagirdlərə aşılamalı olduğumuz dörd bacarıqdan biri nitq prosesidir. Nitq prosesi ünsiyyətə xidmət edir. Belə 
ki, dil sistemləri nitq ünsiyyətində saxlanılır, qorunur və söyləmə çevrilir. 

Açar sözlər: şifahi nitq, texniki vasitələr, dünyagörüş, pandemiya, lokal, global şəbəkələr 

Şagirdlərin xarici dili öyrənməsi ilk illərdə daha effektli olur. Çünki, onlar müəllimə model kimi baxır 

və müəllimin nitqini olduğu kimi yamsılayır. Buna görə də, tədrisin aşağı mərhələsində şagirdlərin dinləmə  
və danışma bacarıqları daha yaxşı inkişaf etdirilə bilər. Müşahidələr göstərir ki, şagirdlərə düzgün nitq 
bacarığı aşılamaq üçün bir neçə xüsusiyyətləri nəzərə almalıyıq. Bunlardan biri öyrənənin dil səviyyəsini  
yoxlayıb, tədrisə düzgün səviyyədən başlamaqla bağlıdır. Belə ki, siniflərdə müxtəlif ingilis dili bilik 

http://old.sakharov-center.ru/publications/azrus/az_012.htm
mailto:msaliyevaleyla@gmail.com
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səviyyəsinə malik şagirdlər olur. Buna görə də, eyni mövzu tədris zamanı bəziləri üçün asan, bəziləri üçün 
isə çətin olur. Bu problemin həlli müəllimin üzərinə düşür. Belə ki, müəllim şagirdləri yaş, bilik və anlama  
səviyyəsinə uyğun materialları qruplaşdırmalı və düzgün proqram tərtib etməlidir. Digər amillərdən biri isə  
qrupda şagirdlərin sayı və öyrənmə mühitidir. Son zamanlarda əsas amillərdən biri də ingilis dili dərslərində 
texniki vasitələrdən istifadə edərək nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Müəllim dərsi effektiv etmək üçün 

audio, audiovizual vasitələrdən, maqentafonlardan istifadə edir və bu da dərsi daha effektiv edir. Artıq 
ənənəvi dərslərdəki kimi yalnız müəllim və dərslik bilik mənbəyi deyil. Buna görə də artıq daha çox 
informasiyanı daha qısa zamanda əldə edə bilirik. 

Bunu da söyləməliyik ki, texniki vasitələrdən istifadə əksər pedaqoji materialların yenilənməsi ilə 
nəticələndi. Artıq dərsdə istifadə olunan informasiya texnologiyaları deyəndə yalnız texniki vasitələr olan 

komputer, maqentafon və s. kimi vasitələr yox, həm də video sosial şəbəkələr, videokonfranslar və s. də  
nəzərdə tutulur. 

Xarici dilin tədrisində kompüter, printer, proyektor, kamera, mikrofon, lokal və qlobal şəbəkələr, 
multimedia, bəzi saytlar və s. texniki vasitələrdən düzgün istifadə şifahi nitqin inkişafına müsbət təsir 
göstərir. Bununla yanaşı,   İKT –dən istifadə bizə əlavə vaxt qazandırır, tədrisin keyfiyyətini yüksəldir, 
müasir biliklərə yiyələnməyə kömək edir, hər hansı bir mövzuda yeniliklərdən xəbərdar olmaqa köməklik 
edir. Bu vasitələrdən istifadə xüsusilə günümüzdə aktualdır. Çünki, “COVİD-19” pandemiyası ilə əlaqədar 
olaraq, müəllimlər İKT vasitələrdən düzgün istifadə edərək istər tədrisin ilkin mərhələsində, istərsə də yuxarı 

mərhələsində məhsuldar dərs keçməyi bacarmalıdır. Yəni, son zamanlar texniki vasitələr yalnız şifahi nitqin 
inkişafı üçün yox, həm də təhsilin inkişafı üçün önəmlidir. 

Artıq sadəcə cavan müəllimlər yox, həm də yaşlı müəllimlər də bir çox proqramlardan və texniki 
vasitələrdən istifadə edərək dərs keçməyə çalışırlar. Hətta, bununla bağlı müəllimlər bir çox vebinarlarda, 
təlimlərdə iştirak etmişdir. Pandemiyayla bağlı olaraq artıq, “Microsoft Teams, Zoom, Camtasia” və s. kimi 
online proqramlardan həm müəllimlər, həm də şagirdlər, tələbələr tədrisin bir hissəsi olaraq istifadə edirlər. 

Texniki vasitələrin şagirdin nitqinin inkişafındakı başqa bir rolu da var. Bəzi şagirdlər var ki, 
proqramda qoyulan qrammatik, leksik tələblərin hamsına yiyələnib. Yəni, öz səviyyəsinə uyğun bütün 
sözləri, ifadələri, qrammatik qaydaları bilir və bunu yazılı nitqdə yüksək səviyyədə istifadə etməyi bacarırlar,  
lakin şifahi nitqdə bunu göstərə bilmirlər. Bunun səbəbi olaraq auditoriya qarşısında danışmağdan 
utanmaqlarını və ya qorxduqlarını söyləyirlər. Bu tip şagirdlər online dərslərdə daha yaxşı danışırlar. Həmin 
şagirdlər maksimum ingilis dilində dostları ilə ünsiyyət qurmalı, öz dil səviyyələrinə uyğun səsli şəkildə  
ingilis dilində kitablar oxumalı, kinolara baxmalıdırlar. 

V.D.Arakin tədrisin ilkin mərhələsini nəzərə alaraq yazır ki, təlimin birinci ilində düzgün tələffüz 
vərdişi nə qədər dərin və möhkəm yaradılarsa, sonrakı illərdə səhvlərin düzəlişinə müəyyən qədər az vaxt 
sərf olunar[11,46]. Belə bacarıqlar siyahısına ilk növbədə ayrı - ayrı xarici dil səslərini tələffüz bacarığını 
daxil etmək olar. Düzgün tələffüz vərdişini isə müxtəlif yollarla yarada və inkişaf etdirə bilərik. Bunlardan 
biri müəyyən çalışma sistemi yaratmaqdır.   Çünki, tədrisin bu mərhələsində şagirdlərin dərsə cəlb etmək 
üçün rəngli, maraqlı, fərqli çalışmalar etmək lazımdır. 

Bu bacarıq nitq təcrübəsinin təsiri altında möhkəmlənir. Şagirdlərə bu bacarığın verilməsi ana dilinin 

təlimindəki eyni prosesdən əsaslı surətdə fərqlənir. Ana dilinin səslərini mənimsəyən şagird öz təcrübəsində 
bütün çətinlikləri görür. O, məktəbdə, ailədə, ictimai yerlərdə dilin düzgün tələffüz nümunələri ilə tez - tez 
rastlaşaraq, öz tələffüzündə olan səhvləri aradan qaldırır. Şagird xarici dili öyrənərkən tələffüzündəki 
səhvləri yalnız müəllimin köməyi ilə aradan qaldıra bilir. 

Əgər dil qanunları müxtəlifdirsə, müəllim tədris zamanı hər iki dilin amillərini nəzərə almalı və  
şagirdlərdə dərsə qarşı maraq yaratmaq üçün həmin mövzunu hər iki dildə müqayisəli şəkildə şagirdlərə  
öyrətməlidir. Çünki, şagirdlər hər iki dil hadisələri arasındakı fərqi bilməli və anlamalıdır. Öyrənilən dildə  

hökmən öyrədici çalışmalar (activities) edilməlidir. Bu, onların öyrəndiklərini tətbiq edə bilib-bilmədiklərini 
göstərəcək. 

Deməli, şagirdlərin şifahi nitq bacarıq və vərdişlərinin onların tələffüz bacarıq və vərdişləri ilə sıx 
bağlı olduğuna görə tədrisin ilkin mərhələsindən bu cəhətə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

Şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün sual-cavab, mətnlərin nəqli, şeirlərin əzbər deyilməsi, mətnə dair 
plan qurmaq və s. kimi müxtəlif növlü çalışmalardan istifadə etmək mümkündür. Bunlar aşağıdakılardır 
[9,28]: 

a. Tədrisin müxtəlif mərhələlərində, müxtəlif siniflərdə xarici dili dinləyib-anlamağa xidmət edən 
çalışmalardan istifadə etmək lazımdır. Şifahi nitqin inkişaf etdirilməsində texniki vasitələrin rolu 
danılmazdır. Məsələn, dərsin izahı ilə əlaqədar olaraq, xarici dildə texniki vasitələrdən istifadə edərək dərsin 
izahını dinləmək, müəllimin monoloji nitqini dinləmək (müəllimin giriş sözü, müəyyən mətn və ya mövzunu 
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yekunlaşdırarkən yekun sözü və s.) maqintafon yazılarına, radioya qulaq asmaq, səsli diafilm və kinofilmi 
dinləmək, xarici dil dərsliyindəki dialoqları dinləmək və s. 

b. Müxtəlif siniflərdə xarici dildə danışmaq bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirən çalışmalar: şeirlərin, 
mətnlərin, dialoqların, frazeoloji birləşmələrin əzbər öyrənilməsi; müəllimin və şagirdlərin suallarına cavab 

verilməsi; sual-cavablar, müəyyən mətnin və ya mövzunun mətninə aid şifahi suallar hazırlanması; əsas 
sözlər, müəyyən plan, şəkil, kinofilm üzrə hekayə söylənilməsi; şagirdlərə məlum olan mövzulara dair  
onlarala söhbət aparılması; xarici dildə oyunlar və s. daxil ola bilər. 

Şifahi nitqi qrammatik tipli çalışmalarla da möhkəmləndirə bilərik. Belə ki, öyrədilən qrammatika və 
sözlərdən istifadə olunmuş cümlələrin ana dilindın öyrədilən dilə, öyrədilən dildən ana dilinə tərcüməsi tələb  
edilə bilər. Bunun üçün qrammatik qaydalar yüksək səviyyədə şagirdlərə aşılanmalıdır. 

Hal-hazırda orta məktəblərdə, xüsusilə , aşağı siniflərdə qrammatik qaydalar ana dilində aparılır. Onlar 

söyləyirlər ki, bu üsul həmin qaydaların dərindən öyrənilməsi üçün daha effektivdir. 
Şifahi nitq eyni zamanda şifahi başa düşmə ilə six bağlıdır. Proqramın səviyyəsinə uyğun xarici dildə 

videolara baxmaq, söhbətləri dinləmək, onları başa düşmək lazımdır. Çünki, praktikanın şifahi nitqin inkişafı  
üçün əsas açar rolunu oynayır. Müəllimin əsas vəzifələrindən biri də maraqlı və faydalı əlavə materialların 
axtarışı və seçilməsidir. Müəllim sadəcə təklif olunan dərsliklərlə kifayətlənməməli, daim axtarışda 
olmalıdır. Dinlənilən materiallardakı sözlər və ifadələr təkrar edilməlidir. 

Texniki vasitələr həm şagirdlərdə, həm də müəllimlərdə həmin vasitələrdən istifadə bacarığını 
təkminləşdirir, şagirdlərin bu vasitələrlə daha maraqlı prezentasiyalar hazırlamaq və bunları auditoriya 
qarşısında təqdim etməsini inlişaf etdirir. Bu üsullarla artıq şagirdlər müstəqil olaraq dərslə bağlı istədikləri 
məlumatı, videoları əldə edə bilir. Ümumi olaraq, texniki vasitələrin istifadəsi tədrisin keyfiyyətini 
yüksəltməklə yanaşı, bizə əlavə vaxt qazandırır və müasir biliklərə yiyələnməyə kömək edir. 

İngilis dili dərslərində texniki vasitələrdən istifadənin əsas səbəblərindən biri nitq bacarıqlarını inkişaf 
etdirməkdir. Müəllim dərsi effektiv etmək üçün audiovizual vasitələrdən, maqentafonlardan istifadə edir. bu 

da dərsi daha effektiv edir. Artıq ənənəvi dərslərdəki kimi yalnız müəllim və dərslik bilik mənbəyi deyil. 
Buna görə də artıq daha çox informasiyanı daha qısa zamanda əldə edə bilirik. 

Bunu da söyləməliyik ki, texniki vasitələrdən istifadə əksər pedaqoji materialların yenilənməsi ilə 
nəticələndi. Artıq dərsdə istifadə olunan informasiya texnologiyaları deyəndə yalnız texniki vasitələr olan 
komputer, maqentafon və s. kimi vasitələr yox, həm də video sosial şəbəkələr, videokonfranslar və s. də  
nəzərdə tutulur. 

Beləliklə, texniki vasitələr tədrisin aşağı mərhələsindəki üstünlüklərindən danışdır. Qısacası, 

informasiya texnologiyaları təhsilin keyfiyyətinin artmasına səbəb olur, insanlarda düzgün informasiya 
mədəniyyəti yaradır, yəni, bəzi şagirdlər internetdən mənfi məqsədlər üçün istifadə edirdilərsə, indi bunu 
əsasən təhsil üçün istifadə edirlər. Bununla yanaşı, bu vasitələrlə ölkənin təhsil sistemi dünyanın qabaqcıl 
ölkələrinin təhsil sisteminə inteqrasiya etməyə başlayır. Artıq, biz online şəkildə xarici ölkələrdəki 
traininqlərə, vebinarlara qoşulub özümüzü inkişaf etdirə bilirik. 
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Rusiya imperiyasının islahatdan sonrakı dövr mədəni həyatının ən mühüm cəhətlərindən biri əhalinin 
geniş kütlələrinin maarifləndirilməsi məqsədilə imperiya ərazisində kitabxana, bazargünü məktəbləri, ictimai 
oxu zalları, xalq evləri kimi çoxsaylı məktəbdənkənar tədris və maarifləndirmə müəssisələrinin meydana  

gəlməsidir. Rusiyanın əyalətlərində kitabxanaların açılmasına hələ XIX əsrin ortalarından etibarən başlanılsa  
da bu proses məhz əsrin sonlarına doğru kütləvi hərəkat şəklini almağa başlamışdı. 

Qafqazda kilsələrin nəzdində kitabxanaların, bazargünü məktəblərinin təşkili işi yerli əhali arasında 
pravoslav xristianlığının yayılması məqsədilə təşkil olunmuş müxtəlif komissiyalar və cəmiyyətlər tərəfindən 
həyata keçirilirdi. Bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, əgər imperiyanın əsasən rusların 
yaşadıqları ərazilərdə kitabxanaların açılması yuxarıda göstərildiyi kimi, əhalinin geniş kütləsinin 

maarifləndirilməsi kimi nəcib amala xidmət edirdisə, ölkənin başlıca olaraq müsəlman əhalinin yaşadığı  
yerlərdə, o cümlədən Şimali Azərbaycanda bu, çarizmin müstəmləkəçi siyasətinin tərkib hissəsi idi. Belə ki, 
bu zaman çarizm tərəfindən yerli müsəlman əhali arasında zorakı şəkildə pravoslavlıq yayılmaqla, kilsələrin 
nəzdində əsasən antimüsəlman xarakterli ədəbiyyatın toplandığı kitabxanalar təşkil olunurdu. 

Şimali Azərbaycanda kilsələrin nəzdində kitabxanaların təşkil olunması zorakı xristianlaşdırma işində 
növbəti fəallaşmanın müşahidə olunduğu XIX əsrin doxsanıncı illərin əvvəllərinə təsadüf edir. “Əhalidə 
xristian dini ədəbiyyatının sərbəst şəkildə mütaliə etmək vərdişlərinin aşılanması” üçün Qafqazda Provaslav 

Xristianlığın Bərpası Cəmiyyəti tərəfindən kilsələr və aşağı kilsə məktəblərinin nəzdində kitabxanaların 
açılması məqsədilə arximandrit Leonid, iqumen Kiril və Maminayşvilidən ibarət xüsusi komissiya təşkil 
olunmuşdu [5, s. 19]. 

Qafqazda Pravoslav Xristianlığın Bərpası Cəmiyyətinin yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş yubiley 
buraxılışında cəmiyyətin 50 illik fəaliyyəti (1859-1909-cu illər) zamanı Qafqazın müsəlman əhalisi arasında 
xristianlığın yayılması sahəsində gördüyü işlərdən bəhs olunur. Burada cəmiyyətin Zaqatala dairəsindəki 
fəaliyyətindən, onun yerli əhali, xüsusilə ingiloylar arasında xristianlığın yayılması üçün gördüyü 

tədbirlərdən, kilsə kitabxanalarının açılması, kilsələrin, ibadət evlərinin tikilməsi üçün vəsaitin ayrılması, 
ideoloji təbliğat sahəsindəki fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilir [1, s. 232]. 

Şimali Azərbaycan ərazisində çarizmin zorakı pravoslavlaşdırma siyasətinin aparıldığı ərazilərdə XIX  
əsrin 90-cı illərindən etibarən kilsə kitabxanalarının açılmasına başlanılır. Zaqatala dairəsindəki ingiloy 
kilsələrinin keşişi İrodion Okropiridzenin bölgədəki kilsələrin, burada aparılan xristianlaşdırma işinin 
vəziyyəti barədə 1892-ci ilə dair hesabatından məlum olur ki, artıq həmin vaxtı buradakı kilsələrin nəzdində 
dini xarakterli müxtəlif kitablar və məcmuələrin, “Tserkovnıye vedomosti”, “Duxovnıy vestnik Qruzinskoqo  

Ekzarxiata” kimi jurnalların olduğu kiçik kilsə kitabxanaları var idi. Kilsə kitabxanaları ilə yanaşı 1891-ci 
ildə burada Zaqatala dairəsinin missioneri, iqumen Leonidin təşəbbüsü ilə yaradılmış böyük kilsə kitabxanası  
da fəaliyyət göstərirdi. Bu kitabxana dairədəki xristian ruhanilərdən onların tutduğu vəzifələrinə müvafiq 
olaraq toplanan yardımın hesabına saxlanılırdı. İngiloy kilsələrinin keşişi İrodion Okropiridzenin 1892-ci ilə 
dair hesabatında göstərilirdi ki, həmin ildə dairədəki kitabxanaların saxlanılması məqsədilə keşişlər 5 rubl,  
priçetniklər isə 1 rubldan olmaqla vəsait ödəmişlər və bu pula “Tserkovnıy vestnik”, “Tserkovnıye 
vedomosti”, “Russkiy polomnik”, “Rukovodstvo dlya selskix pastırey (s prilojeniyami)”, “Vestnik 

Qruzinskoqo Ekzarxata”, “Duşepoleznoye çteniye”, “Pouçeniye s pastırem” kimi dövri nəşrlər, eləcə də o 
dövr üçün çox nadir və baha hesab olunan, M.Sabininin “Ray Qruzinskoy tserkvi”, Sankt-Peterburq 
mirtropoliti Palladinin “Nəsihətləri” və İmeretiya yepiskopu Qavriilin ikicildlik “Nəsihətləri” kitabları 
alınmışdı [3, v. 6 arxa]. 
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XIX əsrin 90-cı illərin ortalarına doğru isə xristianlığın təbliği məqsədi ilə kilsələrin nəzdində 
antimüsəlman kitabxanaların açılması praktikasına keçilir. Zaqatala dairəsində ilk antimüsəlman 
kitabxananın açılmasının təşəbbüsçüsü Zaqatala dairəsinin missioneri Taras İvanitski olmuşdur. Missioner  
T.İvanitski bu məqsədlə Kazan Ruhani Akademiyasında olmuş və bu zaman akademiyanın missionerlik 
şöbəsinin professoru, protoierey E.Malov və A.Maşanovun rəhbərliyi ilə Zaqatala dairəsində anti müsəlman 

kitabxananın açılması məqsədilə lazım olacaq kitabların kataloqunu tərtib etmişdi. 
Qafqazda Pravoslav Xristianlığının Bərpası Cəmiyyətinin nəzdində missioner antimüsəlman 

kitabxananın açılması məqsədilə lazım olacaq kitabların kataloqunun bir nüsxəsini Gürcüstan ekzarxına 
göndərən missioner T.İvanitski ekzarxa yazdığı 1894-cü il 21 oktyabr tarixli raportunda qeyd edirdi: 
“...İslamla mübarizə üçün Zaqatala dairəsində - Qax, Qorağan, Tasmalı, Əlibəyli və Balakən kilsələrinin 

nəzdindəki kilsə kitabxanalarında anti müsəlman kitabların olması vacibdir. Əgər hansısa səbəbdən Zaqatala 
dairəsində bütün kilsə kitabxanaları üçün kitablar kifayət etməzsə, onda heç olmasa Qaxdakı Müqəddəs 
Georgi kilsəsinin nəzdində dairədəki bütün kilsə-prixod məktəblərinin müəllim və keşişlərinin istifadə edə 
biləcəyi kiçik kilsə kitabxanası açmaq lazımdır. Əgər mənim tərtib etdiyim kataloqda göstərilən kitabların 
hamısını göndərmək mümkün deyilsə, hələlik heç olmasa ən vaciblərini göndərməklə kifayətlənmək olar” [9, 
v. 1]. 

Artıq 1895-ci ilin əvvəllərində Qax kilsəsinin nəzdində antimüsəlman missioner kitabxanası açılır. 
Onun müdiri missioner Taras İvanitski idi. Zaqatala dairəsindəki Qax kilsəsinin nəzdində açılmış 

antimüsəlman kitabxana üçün lazımi kitabların alınması məqsədi ilə Kazan Ruhani Akademiyasının 
protoiereyi Y.Malova kitabların siyahısı və 67 rubl 20 qəpik pul göndərilmişdi. Y.Malov Gürcüstan 
ekzarxına yazdığı 6 dekabr 1895-ci il tarixli məktubunda ona göndərilmiş pulu aldığını və buna uyğun olaraq 
göndərilmiş siyahı üzrə yalnız protoierey V.A.Mixaylovskinin Bibliya lüğəti istisna olmaqla bütün kitabları 
əldə edərək göndərməsi barədə məlumat verirdi [2, v. 19]. 

Həmin kitabxana üçün Kazandan, protoierey Yefrimiy Malov tərəfindən aşağıdakı kitablar 
göndərilmişdi: 

1. Ərəb dilində Quran; 
2. Professor, protoierey Malov tərəfindən rus dilinə tərcümə olunmuş Tarantul-imani “İmanın şərtləri”; 
3. Professor Sablukov tərəfindən rus dilinə tərcümə olunmuş Quran. Kazan, 1878; 
4. Professor Sablukovun İslam dininin pozitiv qanun kitabı Quran haqqında məlumat. Kazan, 1884; 
5. Malov Y. Quran və Bibliyada Adəm haqqında; 
6. Müsəlmanlar və xaç suyuna çəkilmiş tatarlar (azərbaycanlılar) arasında missionerlik (Protoierey 

E.Malovun məqalələr toplusu. 1892); 
7. Vaşinqton İrvinq “Məhəmmədin həyatı” kitabı (Kireyevskinin tərcüməsi). Moskva, 1857; 

8. P.Znamenski “N.İ.İlminskinin xatirəsinə”. Kazan, 1892; 
9. P.Əhmədov “Məhəmməd haqqında molla ilə söhbət”; 
10. Antimüsəlman missioner toplusu. (1-20-ci cildlər). Kazan, 1873-1894; 
11. Sablukov. Quranın tərcüməsinə əlavə. (Birinci buraxılış); 
12. Protoierey Y.Malov. Quran və Bibliyada xristian qanunvericiliyi. Kazan, 1890; 
13. Protoierey Y.Malov. “Gillion sirli kitabı haqqında”. Kazan, 1893; 
14. “Məhəmməd s.a.v. mənəvi xarakteri”. Kazan, 1887; 
15. O.Smirnov. Məhəmməd; 
16. Yepiskop Mixail. “İzahlı Yevangeliya”. I-III cildlər; 
17. İslam əlifbası. (tənqidi-missioner oçerk). Kazan, 1894; 
18. Yeni xaç suyuna çəkilmə ofisi haqqında. Kazan, 1878; 
19. Sablukov Q.S. İslam dininin Tanrının adları haqqında xristian təlimləri ilə bağlı qaralaması. Kazan, 

1873; 

20. Arxangelskiy A. İslam kosmoqoniyası (kainatın yaranması). Türk dilində İslamın teoloji tərkibinin 
təhlili. Yəhudi alimlərinin Məhəmmədə verdiyi qırx sualın tarixi. Kazan, 1899; 

21. A.Yabloçkovun tənqidi oçerki. İslamda müqəddəslərin hörməti haqqında. Kazan, 1884; 
22. Tatar dilində böyük kitab [11, v. 21-22]. 
Zaqatala dairəsinin missioneri Taras İvanitskinin artıq dairədəki antimüsəlman kitabxananın müdiri 

kimi Qafqazda Pravoslav Xristianlığının Bərpası Cəmiyyətinin şurasına yazdığı 17 fevral 1896-cı il tarixli 
raportunda qeyd edir di ki, həmin kitabxana üçün alınmış kitabların əksəriyyəti nadir kitablar hesab olunur. 
Onun sözlərinə görə Qax missioner kitabxanası üçün İslamın öyrənilməsi və inkar edilməsi məqsədilə 
seçilmiş ən vacib kitabların bir qismi hal hazırda artıq nəşr olunmur, digər qismi isə çox çətinliklə tapılır. Bu 

kitabların daha uzun müddətli istifadəsini təmin etmək üçün onların cilidlənməsi lazımdır. 
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Taras İvanitski tərəfindən Kazanda yerləşən Müqəddəs Quriya missioner kitabxanasının idarə 
olunması ilə bağlı Kazan Ruhani Akademiyasının missionerlik şöbəsinin professoru tərəfindən hazırlanmış 
qaydalara uyğun şəkildə Zaqatala dairəsindəki missioner antimüsəlman kitabxananın idarə olunması və 
ondan istifadə “Qaydaları” da tərtib olunmuşdu [10, v. 23-23 arxa]. 

Qafqazda Pravoslav Xristianlığının Bərpası Cəmiyyəti tərəfindən Qaxda bütün Zaqatala dairəsi üçün 

açılmış missioner kitabxanasının idarə olunması ilə bağlı “Qaydalar”da göstərilirdi: 
1. Cəmiyyətin şurasının üzvü olanlar və Qaxda yaşayanlar üçün kitablar iki ədəd olmaqla üç həftə 

müddətinə verilir. Qaxda yaşayan digər sakinlərə isə kitablar on gün müddətinə və yalnız bir ədəd verilir; 
2. Qaxdan kənarda yaşayan müəllimlər və keşişlərə kitablar bir ədəd olmaqla beş həftə müddədtinə 

verilir. Qaxdan kənarda yaşayan digər şəxslərə isə kitablar bir ay müddətinə bir nüsxə verilir. Lakin belə 

sakinlərə nadir kitablar verilməyə bilər; 
3. Balakən prixodunun keşişinə bu kəndin Qaxdan uzaqda yerləşməsi nəzərə alınaraq kitablar iki adda 

iki ay müddətinə verilə bilər. Balakəndə yaşayan digər şəxslərə kitablar iki ay müddəinə, bir nüsxədə 
verilməlidir. Xristian Qalajovlara isə kitab iki nüsxədə verilə bilər; 

4. Zaqatalada yaşayanlara kitablar bir nüsxədə altı həftə müddətinə verilir; 
5. Kitablar poçtla da göndərilə bilər; 
6. Kitabxanaçı missionerə tanış olmayanlar özlərinin rəhbərliyi yaxud keşişləri tərəfindən təsdiq 

olunmuş sənəd təqdim etməlidirlər; 

7. Kim kitabxanaya kitabı vaxtında qaytarmasa, müddəti keçmiş hər gün üçün 2 qəpik ödəməlidir; 
8. Xüsusi ehtiyac yarandıqda oxucudan kitab vaxtından əvvəl tələb oluna bilər; 
9. Əgər oxucu biblioqrafik cəhətdən nadir kitabı itirərsə onda o, götürdüyü kitabın dəyərinin iki mislini 

kitabxanaya ödəməlidir; 
10. Kitabın götürüldüyü müddətdən üç ay keçən kimi oxucu mütləq bu barədə kitabxanaya məlumat 

varməli, əgər kitab itirilibsə bildirməlidir; 
11. Kitabxanadan kitablar hər gün verilir. Kitabxanaçı missioner Qaxda olmadığı vaxtlarda kitabxananı 

onun etibar etdiyi adam idarə etməlidir; 
12. Kitabı alan tərəfindən əlyazma ilə tərtib olunmuş siyahı kitabxanaçı üçün zamin sənəd kimi kifayət 

edir; 
13. Oxucu tərəfindən kitab qaytarılmadığı, yaxud itirildiyi təqdirdə kitabxanaçı missioner bu barədə 

Cəmiyyətin şurasına məlumat verir. Cəmiyyətin Şurası isə bununla bağlı müvafiq qərar verir [7, v. 24-25]. 
Zaqatala dairəsinin missioneri Taras İvanitski Qafqazda Pravoslav Xristianlığının Bərpası 

Cəmiyyətinin şurasına yazdığı 17 fevral 1896-cı il tarixli raportunda onun tərəfindən hazırlanmış Qax 
missioner kitabxanasının idarə olunması və ondan istifadə “Qaydaları”nı təsdiq etməyi Cəmiyyətin 

Şurasından xahiş edirdi [10, v. 23-23 arxa]. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu antimüsəlman kitabxananın ömrü heç də uzun olmamış, 1899-cu ildə 

yerli müsəlmanların təzyiqi ilə bu kitabxana Suxumiyə köçürülmüşdü [1, s. 164]. 
Aparılmış tədqiqata yekun vuraraq qeyd etmək lazımdır ki, kilsələrin nəzdində kitabxanaların açılması 

çarizmin müsəlman əhalinin pravoslavlaşdırılması siyasətinin zorakı mahiyyətini pərdələmək məqsədi 
daşıyan dini təbliğati işin tərkib hissəsini təşkil etmişdir. Bu zaman təşkil olunan antimüsəlman xarakterli 
ədəbiyyatı olan kitabxanalar İslama və islami dəyərlərə qarşı mübarizə məqsədini daşımışdır. Lakin 
aparılmış araşdırma belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, çarizmin dini-müstəmləkə siyasətinin bir hissəsi 

olan bu tədbir istənilən nəticəni verməmişdir. 

Uzun illər erməni işğalı altında qalmış torpaqlarımızın azad edildiyi tariximizin önəmli və 

parlaq dövründə, 44 gün davam edən müharibədə düşmən üzərində parlaq qələbənin qazanılmasında  

təbliğati işin xüsusi payı vardır ki, bu işdə mühüm rolu məhz kitabxanalarımız oynayır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОЗДАНИЕ АНТИМУСУЛЬМАНСКИХ БИБЛИОТЕК ПРИ ЦЕРКВЯХ КАК ОДНО ИЗ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРИЗМА 

Алиева И. 

 

Одной из важных задач Общества восстановления православного христианства на Кавказе, 
созданного для распространения христианства среди мусульманского населения Кавказа, было 
установление тесных связей с местным мусульманским населением и распространение среди них 
русских культурных ценностей. При выполнении этой задачи предусматривалось создание на местах 
различных необразовательных учреждений. Именно поэтому Общество создает библиотеки с 
антимусульманской литературой при церквях, настоящая цель которых далека от просвещения 

населения, от национальных и религиозных ценностей местного мусульманского населения. В статье 
исследуется проблема создания и функционирования антимусульманских церковных библиотек, 
являющихся частью колониальной политики царизма. 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, Царская Россия, антимусульманская литература, 
церковные библиотеки, миссионер 

 
SUMMARY 

 
THE CREATION JF ANTI-MUSLIM LIBRARIES AT CHURCHES AS ONE OF THE MAIN 

DIREKTIONS OF THE KOLONIAL RELIGIOUS POLICU OF TSARISM 

Alieva I. 

 

One of the important tasks of the Society for the Restoration of Orthodoxy in the Caucasus, created to 
spread Christianity among the Muslim population of the Caucasus, was to establish close ties with the local 
Muslim population and spread Russian cultural values among them. In carrying out this task, it was 
envisaged to create on the ground various non-educational institutions. That is why the Society creates 
libraries with anti-Muslim literature at churches, the real goal of which is far from enlightening the 

population, from the national and religious values of the local Muslim population. The article examines the 
problem of the creation and functioning of anti-Muslim church libraries, which are part of the colonial policy 
of tsarism. 

Key words: Northern Azerbaijan, Tsarist Russia, anti-Muslim literature, church libraries, missionary 
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AĞDAM RAYONU İSMAYILBƏYLİ KƏNDİNİN ONOMASTİKASI HAQQINDA 

Əliyev E.T. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
dekanliq.filologiya@gmail.com 

 

 

Xülasə. Azərbaycan xalqının zəngin tarixi keçmişi vardır. Bu ərazilərdə yaşayan xalqlar öz adlarını 
yaşadığı ərazilərə vermişlər. Belə adlardan biri də Ağdam rayonunun İsmayılbəyli kəndidir. Bu araşdırmada 
İsmayılbəyli kəndinə daxil olan onomastik vahidlər sistemli şəkildə tədqiqata cəlb olunmuşdur. Tədqiqat  
nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu ərazinin qədim sakinləri türk tayfalarına daxil olan Kəbirlilər olmuşdur.  
Eyni zamanda həmin onomastik vahidin yerləşdiyi ərazilər erməni terrorçuları tərəfindən vandalizmə məruz 
qalmışdır. 

Açar sözlər: Onomastika. toponim. yer adları. eliziya. kəbirli.antroponim 

Onomastika dilçilik elminin xüsusi sahələrindən biridir. Bu sahədə Afad Qurbanov, Əli Vəliyev, 

Əzəmət Rüstəmov, Atəş Verdiyev, Yusif Yusifov, Aslan Bayramov kimi tədqiqatçıların bir çox əsərləri 
mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının onomastikasının öyrənilməsi etnoqrafik cəhətdən çox 
əhəmiyyətlidir. Belə onomastik adlardan biri də Ağdam rayonu İsmayılbəyli kəndinin onomastikasıdır ki, 
onun öyrənilməsinə sistemli yanaşılmamışdır. 

İnternet resurslarında İsmayılbəyli kəndi haqqında yazılır: “İsmayılbəyli — Azərbaycan 

Respublikasının Ağdam rayonunun Bağbanlar kənd inzibati ərazi dairəsində kənd. Dağ ətəyindədir. Mərzili 
kəndinə aiddir. Keçmiş adı Mərzili İsmayılbəy olmuşdur. Yaşayış məntəqəsi Cavanşir qəzasında yaşamış 
mərzili tayfasına mənsub ailələrin başçısı İsmayıl bəyin adı ilə adlandırılmıdır. Kənd 1993-cü il iyulun 4-də 
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur”[6]. Ermənilər kəndi işğal edənə qədər kənddə 
Novruzovlar, Əliyevlər, Quliyevlər, Qarayevlər, Məmmədovlar və s. kimi nəsillər yaşayırdı. 

İsmayılbəyli kəndinin məhəllələri: Nərgizlər, Otaykılar, Şirinlər , Qurdlar, Əlifli, Pirzadlı, Göycəllilər. 
Nərgizlər toponimi haqqında bir neçə versiya var. Birinci versiya Nər-dəvə gizlədən; ikinci versiya 

təpəlik ərazi olduğuna görə orda daha çox Nərgizgülü bitirmiş; üçüncü versiya Nər-igid gizləyən qoruyan 
anlamında işlədilir. 

Otaykılar toponimi kəndin ən qədim sakinləridir. Həmin əhali Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil 
mahalından ora gəlmişlər. “Bu ərazinin insanları daha mühafizəkarlıqları ilə seçilirlər” [5, 112]. 

Qurdlar toponimi haqqında bir neçə versiya var. Birinci versiya Kürdlərlə bağlayırlar, İkinci versiya  
Qurdlarla əlaqələndirilir. Düşünürük ki, bu toponimi təkcə qurd totemi ilə əlaqələndirmək də yanlış olar. Bu 
toponimin yayılma arealının təhlili əsasında demək olar ki, Qurdlar toponimi Oğuz tayfalarının Qayı 

boyundan olan Kurtlu tayfasının adı ilə bağlıdır. Qurdlar kəndi yayılma arealı: Ağdam rayonu Qasımlı 
kəndində, Bərdə rayonunda kənd, Kürdəmir rayonu Qurdlar kəndi, Türkiyə ərazisində Çanakkale ətrafında 
Kurdlar köyü. 

Bəzi tədqiqatçılar Əlifli toponiminin antroponimlərdən yaranması fikrini irəli sürürlər. Əlifli haqqında  
Salyan dialektində: Keçmişdə qız toyuna əlifli də:rdilər. Qalacıq-i Əlifli (İranın Şərqi Azərbaycan Ostanında 
kənd) 

Pirzadlı toponimi Mərzili və Hüsülü kəndlərində yaşayan Kəbirli tayfasına mənsub oymaq olmuşdur.  

Tarixi qaynaqlarda Şirvan ərazisindən gəlmə tayfalar kimi qeyd edilir. Pirzadlılarda inanclar sistemi çox 
geniş yayılmışdır. Tədqiqatçı Aynurə Əliyeva “Ağdamın bəzi el-oba adları” məqaləsində yazır: “Pirzad çox 
güman ki, “təriqət başçısının oğlu” və ya “ocaq oğlu” anlamındadır”. Lakin düşünürük ki, Pirzadlı toponimi 
“Bir zatdan olan, yəni bir kökdən olanlar” anlamında işlənmişdir. Zaman keçdikcə b-p əvəzlənməsi baş 
vermişdir. 

Göycəlilər toponimi. Bu onomastik ad Qərbi Azərbaycan torpağı olan Göyçə mahalından gələn 
türklərin yerləşdiyi Daşkəsən rayonunda Göyçəlilər yurdu qalaçasında, İsmayılbəyli kəndində və s. rast  

gəlinir. Göycəlilər əvvəlcə erməni terrorçuları tərəfindən 1905-1918-ci illərdə öz dədə-baba yurdu olan 
İrəvan mahalından didərgin düşürlər. Onlar özlərinə son pənah yeri kimi Ağdam rayonu İsmayılbəyli kəndini  
seçirlər, lakin erməni xisləti yenə özün göstərir. Erməni daşnaqları 1993-cü ildə ikinci dəfə Göyçə camaatını 
indi də İsmayılbəyli kəndindən didərgin salırlar. 

İsmayılbəyli kəndinin mövcud toponimlərini təhlil etdikdə məlum olur ki, toponimlər türk mənşəli 
olmuş və həmin ərazinin qədim sakinləri Oğuzların Qayı boyundan olan Kəbirli tayfasına aid olan insanlar 
olmuşdur. 

mailto:dekanliq.filologiya@gmail.com
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
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Bağ adları: Şəhirban bağı, Mehralının bağı, Bahadur bağı, Ağcalar bağı, Dərə bağı, Əsəd bəyin bağı. 
Bu adlar daha çox kəndin qədim sakinlərinin adı ilə bağlıdır. 

Ağcalar onomastik adı. Burada ca morfemi kiçiltmə funksiyasını yerinə yetirir. Bəzi tədqiqatçılar Ağ 
morfemini rənglə bağlayırlar. Məsələn, Ağdam sözünü Ağ dağlarla bağlayırlar. Ancaq düşünürük ki, bu 

morfemin rənglə bağlılığı yoxdur. Azərbaycanda mövcud olan Muğan düzü, Muğanlı kəndindəki Muğ 
morfemi necə qədim mannalılarla bağlıdırsa, Ağca//Akca sözü də qədim Maqlarla bağlı olub. Zaman 
keçdikcə m fonetik ünsüründə eliziya hadisəsi baş verib. 

Ağca//akca onomastik vahidinin yerləşmə arealı: Türkiyənin Dənizli elinin Çal elçəsinə bağlı məhəllə, 
Batman ilidə kənd, Bitlis ətrafında kənd, Ərzincan ətrafında kənd, Kastomonu ətrafında kənd, Kırıklareli 
ətrafında kənd, Malatya ətrafında kənd, İstanbul ətrafında Akçakese kəndi, Ağkənd (Zəngilan), Ağkənd  
(Xocavənd), Ağkənd (Tərtər), Ağkənd (Dərəlyəz), Ağkənd (Qafan), Ağkənd (Sisyan), Ağkənd (İranın şərqi  

Azərbaycan ostanında, Ərdəbildə, Kürdüstan, Həmədan, Sərab, Zəncan, Qaraağac, Mahnişan, Marağa, 
Kəeybər şəhristanı, Vərziqan şəhristanı) 

Ağca morfeminə aid Azərbaycan ədəbi dilindən nümunələr: Dədə Qorqud dilində Ağca- təmiz, Kürə 
və Misgincə tayfasından on dörd min batman buğda və qırx min dirhəm ağca … alınıb anbarlara və xəzinəyə 
yetişirdi. “Dərbəndnamə”. Qumun üzərinə sərilmiş balıqlar, öz ağcalarını parıldadaparıldada … 
çapalayırdı. S.Rəhimov.Bizim də bolluca ağcamız olar; Qapımız, bağımız, bağçamız olar. S.Vurğun. 
Simuzər dilədim, ağca vermədi. O.Sarıvəlli, Ağcabəddi rayonuna gedəcəyik. Ağcaqayın ağacı hansıdır?. 

Ağcaqanad bizə hücum çəkib. 
Göründüyü kimi, digər onomastik vahidlər kimi bu onomastik vahiddə də dilin alt layında xalqın 

qədim tarixi izləri var. 
Bütün araşdırmalara əsasən onu demək olar ki, 
1.İsmayılbəyli kəndinin toponimlərinin çoxu türk mənşəlidir. 
2. Mövcud onomastik adlarda xalqın tarixini əks etdirən motivlər var. 
3. Erməni terrorçularının işğalı zamanı həmin ərazilər vandalizmə məruz qalmışdılar. 
20 noyabr 2020-ci ildə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu 

İsmayılbəyli kəndini erməni terrorçularından xilas etdi. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Азербайджанский народ имеет богатую историю. Народы, проживающие в этих местах, дали 
свои имена местам, в которых они жили. Одно из таких названий - село Исмаилбейли Агдамского 

района. В данном исследовании систематически участвовали ономастические отделения, включенные 
в село Исмаилбейли. В результате исследований выяснилось, что древними обитателями этой 
местности были кабирли, принадлежавшие к тюркским племенам. В то же время районы, где 
расположено ономастическое подразделение, подверглись актам вандализма со стороны армянских 
террористов. 

Ключевые слова: ономастика. топоним. географические названия. элизия. антропоним 
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SUMMARY 

 

The Azerbaijani people have a rich history. The peoples living in these areas gave their names to the 
areas where they lived. One of such names is Ismayilbeyli village of Aghdam region. In this study, the 

onomastic units included in Ismayilbeyli village were systematically involved in the research. As a result of 
the research, it was found out that the ancient inhabitants of this area were the Kabirli, who belonged to the 
Turkic tribes. At the same time, the areas where the onomastic unit is located were vandalized by Armenian 
terrorists. 

Key words: Onomastics. toponym. place names. elision. anthroponym 

 

 

 
MÜSTƏİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN MƏKTƏBLƏRİNDƏ TARİXİN 

TƏLİMİ PROSESİNİN ƏSAS MAHİYYƏTİ 

Əsədova A.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 
 

Xülasə. Bu mövzuda Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra tarix fənninin tədrisində yaranan 
problemlərdən bəhs edilir. Səbəb isə uzun illər sovet asılılığında imperializmə xidmət edən təhsil sisteminin 
olması idi. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkə ərazisində olan bir çox problemlərə baxmayaraq 
milli təhsil sistemini qurdu. Ən əsası isə tarix kitabları yenidən yazıldı. Hal- hazırda bütün fənlər kimi tarix 
fənnidə müasir materiallarla təmin edilməklə ,müasir üsullarla tədris edilir. 

Açar sözlər: tarix, məktəb,tədris,müstəqillik,təhsil. 

Giriş. Təhsil hər bir xalqın inkişafına təkan verən, bilik qazanmaq , öyrənmək, bacarıqlarının 

formalaşması prosesini təşkil edir. Azərbaycan xalqının həyatında təhsil, tərbiyə, tarixi hadisələrin 
öyrənilməsi hələ qədimdən önəmli dəyər sayılmışdı. Çox təəssüflər olsunki Azərbaycan təhsili (ən əsas tarix 
fənninin tədrisi ) uzun illər sovet dövrünün təsirinə məruz qalmışdı. Tarixi faktlar gizlədilmiş, tədris 
edilməmiş və yaxud təhrif edilmişdi. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayət edərki, Azərbaycanda “28 aprel 
“yəni , Aprel işğalı bayram kimi qeyd edilmişdir. Bu səbəbdəndir ki, ölkə təhsilində müstəqillik qazandıqdan  

sonra nəinki , tarixin tədrisində , bütün təhsil sahəsində bir çox problemlər yaranmışdı. Azərbaycan ölkə  
olaraq ilk öz milli maarif sistemini yaratmali və sovet ideologiyasindan qurtulmali idi. 

Əsas mətn. Bir əsrdə iki dəfə müstəqillik qazanan ölkənin əhalisinin əsas layiq olduğu hüququ millim 
təhsil almaq idi. Hələ 1918 ci ildə AXC qurulmuşdudu, sadəcə 23 ay yaşayan bu dövlətin   qısa zaman 
ərzində əsas işi təhsilin milliləşdirilməsinə yönəlmiş və buna nail olunmuşdur. 

1991 ci ildə 18 oktyabrda Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi haqqinda Konstitusiya Aktını qabul etdi. 
Konstitusiya Aktında gpstərilir ki, Azərbaycan dövləti 1918-1920 ci illərdə mövcud olmuş AXC -nin hüquqi 

varisidir (1.s.3). Müstəqilliyin ilk illərində dövlət siyasətində əsas məsələ milli təhsil sisteminin yaradılması 
idi. Lakin proseslər tək ideoloji cəhətdən yox, həmdə maliyyə vəsaitinin olmaması, Ermənistanin təcavüzü, 
torpaqlarımızın işğalı və sair proseslər var idi. Hətta maddi vəziyyətin çətin olması səbəbindən çox sayda 
müəllim təhsildən uzaqlaşmışdı. Ümumilikdə 90 -cı illərdə baş verən məlum hadisələr məktəb sisteminə 
ciddi təsir göstərmişdi. 

Müstəqil Azərbaycanin ilk təhsil qanunu 1992 ci ildə qəbul edildi (2.s.64). 1991-1999-cu illərdə 
Azərbaycan müstəqil olaraq təhsil sisteminin yenidən qurulması siyasətini həyata keçirməyə başladı. 1998-ci 
ildə Heydər Əliyevin 30 mart sərancamı ilə təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası təşkil 

edildi(3.s.7;4.s.10). 1999-cu iliyunun 15 də H. Əliyevin sərancamı ilə təhsilin inkişafı üçün islahatlar həyata 
keçirilməyə başlanıldı. 2009-cu ildə “Təhsil haqqında “qanun qəbul edildi. 2011 ci 11 iyulda İlham Əliyev 
tərəfindən “2011-2021-ci ildə Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Milli strategiya hazırlanması haqqında 
sərancam verildi. Bütün bu proseslər nəticəsində ölkəmizin milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun təhsil 
sistemi yaradıldı. Uzun illər sovet ideologiyasına xidmət edən təhsil sistemi tamamilə dağıdıldı. İlk iş isə 
yeni kitabların yazılması idi. Məktəbdə şagirdin vətandaş kimi formalaşmasında məktəbdə tədris edilən bir 
çox fənlərin özünə məxsus xüsusiyətləri var. Sovet dövründə isə bir çox fənlər (ədəbiyyat, tarix) hətta 

coğrafiya fənninin tədrisində imperializm siyasətini özündə əks etdirən mövzular olan kitablar yazilirdı. 
Vətandaşda ölkəyə ,vətənə sevgi ,milli qürürun formalaşmasına ən çox təsir edən fənlərdən biri də tarix 
fənnidir. Sovet dövründə yazılan kitablar isə , təhrif edilərək yazılırdı, Azərbaycan həqiqətləri ( rusiyanin 
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işğalı, Ermənistana bağışlanan Azərbaycan torpaqları, milli azadliq mübarizəsi qəhrəmanları xain kimi 
təqdim edilirdi və sair ) əks olunmurdu. Sovet dövründə Azərbaycanda tədris edilən tarix kitabları rus 
imperiya quruculuğunu əks etdirən məlumatlar əsasında yazılırdı. 1936-cı ildə sovetlərin konservator rus 
imperiya quruculuğunun təsiri təhsildəndə yan keçmədi. Bütün bunlar sovetlərin imperiyası altında olan 
xalqların tarixınin tədrisinə bir başa təsir edirdi. Milli ruhlu ,vətənsevərlər,ziyalılar, marifçi ideoloqlar, sovet  

imperialist siyasətinə qarşı çıxanlar,xalq qəhrəmanları tarix kitablarında düşmən, vətən xaini kimi təqdim  
edilirdi. Sovet dövründə tariximizə qarşı riyakarlıq bizi öz tarixi kökümüzdən ayırmağa, tarixi dövlətçilik 
ənənələrimizə düşmən münasibət bəsləməyə xidmət edirdi. Hətta yazılan pyeslər Stalinin əmri ilə redaktə 
olunub sonra geniş oxucu kütləsinə verilirdi. Azərbaycan xanlıqlarının işğalı tarix kitablarında xanlıqlara 
kömək, Rusiyaya sığınmaq kimi tədris edilirdi. Görkəmli tarixçimiz Ziya Bünyadovun da bildirdiyi kimi”  
“Tarixi həqiqətlər” təhrif edilməsinə İ.Stalin dövründən başlanılmışdı.İçtimai elmlər “ yuxarıdan” 
istiqamətlənirdi”.(12.s210.) N.Xuruşşovun, L .Brejnevin,K.Çernenkonun dövründə ölkəmizdə tarix elmi ilə 

hamı istədiyi kimi rəftar edirdi(13). Təhsil dünyada gedən proseslərdən təcrid edilmişdi. Bunun ağır 
nəticələrindən biri isə kütləvi təhsil, idealogiyalaşdırılmış elmin təbliği idi. 1991-ci ildə Azərbaycanın Dövlət 
Müstəqilliyinin elan edilməsi ilə bu zülmə son qoyuldu. 

1999-cu ildən təhsilin milliləşdirilməsinə start verildi. Eyni proses 1918-ci ildə də həyata keçirilmişdir 
(5). Müstəqillik illərində təhsilin məzmununun müstəqil Azərbaycan dövlətçilik prinsiplərini əsasında 
qurulması ideyası Heydər Əliyevin ən əsas məqsədlərindən biri idi. İlk öncə bütün tədris kitabları, ən vacibi  

isə tarix kitablarının yenidən hazırlanması başlıca məqsəd idi. 1999-2000-ci ildə Azərbaycan tarix fənninin 
tədrisinə xüsusi diqqət yetirildi. İlk öncə fənnin məzmununu əks etdirən proqram və dərsliklərin 
hazırlanmasına başlanıldı. 2000-ci ildə H. Əliyev Azərbaycan tarixinə aid materialların, xüsusilə XIX-XX 
əsrlərə aid tarixi materialların yenidın işlənib hazırlanması tapşırığını verdi. Çünki 1967-ci ildə sovet İKP- 
nin qərarı ilə “İçtimai” elmlərin kommunist quruculuğunun yuksəldilməsini vəinkişafı üzrə tədbirlərlə həyata  
keçirilirdi. Bu tarix elmində ehkamçılığın və əzbərçiliyin əsasını qoymuşdu. 1969-cu ildə bir qrup alim 
“Kommunist” jurnalında məqalə dərc etdirməklə, Leninçiliyi, Sovet İKP-nin tarixinin geniş 

işıqlandırılmasını tənqid etmişdilər (6.s.72). Tarix kitablarında Azərbaycan Sovet Respublikasının qurulması  
böyük başlıqlarlaverilirdi(7). AXC-nin tarixi “Leninin qəhrəmanlıq rolunun” tədrisində kölgədə qalırdı. Bu 
səbəblə H. Əliyev sovet dövründə yazılan kitabların dəyişdirilməsini ilk növbədə görüləcək iş hesab edirdi.  
2000-ci ildə artıq bu məsələ öz həllini tapmışdı. 6-11-ci siniflər üçün orijinal Azərbaycan tarixi dərsliyi 
hazırlanmışdı. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasındakı  
təhsilə yeni yanaşmalar 21-ci əsrin tələblərinə uyğun şəkildə verilirdi (8.s.40). H. Əliyevin müstəqillik 
illərində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə(1993-2003) olduğu kimi, İ. Əliyevin rəhbərliyi dövründə də 

təhsildə ən vacib fənlərdən olan “tarix” fənninin tədrisində ilk öncə vətənpərvərlik önə çəkilirdi . Artıq 
ölkəmizdəhər bir məktəbli öz tarixini bütün acı və gerçəkləri ilə, təhrif olunmamış formada öyrənir. 
Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş faciələrin olması və bu tarixi faktların sovet dövründə hüquqi- 
siyasi qiymət verilmədiyini bilən dahi şəxsiyyət H. Əliyev 18 dekabr 1997 və 26 mart 1998 ci ildə tarixi 
əhəmiyyət kəsp edən fərmanlar verdi. Azərbaycanlılara qarşı törədilən deportasiyalar və soyqirim siyasətinə 
hüquqi qiymət verildi və məktəb tarix dərslərində bu hadisələr tədris edildi . Xalqın uzun müddət gizlədilən 
və yaxud başqa don geydirilən bu hadisələrdən agah olması üçün yeni kitablar yazıldı. Çünki müstəqillik 
illərində tarix fənninin tədrisinin əsas mahiyyətini bu təşkil edirdi .Artıq məktəbdə tarix müəllimi tarix 

fənnini ən əsası isə Azərbaycan tarixini acı hadisələrini ,qəhrəmanlıq obrazını olduğu ki öyrədir. 
Davamlı insan inkişafının, çağdaş nəsillərin rifahını təmin etmək üçün ilk növbədə insan potensialını 

inkişaf etdirmək lazımdır. Bu səbəbdən təəbii sərvətləri zəngin olan ölkələr üçün davamlı insan inkişafı  
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. “Qara qızılın”insan kapitalına çevrilməsi və bu məqsədlə insan potensialının 
inkişafı mühüm məsələdir. Bu iş ölkəmizdə BMTİP-nin milli qurum və beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə 
uğurla həyata keçirilir( 9.s.5 ). Artıq ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü siyasət 90-cı illərdən fərqli olaraq 
yüksələn xətt üzrə gedir.Ən əsası 90-cı illərdən fərqli olaraq Azərbaycan tarixi yenidən işlənib (cildlərlə) 

,AXC-nin,Aərbaycanın Milli , Naxçıvanın və s. ensiklopediyaları milli dəyərlərə uyğun hazırlanıb. Tarix 
orta məktəbdə (dövrlər üzrə) Azərbaycan və Umumi tarixfənni üzrə tədris edilir. Ali məktəblərdə 
Azərbaycan tarixi ixtisasından asılı olmayaraq bütün ixtisaslarda (ixtisasa görə saatlar dəyişir )tədris 
edilir.Tarix fakultəsində tarixçi və tarix müəllimi kimi yetişdirilən tələbələr həm qədim dövr , həm   də 
müasir dövr tarixin bütün bölümləri üzrə , tarixi olduğu kimi öyrənirlər. Tarixin Tədrisi Metodikasi fənni də 

tədris edilərək , bütün bilik və bacarıqlar öyrədilir.Bütün bu proseslər müstəqillik əldə edildikdən sonra 
həyata keçirilib. İndi azad Azərbaycan Respublikası tərəqqi yollarını müəyyən etmiş , genişlənməsi üçün 
imkanlar əldə edib(10.s 60 ). Hər bir xalqın inkişafı onun tarixi əhəmiyyət kəsp edən mədəniyyəti, incəsənəti,  
şəxsiyyətləri, əlamətdar günlərinin yaranması ilə yadda qalır. Hər bir xalqın yetişməkdə olan gənc nəsli 
bundan qaynaqlanmalıdır. Bu isə tarix fənninin tədrisi ilə aparılır. 
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Azərbaycanda müstəqillik illərində tarixin tədrisi iki xüsusiyyətə malikdir. 
-Uzun illər həyata keçirilən ənənəvi dərs və təlim üsulları . 
-Müasir dərs və təlim üsulları (11.s.78). 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 2006-cı il 30 oktyabrda “Azərbaycan Respublikasının 

təhsil konsepsiyasını”(milli kurrikulum) təsdiq etdi. Həmin sənədə əsasən bütün siniflər üzrə, hər bir fənnin 
məzmunu və təlim strategiyası hazırlandı. Müasir dövrdə tarix fənninin tədrisi yetişməkdəolan 
övladlarımızın nümunəvi vətəndaş kimi formalaşmasına xidmət edir. Tam orta təhsildə Azərbaycan tarixi və  
ümumi tarix fənni məntiqi , xronoloji ardıcıllıqla öyrədilir. Orta məktəbdə tarix fənninin əsas mahiyyəti dərin 
və əhatəli biliyə malik, milli soy kökünə bağlı, ümumi bəşər dəyərlərə hörmətlə yanaşan, tarixi inkişaf  

prosesini dərk edən nəsil yetişdirməkdir.Yalnız tarixi biliklərin öyrədilməsi yox, eyni zamanda tarixlə digər 
fənlər arasında müqayisə, tarixi hadisələr arasənda araşdırmaq və inteqrasiya qurmaq bacarıqlarının 
formalaşdırılmasıda təmin edilir. Bütün bu keyfiyyətə yiyələnən yetişməkdə olannəsil hər zaman vətəninə 
bağlı, vicdanlı, inkişafa meyilli bir şəxsiyyət kimi formalaşır. Milli təhsil sisteminin formalaşdırılması ilə  
yanaşı , dünyanın bir çox ölkələri ilə də əməkdaşlıq edib müasir dünya ölkələrinin təhsil təcrübələrindən də  
yararlanırıq (!5). 

Bu gün Azərbaycanda aparılan milli təhsil siyasəti ilə yanaşı , ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqlarda öz 
ana dillərində təhsil almaq hüququ var.(14). 

Nəticə:Bu gün məktəbdə şagirdlərə tarix fənninin tədrisinin tələbinə uyğun olaraq mənəvi tərbiyə 
formalaşdırılır. Şagirdlərdə mənlik, əxlaq, hərbi vətənpərvərlik ruhunun formalaşdırılması prosesi aktiv, 
passif, interaktiv formada həyata keçirilir.Artıq Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra tarixi həqiqəti 
olduğu kimi bilən və öz acı tarixinə biganə qalmayan nəsil yetişdirdi. O nəsil ki, Qarabağın işğalı ilə 
barışmadı və 30 ilə yaxın işğal edilmiş torpaqlarını azad etdi.. Artıq sovet dövründə saxtalaşdırılan tarix 
həqiqətləri ilə yenidən yazıldı. 2020 -ci ildə yazılan” Zəfər Tarixi” də gələcək nəsillərə tədris olunacaq. A.Bu 
nəslin kökünə bağlı və eyni zamanda müasir dövrün tələblərinə uyğun yetişməsində tədris edilən fənlərin 

içində” TarixinTədrisi Metodikası” xüsusi yer tutur.Beləliklə bir xalqın millət kimi mövcud olması , tarixi,  
milli mənəvi,dəyərlərinin qorunması , hər zaman milli mənsubiyyəti iləfəxr etməsi üçün tarix elmindən 
kənarda qalmaq mümkünsüzdür. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В этой теме обсуждаются проблемы, возникшие в преподавании истории после обретения 
Азербайджаном независимости. Причина заключалась в существовании системы образования, 

которая много лет служила империализму при советской власти. После обретения независимости в  
Азербайджане была создана национальная система образования, несмотря на многие проблемы в 
стране. Самое главное, были переписаны учебники истории. В настоящее время, как и все предметы, 
история преподается современно, с использованием современных материалов. 

Ключевые слова: история, школа, обучение, независимость, образование 

 
SUMMARY 

 

This topic discusses the problems that arose in the teaching of history after the independence of 
Azerbaijan. The reason was the existence of an education system that had served imperialism for many years 
under Soviet rule. After gaining independence, Azerbaijan established a national education system despite 
many problems in the country. Most importantly, history books were rewritten. At present, like all subjects, 

history is taught in modern ways, provided with modern materials. 
Key words: history, school, teaching, independence, education 

 

 

 

AZƏRBAYCANDA MAARİFÇİLİYİN YARANMASI VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ 
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Xülasə. Tezisdə maarifçiliyin mahiyyəti, Avropada maarifçiliyin yaranması, maarifçiliyin cəmiyyətin 

inkişafına təsiri, Azərbaycanda maarifçiliyin yaranması, Rusiya ilə İran Qacarlar dövləti arasında gedən 
müharibə, Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı və bu işğalın Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafına  
təsiri, XIX əsrin ikinci yarısından kapitalist münasibətlərinin yaranması və maarifçiliyin inkişafına təsiri, XX 
əsrin əvvəllərindən Şimali Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi münasibətlərin inkişafı, ayrı-ayrı 
cəmiyyətlərin yaranması və onların maarifçiliyin inkişafında rolu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
hakimiyyəti dövründə Azərbaycan-türk dilinin rəsmi dövlət dili elan edilməsi, maarifçiliyin inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, Aprel işğalından sonra Şimali Azərbaycanda yaranmış  
vəziyyət və müstəqillik dövründə maarifçiliyin inkişafından bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Avropa, maarifçilik, elm, təhsil, sovet dövrü, müstəqillik dövrü 

“Maarifçiliyin əsas məqsədi insan təfəkkürünün fəaliyyəti yolu ilə bəşər həyatının təbii prinsiplərini 
(təbii din, təbii hüquq, fiziokratların iqtisadi həyatının təbii qaydası və s.) tapmaq idi. Belə məntiqi və təbii  
əsaslar nöqteyi-nəzərdən insan cəmiyyətinin faktiki olaraq bütün mövcud forma və münasibətləri tənqid 
hədəfinə çevrilir. Maarifçilik ideyalarının təsiri altında Avropa ictimai həyatını yenidən quracaq islahatlar 
(maarifçi mütləqiyyət və Fransa inqilabı) həyata keçirilir.”[3] 

O, zaman Avropada keçirilən islahatlar sonrakı əsrlərdə cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir göstərdi. 

Cəmiyyətin inkişafı elmin, mədəniyyətin, təhsilin bir sözlə bütövlükdə maarifin inkişafına səbəb oldu.  
“Maarifçilik təkcə elm və təhsilin deyil, həm də ədəbiyyatın təbliği və təşviqinə meydan açmışdır. XIX 

əsrdə klassik və müasir ədəbi ənənələrin, ayrı-ayrı sənətkarların təbliğinə imkan yaradan ədəbi məclislər eyni 
zamanda, gənc qələm sahiblərini yetişdirib formalaşdırmış, onları ədəbi mühitə və cəmiyyətə təqdim 
etmişdir. Bütün Azərbaycanı əhatə edən ədəbi məclislər regionların ədəbi-mədəni mərkəzi funksiyasını 

yerinə yetirmişdir.” [1] 
XIX əsrin əvvəllərindən Rusiya ilə İran Qacarlar dövləti arasında gedən müharibələrin nəticəsi olaraq 

İran Qacarlar dövləti məğlubiyyətə uğraması, “Gülüstan” və “Türkmənçay” müqavilələrinin bağlanması  
Şimali Azərbaycanın Rusiyanın işğalı altına düşməsinə səbəb oldu. XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq 
Şimali Azərbaycanda maarifçilik Rusiyanın dövləti və işğalçılıq maraqlarına xidmət etdirilməsinə başladı. 
Bu zaman Rusiyanın özündə marifçilik son dərəcə ağır vəziyyətdə idi. Bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət 
Rusiyadan da pis idi və Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf etdirilməsi Rusiyanın maraqlarına cavab 
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vermirdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Rusiyanın Azərbycanda dövləti maraqları onu məcbur edirdi ki, 
təhsil sahəsində bir sıra qərarlar qəbul etsin. 

Azərbaycanda silki xarater daşıyan və dörd pillədən ibarət olan təhsil sistemi tətbiq edildi.  “Cənubi 
Qafqaz məktəbləri haqqında nizamnamə”yə əsasən Azərbaycanda rus məktəbləinin açılması planlaşdırılırdı . 

Bunun ardınca XIX əsrin 40-cı illərinin sonlarında “Qafqaz təhsil dairəsi” yaradılmasından sinra 1853-cü 
ildə təhsilə dair yeni nizamnamə qəbul olundu. A. Bakıxanov Azərbaycan təhsilinin inkişaf etdirilməsi üçün 
bir sıra cəhdlər göstərsə də Rusiya hakim dariələr buna imkan vermədi. Çar rusiyası Azərbaycanda 
“müsəlman məktəblərinin” açılmasına imkan yaradırıdı ancaq burada məqsəd dini təfriqənin 
gücləndirilməsindən ibarət idi. Bu zaman məhdud şəkildə olasa da fərdi məktəblər də yaradılmışdı. XIX 
əsrin birinci yarısında elmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra addımlar atıldı. Azərbaycan dilində 
tarix, fəlsəfə, dil, coğrafiya və digər sahələrə dair əsərlər yazılmışdır ki, bu da maarifin inkişaf etdirlməsinə  

səbəb oluedu. Çünki müstəmləkələri idarə etməl üçün məmurlara və ixtisaslı fəhlələrə ehtiyac vardı.ilə 
yanaşı bu və ya digər formada Azərbaycanda maarifçilik inkişaf edirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin və ictimai-siyasi mühitin inkişaf 
etməsinin nəticəsi olaraq maarifçilik sahəsində yeniliklər meydana gəldi. XIX əsrin 60-cı illərinin sonlarında 
Azərbaycanda təhsil haqqında əsasnamənin qəbul olunması zamanı rusdilinin inkişafına daha çox önəm 
veriməsinə, yerli dillərə qarşı qərəzli mövqe tutulmasına baxmayaraq ümumilikdə təhsilin inkişaf 
etdirilməsinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərdi. 70-ci illərin sonu, 90-cı illər də Azərbaycanda rus-tatar 

məktəbləri yanaşı tədrisi Azərbaycan dilində aparılan yeni tipli məktəblər də açıldı. Təhsilin inkişaf 
etdirilməsində Qori müəllimlər seminariyasının məzunlarının da mühüm rolu olmuşdur. Təhsillə yanaşı elmi 
biliklərin inkişaf etdirlməsi də müşahidə edilirdi. 

XIX əsrdə maarifçiliyin məhdud şəkildə inkişafı müşahidə olunsa da XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda savadsızlıq hələ də yüksək həddə idi. Bu müstəmləkə rejiminin yeritdiyi siyasətin nəticəsi idi. 
Rusiya ana dilində məktəblərin açılmasına qarşı hər cür əngəllərdən istifadə edirdi. Lakni XX əsrin 
əvvəllərində ictimai-siyasi proseslərin kəskinləşməsi, 1905-1907-ci illərdə baş vermiş rusiya inqilabının 

nəticəsi olaraq cüzi də olsa yumuşalmalar baş verdi ki, yaranmış şəraitdın istifadə edən Azərbayacan 
ziyalıları maarifçiliyin inkişaf etdirilməsi sitiqamətində fəaliyyətə başladı. “Nəşri-maarif”, “Nicat”, “Səadət”, 
“Şəfa” cəmiyyətləri yaradıdı, “Bakı rus-müsəlman qadın məktəbi”, “Bazar günü məktəbləri” açıldı. Bu 
zaman Azərbaycan ziyalılarının qarşısında duran ən mühüm vəzifə ana dilində dərsliklərin və metodiki 
vəsaitlərin hazırlanıb çap etdirilməsi idi. Elm, ədəbiyyat, musiqi, teatr və mətbuatın inkişafı məhdud da olsa 
müşahidə edilirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti elm, təhsi, təhsil və maarifin inkişaf etdirilməsi üçün ciddi 

islahatlar həyata keçirməyə başladı. “Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” qarşıda duran ən mühüm 
məsələ idi. Azərbaycan-türk dili rəsmi dövlət dili elan edildi, Xalq Maarif Nazirliyi yaradıldı, bütün 
məktəblərdə tədrisin Azərbaycan-türk dilində keçirilməsi qərara alındı, maarifçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün 
kadr hazırlığına diqqət yetirildi, Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı, mətbuatı inkişafına diqqət yetirildi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyətinin qısa bir dövründə maarifçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün 
xeyli naliyyətlər əldə edildi. 

1920-ci ilin Aprel işğalından sonra maarifçilik sahəsində sovet ideologiyası hakim mövqe tutmağa 

başladı. Ancaq bununla yanaşı savadsızlıın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirməyə  
başladı. Bu işi həyata keçirmək üçün Xüsusi Komitə yaradıldı. 30-cu illərin ortalarında ümumtəhsi 
məktəblərinin strukturlarında dəyişiklilər edildi. Müəllimlər seminariyası yaradldı, Ali məktəblərin 
yaradılmasına diqqət yetirildi, «Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət» yaradıldı, SSRİ- Elmlər Akademiyasının 
Cənubi Qafqaz filialının Azərbaycan şöbəsi təşkil edildi, “Tarix Arxeologiya, İncəsənət və təbiət 
Abidələrinin mühfizəsi” Komitəsi yaradıldı. Sovet rejiminin idelolgiyasının təbliği üçün kütləvi informasiya  
vasitələri yaradıldı. Dinə qarşı mübarizə gücləndirildi. Sovet rejimi dövründə Azərbaycanda maarifçilik 

birbaşa sovet müstəmləkəçiliyinə xidmət edirdi. Ikinci Dünya Müharibəsindən sonra Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyası yaradıldı. Sovet rejiminə xidmət etməklə bərabər Azərbaycanda elmin bir çox sahələri  
inkişaf etdi. 

“Azərbaycanda milli elmi-pedaqoji fikir çoxəsirlik inkişaf yolu keçərək təkmilləşmiş və mərhələ- 
mərhələ yetkinləşərək bizim günlərə qədər gəlib çatmış, daha böyük gələcəyə doğru istiqamət almışdır.  
Qədim dövrün və orta əsrlərin klassik Şərq-müsəlman dini-fəlsəfi və poetik düşüncəsi milli ictimai-estetik 
baxışlar sisteminin möhkəm bünövrəsi və dayanıqlı təməlləri funksiyasını həyata keçirmişdir. Azərbaycan  

maarifçilik hərəkatı məhz həmin çoxəsrlik siyasi-ideoloji və ədəbi-fəlsəfi təlimlər üzərində formalaşaraq yeni 
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.” [2] 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra həyata keçirdiyi ən mühüm tədbirlərdən biri “Latın 
qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında” qanunun qəbul edilməsi oldu. Müstəqillik dövründə təhsil 
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sahəsində mühüm addımlar atıldı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin təhsil sahəsində  
islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının təşkili haqqında sərancamı təhsilin inkişafına müsbət təsir göstərdi. 
Nəticədə Təhsil İslahatı proqramı qəbul edildi. Qəbul edilmiş proqramda Azərbaycan milli təhsil sisteminin 
strategiya və konsepsiyası dəqiqləşdirildi. Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında təhsil  
sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmann ali məktəblərin yaradılması və idarə edilməsini 

təkmilləşdirdi. 
Müstəqillik dövründə Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata 

keçirildi. Yeni fənn proqramı, dərsliklər və dərs vəsaitləri hazırlandı. Heydər Əliyevin “Azərbaycan 
Respublikasl ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” maddi- 
texniki bazanın möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynadı. Test üsuli ilə Ali məktəblərə qəbulun 

keçirilməsi, ali məktəblərdə çoxpilləli təhsil sisteminin tətbiq edilməsi, özəl Ali məktəblərin yaradılması, 
“Təhsil haqqında” qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycanın Boloniya sisteminə qoşulması Azərbaycanda 
təhsilin Avropa standartlarına uyğun qurulmaına təkan verdi. 

Müstəqillik dövründə elmin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Bu zaman “Elmin strateji inkişafı və 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında islahatların konsepsiyası”nın hazırlanması, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası” statusunun verilməsi, Azərbaycan Prezidenti yanında 
Ali Attestasiya Komissiyasının yaradılması, elmin əsas sahələrinin inkişafı üçün münbit şəraitin yaratmışdır. 

“XX əsrdə bizim qazandığımız uğurlar o cümlədən müstəqi dövlət qurmaq əzmimizin köklərinin uzaq 

və yaxın tariximizdə, xüsusilə, XIX əsrdə formalaşmış və təşəkkül tapmış qaynaqlarda axtarıb tapmaq 
lazımdır. Bu qaynaqlar həm ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin- Abbasqulu Ağa Bakıxanov və Mirzə Kazım 
Bəy kimi nadir insanların çox uğurlu yaradıcılıq fəaliyyətində öz əksini taomış, həm də bir başa milli 
maarifçilik ideyalarının gerçəkləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycanda məhz bu dövrdə demokratik 
mətbuat, ana dilli məktəb, dünyəvi teatr yaranaraq, milli şüurun formalaşmasına güclü təkan verdi.”[4] 

Azərbaycan tarixinin yenidən yazılması, ədəbiyyatın və incəsənətin inkişaf etdirilməs, yeni əsərlərin 
yazılması, yeni teatrların yaradılması, musiqinin ikişaf etdirilməsi, “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunun qəbul edilməsi, kitabxanaların fondlarının zənginləşdirilməsi istiqamətində çox 
ciddi işlər görülmüşdür. Bütün bunlar müstəqillik dövründə milli maraqlara xidmət edən maarifin yaranması  
və inkişaf etdirilməsin gətirib çıxarmışdır. 
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Суть просвещения, появление просвещения в Европе, влияние просвещения на развитие 

общества, появление просвещения в Азербайджане, война между Россией и иранским государством  
Гаджар, российская оккупация Северного Азербайджана и влияние этого оккупация по развитию 
просвещения в Азербайджане, развитие общественно-политических отношений в Северном 
Азербайджане с начала ХХ века, формирование отдельных обществ и их роль в развитии 
просвещения, провозглашение азербайджано-турецкого языка официальным государственным 
языком во время правления Азербайджанской Демократической Республики, меры, принятые для 
развития просвещения, после апрельской оккупации обсуждались ситуация в Северном 

Азербайджане и развитие просвещения в период независимости. 
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SUMMARY 

 

EMERGENCE AND STAGES OF DEVELOPMENT 

OF ENLIGHTENMENT IN AZERBAIJAN 

Fatullayeva S.A. 

Sumgayit State University 

 
The essence of enlightenment, the emergence of enlightenment in Europe, the impact of enlightenment 

on the development of society, the emergence of enlightenment in Azerbaijan, the war between Russia and 
the Iranian Gajar state, the Russian occupation of Northern Azerbaijan and the impact of this occupation on 
the development of enlightenment in Azerbaijan, Development of socio-political relations in Northern 
Azerbaijan since the beginning of the XX century, formation of separate societies and their roles in the 

development of enlightenment, proclamation of Azerbaijani-Turkish language as the official state language 
during the rule of the Azerbaijan Democratic Republic, measures taken to develop enlightenment, the 
situation in Northern Azerbaijan after the April occupation and the development of enlightenment during 
independence were discussed. 

Key words: Azerbaijan, Europe, enlightenment, science, education, Soviet period, independence 
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Bakı şəhəri, Nərimanov rayon Novruzov Qardaşları adına 36 saylı məktəb 

 

 
Xülasə. Təqdim olunan tezisdə Azərabycan təhsil sistmində ənənəvi təlim metodundan fəal/interaktiv 

təlim metoduna keçid prosesindən, təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlardan, yuxarı siniflərdə təlimin 

təşkilinin xüsusiyyətləri və metodlarından, ayrı-ayrı siniflərin bilik səviyyələrindən, müəllimin yuxarı 

siniflərdə dərsin təşkili zamanı təlimin dialoq forması, problemin müzakirəsi, diskussiya və polemikadan 

istifadəyə üstünlük verməsinin əhəmiyyətindən, dərsin formalarından, interaktiv təlimdə fənlərarası 

inteqrasiyadan, yuxarı siniflər üçün dərsliklərin hazırlanmasına qoyulan müasir tələblərdən və dünya təhsil 

sistemində interaktiv təhsil sisteminin bir sıra üstünlüklərdən bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: təhsil, islahat, milli təhsil konsepsiyası, tarix dərsləri, interaktiv təlim, təlimin metodları. 

XX əsrin 90-cı illərindən həyata keçirilən islahatlar müstəqil dövlətimiz tərəfindən qəbul edilən 
“Təhsildə İslahat Proqramı”, “Milli Təhsilin Konsepsiyası” sənədi və ”Qiymətləndirmə Konsepsiyası” kimi  
mühüm əhəmiyyətə malik sənədlər baza rolunu oynadı. Beləlikdə bütün sivilizasiyalı cəmiyyətlərdə olduğu 
kimi Azərabycan təhsil sistmində də ənənəvi təlim metodundan uzaqlaşmaqla fəal/interaktiv təlim metoduna  

keçid dövrünün təməl prinsipləri mobil qaydada həyata keçməyə başladı. Bu zaman tarix dərslərində 
fəal/interaktiv təlim sisteminə keçidin də paralel olaraq əsası qoyuldu. Tarix dərsələrinin öncədən 
planlaşdırılması, mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi, müəlimin faslitator-istiqamətverici rolunda çıxış 
etməklə əməkdaşa çevrilməsi, fəal təlimin tələblərinə uyğun olaraq dərslərin komandalar,  kiçik və böyük 
qruplar şəkilində təşkil olunması, dərsin gedişində diskussiya, debat və dialoqa xüsusi yer verilməsi, 
qiymətləndirilmənin şəffaf şəkildə və geniş diapozonda aparılması qaydaları tətbiq edildi. Bu zaman milli 
atributlar qorunub saxlanılmaqla Avropa təhsil standartlaşına uyğunlaşma prosesi də uğurla davam etdirildi. 

Tarixin yuxarı siniflərdə təlimi şagirdlərin kiçik siniflərdə aldıqları biliklərə əsaslandığından onlara 

bəzi məqamları yenidən öyrətməyə ehtiyac yaranmır. Burada “nə üçün” sualı “nə”, “harada”, “nə zaman”  
suallarına nisbətən üstünlük qazanır. Yuxarı siniflərdə (X, XI siniflər) mümkün qədər müəllimin 
monoloqundan qaçmaq, təlimin müsahibə formasını tətbiq etmək, problemin müzakirəsini təşkil etmək 
göstərilən məsələyə dair bir neçə nöqteyi- nəzəri analiz etmək lazımdır. 
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Tarix dərsi təlimin təşkilinin bir forması olmaqla, pedaqoji prosesin canlı hissəsidir və onun sistemi ilə 
bağlıdır. Dərs mürəkkəb pedaqoji kompleksə malikdir: 

a) Müxtəlif mənbələri əhatə edən məzmunu olmalıdır. 
b) Təlimin müxtəlif mərhələlərini əhatə etməlidir. 

c) Təlimin müxtəlif forma və vasitələrini əhatə etməlidir [4, s. 4]. 
Uzun müddət orta ümumtəhsil məktəblərində tarix təliminin metodiki cəhətdən əsasən bir forması 

tətbiq olunmuşdur. Mahiyyətcə isə bu, tarix təliminin elmi cəhətdən təşkilindən imtina etmək deməkdir. 
Bütün siniflər öz bilik səviyyələrinə görə müxtəlifdirlər. Buna görə də bütün siniflərdə eyni metodikanı 
tətbiq etmək, bütün şagirdlərə eyni ölçüdə paltar geyindirməyə bənzəyir [35, s.64]. Tarix təlimində metod 
mövzuya uyğun olaraq seçilirsə də eyni zamanda təlim metodunun da mövzuya təsiri mütləqdir [9, s. 65]. 

N.Q.Dayri tarix dərsinin yuxarı sinif şagirdləri üçün müstəqil iş şəraitində təşkilinin metodiki 
variantları barədə aşağıdakıları yazmışdır: 

Birinci variant - məktəb mühazirəsi. Başqa heç bir üsul geniş materialı şagirdlərə ardıcıl, dəqiq, əyani 
vəsaitləri geniş şəkildə istifadə etməklə çatdırmaq imkanı vermir. 

İkinci variant - şagirdlərin idraki fəallığını artıran vasitələrin tətbiqi ilə təşkil edilən mühazirə. 
Üçüncü variant - problemli vəziyyətin yaradılması prinsipi əsasında qurulan dərs. Şagirdlərin müstəqil 

işi müəllim tərəfindən onların qarşısına qoyulan tapşırıqlarıın yerinə yetirilməsindən ibarətdir [5, s.92-93]. 
Tarix təlimində mühüm vəzifələrdən biri də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi tarixi anlayışların 

formalaşdırılmasıdır. X-XI siniflərdə şagirdlər tarix sahəsində artıq xeyli biliklərə malik olduqlarından 
onlarda anlayışları daha yaxşı formalaşdırmaq, onların xüsusiyyətlərini, əlamətlərini daha dərindən açmaq 
mümkündür [7, s.9-11]. 

Yuxarı siniflərdə tarix təliminin xüsusiyyətlərindən biri də bundan ibarətdir ki, mümkün qədər 
müəllimin monoloqundan qaçmaq lazımdır. Dərsi elə təşkil etmək lazımdır ki, orada təlimin dialoq 
formasından, problemin müzakirəsindən, diskussiya və polemikadan, müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin analizindən 
istifadə edilməlidir. Yuxarı sinif şagirdləri üçün tarixi sənəd bu və ya digər tarixi sujetin qavrayışın mənbəyi 

kimi çıxış edir. 
Yuxarı siniflərdə tarix təliminin təctübəsi üç əsas modeli göstərir: 
-Təlimin məzmununu genişləndirməyi və dərinləşdirməyi; 
-Fənnlərarası inteqrasiyanı artırmaq; 
-Tarixin problemli təlimi [6]. 
S.Y.Levin şagirdlərin əldə etməli olduqları bilik və bacarıqları aşağıdakı kimi qruplaşdırır. 
a) Dərsliklə müstəqil işləmək bacarığı (materialı analiz etmək, əsas olanı seçmək, nəzərdən keçirilmiş 

faktlardan nəticə çıxarmaq); 
b) İrəli sürülmüş vəziyyəti sübut etmək, əsaslandırmaq; 
c) Bu və ya digər mövzunu məntiqi cəhətdən əlaqəli şəkildə izah etmək; 
d) Öyrənilən materiala görə plan tərtib etmək; 

e) Xronoloji, sinxronoloji və tematik cədvəllər tərtib etmək; 
j) Divar və kontur xəritələri ilə işləyə bilmək. 
Bütün bu bacarıqlara malik olmadan şagirdlərin dərsə aktiv fəaliyyətinə nail olmaq olmaz. Üstəlik ev 

tapşırığının həllinə çox vaxt ayrılmalı olar. Çünki, hər kəsə məlumdur ki, mexaniki yaddasaxlama materialı 
dərk edərək öyrənməyə nisbətən çox vaxt aparsa da, daha az müddət yadda saxlanıla bilir [7, s.12]. 

X-XI siniflərdə tarix təliminin forma və metodları da özünəməxsusdur. Eyni üsul və vasitələrdən 
bütün dərslərdə istifadə etmək burada da fayda vermir, bu son nəticədə şagirdlərin dərsə marağının itməsinə 
gətirib çıxara bilər. 

Ümumiyyətlə biz X-XI siniflərdə tarix təliminin təşkili məsələlərini araşdırarkən qeyd etməliyik ki, 
ənənəvi təlimdə tarix dərsinin VI-IX və ya X-XI siniflərdə təşkilinin bir-birindən çox da kəskin fərqi yoxdur. 

Yuxarı sinif şagirdlərində müxtəlif anlayış və təsəvvürlərin formalaşdırılması məsələlərindən 
yazarkən biz tarix metodistlərinin bu baxımdan bir qədər cəsarətli olduqlarının şahidi olduq. Çünki, yuxarı 
sinif şagirdləri kiçik yaşlara nisbətən daha hazırlıqlı olduqlarından onlarda tarixi anlayışları daha dərindən 
formalaşdırmaq olur [40]. Bəzi tarixi anlayışların isə formalaşdırılması məhz yuxarı siniflərdə başa çatır [7, 

s.9-11]. 
Bir çox tarix metodistləri əsasən 4 tip dərs formasını qədul edirdilər. A.A.Vagin isə yuxarı siniflərdə 

bu dərs tiplərinin aşağıdakı kimi təsnif edirdi; giriş dərsləri; yeni məlumatın çatdırılıdğı dərs, mövzunun  
araşdırıldığı dərs, mövzunun yekunlaşdırıldığı dərs, ümumiləşdirici dərs, sorğu dərsi, bilik və bacarıqların 
əldə edildiyi dərs, biliklərin tətbiq edildiyi dərs, təlimin bütün mərhələlərini əhatə edən dərs [3, s.403]. 

X-XI siniflərin ümumi tarix kursları üzrə tarix təliminin təşkilinin ənənəvi metodikasında, daha 
doğrusu bəzi fərqli xüsusiyyətlərinə nəzər yetirdikdən sonra qeyd etməliyik ki, bu siniflərdə tarixi material 
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kiçik siniflərdəkinə nisbətən öz zənginliyi, tarixi faktların və təzahürlərin çoxluğu, anlayışların çətinliyi ilə 
seçilir. Məhz yuxarı sinif şagirdlərinin tarix dərslərini müasir dövrlə daha çox əlaqələndirmək lazım gəlir. 
Müasir dövrün tarixi də xronoloji baxımdan yuxarı siniflərdə öyrədilir. 

Dərs mütləq şəkildə motivasiyadan başlanır. İnteraktiv təlimdə fənnlərarası inteqrasiya mütləq nəzərə 

alınır. Ən çox Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dili, Ədəbiyyat, Həyat bilgisi fənləri Ümumi tarixlə inteqrasiya 
olunur. Tarix təlimində ən çox işlədilən üsullar isə beyin həmləsi, fasiləli oxu, müzakirə, suallar, mühazirə, 
problemli vəziyyət və s. [2, s.55]. 

X sinfin dərsliyinin metodiki vəsaitinin müəllifləri dərsliyin hazırlanmasında bir sıra prinsiplərin 
gözlənilməsini zəruri hesab edirlər ki, bunlara aşağıdakıları daxildir; 

-Düzgünlük, əyanilik, müasirlik, tamlıq (nəzəri, praktik, təsviri, qiymətləndirmə materiallarının 

olması) 
-Ardıcıllıq (psixoloji, məzmun, təqvim- tematik, məntiqi baxımdan) 
-Yaş səviyyəsinə uyğunluq 
-Oxunaqlıq 
-İnklüzivlik 
-Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması 
-Gigiyena tələblərinə uyğunluq [2, s. 5-6]. 
“Peşəkar tarix müəllimləri yaxşı bilirlər ki, onlar neçə il dərs deyirsə-desinlər, bütün bu müddət 

ərzində onların özləri də öyrənməkdə davam edirlər. Bu baxımdan qədim latın məsəlində deyilir: “Nə qədər 
ki, öyrədirik, özümüzdə öyrənirik”. Müəllim təkcə tarix elminin inkişafının izləmir, həm də öz fənnini tədris  
etməyi öyrənir. Qabaqcıl müəllimlər həm başqalarının təcrübələrini mənimsəyirlər, həm də öz 

fəaliyyətlərindəki rasional təcrübədən istifadə edirlər. Təcrübəli tarix müəllimlərində özünü doğrultmuş 
üsullar toplanır. Bunların sayı artdıqca müəllimlərin də pedaqoji ustalığı və peşəkarlıq məharəti yüksəlir [1, 
s.3]. 

Dünyada interaktiv təlimin vacibliyi barədə bir çox görkəmli alimlər, o cümlədən Con Karlayl Raven 
və b. öz əsərlərində məlumat vermişdir. C.K.Raven təkcə təhsilin yox, eyni zamanda iş şəraitinin, 
praktikanın da müasir tələblərə cavab verməsi barədə yazmışdır və müxtəlif testlər keçirmişdir [8]. 
Azərbaycan Respublikasında aparılan təhsil islahatlarının, eyni zamanda ümumtəhsil məktəblərində 

interaktiv təlimin təşkili və tətbiqi istiqamətində əldə edilmiş naliyyətlər və təcrübənin nəticəsi olaraq qeyd 
etmək lazımdır ki, müasir dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etmək üçün interaktiv təlim sahəsində görülən 
işləri davamlı olaraq inkişaf etdirmək lazımdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

(В СТАРШИХ КЛАССАХ) 

Хатамова А.Х. 

В представленной тезисах процесс перехода от традиционного метода обучения к активному 
интерактивному методу обучения в системе образования Азербайджана, реформы в области 
образования, особенности и методы организации обучения в старших классах, уровни знаний 
различных классов, форма диалога учителя в старших классах, обсуждение проблемы Важность 
использования дискуссии и полемики, формы уроков, междисциплинарная интеграция в 
интерактивном обучении, современные требования к подготовке учебников для старших классов и  
ряд преимуществ интерактивной системы образования в мире Обсуждалась система образования. 

Ключевые слова: образование, реформа, национальная концепция образования, уроки истории, 
интерактивное обучение, методы обучения. 

 
SUMMARY 

APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN HISTORY LESSONS 

(IN UPPER GRADES) 

Hatamova A.H. 

In the presented thesis, the process of transition from traditional teaching method to active / interactive 
teaching method in the education system of Azerbaijan, reforms in the field of education, features and 
methods of organization of education in upper grades, knowledge levels of different classes, teacher's 
dialogue form in upper grades, problem discussion , the importance of using discussion and polemics, forms 
of lessons, interdisciplinary integration in interactive learning, modern requirements for the preparation of 
textbooks for senior classes and a number of advantages of the interactive education system in the world 
education system. 

Key words: education, reform, national education concept, history lessons, interactive learning, 
teaching methods. 

 

 

İNTERAKTİV TƏLİMDƏ SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN TƏTBİQİ 

Həsənova A.E. 
Ağdam rayon R.Məmmədov adına Mahrızlı orta məktəbi 

 

 
Xülasə.Tezisdə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra təhsil sistemində aparılan islahatlar 

cərçivəsində summativ qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmədə müəllim və şagird amili, summativ 
qiymətləndirmənin əsas məqsədi, xüsusiyyəti, meyarları, şagirdlər üçün bərabər imkanların yaradılması,  
qiymətləndirmənin mərhələləri, kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr, qiymətləndirmənin qaydaları, 
birinci siniflərdə, ümumiyyətlə qiymətləndirmə ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyinin yeni qərarı, Azərbaycan 
Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın tələbləri, Ümumtəhsil 

Məktəblərində Məktəbdaxili qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Təlimat”ı, kiçik və böyük 
summativ qiymətləndirmə materialları və təlimatların tərtib olunması və qiymətləndirmənin formalarından 
bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: interaktiv təlim, summativ qiymətləndirmə, birinci yarım il, ikinci yarım il, müəllim, 
jurnal, Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ideoloji xarakter daşıyan sovet rejiminin təhsil 

sistemindən uzaqlaşmaq və dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etmək imkanı qazanmış oldu ki, bu imkandan 
da yararlanaraq təhsil sistemində kölü islahatlar aparmağa başladı. Azərbaycan təhsil sistemində aparılan 
islahatların mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahələrindən biri də interaktiv təlimdə summativ 
qiymətləndirmədir. Summativ qiymətləndirmə haqqında danışmağa onun formativ qiymətləndirmə ilə 
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müqaisəsindən başlamağı lazım bildik. Formativ qiymətləndirmənin əsas mənası “öyrənmək üçün 
qiymətləndirmə” kimi izah olunur, summativ qiymətləndirmə isə “öyrənmənin qiymətləndirilməsidir” [5, 
s.7]. 

Bütün fənn kurikulumlarının proqramlarında summativ qiymətləndirmə vasitələri fənnin məzmun 

standartları əsasında hazırlanmalıdır. Summativ qiymətləndirmə qısa zamanda müəllimin səlahiyyətlərini  
dəyərləndirmək, habelə şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək imkanı verir. Qiymətləndirmə şagirdlərin 
yekun nəticələrinə öz töhfəsini verir. 

Qiymətləndirmədə ən başlıca iş məqsədlər yaratmaq və onları tətbiq etməkdir. Bunun üçün 
aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

- qiymətləndirmənin dəqiq təfərrüatları (tapşırıqlar, struktur, təqdimat ); 

- şagirdlərdən gözlənilən təlim nəticələri; 
- mövzuya dair qiymətləndirmə meyarları. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitunun əməkdaşlarının summativ ( yekun ) 

qiymətləndirmənin xüsusiyyətləri barədə fikirlərinə nəzər salaq: 
-faydalılıq: 
Qiymətləndirmə məktəb rəhbərliyini və fənn müəlliminin şagirdin təlim nəticələri haqqında faydalı  

informasiya verməlidir. Summativ qiymətləndirmə təlimin məqsədlərini reallaşdırmalıdır. Burada məqsəd  
şagirdlərin nəyi mənimsədikləri, daha hansı səviyyədə mənimsəyə biləcəkləri haqqında əhəmiyyətli məlumat  

verir. 
- etibarlılıq: 
Summativ qiymətləndirmə məqsədimizdə tutduğumuz meyarların hər hansı bir səviyyədə həyata 

keçirildiyini ölçmək üçün etibarlı vasitədir. Bunu təhsilalanların dəyanət səviyyəsinin ölçüsü hesab etmək 
mənə görə daha əhəmiyyətlidir. 

- ədalətlilik: 
Qiymətləndirmə elə təşkil olunmalıdır ki, zəif və güclü şagirdlərə bərabər şans yaratsın [11, s.76-77]. 

Summativ qiymətləndirmə yekun qiymətləndirmə hesab olunur. Ümumtəhsil sistemində summativ  

qiymətləndirmə iki mərhələdə həyata keçirilir: 1)kiçik; 2) böyük: 1-ci hər bölmənin, eləcə də, tədris 
vahidinin sonunda fənni tədris edən müəllim tərəfindən həyata keçirilir. Bu zaman kiçik summativ 
qiymətləndirmə vasitələrini fənn müəllimi özü hazırlayır. Böyük summativ qiymətləndirmə yarımillərin 
sonunda şagirdlərin nailliyyət göstəricilərini ölçmək məqsədi ilə aparılır. Böyük summativ qiymətləndirmə 
vasitələri məktəb rəhbərliyinin xüsusi komissiyası tərəfindən hazırlanır [3, s.39]. 

Summativ qiymətləndirmə aşağıdakı suallara cavab verir: 
- şagirdlər təlim prosesindən necə faydalanır və mövzuları mənimsəyə bilirlərmi? 

- öyrəndiklərini təcrübəyə tətbiq edə bilirlərmi? 
- daha yüksək nəticələr əldə etmək potensialına malikdirlərmi? 
Summativ qiymətləndirmə şagirdlərin təlim nəticələrinin necə irəlilədiyini dəyərləndirir [2, s.9]. 
Summativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə olduğundan, onun nəticələri sinif jurnalında 

keçirilən tarixdə müvafiq olaraq rəqəm şkalası əsasında qeyd olunur. Kiçik summativ qiymətləndirmə I 
yarımil ərzində altı həftədən gec olmayaraq, fənni tədris edən müəllim tərəfindən keçirilir. Yarımillər 
müddətində kiçik summativ qiymətləndirmə minimum üç dəfə maksimum altı dəfə keçirilə bilər. 

Böyük summativ qiymətləndirmə I və II yarımilin sonunda ümumtəhsil müəssisəsinin rəhbərliyi 
tərəfindən təşkil olunan komissiyanın nəzarəti ilə fənn müəlliminin tərəfindən reallaşdırılır. Qeyd edək ki, 

məktəblilərin kiçik və böyük summativ qiymətlərinin nəticələri illik qiymətləndirmə aparılarkən nəzərə 
alınır. 

Kiçik summativ qiymətləndirmə keçirilən tarixdə üzrlü səbəbdən (xəstədirsə) şagird dərsdə iştirak 
etməyibsə, onun jurnalda adının qarşısındakı xana iki hissəyə ayrılaraq, boş saxlanılır. Müəllim xananın 
surətinə qaib yazır, məxrəc isə qiymətləndirmə keçirilənə qədər boş saxlanılır. Müəllim qiymətləndirməni 
növbəti kiçik summativ qiymətləndirmə keçirilənə qədər təşkil edib, məxrəcdə qiyməti qeyd etməlidir. Əgər 
şagird dərsə üzrsüz səbəbdən gəlməyibsə, o zaman şagirdin adının qarşısına qaib yazılır. 

Böyük summativ qiymətləndirmədə üzrlü səbəbə görə iştirak etməyən şagird bir ay müddətində yeni, 
ancaq əvvəlki ilə eyni səviyyəli qiymətləndirmə vasitələri hazırlanmaqla şagirdə təqdim edilməlidir. Şagirdin 
nəticəsi jurnalda adının qarşısında yazılmalıdır. Ancaq üzrsüz səbəbdən BSQ-da iştirak etmədiyi halda, 
şagirdə bir ay çərçivəsində, yeni qiymətləndirmə təqdim edilir. Bu zaman o iştirak etməmişdirsə, qiymət balı 
“0” hesab olunur. 

Təhsil Nazirliyinin yeni qərarına əsasən (28.12.2018), birinci siniflərdə ümumiyyətlə qiymətləndirmə  

aparılmır. Digər tədris siniflərində adətən (iki - on birinci siniflər) bu mexanizm tətbiq edilir. KSQ əsasən 
bir yarım il müddətində 3-6 dəfədən çox olmamaqla fənn müəllimi tərəfindən həyata keçirilir. BSQ isə 3 
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fəndən (ana dili, riyaziyyat, xarici dil) bütün siniflərdə (1-ci sinif istisna) təşkil edilir. Bu zaman 
qiymətləndirmə vasitələrini fənn müəllimi hazırlayır. Məktəbdə komissiya təşkil olunur və rəhbərlik 
tərəfindən təyin edilən zamanda BSQ təşkil edilir. İkinci və üçüncü siniflərdə böyük summativ 
qiymətləndirmənin aparılmaması məsləhət bilinib. Dörd, doqquz və on birinci siniflərdə isə bütün fənlər üzrə 
həyata keçirilir [1, s.2]. 

“Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”nın tələbləri 
nəzərə alınaraq, suallar 4 səviyyədə tərtib olunur. Qiymətləndirmənin 100 ballıq şkalası aşağıdakı kimi təsnif 
olunmuşdur: 

- 0 – 30 –“ 2” 
- 30 – 60 – “3” 
- 60 – 80 – “4” 

- 80 – 100 – “5” [1, s.2-3]. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2012-ci il tarixli qərarına müvafiq olaraq, “Ümumtəhsil 

Məktəblərində Məktəbdaxili qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Təlimat”da summativ 
qiymətləndirmənin aparılması aşağıdakı kimi göstərilmişdir: 

- şagirdin illik qiyməti: 

İ =  

Summativ qiymət adətən şagirdin düzgün cavabların sayına görə bu cür müəyyən edilir: Əgər şagird 

sualların sayının 10%-ni düzgün cavablandırmışdırsa “1”, 20% - nə düz cavab vermişdirsə “2”, 20% - 50% 
hüdudlarında düz cavab verərsə ”3”, 50% - 80% hüdudlarında düz cavab vermişdirsə ”4”, 80% - 100% 
hüdudları çərçivəsində düzgün cavablandırsa şagird ”5” qiymət alır [4, s.31-32]. 

Şagirdlərin biliklərinin summativ qiymətləndirilməsi ənənəvi olaraq, təhsilalanların bilik, bacarıq və 
dəyərlərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə əsasən aparılırdı. Belə ki, şagirdlərin təlim nəticələrinin 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi olmamışdır. Təlim məqsədlərini reallaşdıran, təlim və tərbiyəni 
formalaşdıran şəxsi keyfiyyətlər haqqında məlumatlar əks olunsa da, onun kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi  
təcrübi olaraq həyata keçirilməsi çətin məsələ olmuşdur. Amma şəxsi keyfiyyətin qiymətləndirilməsi təlimin 
yekunları haqqında bütöv təsəvvür yaratmağa imkan verə bilər. Burada məsul iş məktəbin psixoloqunun  
üzərinə düşür. Bütün bu nöqsanlar gündəlik dərs fəaliyyətinə görə verilən cəmləyici qiymətdən fərqli olan 
təkrar cavabla düzəlmə ehtimalı olan formalaşdırıcı qiymət vasitəsilə aradan qaldırıla bilər. 

Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə materialları və təlimatlar tərtib olunarkən məzmun 
xüsusiyyətləri, sualların sayı, formatı, müxtəlif tipli suallar, cavabları necə qiymətləndirmək nəzərə 

alınmalıdır. Müxtəlif sual tiplərinin işlənməsi imtahanın nəticələrinin daha uğurlu olmasına imkan yaradır. 
İnteraktiv təlimdə, əsasən çox seçimli, uzlaşdırma, müqayisəetmə tipli, açıq və qapalı suallardan istifadə  
olunur. 

Təlimdə müvəffəqiyyətin qiymətləndirilməsi yazılı, şifahi, qrafik formada həyata keçirilir. Kiçik və 
böyük summativlərdə əsasən çətin yadda qalan xronoloji materiallara təkrar qayıtmaq tələb olunur. 
Öyrənilmiş materialların təkrarında bilikləri tamamlamaq üçün sinifdən xaric işlərə (kinofilmlər, diafilmlər, 
televiziya verilişləri, ekskursiyalar) müraciət etmək biliklərin daha möhkəm mənimsənilməsinə müsbət təsir  

edir. [6, s.288]. 
Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə üsulları şagirdlərin təlim nəticələrinin müxtəlif vasitələrlə 

yoxlanmasına imkan yaradır. İnteraktiv təlimdə bir çox vasitələrdən istifadə olunur. Ancaq müəllimlər 
tərəfindən daha çox istifadə edilən qiymətləndirmə üsulu testdir. Bununla yanaşı təhsil sahəsində aparılan 
islahatlar göstərir ki, bu da son deyil, təhsilin və cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq gələcəkdə 
daha da təkmilləşəsəkdir. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ 

Гасанова А.Э. 

 

Тезисах включает итоговую оценку в рамках реформ в системе образования после обретения 
Азербайджаном независимости, фактор учителя и ученика в итоговой оценке, основную цель, 
особенности, критерии итоговой оценки, создание равных возможностей для учеников, этапы оценки,  
малые и большие. итоговые оценки, правила оценивания, первые классы, В целом, новое решение 
Министерства образования по оцениванию, требования Концепции оценивания в системе общего 
образования Азербайджанской Республики, Инструкции по внедрению внутришкольной оценивание 
в средних школах, малые и большие итоговые оценочные материалы и руководства и формы 

оценивания. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, итоговое оценивание, первое полугодие, второе 

полугодие, учитель, журнал, Министерство образования 

 
 

SUMMARY 
 

APPLICATION OF SUMMATIVE ASSESSMENT IN INTERACTIVE LEARNING 

Hasanova A.E. 

 
The thesis includes summative assessment in the framework of reforms in the education system after 

Azerbaijan gained independence, teacher and student factor in summative assessment, main purpose, 
features, criteria of summative assessment, creation of equal opportunities for students, assessment stages,  
small and large summative assessments, assessment rules, first grades, In general, the new decision of the 

Ministry of Education on assessment, the requirements of the Concept of Assessment in the general 
education system of the Republic of Azerbaijan, the Instruction on the implementation of in-school 
assessment in secondary schools, small and large summative assessment materials and guidelines and forms 
of assessment. 

Key words: interactive training, summative assessment, first half year, second half year, teacher, 

magazine, Ministry of Education 

 

 
 

FEATURES OF ETHNO-DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN ZAGATALA DISTRICT 
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Abstract. The article analyzes the ethno-demographic features of the Zagatala administrative region. It 
is clear that Zagatala, which is part of the Shaki-Zagatala economic region, is one of the regions 
distinguished by its ethnic landscape. The location of the region on the border with Dagestan and Georgia 
played a significant role in the formation of its ethnic composition. The article also examines the history of 

the settlement of the area by the ethnic minorities. In addition, the dynamics of ethnic groups, trends in their 
gender composition was analyzed on the basis of statistical materials, and the factors influencing the changes 
were investigated. 

Key words: administrative district, ethnic composition of the population, population dynamics, gender 
composition of the population, ethno-demographic development 

Zagatala administrative district, which is part of the Shaki-Zagatala economic region, is located in the 
north-western part of the Republic of Azerbaijan. The total area of the region bordering the Russian 

Federation in the north-east, the Republic of Georgia in the south-west, Balakan district in the north-west and 
Gakh district in the south-east is 1.35 thousand km2 and has a population of 130.5 thousand people (early 
2021). 

mailto:nane_huseinova@yahoo.com
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The region covers altitudes from 180 meters to 3648 meters above sea level (Guton Mountain). The 
city of Zagatala, the regional center, is located at an altitude of 535 meters. 1.3% of the total population is 
concentrated in the region, which makes up 1.6% of the country's territory [3]. Generally, there is 1 city, 1 
small town and 60 rural settlements in the district [8]. 

The study of the ethno-demographic situation of the population in Azerbaijan has a special role in the 

socio-economic, political and cultural development of the country. Zagatala administrative district is one of 
the most ethno-diverse regions in the country, including the Shaki-Zagatala economic region. Especially the 
historical migration processes in the region has played a special role in the formation of its national 
composition. According to 2009 data, although 8.4% of the country's total population is made up of ethnic 
minorities [3], this figure was 18.6% for the population of the economic region and 31.9% for the 
administrative region [9]. 

In the Zagatala district, among the ethnic groups, Avars, Sakhurs, Inghilois (Georgians), and among 
national minorities Turks and Russians differ from as their numerical advantage. The Avars are mainly 
settled in Danachi, Ashagi Chardaglar, Uzun Gazmalar, Jar, Kebeloba, Akhakhdere, Zilban, Mazykh, Magov 
and other villages of the district. The history of the settlement of Avars living in these villages in the region 
dates back to the XV century [6, p. 286]. Historically, the migration of Avars living in Dagestan to 
Azerbaijan continued in the XVI-XIX centuries. Traces of Avar settlement in the area can also be seen in the 
ancient cemeteries located in some villages of the region. 

The main areas inhabited by Sakhurs are Yeni (New) Suvagil, Findigli, Mukhakh, Mamrukh, Alasgar, 
Cimcimax and other villages. Unlike the Avars, there are different opinions about the settlement of the 
Sakhurs in the territory of ancient Azerbaijan. Although Ahmad Isayev's historical-ethnographic essay “The 
Eyes of the Sakhurs: Suvagil” states that they are considered to be indigenous peoples because there is no  
reliable information about their migration, [5, p.15], according to Gamarshah Javadov, the Sahurs used to 
live in Dagestan, but later (XVII century) migrated to the territory of Azerbaijan and settled in Zagatala and 
Gakh districts [6, p.297]. In our opinion, it would be more expedient to conduct archaeological research in 

the area to accurately determine the historical habitats of such ethnic groups. 
Mosul village and the Aliabad settlement of the Zagatala district are mostly populated by Georgians or  

Inghilois. There are very few Inghilois in Yengiyan village. Unlike the Inghilois living in the Gakh district 
(they call themselves Georgians, not Inghilois), the Inghilois living in Zagatala believe in Islam [6, p.235]. 

If we look at the dynamic of ethnic minorities and national minorities, although there was an increase 
in the total percentage of them in the country in 1999-2009, we can see that their number in the region 
decreased to 10%. However, this figure was more than 13% for the Zagatala district. This has led to a 

reduction in the ethnic diversity of the administrative district (Table 1). 
 

Table 1. 
Comparison of changes in the ethnic composition of Zagatala district with indicators of the economic region 

and country 

Administrative 
units 

1999 2009 1999-2009 (increase, %) 

Zagatala 
district 

43429 37752 -13,1% 

Economic 
region 

115720 105157 -9,9% 

Country 747936 749638 +0,2% 

The settlement of Russians in Azerbaijan, including in the region, began with the occupation of the 

South Caucasus by Russia. Thus, Russia is embarking on a "resettlement policy" to relocate part of the 
population to remote areas to strengthen its strategic position in the occupied territories. The number of 
Russians stationed mainly in Baku and Yelizavetpol provinces was much lower in the Zagatala okrug. In 
general, after 1979, as a result of the deteriorating economic situation in Azerbaijan, some Russians left the 
territory of Azerbaijan. After the collapse of the USSR, this situation began to gain momentum. According to 
the 2009 census, a total of 780 Russians lived in the Sheki-Zagatala region, most of which (30%) fell to 
Zagatala. The decrease in the number of Russians at present is connected with the low natural increase in the 
birth rate among them [7, p.132]. 

If we look at the dynamics of the ethnic composition of the population in Zagatala district, the share of 
Azerbaijanis in 1999 was about 60%, in 2009 this figure approached 70%. On the contrary, the share of 
Avars, Sakhurs and Russians decreased. This decrease was reflected in the number of Georgians. Thus, their 
number decreased from 3075 to 59 people (Table 2). 
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The main reason for the decrease witnessed in the number of ethnic and national minorities is more 
closely related to population migration. Thus, some Avars and Sakhurs migrate to the Republic of Dagestan 
to find more lucrative job opportunities. As the majority of labour migrants are in the 18-45 age group, this 
situation also affects the number of marriages and birth rate. The Inghilois migrate to the Republic of 
Georgia mainly for education and labour purposes. This is due to their good knowledge of the Georgian 

language and the presence of relatives living in Georgia. 
Table 2. 

Changes in the ethnic composition of the population in Zagatala district 

Ethnic composition 1999 2009 

Absolute Relative 
(%) 

Absolute Relative 
(%) 

Total population 107240 100,0 118228 100,0 

Azerbaijani 63811 59,5 80476 68,0 

Avar 25835 24,0 25578 21,6 

Sakhur 13114 12,2 11203 9,5 

Georgian (Inghiloi) 3075 2,9 59 0,0 

Turkish 303 0,3 303 0,3 

Russian 404 0,4 233 0,2 

Other 698 0,7 435 0,4 

Source: [4; 9]. 
 

Undoubtedly, such changes in the population have also affected other ethno-demographic indicators. 
This effect is also reflected in the gender composition of the population. Thus, if we look at the graph of the 
gender composition of the population of the ethnic groups in the district in 1999-2009, despite the fact that 
the number of Avar women decreased significantly, the number of Avar men increased relatively. One of the 
main reasons for the sharp decline in the number of women here is the change in their ethnicity in connection 
with marriage. However, the number of Sakhurs decreased at the same rate for both sexes. The same 

situation was recorded in the number of Inghilois. The declining rate of both sexes in the Sakhurs and 
Inghilois is due to the fact that migrants take their families with them. Among Russians, the number of men 
halved due to men migrating for business opportunities (Figure 1, Figure 2). 

 

 

Figure 1. Gender composition of ethnic and national minorities in Zagatala district in 1999 (with person) 

Source: [1]. 
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Figure 1. Gender composition of ethnic and national minorities in Zagatala district in 2009 (with person) 
Source: [2]. 
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ZAQATALA RAYONUNDA ETNO-DEMOQRAFİK İNKİŞAFIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Huseynova B.A. 

 

Məqalədə Zaqatala inzibati rayonunun etno-demoqrafik xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Aydındır ki, 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun tərkibinə daxil olan Zaqatala rayonu öz etnik mənzərəsi ilə seçilən 
rayonlardan biridir. Rayonun Dağıstan və gürcüstanla sərhəddə yerləşməsi onun etnik mənzərəsinin 
formalaşmasında ciddi rolu olmuşdur. Məqalədə ərazinin azsaylı etnoslar tərəfindən məskunlaşma tarixi  

məsələlərinə toxunulmuşdur. Bunula yanaşı, rayonda azsaylı etnosların say dinamikası statistik materiallar 
əsasında təhlil edilmiş, cins tərkibində baş verən meyillər analiz edilmiş və baş verən dəyişikliklərə təsir  
göstərən amillər araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: inzibati rayon, əhalinin etnik tərkibi, əhalinin say dinamikası, əhalinin cins tərkibi, etno- 
demoqrafik inkişaf 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭТНО-ГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАГАТАЛЬСКОГО РАЙОНА 

Huseynova B.A. 

 

В статье анализируются этнодемографические особенности Загатальского административного 
района. Понятно, что Загатала, входящая в состав Шеки-Загатальского экономического района, 
является одним из регионов, отличающихся своим этническим ландшафтом. Расположение региона 
на границе с Дагестаном и Грузией сыграло значительную роль в формировании его этнического 
ландшафта. В статье затрагивается история заселения территории малочисленным народом. При этом 

на основе статистических материалов проанализирована динамика численности этнических групп в  
регионе, проанализированы тенденции гендерного состава и исследованы факторы, влияющие на 
изменения. 

Ключевые слова: административный регион, этнический состав населения, динамика 
населения, гендерный состав населения, этнодемографическое развитие 
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Xülasə. Məqalədə ölkəmizin və onun sosial-iqtisadi inkişafının daha yüksək nailiyyətlər əldə etməsi  
üçün yollar araşdırılmışdır. Eyni zamanda məqalədə ölkəmizə həm mənən, məkan baxımdan, həm də tarixən,  
coğrafi, siyasi və ictimai quruluş aspektindən bir-birinə yaxın olanların ərazi və ölkələrin milli iqtisadiyyat- 
larının inkişafı üçün irəli sürülən, inkişaf etmiş və xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 

modifikasiya edilmiş nəzəri baxışlar, müddəa və modellər tədqiqi olunmuşdur. 
Açar sözlər: iqtisadi inkişaf meyarları, “mərkəz-əyalət” modeli, iqtisadi artım, xarici investisiyalar, 

makroiqtisadi proqramlar. 

Ölkəmiz XX əsrin 90-cı illərində kəskin tənəzzüldən sonra ardıcıl olaraq sabit və sürətli yüksəliş əldə 
etmişdir. Müstəqillik qazanmamışdan öncə, Azərbaycan iqtisadiyyatı iqtisadi artımın sürətlə tənəzzül etməsi, 
istehsalın həcminin mütləq göstəricisininaşağı düşməsi, istehsal ilə istehlak arasındakıkəskin fərqlərin 
yaranması, iqtisadi səmərəliliyin azalması, iqtisadiyyatın qeyri-təkmil strukturu, şaxələnmə və inteqrasiyanın 
aşağı olması ilə şərtlənirdi. Qeyd olunanlar iqtisadi böhranın ilkin təzahürləri idi və müstəqilliyin ilk illəri  
dərin iqtisadi böhrana gətirib çıxartdı. 1991-1994-cü illərdə, ÜDM 52,5% (ümumi sənaye istehsalı isə 
61,7%) azalmışdır [3]. Nəticə etibarı ilə, bu hal yaşayış şərtləri, real gəlirlər, əmək haqları və əhalinin 
istehlakında kəskin tənəzzüllə müşayiət edilirdi. Bu baxımdan milli iqtisadiyyatın inkişafının nəzəri əsasları 

nöqteyi nəzərindən alternativ baxışlara müraciət edilməsi və ondan bəhrələnmək öz aktuallığını saxlamaqda 
davam edir. 

Məlum olduğu kimi, ikinci dünya müharibəsindən sonra inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün iqtisadi  
inkişaf məsələsi prioritetlik qazanmışdır. Argentina iqtisadçısı Prebiş və onun əməkdaşları, X.Prebişin 1947- 
ci ildə nəşr etdirdiyi “Keynsə giriş” əsərində vurğuladığı metodoloji prinsipdən çıxış edərək iqtisadi inkişaf  
problemini tarixi proseslərin şərhindənbaşladılar. Bu şərhin mahiyyəti sənayeləşmənin dünyanın çox az 
hissəsini əhatə etməsi və əyalətlərdə isə texniki tərəqqinin xammal əmtəələri istehsal edən çox az əhali 
qruplarına çatmasından ibarətdir. Bu baxımdan Latın Amerikasının məşhur iqtisadi nəzəriyyəçilərindən biri  

olan Braziliya iqtisadçısı Selso Furtado fundamental formada Prebişin sxemini U.Rostounun artım mərhələsi 
sxemi ilə müqayisə etmişdir. 

Aparılan araşdırmaların nəticəsi olaraq müəyyənləşmişdir ki, tarixi tərəqqi ikili dinamika – texniki 
tərəqqi və yeni texnologiyaların bütün dünyada tanınması, eyni zamanda onun nəticələrinin istifadə olunması 
kimi qiymətləndirilməkdədir. Bu tarixi perspektiv Prebişə “mərkəz-əyalət” modelində qlobal iqtisadi 
təkamülünü əks etdirmək üçün imkan yaradırdı. Bu modeldə diqqətin istehsal prosesinin ilkin mərhələsini - 
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xammal məhsullarının hasilatını həyata keçirən əyalətlərin texnologiya və istehsal vasitələrinin istehsalında  
inhisarçılıq edən mərkəzin struktur qarşılıqlı əlavəsinə yönəldilməsini görmək olar. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi xarici ticarət əyalət iqtisadiyyatının inkişafının heç də əsas 
hərəkət verici qüvvəsi olmadığını göstərir. Xarici iqtisadiyyat daha kompleks problemin - əyalətlərdə 

iqtisadiyyatın inkişaf probleminin tərkibi kimi dəyərləndirilməlidir. 30 ildən sonra texnoloji amillərlə bağlı 
beynəlxalq ticarət problemlərini araşdıran alimlərdən biri 1970-ci ildə nəşr etdirdiyi kitabında qeyd etmişdi 
ki, ticarət nəzəriyyəsi yüksəliş və inkişaf nəzəriyyəsinə çevrilməyə məhkumdur. Həmin iqtisadçılar 
müstəqilliyə yeni qədəm qoymuş ölkələrin maraqları, həmçinin onların ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial 
vəziyyətlərindən irəli gələrək belə baxışlarda israr edirdilər. 

1951-ci ildə Rio-De-Janeyroda mühazirə ilə çıxış edən Amerika iqtisadçısı R. Nukse bazarın darlığına 
iqtisadi inkişafın “startı”na başlıca maneə kimi baxırdı. Bele bir halda o, Şumpeterin nəzəri 

abstraksiyasından kənarlaşırdı. Belə ki, 50-ci illərin əvvəllərində EKLA nəzəriyyəçilərindən biri S.Furtado 
yazırdı: “İnkişaf bizim anlamımızda nemətlərin dövri hərəkətində müşayiət olunandan (Şumpeterə görə) və 
tarazlıq meyllərindən (Seyə görə) tamamilə fərqlənən bir fenomendir” [1,s.48]. Bu nöqteyi-nəzərdən hər bir 
istehsal olunan məhsulun reallaşmasının zəruri olmasına, eyni zamanda reallaşma məkanının inkişaf 
etdirilməsinin vacibliyinə diqqət verilməli olduğunu qeyd edirdi. 

Nurkse bazar həcminin artması formasında istehsalın balanslı yüksəlməsinə və ictimai infrastrukturun  
yaradılmasının vacibliyini vurğulayırdı. Sonralar Rozenşteyn-Rodan da infrasrtukturun, onun 

bölünməzliyini, zamanda dönməzliyini, infrasrtuktura investisiyanın başqa bilavasitə istehsal təyinatlı 
investisiyalara səbəb olacağına, avadanlıqların uzunmüddətli istifadəsini, istehsal güclərin mənimsənilməsi 
və onun uzun müddətliyini, həmçinin infrastruktur xidmətinin idxalının mümkünsüzlüyünü önə çəkirdi. Bu 
nəzəriyyə böyük təkan nəzəriyyəsi adı ilə məhşurlaşdı. Hazırda ölkə rəhbərliyinin uğurlu sosial-iqtisadi 
siyasəti bu baxışlara diqqət göstərilməsi üzərində qurulmuşdur. Respublikamızda da infrastruktur layihələrin 
ildən ilə yüksəlməsini görmək mümkündür. 

Beləliklə, Nurkse və Rozenşteyn-Rodanın gəlmiş olduqları nəticəbelədir: infrastruktura investisiya ― 

tələb və təklifi üzrə balanslaşdırılmış iqtisadi inkişaf üçün ən başlıca şərtdir. Bu “balanslaşdırılmış versus  
balanslaşdırılmamış artım” (versus-qarşı deməkdir) müzakirələrini yaratmışdır. Xrişmanlayanaşı Latın 
Amerikasından olan iqtisadçılar ikincinin tərəfdarları kimi çıxış edirdilər. Xrişman yazırdı: “İqtisadi inkişaf  
ex novadan qabaq transformasiyanı bildirir. O, ənənəvi həyat tərzinin, istehsal, şeylərin hazırlanması 
üsulunun dağılmasına gətirir, bu prosesdə həmişə çoxlu itki olur, əvvəlki vərdişlər köhnəlir, köhnə 
müəssisələr məhv olur...” [2,s.50]. Sadalananlar keçmiş Sovet İttifaqı ilə yanaşı Şərqi Avropa Sosialist  
ölkələrinin dağılmasının ilkin 5-7-ci illərində qeyd edilirdi. 

Alimlər təhlillər aparandıqlarında bir nüans narahatçılıq yaradırdı ki, əgər xammalın ixracından 
ayrılmış istehsal amillərinin səbəbi ilə sənaye məhsulunun artımı ixracın mübadiləsi hesabına əldə edilən 
nemətlər həcmindən yüksəkdirsə cəmiyyətdə məhsuldarlığın artımının mövcudluğu deməkdir, əks halda real  
gəlirdə itki yaranır. 

Yerli sahələrin inkişaf etməsi və ya əmtəələrin idxalı meyarlarının seçiminə gəldikdə isə onu 
vurğulamaq olar ki, sənaye məhsullarının istehsal xərclərinin idxal olunan əmtəələrin qiymətlərindən yüksək  

olması, bir çox iqtisadçıların təsdiqlədiyi kimi, heç də sənaye iqtisadi baxımdansəmərəsiz demək deyildir. 
Əlbəttə ki, fərqin azalması daha arzu ediləndir. Ancaq problemə digər aspektdən baxılmalıdır. Burada söhbət 
sənaye məhsullarının istehsal xərclərinin idxal edilən əmtəələrin qiymətlərilə müqayisə olunmaından yox,  
istehsalın genişləndirilməsindən əldə edilən gəlir artımının, eyni istehsal amilinin istifadə olunacağı ixrac 
sahələrindən əldə ediləcək gəlirin artmasıyla müqayisə edilməsindən gedir. Bu yanaşmanın mahiyyəti 
müqayisəli xərclər kriteriyasından imtina edilməsi, eyni zamanda onun yerinə adambaşına düşən gəlirin 
maksimumlaşdırılması kriteriyasındanistifadə edilməsindən ibarətdir. Bu baxımdan ölkə rəhbərliyinin qəbul 

etdiyi sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının başlıca məqsədi - adambaşına düşən real gəlir göstəricisinin 
artımının sürətləndirilməsi hesabına əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir. 

Bu cür kriteriyanın qəbulu makroiqtisadi proqramların qurulması metodologiyasını və inkişaf 
probleminin tədqiqatı üsulunun şərtləndirilməsinə səbəb oldu. Bu vəziyyət makroiqtisadi göstəricilərin təhlil  
və layihələndirilməsində ciddi məhdudiyyətlər qoysa da iqtisadi təhlildə sosial məsələlərə üstünlük verilməsi 
ilə nəticələnir . Qeyd olunan nəticə və baxışlar müasir Azərbaycanın iqtisadi siyasətində nəzərə çarpacaq 
dərəcədə öz əksini tapırmışdır. 
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В статье рассматриваются пути достижения больших успехов нашей республики и ее 

социально-экономического развития. В статье также исследуются теоретические взгляды, положения 
и модели, предлагаемые для развития национальных экономик территорий и государств, близких к 

нашей стране по духовному, пространственному, историческому, географическому, политическому и 
социальному структуру. 

Ключевые слова: критерии экономического развития, модель «центр-провинция», 
экономический рост, иностранные инвестиции, макроэкономические программы. 

 
SUMMARY 

THEORETICAL BASE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Humbataliyeva S.A., Najafova C.M. 

 
The article examines the ways to achieve greater achievements of our republic and its socio-economic 

development. 

The article also examines the theoretical views, provisions and models proposed for the development 
of national economies of territories and states close to our country in terms of spiritual, spatial, historical,  
geographical, political and social structure. 

Key words: economic development criteria, "center-province" model, economic growth, foreign 
investment, macroeconomic programs. 
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Xülasə. İçtimai tərəqqinin ikinci mərhələsini təşkil edən patriarxal ailə bir atadan törəmiş, birgə 

yaşayan (patrilokal məskunlaşma), ümumi əmlaka sahib olan insanlartın birliyi – ailə icmaları olmuşdur. 

Atanın hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra ana xaqanlıgının yerinə patriarxal ailə meydana gəlmişdi. Ailə 
üzvlərinin şəxsi ixtiyarında ancaq az sayda silah, bəzəklər, əmək alətləri olmuşdur. Birgə istehsalat 
nəticəsində əldə olunmuş neymətlərin birgə istifadəsi zəruri və qaçılmaz idi. Ailə ər-arvad və övladlardan 
ibarət olan sosial-içtimai qurumdur. Övladlar həddi-büluda çatanda isə ayri fərdi təsərrüfat sahibi olurdular. 
Ailə icma üzvləri qohumlardan ibarət olaraq eyni zaman bu quruma nigah və övladlıga götürmək yolu ilə 
daxil olmaq mümkün idi. Bəzi xalqlarda (məsələn, serblər) bütün övladlarını itirmiş və qaygısız qalmış 
qocalar qəbul olunurdular. Bunun müqabilində varidatlarını bu ailəyə vəsiyyət edirdilər. 

Açar sözlər: Qafqaz, patriarxal ailə, ailə tərkibi, atanın idarəçiliyi, ümumi istehsal və istehlak, kiçik 
ailə. 
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Şimali Qafqazın türk xalqqlarından biri olan qumukların XIX ə. 1865-1867 illərrdə keçirilmiş kəndli 
islahatından sonra məişətində kiçik ailə əsas rol oynayırdı. Bununla yanaşı bu dövrdə qumuklarda hələ də  
arxaik formalı böyük patriarxal ailələr ya ailə icmaları mövcud olmuşdur. Buna səbəb istifadə olunan 

primitiv texnika və təsərrüfatın yarımnatural xarakteri olmuşdur. Böyük ailənin bütün əmlakı (təsərrüfat  
tikililəri, mal-qara, kənd təsərrüfatı alətləri) və ərzaq məhsulları bütün ailə üzvərinin ümumi istifadəsində 
olurdu. Ailə üzvlərinin əmlakı onlara atalarından, babalarından qalmış mirasdan və ailənin birgə əməyi  
nəticəsində əldə etdikləri əmlakdan ibarət olmuşdu. Kollektiv əmlakla bərabər böyük ailədə şəxsi əmlakın da 
elementləri mövcud olmuşdu. Qadının cehizi onun uşaqlarına çatırdı. Böyük ailə kiçik ailələrə parçalananda  
qadının əmlakı onun ixtiyarında qalırdı [5.258]. Maddi mədəniyyət nümünələrindən biri olan “tavçulu uy”  
uzun, çoxotaqlı yaşayış evlərdə böyük ailələr məskünlaşırdı. Qumuklarda ailə içması bir neçə ad altında 

məlum olmuşdur: “ullu ojak” (böyük ev, oçaq), “ullu xizan” (böyük ailə), “qürəmləşqən qardaşlar” 
(ayrılmamış qardaşlar), “qürəmləşqən oçaqlar” (ayrılmamış evlər, oçaqlar), “cəmləşən qardaşlar” (birləşmiş 
qardaşlar), “çəmləşən uylar” (ümumi evlər). Patriarxal ailə icması bir atadan törəmiş üç-dörd nəsilləri 
birləşdirən qohum qrupu olmuşdur. Böyük ailənin üzvləri (valideynlər və övladlar, qardaşlar, bacılar, 
onların övladları, əmilər, nənə, baba və nəvələr) “bir uyun aqlüsü” (bir ocagın sakinləri) [5.254]. Adətən 
böyük ailənin tərkibində təxminən 25-30 insan olurdu. Ailə üzvlərinin sayının təbii artımı ailə icmasının 
seqmentasiyasına gətirirdi. Ailə başçısının vəfat etməsi nəticəsində də böyük ailələr oğulların başçılıgı 

altında üç, bəzən isə dörd nəsili birləşdirən ailələrə parçalanırdı. Böyük ailəyə baba ya ata, nadir hallarda isə  
ağbirşək qadın başçılıq edirdi. Nadir hallarda müstəsna hal kimi adıqlar, osetinlər, qaraçaylılar, balkarlarda  
böyük ailəyə ağbirçək rəhbərlik edirdi [10,30]. Ailə başçısı - ata bir sıra xüsusiyyətlərə sahib olmalıydı: ən 
yaxşı işçi, böyük təsərrüfat və həyat təçrübəsi olan baçarıqlı təşkilatçı. Ahıl yaşına çatanda, əmək 
qabiliyyətini itirdiyi halda adətən atanın qardaşı ya böyük oğlu əvəz edirdi. Ata ailənin bütün təsərrüfat və 
digər işlərinə rəhbərlik edir, ailə əmlakının tam sahibi sayılrdı, ailəni kənd icmasında təmsil edirdi. Böyük  
ailənin kiçik ailələrə bölünməsi ya evli oğulların təsərrüfatlarının ayrılması ancaq atanın istəyindən asılı 
olurdu. Öz başına ayrılmış oğula heç bir varidat verilmirdi. Varislik qaydaları şəriət və yerli adətlərlə 

nizamlanırdı. Şəriət qaydalarına görə ailə başçısının vəfatından sonra arvadına ailə əmlakının 1/8 hissəsi  
çatırdı, qalan əmlak övladlar arasında bölünürdü. Qardaşlar qızlara nisbətən iki dəfə artıq pay alırdı. Böyük  
qardaşa “mayorat” qanunlarına uygun əlavə olaraq at, silah və bir pay torpaq çatırdı. Adıqlarda qadın ailədə  
kişi varisləri olmayanda əmlak sahibi ola bilərdi. Lakin qadın əmlakını müstəqil idarə edə bilməzdi, atası, 
qardaşı, əri onun himayəçisi olurdu. Qadın hökmran təbəqədən olanda müəyyən imtiyazları var idi. Məsələn,  
balkarlarda əslzadə qadın ata ya ərindən qalan əmlakın çox vaxt sahibi olurdu [44.10]. Böyük ailədə ata 
bəzən məhdudiyyətsiz hakimiyyətə malik idi. Bütün ailə üzvləri ataya tabe olmalı, onun qərarlarını yerinə  

yetirməliydi. Lakin mühüm məsələlərinin həlli zamanı ailənin yaşlı kişiləri və ahıl, təçrübəli qadınlardan  
ibarət ailə məşvərəti qurulurdu. Mühüm təsərrüfat və ailə məsələləri, övladlıga götürmək, ailədən xaric 
etmək və digərələri ailə məşvərətində həllini tapırdı. M.Kovalevski qeyd edir ki, övladlıga götürülmüş hər bir 
kəs dogma oğulla bərabər eyni hüquqlara sahib olurdu eyni zaman atanın hakimiyyəti və ailə üzvlərinin 
nəzarəti altına düşürdü. Övladlıga qəbul etmək mərasimi osetinlərdə xüsusi adətin icrası ilə baş verirdi. Belə  
ki, oğlan ona ana sayılacaq qadının sinəsinə dodaqlarını toxundurmalı idi [7.113]. Qafqazda övladlıga 
götürmək adəti bir neçə səbəbdən icra olunurdu. Ailələr ya nəsillər arasında yer almış qətl yaxud başqa 
cinayətə görə uzun müddətli müharibənin qarşısını almaq üçün. Münaqişəyə son qoyan sülh müəyyən 

şərtlərlə baglanırdı. Cinayəti törətmişin ailəsi zərər çəkmiş tərəfə təzminat ödəməli və bu ailədən bir nəfər 
zərər çəkmişin ailəsinə övladlıga götürülməliydi. Bundan sonra bu şəxsə ölənin adı verilir, onun hüquqları və  
vəzifələrinə sahib olurdu [7.113]. Böyük ailədə ata ailə üzvlərinin davranışına ümumi nəzarət edirdi. O, hər 
bir ailə üzvünü (yaşça böyüklərdən başqa) fiziki cəzaya məruz edə bilərdi. XIX ə. hüquq sənədlərindən 
məlum olur ki, valideynlər öz övladlarına fiziki xəta yetirə bilər, hətta öldürədə bilərdi və ataya qarşı heç bir 
cəza nəzərdə tutulmurdu [4.26]. Qızlar atalarına ancaq ərə gedənə qədər atalarına tabe olurdular [4.199]. 
Ağsaqqal ailə əmlakını qənayətsiz istifadə etdiyi halda ailə məşvərəti onun səlayiyyətlərini əlindən ala 

bilərdi. Beləliklə, patriarxal ailədə atanın hakimiyyəti məhdud idi. Ailədə yaşa və cinsə görə əmək bölgüsü 
var idi. Qumuqlarda ən mühüm işlər (şum, səpin, suvarma, mürəkkəb kənd təsərrüfatı alətlərinin istehsal  
olunması və təmiri) ailənin yaşlı və təcrübəli kişilərə tapşırılırdı. Biçin, xırman, sahələrin alagı və digər işləri  
ailənin bütün kişiləri yerinə yetirirdi. Cavanlar mal-qaraya qulluq edir, odun tədarükü görür, küləş, toplanmış 
məhsulu, yanacag daşıyırdılar. Feodalların təsərrüfatında biyarda ailənin ancaq təcrübəli üzvləri iştirak 
edirdi. Qadınlar çöl işlərinə az cəlb olunurdul, maldarlıq təsərrüfatında onların iştirakı heyvanların sagılması  
və tövlələrin təmizlənməsi ilə məhdudlaşdırılırdı. Onların öhdəsinə yeməyin hazırlanması, geyimlərin tikilişi,  

evin səliqə-səhmanına nəzarət etmək, xalçaçılıq, şalbaflıq, dabbaqçılıqla məşgul olmaq, uşaqları 
tərbiyyələndirmək işləri düşürdü. Osetinlərdə cografi şəraitdən asılı olaraq əmək bölgüsü var idi. Düzəndə 
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yaşayan osetinlərdə kişilər əkinçilik və maldarlıq təsərrüfatının bütün sahələri, ağac və sümük işləmə, odun 
tədarükü ilə məşğul olurdular. Daglıq bölgələrdə kişilərin əksəriyyəti qazanc dalınca geddiklərinə görə 
qadınlar hətta sahələrdən məhsulun toplanması və xırmanda təmizlənməsi ilə məşğul olurdular [10.31]. 
Cinsə görə əmək bölgüsünün qaydalarını pozmaq bütün Qafqaz xalqlarında ədəbsizlik sayılırdı. Kişilər 
qadınların, qadınlar isə kişilərin işlərinə müdaxilə etməməliydilər. Qumuklarda böyük ailədə agbirçək qadın 

– “abay”, “apay”, ulluajay” (nənə) böyük nüfüza malik olan adətən ailə başçısının arvadı olurdu. Agbirçək 
qadınların arasında ev işlərini bölür, ərzaq ehtiyyatını qənayətlə paylaşdırır ailə üzvəri arasında. Yeməyin 
hazırlanması böyük gəlinə tapşırılırdı, süd məhsullarının emalı, suyun daşıması, həyət-bacanın yıgışdirilması 
ilə cavan gəlinlər məşgul olurdular. Cavan qızlar bütün ev işlərində yardlmçı olmalıydılar. Çərkəzi 

geyimlərin, kürklərin, uzunbogaz dəri çəkmələrin biçimi və tikilişini bacaran təcrübəli qadınlar cəmiyyətdə 
nüfuza malık idi. Agbirçək bütün ailə qadınlara nəzarət edir, lazım bildikdə cəzalandırır, bəzi hallarda isə 
onlara fiziki cəza da verirdi. Bəzən ağbirbirək gəlinlərə qarşı zülmkar olurdu. [5.256]. Ailənin kiçik gəlini 
bütün ailə üzvərinə saygı və hörmət göstərməli, ən agır ev işlərin yerinə yetirilməsi ilə sınaga çəkilirdi.  
Birinci övladı, xüsusilə oğlan uşagının dünyaya gəlməsindən sonra onun ailədə mövqeyi bir qədər 
möhkəmlənirdi. Ailə etiketinə uygun gəlin böyüklərn yanında oturmamalı, bikar durmamalı, evdə gedən 
söhbətlərə qarışmamalı, ancaq suala cavab verməli idi. Gəlinlə ailənin yaşlı qadınlarrı və kişiləri arasındaki 
ünsüniyyətə bir il, bəzən daha uzun müddətə yasaqlar qoyulurdu. “Çəkinmə” müddəti başa çatdıqdan sonra  

evin agsaqqalı gəlinə hədiyyə bəxş edib ona danışmaga icazə verirdi. “Çəkinmə” adətləri dörd qrupa bölmək 
olar: ər-arvad və valideynlər və uşaqlar arasında, ər-arvad və onların qohumları arasında. Cavan ər-arvada 
digər ailə üzvləri yanında danışmaq, birgə nahar etmək, küçədə yol gedmək, şənliklərdə iştirak etmək 
qadagan idi. Ər-arvad bir-birlərinin adlarını çagırmazdılar, əvəzində isə “uşaqların atası”, “uşaqların anası”, 
“bizim sahib”, “külfətin başçısı” deyərdilər. Ata və uşaqlar arasında ailə etiketində yasaqlar daha dərin 
təşəkkül tapmışdı. Ata övladlarına münasibətdə sərt olurdu, atalıq hisslərini biruzə vermirdi, ancaq arvadı və 
uşaqları ilə təkbətək qalanda mehriban, qaygıkeş ola bilirdi. Övladlar da valideynlərindən çəkinir, onlara  

daima hörmət, ehtiram və saygı göstərirdilər. Hətta valideynlərinə “ata” və “ana” deyə müraciət etmək yasaq 
idi. [10.39] Ailə məişətində “çəkinmə” adətləri matrilokal nigahdan patrilokal nigaha keçid dövrünə təsadüf 
edir.Ana-qadının müdrükliyi, nəcibliyi qumuqların folklorunda öz əksini tapmişdi. Məsələn, “ananın 
məsləhətinə qulaq asmayan, məqsədinə çatmaz”, “anadan sonra adama ən əziz qohum bacısıdır”. Agbirçək 
əldən-ayaqdan düşəndə ya vəfat edəndə onun funksiyalarını evin böyük gəlini icra edirdi, yəni böyük oğulun  
arvadı. Yaşayış evinin ölçüləri ailə üzvləriin sayından asılı olurdu. Qumuqlarda “tafçulu uy”da ilə başçısı  
otagın başında, onun yanında arvadı – ağbirçək oturardı. Qaraçaylıların evi bir neçə hissədən ibarət omuşdu.  

“Ulu uy, ot uy” adlanan “böyük evdə” böyük ailənin başçısı – ata, onun arvadı və övladları yaşayırdı. Evli 
oğullar isə eyni həyətdə onlar üçün tikilmiş otaqlarda (otoyda) məskünlaşırdılar [9.65]. XIX ə. adıqların 
böyük ailəsi bir həyətdə (une) yaşayan valideynlər, onların evli və subay oğlanları, subay qızlarından ibarət  
olmuşdu; qullar da ailə üzvləri sayılırdı. Çox vaxt ailə 100 nəfərdən ibarət idi. Kabardinlərin böyük ailələri 
çox vaxt 70 nəfərdən ibarət olmuşdu. Ailənin arxaik tipi “une zexes, yəni “evdə birgə yaşayanlar” idi. Belə 
ailələr 25-50 qohumu birləşdiridi. Çeçenlər və inquşların böyük ailələri haqqında ilk məlumatlar hələ XVIII 
ə. təsadüf edir. Ən az üzvü olan böyük ailə 5-10 döyüşkən kişidən ibarət idi. Ailə başçısı – “tsenda”, adətən 
ata olurdu və ailə varidatından istədiyi kimi istifadə edirdi: ailə üzvlərinin razılıgını almadan varidatı satmaq,  

girov qoymaq edə bilərdi. Ailə başçısının salahiyyətlərini əlindən almaq qeyri-mümkün idi. İnquşların böyük 
ailələri 20-40 nəfərdən ibarət olmuşdu, adətən qalalarda məskünlaşırdılar. Aşagı mərtəbədə mal-qara, yuxarı 
mərtəbədə isə ailələr yaşayırdı. Qaraçaylılarda böyük ailələr hər bölgədə mövcud olmuşdur. Ən böyük ailə 
53 nəfərdən ibarət idi. Ata bütün əmlak hüquqlarını əlində cəmləşdirmişdi. Oğlanlarının əlavə gəliri də 
atanın ixtiyarına verilirdi. Ata övladlarının evlənmək məsələsini, bütün ailə mübahisələri və münaqişələrini  
özü həll edirdi. Atanın tələbi ilə oğul günahkar olan arvadını cəzalandırmalı idi [8,93-97]. 

Əmtəə-pul münasibətlərinin və şəxsi mülkiyyətin inkişafı, natural təsərrüfatın dagılması boyük 

ailələləin parçalanması və kiçik ailələrin meydana gəlməsi ilə nəticiləndi. Qumukların ailə məişətində yer 
almış sosial və iqdisadi ziddiyyətlər bu prosesi daha da surətləndirdi. Qardaşların ayrılmış ailələri əvvəlki 
kimi bəzi əmlakdan (dəyirman, bəzən əkin və biçin sahələri, baglar, üzümlüklər) birgə istifadə edirdilər. 
Qardaşlar özlərinə ata evinin həyətində ev tikirdilər. Ata evində isə kiçik qardaş qalırdı və valideynləri ilə 
birgə təsərrüfat aparırdı. Ailə əmlakına ancaq kişilərin ixtiyarı var idi. Ailə başçısı – ata ya babaya əlavə 
əmlak payı düşürdü. Bir neçə nəsildən ibarət olan ailədə əmlak böyük qadaşlar arasında bölünürdü. Qızlara 
cehiz payı ayrılırdı [5.259]. 

Azərbaycanda aparılmış etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, XIX ə. və XX ə. əvvəllərində böyük 
ailələrin qalıqları mövcud olmuşdur. Ümumi torpaq sahibkarlıgı və istifadəsi, təsərrüfat alətlərinin bəsitliyi, 
nəsli əlaqələrinin güclü qalıqlatrının mövcudlugu XX ə. əvvəllərinə qədər ailələrin birgə yaşamasını zəruri  
edirdi. Həmçinin natural təsərrüfatın qalıqları böyuk ailələrin mövcudlugunun səbəblərindən biri 
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olmuşdur.Quba qəzasında yaşayan azərbaycanlılar, ləzgilər, xınalıqlarda XIX ə. bir neçə qardaşın bir evdə  
yaşaması və birgə təsərrüfat apardıqları qeydə alınmışdır. Çar hökümətinin tətbiq etdiyi “tüstü” vergisi 
böyük ailələr üçün əlverişli idi. Yaşayış evlərin adları böyük ailələr haqqında məlumat əldə etmək imkan 
verir. Belə ki, “külfət evi”, “kürsülü ev”, “böyük ev”, tatlarda “kələdərbun”, “dayre”, “kələxanə” və b. Belə  
evlər 5-6 otaqdan ibarət olurdu [6.172]. Ailə başçısı – ağsaqqal, böyük ana, ağadadaş, baba, böyük ata, qoca 

ata, talışlarda – yola dədə (böyük ata), sipriş- ağsaqqal, tatlarda “kələmərdə” (böyük ər), talışlarda “veyə 
xizun”, xınalıqlarda “tsoyçıxidu” adlanırdı [3.200]. Ailə başçısının vəfatından sonra onun əmlakı oğlanlarrı  
arasında bölüşdürülürdü. Əgər qardaşlardan biri dünyasını dəyişmiş olurdusa, onda onun övladları üçün pay 
ayırırdılar. Subay oğullar üçün “ərgənlik” – “toy xərcliyi” payı nəzərdə tutulurdu. Evdəki qızlar – bacılar 
qardaşlara nisbətən iki dəfə az pay alırdılar, əlavə “cehizlik” haqqı da verilirdi. Valideynlər üçün, onların 
dəfn mərasimində xərclənmək ücün “xeyratlıq” adındaayrıca pay nəzərdə tutulurdu [3.204].Ailə başçısının 
vəfatından sonra ailənin başında böyük oğul dururdu. Ona anası, subay və evli qardaşlar, bacıları tabe olurdu. 

Böyük ailələr dagılanda ancaq ev əşyaları, əmək alətləri, mal-qara bölünürdü. Ayrılmış ailələr bir məhəllədə 
məskünlaşırdılar və onlar arasında qohumluq münasibətləri “övlad” ya “sümük əqrabası”. Bu müstəqil ailələr 
təsərrüfat, ictimai və ideoloji birliyi saxlayırdılar [6..178]. Bu birlik “patronimiya” adlanırdı və bütün Qafqaz 
xalqları üçün səciyyəvi olmuşdur. Məhəllə sakinləri birgə xeyir-şərlərində, hətta “qan qisasının” alınmasında 
iştirak edirdilər. Hər məhəllənin ayrı məzarlıgı, piri, məsçidi olurdu. Məhəllə sakinləri böyük ailələr üçün 
səciyyəvi olan endoqam nigahlar baglayırdıar. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı zonalarında XIX-XX əsrlərdə mövcud olmuş patronimik qruplar “tayfa”, 

“nəsil”, “törəmə”, “kök”, “əqrəba”, “toxum”, “yux” (buduqlarda), “şir“ (tatlarda), “kürək”, “tirə”, “arxa”, 
“oymaq”, “şahə”, “şaqqa”, “sümük”, “ocaq” adlanırdılar [3. 205]. Patronimik adların yaranmasına bir sıra 
amilllər təsir göstərmişdir. Yəni böyük ailələr mövcud olarkən ailə başçısının kişi, yaxud qadln olması  
patronimik nəsillərin adlarında (məsələn, eminlər, xatınalılar, məlikli, cəfərli, Mehdiqulular, Mahmudlular,  
Sonalar, Səfərli, Yaqublu, Mələklilər, şəriflilər və b.); yaşadıqları yerin quruluşuna uyğun olaraq (sarı yal, 
çökək məhlə, qarğılı məhlə, orta qışlaqlılar, peykanlı, dərələyəzdilər və s.); Əvvəlki məşğuliyyətləri ilə 

(cindarlar,mollalar, dəmirli, ocaqlı, seyidli, dəlləklər, cəhrəçilər və s.); ləğəblərinə görə (Hacılar, kosalılar,  
ğülməmmədli, koralılar, yerəbaxanlar, bəhlər, dambıllı, kasıblar); milli mənsubiyyətinə görə (kürdlər, tatlar, 
ayrımlar, ovşarlar, qacarlar, həmşərilər və b.); xüsusiyyətlərinə görə (sarılar, korlar, papaqçılar, bozlar, 
bozpapaqlılar, mehrallılar, karlar, cinnilər və b.) [1.36]. Böyük ailənin parçalanması nəticəsində  meydana 
gəlmiş kiçik ailə tərkibinə görə fərqlənirdi. Əgər ailədə üç və daha çox nəsil (baba-nənə, ata-ana və uşaqlar, 
nəvələr) yaşayırsa, belə ailə mürəkkəb ailə adlanır. Ailədə bir (ər-arvad) və iki (ata-ana və uşaqlar) belə ailə 
nuklear ailə sayılır. Evlənmiş oğul valideynləri ilə birlikdə yaşayırsa, nuklear ailə mürəkkəb ailəyə 

çevrilir[1.44]. Müstəqillik illərində azərbaycanlılarrın ailə-məişət həyatında yeni siyasi-sosial-iqtisadi və 
mənəvi münasibətlər formalaşır və getdikcə inkişaf edərək onların ailə-məişət həyatına təsir göstərir. Müasir 
ailə başçısı, ən əvvəl evə və digər əmlaka malik olan hüquqi salahiyyətli şəxsdir. Ata olan yerdə subay ya 
evli oğulun başçılq etdiyi ailələr də vardır. Keçmişdə yalnız atanın qoca oldugu, daha ailəni və təsərrüfatı  
idarə edə bilmədiyi halda belə vaziyyət yaranırdısa, indi həlledici rolu oğulun təhsil səviyyəsi, ailənin 
iqtisadi cəhətdən təmin olunması amili oynayır. Müasir ailələrin xarakterik xüsusiyyəti ailə münasibətlərinin  
demokratikləşməsində əks olunur. Qadınlar həm evin xanımı, fədakar, qaygıkeş ana, vəfalı, sədaqətli həyat 
yoldaşı olmaqla yanaşı, artıq kişilərlə bərabər Azərbaycan cəmiyyətinin iqtisai, sosial, mədəni, ictimai 

həyatında yaxından iştirak edir, müxtəlif sənət sahələrində çalışır, dövlətə və insanlara xeyir gətirirlər. Ailədə 
qadın kişilərlə barabər eyni əmlak hüquqlarına malikdir, sözü keçərli və önəmlidir. 1998-ci il yanvarın 14-də 
zərbaycan prezidentinin fərmanı ilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Respublikada 25-dən 
çox qeyri-dövlət qadın təşkilatı fəaliyyət göstərir. Həkimlərin 70,2%-i, müəllimlərin 67,9%-i qadınlardır 
[2.42]. 

Məqalədə təhlil olunmuş materiallar göstərir ki, Qafqazda boyük ailələrin meydana gəlməsi ata 

nəslinın formalaşması və patrilokal məskünlaşmanın tətbiq olunması ilə baglıdır. İstehsal qüvvələrinin zəif 
inkişafı, əmək alətlərinin bəsitliyi, möhkəm nəsil-ailə münasibətləri böyük ailələrin mövcudlugunu 
əsaslandırırdı. Atanın vahid idarəçiliyi, məhdudiyyətsiz hakimiyyəti, nizamlanmış təsərrüfat böyük ailələrin 
XVIII, XIX və XX ə. 30-cı illərinə qədər inkişaf etməsinə imkan vermişdi. Böyük ailələrin parçalanması  
nəticəsində meydana gəlmiş kiçik ailə XXI əsrin səciyyəvi ailə formasıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Научная статья называется “Форма семьи у народов Кавказа в новое и новейшее время” и 

посвящена исследованию функции большой патриархальной семьи существовавший у осетин, 
кумыков, азербайджанцев, черкесов и других народов региона. В ее состав входили несколько 
поколений, ведущих своё происхождения от одного отца. Члены семьи были связаны производством 
и потреблении необходимом жизненных производствам. Глава семьи обладал имущественные и 

социальными правами, в семье существовало половое и возрастное разделение труда. 
Ключевые слова: Кавказ, патриархальная семья, состав семьи, управление главы семьи, 

совместное производство и потребление, малая семья. 

 
SUMMARY 

 
Present research article dedicates to “The forms of the family in Caucasus on the new and 

contemporary times” researching the function of the big patriarch family which is used have at Osetin, 
Kumik, Azerbaijanian, Cherkes and other people of the same region. In the such family there were joined a 
several generations by alongside originated from the one father. The head of the family possessed the rights 
as the social and as the property’s material resource. 

Key words: Caucasus, patriarchal family, family substance, head administration of family, compatible 
production and consumption, petty family. 
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Artıq 30 ildir ki, Azərbaycan müstəqillik yollarında inamla addımlayır. Söz yox ki, qazanılmış uğurlar  

ulu öndərin ölməz ideyalarından güc alır. Heydər Əliyev deyirdi: "Müstəqilliyi əldə etmək böyük nailiyyət 
olduğu kimi, onu yaşatmaq və əbədi etmək ondan da böyük nailiyyətdir, ondan da çətin bir işdir". 
Müstəqilliyin ilk illlərindən bu yana qazanılmış nailiyyətlər sırasında milli mədəniyyətin inkişafı da 
diqqətdən yayınmamışdır. Mədəniyyət siyasəti tədricən dövlətin prioritetlərindən birinə çevrilməyə başladı.  
Azərbaycan mədəniyyətinin bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunması vacib məsələyə çevrilmişdi.  
Təsadüfi deyil ki, UNESCO və İSESCO ilə əlaqələrin qurulması, sonralar bu əlaqələrin genişlənməsi milli 

mədəniyyətimizin dünyaya açılan pəncərəsi rolunu oynadı. 
Dünya musiqi xəzinəsinin incisi, milli-mədəni irsimizin əsas hissəsini təşkil edən, Azərbaycan xalqının 

milli tanıtma nişanlarından biri olan Muğam sənətinə müstəqilliyimizin son illərində göstərilən diqqət və 
qayğı ən böyük mədəni hadisə sayıla bilər. Bəşəriyyətin şah əsəri sayılan və UNESCO-nun Qeyri-maddi 
mədəni irsin Reprezentativ siyahısına daxil edilmiş Azərbaycan muğamı NASA tərəfindən Voyacer qızıl 
plastinkasına yerləşdirilərək kosmosa göndərilmişdir[1,97-204]. 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən həyata keçirilən “Azərbaycan muğamları” layihəsi çərçivəsində 24 məşhur muğam ustadının 
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ifalarından ibarət “Qarabağ xanəndələri” adlı zəngin musiqi albomu hazırlanıb təqdim edilmişdir. Bu 
layihənin davamı kimi 2008-ci ildə, mütəxəssislər tərəfindən xalqımızın qədim musiqi irsinin qorunması və  
inkişafı yolunda sanballı nəşr kimi dəyərləndirilən “Muğam ensiklopediyası” hazırlanıb nəşr edilmişdir. 
Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm rol oynayan tədbirlərdən biri də 20-25 mart (2009) tarixində Bakıda 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən “Muğam aləmi” Beynəlxalq festivalı olmuşdur. Heydər Əliyev 

Fondu muğam sənətinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilərək dünyaya tanıdılması sahəsində çox 
böyük işlər görmüşdür. 

Müstəqillik illərində mədəni sferanın inkişafı təsviri və dekorativ sənət sahələrindən də yan keçməyib. 
Bu müddət ərzində Azərbaycan təsviri sənətinin tərəqqisi, dünyada təbliği, gənc rəssamların yaradıcılığının 
dəstəklənməsi istiqamətində də bir çox məqsədyönlü işlər görülüb. Ötən on ildə keçirilən respublika və 
beynəlxalq əhəmiyyətli sərgilərin sayı 500-ü ötüb. Bu illərdə Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Almaniya, 

ABŞ, Rusiya, Türkiyə, İran, Fransa, İsveçrə, İtaliya, Niderland, Sloveniya, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Cənubi Koreya, Ukrayna, Moldova, Özbəkistan, Braziliya, Çin, Avstriya, Portuqaliya və s. kimi ölkələrin ən 
nüfuzlu sərgi salonları, muzey və qalereyalarında nümayiş etdirilib. Başqa sahələrdə olduğu kimi, 
ölkələrarası mədəni əlaqələrin inkişafında da informasiya resursları, o cümlədən veb-saytlar mühüm rol 
oynayır. Bu baxımdan 2009- cu il 18 fevral tarixində “Bakı-İslam mədəniyyətinin paytaxtı-2009” 
mədəniyyət ilinin açılışı münasibətilə “www.baku-icc-2009.az” veb-saytı istifadəyə verilmişdir[4]. Saytdan 
istifadə edənlərin dil probleminin aradan qaldırılması məqsədilə saytın portalının 5 dildə – Azərbaycan, 
ingilis, rus, ərəb və fransız dillərində fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulmuşdur. 19 bölmədə 194 mövzunu  

əhatə edən bu sayta “Xəbərlər”, “Online səsvermə”, “Qonaq kitabı”, “Azərbaycan haqqında”, “Abşeron 
yarımadası”, “ Bakı”, “Mədəniyyət”, “Turizm” və digər bölmələr daxil edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki,  
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində, onun beynəlxalq aləmdə tanınmasında veb-saytların mühüm 
rolu olmuşdur. 

Qafqazın və Avropanın ən böyük milli kitabxanalarından biri olan Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsində göstərdiyi xidmətlər əvəzsizdir. Bu baxımdan Azərbaycan 

Prezidentinin sərəncamı ilə Milli Kitabxananın 90 illik yubileyi qeyd edilib və onun maddi-texniki bazası 
möhkəmləndirilərək dünya kitabxanaları səviyyəsinə çıxarılmışdır. Azərbaycan Milli Kitabxanası bir sıra 
layihələr gerçəkləşdirib, dünyanın öncül kitabxanaları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandumlar 
imzalamışdır. Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının, Avrasiya Kitabxanalar Assambleyasının iclasları 
Bakıda keçirilmiş, Milli Kitabxananın təcrübəsində mütərəqqi yeniliklər tətbiq olunub, dünyada ilk olaraq 
gecə-gündüz, ilin bütün fəsillərində, fasiləsiz fəaliyyət göstərən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Milli 
Kitabxananın birgə layihəsi olan "Açıq Kitabxana"-sərbəst mütaliə mərkəzi yaradılmışdır[3]. İnsanların 

ölkəmiz haqqında hərtərəfli məlumat əldə etməsinə şərait yaratmaq məsədilə xarici ölkələrin milli 
kitabxanalarında "Azərbaycan guşələri" təşkil olunub, burada Milli Kitabxananın elektron resurslarından 
onlayn istifadəni təmin edəcək "Virtual oxu zalları"nın yaradılmasına başlanılıb. 

2009-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın Qəbələ şəhərində hər il ənənəvi olaraq keçirilən Qəbələ 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı dövlət müstəqilliyimizin son otuz ili ərzində mədəniyyətimizin dünya 
səviyyəsində tanınması, mədəniyyətlərarası inteqrasiya sahəsində əldə edilən ən mühüm nailiyyətdir. 

Hal-hazırda Mədəniyyət Nazirliyi sistemində 3275 klub müəssisəsi, 4313 kitabxana, 61 mədəniyyət və 

istirahət parkı fəaliyyət göstərir. Xalqımızın mənəvi sərvətlərinin qoruyucusu, tədqiqatçısı və təbliğatçısı 
olan 137 muzey, 27 dövlət şəkil qalereyası və 2 bədii sərgi salonunda əsrin nailiyyətləri öz əksini tapmışdır. 
Bakı Musiqi Akademiyası, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı Xoreoqrafiya Məktəbi, musiqi, 
rəssamlıq texnikumları, 300-ə yaxın uşaq musiqi, rəssamlıq və incəsənət məktəbləri Azərbaycan 
mədəniyyətinin gələcəyini yaşadacaq kadrlar hazırlayır. 2000-ci ildə ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Rəssamlıq 
Akademiyası açılışı oldu. Bu hadisəni yalnız mədəni həyatımız yox, həm də bütövlükdə xalqımız üçün çox 
mühüm addımlardan biri hesab etmək olar. 

XI əsrdə Azərbaycan bir çox beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etmişdir. Bunların ən məşhurları 57-ci 
Avroviziya mahnı müsabiqəsi və dünya tarixində ilk dəfə keçirilən Avropa Oyunlarıdır. 2009-cu il üçün 
Bakı şəhəri və 2018-ci il üçün Naxçıvan şəhəri "İslam mədəniyyətinin paytaxtı" seçilib. Şəki şəhəri 2016-cı 
il üçün "Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı", Gəncə şəhəri isə "Avropa gənclər paytaxtı" seçilib[5]. 

Özünəməxsus inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan kino sənəti xalqımızın mədəni-mənəvi həyatında 
mühüm rol oynamışdır. Kino sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi bu sahənin gələcək 
inkişafının qarantıdır. Müstəqillik illərində kino sahəsinin inkişaf etdirilməsi, bu istiqamətdə fəaliyyətin 

müasir tələblər səviyyəsində qurulması, ayrı-ayrı studiyaların işinin əlaqələndirilməsi və nəzarətin 
gücləndirilməsi istiqamətində də əhəmiyyətli işlər görülüb. Son illər kino peşələri üzrə yüksəkixtisaslı 
kadrların çatışmazlığı nəzərə alınaraq, bir sıra gənclər təhsil almaq üçün nazirlik tərəfindən Rusiya, Türkiyə,  
Kanada və İngiltərəyə göndərilib. 2013-cü ildə Azərbaycan peşəkar teatrının 140 illiyi geniş qeyd 
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olunmuşdur. Milli mədəniyyətimizin qorunması, zənginləşdirilməsi və tərəqqisinə böyük diqqətin nəticəsi  
kimi, teatr, musiqi, təsviri sənət və kino sahəsində xüsusi nailiyyətlər qazanan şəxslərin bədii axtarışlarını 
dəstəkləmək və daha böyük yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırmaq məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
respublikamızda ilk dəfə olaraq 2007-2010-cu illərdə «Zirvə» mükafatı təsis etmişdir. 

Azərbaycan xalqının mədəniyyət tarixində zəngin mənəvi aləmini əks etdirən, onun xarakteri, 

intellekti, dünyagörüşü, estetikası və həyat fəlsəfəsinə xas olan köklü xüsusiyyətlərin təcəssüm tapdığı sənət 
növü xalçaçılıqdır. Qədim tarixə malik Azərbaycan xalça sənətinin yaşadılması və gələcək nəsillərə 
ötürülməsi sahəsində sön illər ərzində bir sıra işlər görülmüşdür. Bunlardan biri 26 avqust 2014-cü il tarixdə 
Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni binasının açılış mərasiminin keçirilməsi oldu. Orijinal üslubda inşa 
olunan bina bükülmüş xalçanı xatırladır. Hazırda muzeyin sərgi və fondlarında 10 mindən çox eksponat və  
əşya saxlanılır. Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından bu günədək Azərbaycan mədəniyyətinin in kişafı 

sahəsində görülmüş işlərin əyani sübutudur ki, bu gün Azərbaycan muğamı, aşıq sənəti, Novruz bayramı, 
Azərbaycan xalçası YUNESKO tərəfindən Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsi Siyahısına daxil 
edilmişdir.YUNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 2014-cü il noyabrın 
26-da keçirilən iclasında Azərbaycan kəlağayı sənəti “Kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti” adı ilə 
YUNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir. 

2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsidə Azərbaycanın şanlı qələbəsindən sonra azad edilmiş 
şəhərlərin bərpası və bölgənin azərbaycanlı əhalisinin geri qaytarılması ("Böyük Qayıdış") üçün işlər 

başladılmışdır. 2021-ci ildə Şuşa şəhəri Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiş, Qarabağ ətrafında 
azad edilmiş bölgələrin bir hissəsini əhatə edən "Şərqi Zəngəzur" ərazi vahidi yaradılmışdır[2]. 
Mədəniyyətimizə, tarixi-mədəni sərvətlərimizin qorunması və bərpasına, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev 
və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın diqqət və qayğısı xalq tərəfindən həmişə rəğbətlə 
qarşılanmaqdadır. Mədəniyyət sahəsində qazanılan nailiyyətlər sübut edir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi  
getdikcə möhkəmləndirilməkdə, respublikamızda demokratik, hüquqi, dünyavi dövlət quruculuğu prosesi  
daha da sürətlə inkişaf etməkdədir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Народ всегда приветствовал внимание и заботу Президента Ильхама Алиева и Первого вице- 
президента Мехрибан Алиевой о нашей культуре, защите и восстановлении наших исторических и 
культурных ценностей. Достижения в области культуры доказывают, что государственная 
независимость Азербайджана укрепляется, процесс построения демократического, правового, 
светского государства в нашей республике развивается еще быстрее. 

Ключевые слова: Азербайджан, независимость, культура, музей, ковер, кино. 

 
SUMMARY 

 
The attention and care of President Ilham Aliyev and First Vice President Mehriban Aliyeva for our 

culture, protection and restoration of our historical and cultural treasures have always been welcomed by 
the people. Achievements in the field of culture prove that the state independence of Azerbaijan is 
strengthening, the process of building a democratic, legal, secular state in our republic is developing even 
faster. 

Key words: Azerbaijan, independence, culture, museum, carpet, cinema 
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Xülasə. “Müstəqillik illərində Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” adlı məqalədə XX əsr 
Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı və böyük nailiyyətləri haqqında məlumat 
verilmişdir. Məqalədə Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsində 
gördüyü böyük işlər geniş şəkildə təsvir olunmuşdur. Həmçinin Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə bir çox mədəniyyət xadimlərinin və incəsənət ustalarının maddi və mənəvi tələbatlarının 

ödənilməsi, onların fəal yaradıcılıqları üçün şəraitlərin yaradılması, o cümlədən ev muzeylərin açılması,  
görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubileylərinin təntənəli tarixi hadisə kimi qeyd edilməsi 
haqqında geniş məlumat verilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə 
göstərdiyi qayğı müstəqil Azərbaycanın mənəvi həyatına güclü təsir göstərmiş və göstərəcəkdir. 

Açar sözlər : Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənət, Heydər Əliyev, rəssamlıq, kino. 

Azərbaycan öz mədəniyyəti, incəsənəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə dünyada tanınmışdır. Xalqımızın 

mili-mənəvi dəyərlərin kökləri çox-çox qədim zamanlara gedib çıxır. XX əsrdə isə xalqımızın mədəni 
həyatında yeni çiçəklənmə dövrü başlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra hər sahədə olduğu kimi, mədəniyyət 
sahəsində də böyük işlər görülmüşdür . XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin bütün sahələrinin sürətli inkişafı 
və böyük nailiyyətləri ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Bu çiçəklənmə dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmışdır. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, 
milli dövlətçiliyin əsasını sağlam düşüncəli mədəniyyət təşkil edir. O deyirdi: “Xalq bir çox xüsusiyyətləri 
ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü 
mədəniyyətdir”.[3,7] 

Məhz ona görədə ulu öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətini və inkişafını  
həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. Elə 
ona görə də mədəni, mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin 

yaranması üçün mümkün olan hər şeyi edirdi. 
Ədəbiyyat, teatr, musiqi, kino, rəssamlıq və bir çox başqa sahələrdə inkişaf və tərəqqi ilk əvvəl 

Azərbaycan dövlətinin onun rəhbəri Heydər Əliyevin diqqət və qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin mili-mənəvi dəyərlərimizə göstərdiyi qayğı müstəqil Azərbaycanın 

mənəvi həyatında əsaslı yüksəlişə səbəb olmuşdur. Heydər Əliyev mədəniyyətə sadəcə qayğı göstərməklə 
kifayətlənmirdi, o, hər bir sənət sahibi ilə məhz o sənətin mahir bilici kimi söhbət edirdi. Heydər Əliyevin 
xidmətləri nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti sözün həqiqi mənasında yüksəliş dövrü keçdi. Azərbaycan 

incəsənətin inkişafına nail olmaq üçün Heydər Əliyev görkəmli bəstəkarların, rəssamların, kino və teatr 
xadimlərinin yubleylərinin dövlət səviyyəsində keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Mədəniyyətin ictimai 
həyatda rolunu mahiyyətini həmişə dəyərləndirdi. 

Mədəniyyət xadimlərini, musiqiçiləri yeni yaradıcılıq axtarışlarına ruhlandırmaq üçün onların əməyini  
yüksək qiymətləndirdi. 

Bu gün Azərbaycanda onlarla sənət adamlarının, yazıçıların, şairlərin, musiqiçilərin, rəssamların, 
memarların ev muzeyləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda ev muzeylərinin yaradılmasının təşəbbüskarı da 
məhz ulu öndər Heydər Əliyevdir. 

Milli-mədəni sərvətlərimizin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində muzeylərin rolunu 
layiqincə qiymətləndirən və yeni-yeni muzeylərin yaradılmasının təşəbbüskarı olan Heydər Əliyev demişdir: 

“Milli ənənələrimizin nə qədər dəyərli olduğunu gələcək nəsillərə çatdırmaq və bu ənənələr əsasında tərbiyə 
etmək üçün muzeylər lazımdır” [1,110]. 

O, mədəniyyət işçilərinə maddi-mənəvi yardım göstərməklə kifayətlənmirdi. Ulu öndər yeni, gözəl 
əsərlərin ərsəyə gəlməsi üçün şərait yaradırdı, müzakirələr aparırdı. 

O, Azərbaycan mədəniyyətin inkişafında yeni bir dövrün əsasını qoymuşdur. Mədəniyyətimizin elə bir 
sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyevin qayğısından bəhrələnməsin. Mədəniyyətimizi milli-mənəvi dəyərlərimizi 
beynəlxalq aləmdə tanıdan Ulu öndər çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycanı sivil dünya ilə inteqrasiyasına, 
iqtisadi siyasi yaxınlaşmasına aparan yol məhz elə mədəni dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsidir. 

Buna görə də xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycanın mədəniyyəti və incəsənəti günləri eyni zamanda  
Azərbaycanda keçirilən tədbirlər yüksək qiymətləndirilirdi. Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini hər zaman 
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diqqət mərkəzində saxlayan Ulu öndər mədəniyyətin hər sahəsinə böyük diqqət və qayğı göstərərək bu gün 
yüksək inkişafında davam etməsinə nail olmuşdur. Ulu öndərin teatr, kitabxanalar, muzeylər, kino istehsalı,  
musiqi sahəsində xidmət göstərən bəstəkar və musiqişunaslar, musiqi xadimlərinə ayırdığı xüsusi diqqət və 
qayğı Azərbaycan xalqının dünya mədəni irsinə öz töhfəsini verməklə nəticələndi. Ümummilli lider Heydər 
Əliyev həmişə söyləyirdi:“Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə inkişaf edəcəkdir”.[2, 58] 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə göstərdiyi qayğı müstəqil Azərbaycanın 
mənəvi həyatında əsaslı yüksəklişə səbəb olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev milli-mənəvi 
dəyərlərimizin qorunmasına, mədəni həyatımızın zənginləşməsinə böyük qayğı ilə yanaşırdı. Bu qayğının 
nəticəsində inkişaf edən Azərbaycan mədəniyyəti sonralar müstəqillik döründə böyük mədəni quruculuq 

işləri üçün zəmin yaratdı. 
Xalqın tarixən formalaşmış yüksək mənəvi-əxlaqi meyarlarını pak və sağlam niyyətlərlə qoruyaraq 

bütövlükdə cəmiyyətin pozitiv ruhda inkişafına təsir göstərmək, onun genetik yaddaşını, tarixi kimliyini, 
milli irs və özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi çətin missiyanın həyata keçirilməsi zərurəti  
ilk növbədə ziyalıların, elm və mədəniyyət xadimlərimizin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Azərbaycan 
Respublikası müstəqillik yolu ilə inamla irəlilədiyi, demokratik, hüquqi, sivil və açıq cəmiyyət qurduğu bir  
vaxtda milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, gənc nəslə aşılanması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək, “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli-mənəvi 

dəyərlərimiz əsasında tərbiyə olunmalıdır”. 
Mənalı ömrünü Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsinə, inkişafına, zənginləşdirilməsinə, 

gənclərin fiziki və mənəvi tərbiyəsinə həsr edən Heydər Əliyev ölkəmizin bütün sahələrində qazandığı  
nailiyyətlərin ilhamçısı və təşkilatçısı olmuşdur. Onun hakimiyyətə gəlişi ilə ölkəmizdə yeni era 
başlanmışdır. Böyük siyasi şəxsiyyət Heydər Əliyev xalqımızın bütün enerjisini özündə təcəssüm etdirən 
dahi idi. Xalqın müdrikliyinə inandığı Heydər Əliyev qətiyyət, cəsarət, iradə, uşaqlara, gənclərə qayğı ilə  
yanaşmağın parlaq nümunəsi olmuşdur. 

Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirilməlidir və biz azərbaycançılığı, 
azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli- mənəvi dəyərlərini adət- ənənələrini yaşatmalıyıq deyən ümummilli 
lider Heydər Əliyevin işıqlı ideyaları bu gündə yaşayır və həyata keçirilir. Unudulmaz Heydər Əliyevin 
Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi qayğı və diqqət heç vaxt yaddan çıxmayacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЕЙДАР АЛИЕВ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУЛЬТУРА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Исмаилова А.И. 

 

В статье «Гейдар Алиев и азербайджанская культура в годы независимости» представлена 
информация о стремительном развитии и больших достижениях всех сфер азербайджанской 
культуры в ХХ веке. В статье подробно описывается большая работа, проделанная великой 
личностью Гейдаром Алиевым в области культуры, как и во всех сферах. Также подробная 
информация об удовлетворении материальных и духовных потребностей многих деятелей культуры 
и художников по инициативе и под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева, 

создании условий для их активного творчества, включая открытие домашних музеев, празднование 
юбилеев выдающихся деятелей культуры и искусства. цифры как торжественное историческое 
событие дано. Забота, проявленная нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым к нашим 
национальным и нравственным ценностям, оказала и будет иметь сильное влияние на духовную 
жизнь независимого Азербайджана. 

Ключевые слова: Азербайджанская культура, искусство, Гейдар Алиев, живопись, кино. 
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SUMMARY 

 

HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJANI CULTURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 

Ismayilova A.I. 

The article "Heydar Aliyev and Azerbaijani culture in the years of independence" provides information 
about the rapid development and great achievements of all areas of Azerbaijani culture in the twentieth 
century. The article describes in detail the great work done by the great personality Heydar Aliyev in the 
field of culture, as in all areas. Also, detailed information on meeting the material and spiritual needs of 
many cultural figures and artists at the initiative and under the leadership of National Leader Heydar Aliyev, 
creating conditions for their active creativity, including the opening of home museums, celebrating the 
anniversaries of prominent cultural and artistic figures as a solemn historical event given. The care shown by 

our national leader Heydar Aliyev to our national and moral values has had and will have a strong impact on 
the spiritual life of independent Azerbaijan. 

Key words: Azerbaijani culture, art, Heydar Aliyev, painting, cinema. 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCDƏ TƏHSİL SİYASƏTİNİN 

ƏSAS PRİNSİPLƏRİ (2003-2008-ci illər) 

İsmayılov Ş.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
shamilismayilov1964@gmail.com 

 
 

Xülasə. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra Avropa və Asiyanın inkişaf etmiş 
ölkələri ilə təhsil əlaqələrinin genişlənməsi üçün real imkanlar açıldı. Xarici ölkələrlə təhsil sahəsindəki  
əlaqələrin qurulması hüquqi-siyasi sənədlər əsasında həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin təcrübəsindən səmərəli şəkildə istifadə etmiş və bundan 
faydalanmışdır. Xarici ölkələrlə təhsil əlaqələrinin həyata keçirilməsində əsasən Azərbaycan Respublikasının  
Təhsil Nazirliyi və Azərbaycanın qabaqcıl ali məktəbləri mühüm rol oynamışdır. Təhsil sahəsində 

əməkdaşlığın müxtəlif formalarından, o cümlədən tələbə mübadiləsi, müştərək tədris planlarının 
hazırlanması və həyata keçirilməsi, tədris mərkəzlərinin açılması, elmi-pedaqoji ezamiyyətlərin təşkil 
olunması və sairə geniş istifadə edilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, xaricdə təhsil, Avropa, təhsil, sərəncam, inteqrasiya 

Azərbaycan təhsili Sovet imperiyasının dağılması və dövlət müstəqilliyimizin bərpa olunmasından 
sonra meydana çıxan yeni sosial-iqtisadi və siyasi mühit şəraitində bir sıra mühüm vəzifələrin 
reallaşdırılması zərurəti ilə üzbəüz qaldı. Sovet dönəmində ali təhsil müəssisələrinin əldə etdiyi nailiyyətləri 
və ənənələri saxlamaq şərtilə yeni dönəmdə ali ixtisas təhsilini qabaqcıl dünya ölkələrinin ali təhsil sisteminə 

uyğunlaşdırmaq, inteqrasiya etdirmək başlıca vəzifə və hədəf nöqtəsi kimi qarşıya qoyuldu və Azərbaycan 
Respublikasının təhsil siyasətinin əsas prinsiplərindən birinə çevrildi. 

Ali məktəblərə qəbul sisteminin dəyişdirilərək test üsuluna keçirilməsi, ikipilləli təhsilin tətbiq 
olunaraq təhsilin bakalavr və nagistratura pillələrinə ayrılması, postsovet erasında dünyanın qabaqcıl təhsil  
quruluşuna malik olan və özünü bu sahədə təsdiq etmiş ölkələrilə bəhs olunan sferada əməkdaşlıq etmək 
aktual vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur. 1999-cu ildən irəli sürülmüş təhsil islahatları layihəsi üzrə 

Azərbaycanda ali təhsil sisteminin cari vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq dövrlər üzrə adekvat  
tədbirlər görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci ilin may ayında Boloniya Konvensiyasına qoşulması ilə milli 
təhsil sisteminin Avropa təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması istiqamətində real addımlar atılmışdır. Bu 
baxımdan ali ixtisas təhsilinin modernizasiyasını sürətləndirmək, Avropa komissiyası və beynəlxalq donor 
fondları tərəfindən maliyyələşdirilən müştərək Avropa layihələrində iştirak etmək, tələbə və müəllimlərin 
Avropa universitetləri ilə akademik mübadiləsini həyata keçirmək imkanları meydana çıxmışdır. 

Boloniya prosesi üzrə həyata keçirilən tədbirlərin birinci mərhələsi olaraq, təhsildə məzmun 
dəyişikliklərinə başlanılmışdır. Bu mərhələdə bakalavr hazırlığının məzmunu xeyli təkmilləşdirilmiş, ali  
təhsil sistemində seçmə fənlərə ayrılan saatların və təcrübəkeçmə müddətinin artırıldığı yeni dövlət 
standartları işlənilib təsdiq edilmiş, yeni attestasiya qaydaları müəyyənləşdirilmişdir. 

mailto:shamilismayilov1964@gmail.com


362  

Buna baxmayaraq, ali təhsil sahəsində mövcud problemlərin həllini tapması, azərbaycanlı gənclərin 
ölkə üçün zəruri ixtisaslar üzrə xaricdə təhsil almaları, ölkənin keyfiyyətli milli kadrlarla təmin olunması  
məqsədilə Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair Dövlət  
Proqramı haqqında” 2006-cı il 19 oktyabr tarixli 1746 №-li sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncama uyğun 
olaraq hazırlanmış və Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 №-li sərəncamla 

təsdiq olunmuş “2007 – 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
Proqramı”nda istedadlı Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsilinin təşkili istiqamətində vahid sistemin 
yaradılması nəzərdə tutulurdu [4]. 

Ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaşdırılması, davamlı inkişafın təmin edilməsi 
baxımından ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlara ehtiyacının ödənilməsi, istedadlı gənclərin 

dünyanın aparıcı ölkələrində təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi prosesinin mütəşəkkilliyi və 
səmərəliliyinin artırılması kimi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün qəbul olunan Dövlət Proqramı 
çərçivəsində aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu: 

1. Gənclərin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil prosesinin (maliyyələşdirilməsi) normativ hüquqi 
bazasının yaradılması; 

2. Gənclərin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil prosesinin (maliyyələşdirilməsi) mexanizmlərinin 
yaradılması; 

3. İxtisas və təhsil proqramları üzrə ölkənin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi; 
4. Ölkənin ehtiyaclarına uyğun olaraq xarici ölkələrin ali məktəblərinin müəyyənləşdirilməsi; 

5. Seçim meyarlarının müəyyənləşdirilməsi; 
6. Xaricdə təhsil alan gənclərin təhsilalma keyfiyyətinin monitorinq və qiymətləndirilməsinin 

aparılması və müvafiq məlumat bazasının yaradılması; 
7. Məzunların potensialından səmərəli istifadə edilməsi mexanizminin yaradılması. 
Dövlət Proqramının icrasına 2007-2008-ci tədris ilində 66 nəfər gəncin xaricdə təhsilinin 

müəyyənləşdirilməsi ilə başlanmışdır [3, s. 10]. Bundan sonra xaricdə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi  

prosesi daha sistemli şəkil aldı və Azərbaycanın xaricdə təhsil siyasətində mühüm dönüş yarandı. Proqrama 
əsasən gənclərimiz dünyanın 14 ölkəsinin 45 ali məktəbinin bakalavr, magistratura və doktorantura 
pillələrində iqtisadiyyat, tibb, ekologiya, kənd təsərrüfatı, İKT, sənaye və digər sahələr üzrə təhsil almağa 
göndərilmişdir. Bu ölkələrin arasında ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Türkiyə, Avstraliya, 
Yaponiya, Cənubi Koreya, İsveç, Niderland, İsveçrə, İspaniya, Çexiya, Kanada kimi ölkələri göstərmək olar 
[1, s. 515]. 

Prezident İlham Əliyevin xaricdə təhsillə bağlı imzaladığı ardıcıl və davamlı sərəncamların nəticəsi 

olaraq Azərbaycan təhsili az bir müddətdə beynəlxalq təhsil məkanında özünəməxsus yerlərdən birini tuta 
bilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31 yanvar 2008-ci il tarixində “Azərbaycan 
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında” imzaladığı sərəncam ali təhsilimizin gələcək inkişafı üçün növbəti mərhələdə yeni və geniş 
imkanlar yaratmışdır [2, s. 17-18]. Xaricdə təhsillə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramının icra olunduğu 
2008-2009-cu tədris ilində xaricdə təhsil almaq hüququ qazanmış tələbələrin sayı artaraq 134 nəfər 
olmuşdur. 

2008-ci il iyunun 19-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Proqramı çərçivəsində ABŞ-la təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzaladı və beynəlxalq təhsil sahəsi üzrə əməkdaşlıq çərçivəsində 11  
tələbəmiz ABŞ-da magistr səviyyəsində təhsil almağa göndərildi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2008-ci 
ildə bağlanmış bu saziş 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Beynəlxalq Təhsil üzrə 
Amerika Şurası arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında bağlanmış sazişin davamı idi. 

Beləliklə, XXI əsrdə aparılan məqsədyönlü islahatlar, həyata keçirilən proqramlar, beynəlxalq 

təşkilatlarla müvafiq sahədə səmərəli əməkdaşlıq onu deməyə əsas verir ki, müasir Azərbaycan təhsili 
özünün zəngin ənənələrinə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və 
İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi strateji kursla inkişaf edir. 
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РЕЗЮМЕ 
 

После восстановления государственной независимости Азербайджана открылись реальные 
возможности для расширения образовательных связей с развитыми странами Европы и Азии. 

Установление отношений с зарубежными странами в области образования осуществлялось на 
основании правовых и политических документов. Азербайджанская Республика эффективно 
использовала и извлекла выгоду из опыта стран, с которыми она сотрудничает в области 
образования. Министерство образования Азербайджанской Республики и ведущие университеты 
Азербайджана сыграли важную роль в налаживании образовательных связей с зарубежными 
странами. Широко используются различные формы сотрудничества в области образования, включая 
обмен студентами, разработку и внедрение совместных учебных программ, открытие учебных 

центров, организацию научно-педагогических поездок и т. Д. 
Ключевые слова: Азербайджан, образование за рубежом, Европа, образование, порядок, 

интеграция. 

SUMMARY 

 
After the restoration of Azerbaijan's state independence, real opportunities have opened up for the 

expansion of educational ties with developed countries in Europe and Asia. The establishment of relations 
with foreign countries in the field of education was carried out on the basis of legal and political documents.  
The Republic of Azerbaijan has effectively used and benefited from the experience of the countries with 
which it cooperates in the field of education. The Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan and 
the leading universities of Azerbaijan have played an important role in the implementation of educational 
relations with foreign countries. Various forms of cooperation in the field of education have been widely 

used, including student exchange, development and implementation of joint curricula, opening of training 
centers, organization of scientific and pedagogical trips, etc. 

Key words: Azerbaijan, education abroad, Europe, education, order, integration 
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Xülasə. Mənəvi dünyası zəngin olan Azərbaycan xalqı, onun görkəmli mədəniyyət xadimləri nəinki 
ölkəmizin, dünyanın mədəniyyət tarixində layiqli yer tutan sənət abidələri yaratmışlar. Ölkəmizin 1991-ci 

ildə müstəqillik əldə etməsi mədəniyyət xadimlərimizin azad, sərbəst yaradıcılıq diapazonunu genişləndirdi. 
Milli dövlətimizin onlara maddi-mənəvi dəstəyi gücləndi. Mədəniyyətin bütün sahələrində, xüsusən 
memarlıq və heykəltaraşlıq sahəsində yeni əsərlər yaradıldı.Göstərilən məqalədə bu barədə danışılır. 

Açar sözlər: müstəqillik, abidə, heykəl, memarlıq, görkəmli 

Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində respublikamızın şəhər və qəsəbələri “Monumenal kommunist 

təbliğatı”na xidmət edən heykəl və abidələrdən təmizləndi. Çunki, bu heykəl və abidələrin çoxu əlləri 
xalqımızın qanına batmış, ölkəmizə düşmən olan şəxslərə, müstəmləkiçilərə və onlara xidmət edən şəxslərə 
qoyulmuşdu. 

Müstəqillik illərində mədəniyyətimzin sürətli inkişaf edən sahələrindən biri arxitektura,memarlıq və 
heykəltəraşlıq olmuşdur.Ümummilli lider Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə (1993-2003) ölkəmizdə 
böyük abadlıq-quruculuq işləri başlandı. Xalqımızın görkəmli şəxsiyyətlərinin, Vətənimizin azadlıq və 
müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış siyasi xadimlərin, qəhrəmanların xatirəsi əbədiləşdirildi.Bu proses 

indi də onun siyasi varisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. 
Dağüstü parkda Şəhidlər Xiyabanı salındı. Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə 

burada şəhidlərə 21 metr hündürlüyü olan möhtəşəm bir abidə və əbədi məşəl (müəllifləri Ö.Eldarov, E,  
Qasımzadə, A.Abdullayev və H.Vəliyev) qoyuldu[1,469] 
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Bakı şəhərində Hüseyn Cavidin (1994-cü il, heykəltaraş Ö.Eldarov), Şah İsmayıl Xətainin (1993-cü il, 
heykəltəraşlar İ.Zeynalov və Z.Mehdiyev), akademik Yusif Məmmədəliyevin (1998-ci il, heykəltəraş 
A.Ələsgərov), Xızıda Cəfər Cabbarlının (1999-cu il heykəltəraş C.Qaryağdı) yüksək bədii dəyərli heykəlləri 
ucaldıldı[ 1,469] 

1996-cı ildə Naxçıvanda möhtəşəm Hüseyn Cavid məqbərəsi (heykəltraş Ö.Eldarov və P.Əliyev) 

tikildi [1,469][ 
Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş məşhur “Elegiya” 

poetik heykəltəraşlıq abidəsi (1997-ci il, heykəltaraş Ö.Eldarov) ucaldıldı [ 1,469] 
Müstəqillik illərində Azərbaycanın kənd, qəsəbə, rayon mərkəzləri, şəhərlərimizin, həmçinin paytaxt 

Bakının siması gözəlləşmişdir. Bakıda böyük quruculuq işləri aparılır. Tarixi, qədim binalar şəhərə gözəllik  

verir. Eyni zamanda şəhərin müasir meqapolisə çevrilməsi də sürətlə gedir. Bu iki istiqamət arasında heç bir 
ziddiyyət yoxdur. Həm müasir binalar, həm də qədim Bakı bir-birini tamamlayır. 

Əsrimizin əvvəllərində Bakıda Ağ şəhər,Bayraq meydanı(2007-2010),Bakı Alov Qüllələri(2007- 
2013),Beynəlxalq Muğam Mərkəzi(2005-2008),Heydər Əliyev Mərkəzi(2007-2012),Milli Gimnastika 
Arenası,Milli Olimpiya Stadionu(2011-2015),Xalça Muzeyinin Müasir binası(2008-2014),Socar-ın yeni 
binası(2010-2018),Dövlət Neft Fondunun yeni inzibati binası(2007),Bakı Su İdmanı Mərkəzi,Bakı Kristal 
Zalı(2012),H.Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı,Füzuli Hava Limanı ( 6 sentyabr 2021) və s.quruldu[2] 

XXI əsr Azərbaycan memarlığının əzəmətli tikililərdən biri Bakıda inşa edilmiş Ümummilli lider 

Heydər Əliyev Mərkəzinin binasıdır. Binanın inşasına 2007-ci ildə başlanmış və bina 2012-ci il mayın 10-da 
istifadəyə verilmişdir [3] 

2014-cü ilin iyunun 30-da London Dizayn Muzeyində 2014-cü il üzrə İncəsənət sahəsində qaliblərin 
mükafatlandırılması mərasimini keçirilib. Bakının müasir simvollarından olan Heydər Əliyev Mərkəzi 
arxitektura sahəsində qalib elan olunmuşdur. Mərasimdə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Leyla Əliyeva 
da iştirak edib. Heydər Əliyev Mərkəzinin layihəsinin müəllifi, dünya şöhrətli memar xanım Zəhra 

Hadiddir[3] Bu layihəyə görə müzeyin mükafatına o layiq görülmüşdür. 
2007-ci ildı Quba şəhərində tikinti məqsədi ilə aparılan qazıntı zamanı təsadüfən aşkar edilmiş kütləvi 

məzarlıq 1918-ci ilin mayında bolşevik adı altında quldur erməni dəstələri tərəfindən törədilmiş Qubanın 
müsəlman əhalisinin soyqırımının əyani sübutu olmuşdur. Bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması  
Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin milli yaddaşının qorunması və soyqırım qurbanlarının xatirəsini 
əbədiləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 30 dekabr 2009-cu il tarixli 
sərəncamı ilə Quba şəhərində“Soyqırım Memorial Kompleksi”nin yaradılmasına qərar vermişdir. Memorial 

Kompleksi 2012-2013-cü illərdə Quba şəhərində Qudyalçayın sol sahilində, keçmiş stadion ərazisində inşa 
edilmiş və 2013-cü il sentyabrın 18-də açılmışdır. Kompleksin ümumi sahəsi 3,5 hektardır və 5 hissədən 
ibarətdir. Azərbaycanda ilk dəfə Memorial Kompleksi Quba şəhərində yaradılmışdır. Kompleksin tərtibatı 
çox təsirlidir, memarlığı çox böyük rəmzi məna daşıyır. Bir sözlə burada nümayiş etdirilən eksponatlar bizim 
tariximizi göstərir. 

Kompleks hissələri: I. Xatirə- Abidə (aşkarlanan məzarlıqdan çıxan insan sümüklərinin dəfn olunduğu 
yer). II. Simvolik məzarlıq. III. Soyqırım muzeyi. IV. Bayraq meydanı. V. İnformasiya Mərkəzi [4] 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva 

Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba “Soyqırım Memorial Kompleksi”nin açılışında iştirak 
etmişlər. Prezident İlham Əliyev çıxışında demişdir: “Burada həlak olmuş insanlar müxtəlif dinlərin, 
müxtəlif millətlərin nümayəndələridir. Onların ermənilər üçün bir günahı var idi ki, onlar erməni 
millətindən deyildilər” [6] 

2014-cü ildə Bakıda “Heydər Məscidi” istifadəyə verilmişdir. Məscidin 4 minarəsi, 5000-7000 nəfərin 
eyni vaxtda ibadətinə imkan verən ibadət salonları vardır [6] 

Sovet dövründə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə xalqımızın görkəmli şəxsiyyətlərinin şərəfinə 

abidələr ucaldılmışdır. Bu gun də bu siyasəti onun siyasi varisi Respublika Prezidenti İlham Əliyev davam 
etdirir. Bu abidələr nümayiş etdirir ki, Azərbaycan xalqı nə qədər böyük, nə qədər   istedadlı xalqdır, nə 
qədər böyük tarixi şəxsiyyətlərimiz olmuşdur. Onların həyatı, əməlləri xalqa bağlılığı bizim üçün bir 
örnəkdir. Gənc nəsli də onlara məxsus müsbət nümunələr əsasında tərbiyə etmək vacibdir. 

Bakı şəhərində 2005-çi ilin mayın 10-da zəmanəsinin böyük siyasətçilərindən olan Ümumilli lideri 
Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsinin(heykəltəraşlar Mixail Noqin,Salavat Şorlanov)açılışı oldu.Heykəlin 
hündürlüyü 5,2 metrdir.Heykəl müasir dövrün ən gözəl monumental heykəltəraşlıq nümunələrindən sayilir 

[3] 
Respublika Prezidenti İlham Əliyev 2009-cu ilin dekabrın 3-də və 2010-cu il dekabrın 3-də və 2010-cu 

il dekabrın 24-də xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin ucaldılması ilə bağlı iki dəfə sərəncam 
imzalamışdır. Bakıda Azadlıq və Vaqif prospektlərininkəsişməsində qəhrəmanın abidəsi qoyuldu (2012). 



365  

Abidənin müəllifi Azərbaycan xalq Rəssamı, SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü, SSRİ və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət mükafatları laureatları Tokay Məmmədovdur .Abidənin yerdən hündürlüyü  
23 metrdir, Koroğlunun Qıratın belində əzəmətli abidəsi Ukraynada bürüncdən tökülmüşdür[5] 

Bakıda görkəmli memar Zivər bəy Əhmədbəyova(2011),bəstəkar və musiqiçilər: F.Əmirova 

(2011),Q.Qarayeva(2014),Niyaziyə(2017) də heykəllər qoyuldu. 
2008-ci il iyunun 30-da Bakı şəhərinin Azadlıq prospektində görkəmli Ukrayna şairi Taras 

Şevçenkonun abidəsinin açılışı olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti 
Viktor Yuşşenko mərasimdə iştirak etmişlər. Ukrayna xalqının böyük oğlu Taras Şevçenko həm dahi şair, 
həm istedadlı rəssam, həm də çox fəal ictimai xadim idi. Taras Şevçenkonun heykəlinin Bakıda Azadlıq 

prospektində qoyulmasının dərin mənası var. Milli azadlıq   uğrunda mübarizə onun həyat və fəaliyyətinin 
çox önəmli tərkib hissəsi idi. Azərbaycanda T. Şevçenkonun xatirəsinə çox böyük hörmət var. Onun demək 
olar ki, bütün əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir [ 8] 

2019-cu il mayın 31-də Bakı şəhərində,Səbayıl rayonunun qədim məhəllələrindən birində- Polşa 
memarları küçəsində binaların birində vaxtı ilə şəhərimizdə yaraşıqlı binaların memarı olmuş polşalı 
memarlar: İ. Qoslavski,K.Skureviç,İ.Ploşko,Y. Skibinski adları həkk olunmuş xatirə lövhəsi və onların 
memarı olduqları bir neçə binaın daşdan yonulmuş şəkilləri vurulmuşdur.Lövhənin açılışında Polşa 
Respublikasının Prezidenti Anjey Duda və Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti İlham Əliyev iştirak 

etmişdir[7] 
Bu faktlar xalqımızın beynəlmiləl ruhunu və qədirbilənliyini sübut edir 
1992-ci ilin mayın 8-də erməni-rus hərbi qüvvələri doğma Şuşanı işğal etdi.Erməni vandalları şəhərin 

mədəniyyət abidələrini viranə qoydu.Şair Vaqifin məqbərəsi dağıdıldı.Şairə Xurşidbanu Natəvanın,dahi 
musiqiçilər Üzeyir Hacıbəylinin,Bülbülün büstləri atəşə tutuldu.Sonra bu güllələnmiş heykəlləri Gürcüstanda  
metal qırıntisi yığana satdılar.Respublika Prezidenti H.Əliyev həmin heykəlləri satın aldırdı,Bakıya 
gətizdirdi.Mill İncəsənət Muzeyinin bağçasına qoydurdu.Natəvanın baş barmağı yox idi,Üzeyir bəyin eynəyi 
sındirilmışdı,atəşdən Bülbülün tunc alnı qabarmışdı.Şuşa işğaldan azad olduqdan sonra büstlər doğma 

şəhərdə,əvvəlki yerlərinə qoyuldu. 
Hal-hazırda memarlarımız,heykəltəraşlarımız 44 günlk Vətən müharibəsində ordumuzun, 

əsgərlərimizin qəhrəmanlığını əbədiləşdirmək üçün müxtəlif səpkili əsərlər yaradırlar.Bakıda Qənimətlər 
parkı, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində və Bakının Qala kəndində Dəmir yumruq abidələri 
,müharibənin yeganə qadın qəhrəmanı Arəstə Baxışovanın büstü buna sübutdur. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПАМЯТНИКИ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ 

Каримов З.Х. 

АГПУ 
 

Азербайджанский народ, духовный мир которого богат, и его выдающиеся деятели культуры 
создали не только памятники искусства, которые занимают достойное место в истории культуры 

нашей страны и мира. Независимость нашей страны в 1991 году расширила диапазон свободного и 
творческого творчества наших деятелей культуры. Материальная и моральная поддержка им со 
стороны нашего национального государства усилилась. Создавались новые произведения во всех 
сферах культуры, особенно в области архитектуры и скульптуры. 

Ключевые слова: независимость, памятник, статуя, архитектура, выдающийся 
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SUMMARY 

MONUMENTS OF THE INDEPENDENCE PERIOD 

Karimov Z.H. 

Azerbaijan State Pedagogical University 
 

The people of Azerbaijan, whose spiritual world is rich, and its prominent cultural figures have created 

not only monuments of art that have a worthy place in the cultural history of our country and the world. The 
independence of our country in 1991 has expanded the range of free and creative creativity of our cultural 
figures. The material and moral support of our national state to them has strengthened. New works were  
created in all spheres of culture, especially in the field of architecture and sculpture. 
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Для интенсивного развития культуры, формирования национальной идеологии, а также 
расширения международных связей послужило восстановление в Азербайджане государственной 
независимости. Начиная с середины 1992 г. начинает свою деятельность «Постоянный Совет 

министров культуры тюркоязычных стран», а в 1993 г. - его исполнительный орган - «ТЮРКСОЙ». 
Меморандум о сотрудничестве с ЮНЕСКО был подписан Азербайджаном в 1996 году, а уже в 1997 
г. Азербайджан подключился к Европейской Конвенции по культуре. Азербайджано-Турецкий Вакф 
Дружбы был создан в 1996 году, а Азербайджанский Центр Ататюрка был открыт в 2001 году. 

Для укрепления и совершенствования азербайджанского языка, как государственного, 18 июля 
2001 года Президентом Гейдар Алиевым был издал Указ «О совершенствовании применения 
государственного языка». [1] 

В сентябре 2002 года был принят «Закон о государственном языке в Азербайджанской 
Республике», который вступил в законную силу 2 января 2003 года Распоряжением Президента 
Республики. Закон об азербайджанской письменности на основе латинской графики был принят 24 
декабря 1991 года. Следует отметить, что Указом Президента Гейдара Алиева от 18 июня 2001 года с 
1 августа 2001 года вступил в силу полный переход на латинскую графику. И этот же день был 
объявлен Днем Азербайджанского алфавита и языка [2]. В этот период были проведены реформы в 
образовании: создавались вузовские учебные и новые школьные программы, открывались лицеи, 
колледжи и гимназии. 

В 2001 году в республике действовали общеобразовательные школы, интернаты, высшие 
учебные заведения (государственные и частные), средне специальные учебные заведения, 
профессиональные училища. В Азербайджане получали образование иностранные студенты. Начиная 
с 1993/1994 учебного года в Азербайджане начался переход на систему бакалавриата и магистратуры.  
Несмотря на все трудности, которые было в то время в Азербайджане продолжала развиваться и 
наука. После возвращения Гейдара Алиева к власти повысилась заработная платы у научных 
работников, забота и внимание к их творческому труду способствовали прекращению оттока 

интеллектуальных сил за рубеж. Академия наук Азербайджанской республики специальным 
Постановлением была переименована в Национальную Академию наук Азербайджана. В эти годы  
были изданы «История Азербайджана» в 7-ми томах, «Энциклопедия Узеира Гаджибейли», 
двухтомная «Энциклопедия Китаб-и Дедем Горгуд»,а также монографические исследования в 
области истории, этнографии, археологии, литературы, языкознания, философии, экономики  и т.д. 
Знаменательным годом стал 1996 год, где по инициативе Гейдара Алиева в области литературы была  
учреждена международная премия имени Физули, а в 1997 года было отмечено 1300-летие одного из 

важнейших мировых литературных памятников - героического эпоса «Китаби Дедем Горгуд». 9-10 
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ноября 2001 года по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики в Баку прошел I 
Всемирный съезд азербайджанцев мира, где участвовали 560 делегатов из 37 стран мира, и там же 
был учрежден «Координационный Совет азербайджанцев мира». При содействии этого Совета во 
многих странах мира были созданы представительства Азербайджана [3]. 

Для развития средств массовой информации в республике появились благоприятные условия 

стали издаваться более 200 газет разной политической направленности в эфире появились частные 
радиостанции и телеканалы. В этот период получило развитие архитектура, литература, искусство. 

Стали популярны такие высокохудожественные произведения как «Мой умерший мир» 
Исмаила Шыхлы, «Номер в отеле» Анара, «Правитель и его дочь» Ильяса Эфендиева, «Ах Париж, 
Париж» Эльчина, «Ад» Исы Гусейнова. Признание На международных кинофестивалях получили 
призвание картины азербайджанских авторов «Весельчак», «Француз», «Все будет хорошо» Вагифа  

Мустафазаде, «Летучая мышь» Аяза Салаева, «Полезное с приятным» Расима Оджагова, «Чужое 
время» Ниязи Мехтиева и другие. Кинофестиваль Восток-Запад прошел в Баку 2002 году, 
получивший статус традиционного. Были открыты памятники Гусейну Джавиду в 1994 году, Шах  
Исмаилу Хатаи в 1993 году, академику Юсифу Мамедалиеву и т.д. В 1998 году на Аллее Шехидов 
воздвигнут величественный памятник в честь жертв «Кровавого января» 1990 года. [4] Следует 
отметить 2002 году, в городе Санкт-Петербурге открылся памятник гению азербайджанской поэзии 
Низами Гянджеви. Автором проекта бы Феликс Романовский, а скульптором Геруш Бабаев. [ 5 ]. 

Подъем азербайджанского спорта начался со второй половины 90-ых годов. Важнейшую роль 

в укреплении материально-технической базы и организации массовости спортивного движения в 
республике сыграл Олимпийский Комитет, президентом которого по сей день является нынешний  
глава государства Ильхам Алиев. С конца XX века азербайджанские студенты стали успешно 
выступать во многих спортивных соревнованиях а заложенные уже в те годы основы для развития 
спорта в республике дали плоды на Олимпийских играх, где наши спортсмены добились больших 
результатов. Следует отметить, что за последние годы в Азербайджане было построено и 

отремонтированы сотни школ. Если раньше на 1000 школьников приходился   только 1 компьютер, 
то в настоящее время компьютером пользуется каждый ученик школы. Утвержденной Президентом 
Азербайджанской Республики Государственной программой наши студенты были направлены на 
учебу в 45 ведущих высших учебных заведениях мира. Это все говорит о безусловной интеграции 
образования в Азербайджане в европейскую систему образования. С этой точки зрения важным 
является Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 января 2008  
года "О некоторых мерах, связанных с интеграцией высших учебных заведений Азербайджанской  

Республики в пространство высшего образования Европы", в котором подчеркивается, что вхождение 
Азербайджана в состав Совета Европы с 2001 года и подписание Азербайджанской Республикой 
Болонской декларации, принятой министерствами образования европейских стран, явилось важным 
шагом в направлении интеграции высших учебных заведений нашей страны в европейскую систему 
образования [6]. 

Азербайджан по развитию информационных технологий среди стран СНГ находится в числе  

лидирующих республик. Подготовленный Всемирным экономическим форумом на 2007-2008 годы 
об «Отчете о глобальном развитии информационных технологий» Азербайджан занимает 
лидирующее место среди передовых стран мира. Для целей нефтехимической промышленности 
развивается не только отдельные лаборатории но и развитие продолжается областях естественных и 
гуманитарных наук. Большой интерес и внимание оказывается по сохранению культурного наследия 
народа и в связи с этим Распоряжения Президента "Об издании Азербайджанской Национальной  
Энциклопедии" и "Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской 

графикой" (12 января 2004 г.), личное руководство изданием Национальной Энциклопедии и 
подписанные в связи с этим документы, предусматривающие дополнительные надбавки за учёную 
степень, многократное повышение стипендий студентов, магистров и аспирантов [7]. Новые здания 
Международного центра мугама было построена при поддержке государства в 2008 году. Были 
проведены капитальные реконструкции и реставрационные работы в зданиях Дворца Гейдара 
Алиева, Академического национального драматического театра, Русского государственного 
драматического театра и Театра юного зрителя, Азербайджанского государственного музея искусств,  

Национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундова, Бакинского государственного цирка и других 
многочисленных учреждений культуры. 

Город Баку был объявлен в 2009 году объявлен «Столицей исламской культуры», а в мае 2004 
года состоялось открытие Фонда Гейдара Алиева. Фонд Гейдара Алиева был создан с целью 
изучения и пропаганды богатого общественно-политического наследия общенационального лидера Г. 
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Алиева. По настоящее время развитию образования и культуры в Азербайджане проявляет президент  
Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева. По ее личной инициативе   стране   за последние 
годы построены и капитально отремонтированы школы. Все школы оснащены современным 
оборудованием. Фонд Гейдара Алиева проявляет большую заботу интернатам и детским домам. 

Следует отметить, что в августе 2004 года распоряжением Кабинета Министров Азербайджанской  

Республики № 181 была утверждена "Государственная программа развития физической культуры и 
спорта в Азербайджанской Республике в 2004-2008 гг." В указанные годы во всех регионах 
Азербайджана были построены современные олимпийские спортивные комплексы [8]. 

Спортивная делегация Азербайджана с 13 по 29 августа 2004 года приняла участие в XXVIII 
летних Олимпийских Играх. На этих играх азербайджанские спортсмены среди 202 государств 

заняли 37 место. Следует отметить участие азербайджанских спортсменов 17-28 сентября на XII 
Паролимпийских играх, где наши спортсмены получили золотые, серебряную и бронзовую медали. 
XXIX Олимпиада в Пекине наши спортсмены после успешных выступлений завоевали одну золотую,  
две серебряные и четыре бронзовых медали, а на XIII Паролимпийских играх завоевали наибольшее  
по сравнению с предыдущими олимпиадами количество медалей. 

Надо отметить, что кроме олимпийских видов, большая работа ведется и в области развития 
национальных видов спорта, любимых азербайджанским народом. В этом плане проводимая каждый  
год, ставшая уже традиционной Республиканская Спартакиада по национальным видам спорта 

закладывает основы массовости спорта среди населения. 
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XÜLASƏ 

 

Təqdim olunan məqalə Müstəqillik illərində mədəniyyətin, elmin, idmanın inkişafına həsr olunub. 

Məqalədə qeyd olunur ki, müstəqillik əldə olunandan sonra Azərbaycan elm, mədəniyyət və idman sahəsində 
xarici ölkələrlə beynəlxalq əlaqələr yaratdı. Nümünə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 1997 –ci ildə 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət sahəsi üzrə Avropa Konvensiyasına qoşuldu, 2001-ci idə 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaradıldı. 2002-ci ildə “ Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında 
Qanun” qəbul olundu. Qeyd olunan dövrdə Azərbaycan təhsil sahəsində bir sıra yeniliklərə nail oldu. 
1993/1994-cü illərdə Azərbaycanın Ali təhsil ocaqları bakalvriat və maqistratura təhsil pilləsinə qoşuldu. 
Təhsillə yanaşı Azərbaycan elminin inkişafına dövlət tərəfindən böyük bir dəstək oldu. Çətinliklərə 

baxmayaraq elmin bütün sahələrində azərbaycan alımləri uğurlar qazandı. Azərbaycan Respublikasının 
Elmlər Akademiyası Milli Elmlər Akademiyası adlandırıldı. 90-cı iilərin ortalarından başlayaraq idman 
sahəsində Azərbaycan uğurlar əldə etdi. Uğurların qazanılması Olimpiya Komitəsinin adı ilə bağlıdı. Xarici 
ölkələrdə keçirilən idman yarışlarında Azərbaycan idmançıları uğurla iştirak edərək qızıl, gümüş və bürünc 
medallar əldə etdilər. 
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SUMMARY 

 

The article is dedicated to the development of culture, science and sports during the years of 
independence. The article notes that after gaining independence, Azerbaijan has established international 

relations with foreign countries in the field of science, culture and sports. As an example, it should be noted 
that in 1997 the Republic of Azerbaijan joined the European Convention on Culture, and in 2001 the Ataturk 
Center was established in Azerbaijan. In 2002, the "Law on the State Language in the Republic of 
Azerbaijan" was adopted. During this period, Azerbaijan has achieved a number of innovations in the field of 
education. In 1993/1994, higher education institutions in Azerbaijan began the transition to bachelor's and  
master's degrees. Along with education, Azerbaijan has been a great state support for the development of  
science. Despite all the difficulties, Azerbaijani scientists have succeeded in all areas of science. The 
Academy of Sciences of the Republic of Azerbaijan was renamed the National Academy of Sciences. Since 

the mid-1990s, Azerbaijan has achieved success in sports. The success was due to the name of the Olympic 
Committee. Azerbaijani athletes successfully participated in sports competitions abroad and won gold, silver 
and bronze medals. 

 

 

TARİX DƏRSLƏRİNDƏ FƏAL VƏ ƏNƏNƏVİ TƏLİMİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

Qasımova R.C. 

Cəbrayıl rayon 22 saylı məktəb 

 
 

Xülasə. Tezisdə sovet rejimi dövründə təhsil sisteminin ideologiyaya xidmət etməsi, Azərbaycanın 
müstəqillik əldə etməsindən sonra təhsil sahəsində islahatların həyata keçirilməsi, ənənəvi təhsil və onun  

icrasında müəllimin və şagirdin yeri və rolu, dərsliklərin təkmilləşdirilməsi, tədqiqatçı-metodistlərin və 
pedaqoqların araşdırmalarında fəal (interaktiv) təlim ilə keçirilən dərslərdə qazanılan biliklər və həmin 
biliklərin uzun müddət şagirdlərin yaddaşında qalması səbəblərindən, fəal interaktiv təlimin üsullarından,  
ənənəvi təlim prosesində biliklərin praktikaya tətbiqində mövcud olan problemlərdən, təlimin texnoloji 
quruluşu və müasir dövrdə yeni təlimin bir sıra üstünlüklərindən bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: ənənəvi təlim, müəllim, şagird,fəal təlim, fənn kurikulumu, şagirdlərə idrak müstəqilliyi, 

təlimin metodları. 

Sovet rejimi dövründə digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemi də dünya təhsil sistemindən təcrid  
edilmişdir. Nəticədə sovet ideologiyasına əsaslanan vahid təhsil sistemi mövcud idi. Azərbaycan müstəqillik 
əldə etdikdən sonra aparılan təhsil islahatlarının əsas məqsədi təhsilin keyfiyyətcə yüksəldilməsinə xidmət  
edir. Ona görə də şagirdlərin məntiq, sərbəst düşüncə, yaradıcı fəaliyyət, mühakimə yürütmək, başqalarının 

fikrinə qarşı öz rəyini bildirmək, onu müdafiə etmək, qərar qəbul etmək kimi bacarıqlar tələb olunur. Bu da 
cəmiyyətin həyatında fəal iştirak edə bilən kamil vətəndaş yetişdirmək deməkdir. Ənənəvi dərs, şagirdə hazır 
biliklər vermək və s. kimi anlayışlar artıq keçmişdə qalmışdır. Əslində şagirdlər özləri daima yeniliklər 
axtarışında olmalı, özlərini inkişaf etdirməlidirlər. 

Müasir təlimdə müəllim tarix fənn kurrikulumunun məzmun xəttlərini və standartlarını öyrəniləcək  
mövzuya uyğun olaraq təlim prosesinə tətbiq etməlidir. Fəal təlimə əsaslanan tarix dərsliklərinin əsas 
məzmununda tarixi mənbələrə geniş yer verilməsi şagirdlərin öyrəndiyi informasiyanı təsdiq etmək 
baxımından çox əhəmiyyətlidir [3, s.126]. 

Tarix dərsliklərində tədris edilən dövrə aid müxtəlif tarixi mənbələrdən, eləcə də, qrafiklər, tarixi 
xəritələr, karikaturalar və s. istifadə olunması şagirdlərin geniş dünyagörüşü və təfəkkürə yiyələnməsinə  
əhəmiyyətli təsir edir. Pedaqoq-metodist Əjdər Ağayev təlim prosesinin ənənəvilikdən müasirliyə keçidini 
şərh edərkən, öyrənilən və öyrədilən biliklərin məzmunu, elmin, texnologiyanın inkişafı ilə yeniləndiyini, 
müasirləşdiyini qeyd etmişdir. [1, s.26]. 

Müasir dövrdə müəllim sinifdə işgüzar şərait yaradıb şagirdlərin müstəqil mühakimələrinə geniş yer 
ayırarsa, hər mövzuya uyğun çeviklik və interaktivliyin təmin edilməsindən istifadə edirsə, deməli o, dərsi  

müasir tələblər əsasında qura bilir. Dərs zamanı şagirdlərdə idraki müstəqilliyə xidmət göstərən problemli  
suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Həmçinin, müasir dərs müəllimin dərsə ciddi 
yanaşmasını tələb edir. Bu səbəbdən müəllim hansı üsullardan necə və nə zaman istifadə edəcəyini 
qabaqcadan müəyyənləşdirməli, mövzuya dair yardımçı fakt və hadisələri əsas məsələnin həllinə yönəltməyi  
bacarmalıdır. 
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Müasir tarix dərsliklərinin təkmilləşdirilməsi şagirdlərin həmin dərsliklər üzərində interaktiv işini 
təşkil etmək zərurətindən irəli gəlir.Yeni dərslik müəlliflərinin əsas məqsədi şagirdlərin obrazlı qavrama və  
təxəyyüllərinə müraciət edərək onlarda hiss və emosiya oyatmaqla tarixə olan marağı artırmaq və 
möhkəmləndirməkdir. 

Tarix dərslərində ənənəvi təlim və fəal təlimi müqayisə etməzdən öncə ənənəvi təlimin mahiyyəti ilə 

tanış olaq. 
Sovet rejimi dövründə şagird tarix dərsliyində qeyd olunanları-tərifləri, xronologiyanı əzbər bilməli 

idi. Dərslik təriflərindən kənara çıxmağa icazə verilmirdi, faktlar üzərində şəxsi düşüncələr, nəticələr tətbiq 
olunmurdu. 

Ənənəvi tədris metodikasında aşağıdakı iki əsas ünsür yer alırdı: 
1. Müəllim tərəfindən hazır məlumatın-mühazirə, hekayə, oxu, əyani materialların nümayişi, şagird 

tərəfindən onun mənimsənilməsi; 
2. Şagird tərəfindən ona qəbul etdirilən məlumatın tapşırıqlar sistemi vasitəsi ilə şifahi və yazılı şəkildə 

təkrarən çatdırılması. 
Tədqiqatçı-metodistlərin və pedaqoqların araşdırmalarına görə fəal (interaktiv) təlim ilə keçirilən 

dərslərdə qazanılan biliklər şagirdlərin yaddaşında uzun müddət qala və onlar tərəfindən hər hansı təcrübə  
kimi istifadə oluna bilər. Həmçinin pedaqoji və sosial tədqiqatlara əsasən ənənəvi dərs-mühazirələrin passiv 
dinlənilməsi ona gətirib çıxarır ki, tez bir vaxtda unudulur. 

Fəal təlim metodlarının hansı üstünlükləri, səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır? Mövcud olan ədəbiyyatın 
analitik təhlili göstərir ki fəal təlimin əsas səciyyəvi xüsusiyyəti təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə 
əməkdaşlığıdır.[5, s.4]. 

Ənənəvi texnologiya, hər şeydən əvvəl avtoritar üslubun tələblərini nəzərdə tutur və təlim şagirdin 
daxili həyatı ilə çox zəif əlaqəlidir. 

Burada şagirdin mövqeyi: şagird-təlim təsirlərinin tabe olunmuş obyektidir, şagird “etməyə” 
borcludur, o hələ tam şəxsiyyət deyil. 

Müəllimin mövqeyinə gəlincə: müəllim komandirdir, yeganə təşəbbüskar şəxsdir, hakimdir (“daim 
haqlıdır”). 

Biliklərin mənimsənilmə metodu əsasən hazır biliklərin çatdırılması, induktiv məntiq, nümunə üzrə 
təlim, xüsusidən ümumiyə, verbal izah, mexaniki yaddaş, reproduktiv təkraretmə üzərində qurulur [ 6, 
s.129]. 

Ənənəvi təhsildə təlim prosesi fəaliyyət kimi müstəqilliyin və ya məktəblinin tədris əməyinin zəif 

motivasiyası ilə xarakterizə olunur. 
- Bu yanaşmada təlimin əsas məqsədini müəllim müəyyən edir; 
- Fəaliyyətin planlaşdırılması kənardan aparılır, şagirdin arzusunun əksinə olaraq bu və ya digər şey 

ona məcburən yeridilir; 
- Uşaq fəliyyətinin nəticəsi və qiymətləndirilməsi onlar tərəfindən yox, müəllim və ya digər yaşlılar 

tərəfindən aparılır. 
Bu metodun müsbət cəhətlərini görən bəzi müəllimlər əsas sima olub şagirdlərə yalnız öyrədir, diktə 

edir. Buna ənənəvi təlim prosesi deyilir ki, uzun illər bu təlim prosesi mövcud olmuş və bu gün də yeniliyə 

can ataraq yaşamaqdadır. Əgər ənənəvi dərs üsulunda əsas biliklər müəllim tərəfindən verilirdisə, interaktiv 
təlimdə üstünlük şagidlərə verilir. [2 , s. 36]. 

Fəal təlim prosesində müəllim şagirdlərin qarşısında problem məsəslə qoyur, onları istiqamətləndirir, 
özü isə fasilitator (bələdçi mövqeyində çıxış edir. Yeni təlim daim düşündürməlidir, əks halda, o, maraq 
oyada bilməz. Maraq olmadığı təqdirdə, heç bir uğur, müvəffəqiyyət də yoxdur. Uşaqda ətraf mühitə maraq 
erkən yaşda yaranır. Bu maraq onu fəaliyətə cəlb edir. Əgər fəaliyyət prosesində şagird müsbət nəticələr əldə 
edirsə, bu həvəs onu sonrakı fəaliyyətə sövq edir. 

Pedaqoq İsmixanov Məcid ənənəvi təlim texnologiyasının quruluş ünsürünü izah etmiş, fəal təlim 
texnologiyası ilə qarşılaşdırmışdır. 

Ənənəvi təlim texnologiyasının əsas quruluş ünsüru bunlardır: keçmiş mövzunun sorğusu → 
qiymətləndirmə → müəllimin izahı → möhkəmləndirmə → (sual-cavab, kitab üzrə iş, çalışmalar) → növbəti 
məşğələ üçün tapşırığın verilməsi. 

Fəal təlim isə şagirdlərin zehni və əməli fəallığına, müstəqilliyinə əsaslanan, tədqiqatçılıq və 
əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlim modelidir. 

Fəal təlimin quruluş strukturu belədir : Motivasiya problemin qoyuluşu → tədqiqat sualı → tədqiqatın 
icrası (fərziyyələr) → kollektiv müzakirə → nəticə çıxarılması. 

L.Qasımova və R.Mahmudova fəal(interaktiv) təlimi ənənəvi təlimdən fərqləndirərək öz münasibətini 
bildirmişdir. Onların qeydlərinə görə, `ənənəvi təlimdən fərqli olaraq fəal təlimdə şagirdlər biliyi özləri əldə 
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edir, onlar fəaldırlar, təlim prosesinə cəlb olunurlar [ 7, s.281]. Müəllim bələdçi rolunu oynayır, ancaq sinifə 
hakim olmur, sinifdəki iqlim şagirdlərin sərbəstləşməsinə səbəb olur, şagirdlər öz fikrlərini söyləməyə 
çəkinmirlər. 

Fəal (interaktiv) təlimin əsas üstünlüyü-real idrak motivasiyasının yaradılmasıdır. Bu da idrak 

fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin təfəkküründə gerçək ziddiyyətlərin həlli imkanlarına əsaslanır. 
Mənimsəmə prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır. 

Peşəkar metodist, fəal (interaktiv) təlim üzrə əsas tədqiqatçı-mütəxəssis Zülfiyyə Veysova fəal təlim və 
ənənəvi təlimin imkanlarının müqayisəli təhlilini vermişdir. 

Fəal təlimdən bəhs edərkən, təhsil prosesində şagirdlərdə özünüinkişaf qabiliyyətinin 
formalaşdırılmasından, onlarda fəallığa, dərketmə tələbatına və qabiliyyətinə əsaslanan şəxsiyyətin 

formalaşmasını qeyd edir [9, s.7]. 
Ənənəvi təimə gəlincə, şagirdlər məlumatları passiv şəkildə qavrayır, anlayır, mənimsəyir sonra 

bilikləri möhkəmləndirmək üçün bunları təkrarlayır. Yəni, ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları yadda 
saxlamağa çalışırlar, fəal təlimdən fərqli olaraq müəllim nəticələri özü çıxararaq bilikləri hazır şəkildə 
şagirdlərə çatdırır. Öyrədici fəaliyyət ilk olaraq müəllimin fəallığı əsasında həyata keçirilir. 

Tarix dərslərində ənənəvi təlim prosesində biliklərin praktiki tətbiqini təsəvvür etmək üçün şagirdə  
müvafiq imkanlar yaradılmır. Dərsin məzmununa gəlincə, adətən daha çox nəzəri öyrənilir və həyatın 
tələbatlarına uyğunlaşdırılmır. Şagirdin maraqları, şəxsi təcrübəsi, qabiliyyətləri, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə  

alınmır. Belə dərs prosesində heç kim əmin ola bilməz ki, bütün şagirdlər bilikləri lazimi səviyyədə dərk  
edəcək. Hazır biliklərin mənimsənilməsi idrak prosesini kütləşdirir, şagirdi yaradıcılıqdan, sərbəstlikdən, 
təşəbbüskarlıq kimi keyfiyətlərdən məhrum edir. 

Mübariz Əmirov da fəal (interaktiv) və ənənəvi təlim haqqında dəyərli fikirlər söyləmiş, onların 
mahiyyətini, fərqini müəyyən etmişdir. İnteraktiv üsulların köməyi ilə şagirdlər mövzunun problemini özləri 
həll edir və onların həllini tapırlar. Bu üsullar şagirdləri passiv müşahidəçilərdən dərs prosesinin fəal (aktiv) 
iştirakçısına çevirir. 

Tarix dərslərinin fəal təlimlə təşkil olunması, müxtəlif üsullardan istifadə olunması bu dərsi daha 
maraqlı, səmərəli uzun müddətli yaddaqalan edir. Bu üsullardan istifadə şagirdlərdə qarşlıqlı əməkdaşlığı da 
inkişaf etdirmiş olur. 

Tarix dərslərinin interaktiv üsullarla təşkil olunması xüsusilə, demokratiya və vətəndaşlıqla bağlı 
mövzuların tədrisi üçün olduqca zəruridir. Ancaq üsullarla öyrənilən bu mövzular praktik xarakter daşıyır: 
şagirdlərdə təkcə biliklər deyil, eyni zamanda bacarıqlar formalaşdırır, həmçinin şagirdləri gələcək həyatında 

fəal vətəndaş olmağa hazırlayır və burada başlıca məqsədlərdən biri və önəmlisi ”öyrənməyi öyrətməkdir” 
[4, s.375]. 

Tarix dərslərində fəal interaktiv təlim üsullarından istifadə olunması müəllimə şagirdlərlə daha 
səmərəli işləməyə, şagirdlərin potensialını aşkara çıxarmağa imkan yaradır. Unutmaq olmaz ki, hər bir 
şagirdin öz dünyası, dünyagörüşü, həyata, təbiətə, insanlara baxışı qabiliyyətləri vardır. Şagirdin şəxsiyyət 
olduğunu nəzərə almayan, onu təlim-tərbiyə prosesinin bərabərhüquqlu subyekti kimi qəbul etməyən təhsil 
sistemi mütərəqqi, müasir hesab oluna bilməz. Görkəmli pedaqoq Fərahim Sadıqov aparılan araşdırma və 
müşahidələrinə istinad edərək interaktiv təlim üsulları üçün qeyd edəcəyimiz arqumentlərin səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini vurğulamışdır [ 8,s.161]. 
Fəal (interaktiv) üsullar yeni bir təlim xatirinə keçirilməməlidir: müəllim onun zəruriliyini anlamalıdır. 

Müəllim bu üsulu yaxşı mənimsəyərsə, şagirdlərə də yüksək səviyyədə aşılamış olar. Əlbəttə ki, 
müəllimlərin bir çoxu interaktiv üsulları yüksək səviyyədə tətbiq etməyə qadir deyildir. Lakin bu üsullardan 
istifadə müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsi, onların dəyişməsi, özlərinin inkişaf etdirilməsi 
üçün zəmin yaradır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОГО И ТРАДИЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Гасымова Р.Дж. 

 
Тезисах фокусируется на обслуживании системы образования во время советского режима, 

проведении реформ в сфере образования после обретения Азербайджаном независимости, месте и 
роли учителей и учащихся в традиционном образовании и его реализации, совершенствовании 
учебников, активном (интерактивном) обучение методистов-исследователей и педагогов. 
Приобретенные знания и причины долговременной памяти учащихся, методы активного 

интерактивного обучения, существующие проблемы в практическом применении знаний в 
традиционном учебном процессе, технологическая структура обучения. и ряд преимуществ нового 
обучения в наше время. 

Ключевые слова: традиционное обучение, учитель, студент, активное обучение, предметная 
программа, познавательная независимость студентов, методы обучения. 

 
SUMMARY 

 

STUDY OF ACTIVE AND TRADITIONAL TEACHING IN HISTORY LESSONS 

Gasimova R.J. 

 

Thesis focuses on the service of the education system during the Soviet regime, the implementation of 
reforms in the field of education after the independence of Azerbaijan, the place and role of teachers and 

students in traditional education and its implementation, textbook improvement, active (interactive) training 
in research-methodologists and pedagogues. The acquired knowledge and the reasons for long-term memory 
of students, methods of active interactive learning, the existing problems in the practical application of 
knowledge in the traditional learning process, the technological structure of training and a number of 
advantages of new training in modern times were discussed. 

Key words: traditional learning, teacher, student, active learning, subject curriculum, cognitive 

independence to students, teaching methods. 
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Xülasə: Məqalədə Azərbaycan təhsilinin müstəqillik dövründəki 30 illik fəaliyyətinə nəzər salınır, bu 
illərdə dövlətin təhsillə bağlı qanunları, əsasnamələri, dövlət və hökümət sənədləri, onların məzmunu, 
məqsədi və qarşıda duran vəzifələri təhlil edilir, ümumiləşdirmələr aparılır. Dövlət başçısının bu sahəyə 
diqqət və qayğısı, təhsilə verdiyi önəm öz əksini tapır. Demokratik və humanist prinsiplərə əsaslanan təhsilin 
şəxsiyyət-vətəndaş yetişdirmək missiyasını yerinə yetirməsi təhsildə aparılan islahatların əsas məqsədi kimi 

təqdim edilir. 
Açar sözlər: Ümummilli lider, Azərbaycan, təhsil, müstəqillik, inkişaf, islahat 

Təhsil strateji sahə olmaqla inkişafı təmin edən ən zəruri vasitədir. Cəmiyyətin qarşısında duran əsaslı  
problemlərin həlli ilk növbədə təhsilin tərəqqisindən keçir. Ona görə də Şərqdə ilk demokratik-dünyəvi 
dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli dövlət siyasətinin təməl prinsiplərindən biri kimi xalq 
maarifinin, elm və mədəniyyətin inkişafını ön plana çəkdi, təhsil sahəsində köklü islahatlara və təhsil 
quruculuğuna başladı. AXC-nin fəaliyyət göstərdiyi 2 il ərzində bütün çətinliklərə və mərhumiyyətlərə 
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baxmayaraq xalq maarifinin yenidən təşkili sahəsində xeyli iş görüldü. Təhsilin milliləşdirilməsi 
istiqamətində işlər daha genişləndirildi. Məktəbəqədər və ümumtəhsilin inkişafına müstəsna əhəmiyyət 
verildi. Təhsilin məzmunu sahəsində islahatlar aparıldı. Ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması təhsil 
quruculuğunda mühüm yer tutdu və bu gün də bu proseslər uğurla davam etdirilir. 

Müstəqilliyin ilk illərində 1991-92-ci tədris ilində 4332 gündüz ümumtəhsil məktəbindən 2710-u orta 

məktəb (62,6%), 2003-2004-cü tədris ilində 4542 dövlət gündüz məktəbindən 3188-ni orta məktəblər təşkil 
etmişdir. Bu dövrdə ölkədə yeni tipli tədris müəssisələri- kolleclər yarandı. 1998-ci ildə bu tipli 8 təhsil 
müəssisəsi olduğu halda, 2004-cü ildə onların sayı 32-ə çatdı. 

2005-2006-cı tədris ilində ali təhsil sistemində 34 dövlət, 14 qeyri-dövlət təhsil müəsissəsi fəaliyyət 
göstərirdi ki, burada 129 mindən artıq tələbə təhsil alırdı. Onların təhsili və tərbiyəsi ilə 14 mindən artıq 

professor-müəllim heyəti çalışırdı. 
Bu dövrdə təhsil sahəsində mühüm addımlardan biri latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası  

haqqında ( 1991, 25 dekabr ) qanun oldu və 1993-94-cü tədris ilindən ümumtəhsil məktəblərində tədrisin 
latın qrafikalı əlifbada aparılmasına keçildi, dərsliklərin latın qrafikasında nəşrinə başlanıldı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyinin istər 1969-1982, istərsə də 1993-cü ildən 
sonrakı dövrlərində Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. 

Müstəqillik dövründən sonrakı illərdə təhsil sahəsində islahatlar həyata keçirilməyə başlandı. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-cu ildə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının təhsil 

sahəsində İslahat Proqramı” təhsil sahəsində islahatların tədricən, mərhələlərlə həyata keçirilməsini, 
Azərbaycanda təhsil standartlarının yeni dövrün şərtlərinə uyğunlaşdırılmasını, onun maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsini, Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasının təmin edilməsini, təhsilin bütün pillələrində 
təhsilin məzmununun, idarə olunmasının yeniləşdirilməsini, ayrı-ayrı təhsil sahələri, fənnlər üzrə 
standartların hazırlanmasını önə çəkdi. 

“Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 13 iyun 2000-ci il tarixli fərmanı ali təhsilin inkişaf istiqamətlərini, beynəlxalq əlaqələrin 

genişlənməsinin, idarəetmənin müasir prinsiplər üzrə təşkili, təhsil müəssisələrinin şəbəkəsinin 
optimallaşdırılması, müəllim hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsini vacib hesab etdi. 

Ulu Öndərin mənəvi irsinin ən layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
müstəqil dövlətimizə rəhbərlik fəaliyyətinə başladığı 2003-cü ilin 15 oktyabrından etibarən respublikamızın 
sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni sahələrdə inkişafın fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş, təhsil sahəsində  
mühüm islahatlar həyata keçirmişdir. 

2006-2010-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin təkmilləşdirilməsi  
üzrə İnkişaf Proqramı” məktəbəqədər təhsilin inkişaf istiqamətini müyyənləşdirmiş, ayrı-ayrı bölgələrdə 
“Addım-addım” proqramı tətbiq edilmiş, tərbiyəçilər üçün treninq mərkəzləri yaradılmış, məktəbəqədər 
təhsilin əhatə səviyyəsi yüksəlmiş, müəssisələrin maddi-texniki və tədris bazası genişləndirilmiş, təhsil 
mühitinin yaradılması təmin edilmişdir. 

Müstəqillik illərində 2006-cı ildə qəbul edilmiş sənədin – Ümumi təhsilin konsepsiyası – Milli 
Kurikulumun tətbiqi milli təhsilimizin əldə etdiyi ən mühüm nailiyyətlərdən biri oldu. 

Milli Kurikulum ümumtəhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir 

pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, məşğələ saatlarının miqdarı, pedaqoji prosesin təşkili, təlim 
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirdi. Bu sənədin 
hazırlanması zamanı milli və ümumbəşəri dəyərlər, şagirdlərin ümumi inkişafı, meyl və maraqları nəzərə 
alınmış, bütün şagirdlər üçün əlverişli təlim şəraitinin yaradılması, tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, 
interaktivlik prinsipləri nəzərə alınmışdır [3,101]. 

Müstəqillik dövründə təhsildə informasiya-kommunikasiya və texnologiyaların inkişafı ən mühüm 
amillərdən birinə çevrilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən 2003-cü 

ilin fevral ayında respublikada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiq olunması və 
inkişaf etdirilməsi haqqında “Azərbaycanın inkişafı naminə İKT üzrə Milli Strategiya” (2003-2012-ci illər) 
təsdiq edilmiş, bu sahədə bir sıra kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məktəblərin 
kompyüterləşdirilməsi, vətəndaşların virtual dünyaya çıxışının təmin olunması, onların informasiya 
texnologiyaları ilə işləmə vərdişlərinə yiyələnmələri üçün atılan addımlar, insan kapitalının inkişafı 
müstəqillik dövrünün ən mühüm hadisəsi oldu. 

“Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası”nın (2009, 13 

yanvar) təsdiqi müstəqillik dövrünün ən mühüm təhsil konsepsiyalarından biri oldu. Sənəddə 
qiymətləndirmənin məzmunu və mahiyyəti, prinsipləri istiqamətləri, qiymətləndirmənin metod və vasitələri, 
səviyyələri müəyyənləşdirilmiş və bu proses bu gün də davam edir və tətbiq olunur. 
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Müstəqillik dövrünün təhsillə bağlı ən mühüm qərarlarından biri “Təhsil haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu” oldu. 19 iyun 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən 
qəbul olunmuş, 5 sentyabr 2009-cu ildə qüvvəyə minən, 6 fəsil, 47 maddədən ibarət Təhsil Qanunu 
Azərbaycan təhsilinin fəaliyyətinin tənzimlənməsinin ümumi şərtlərini müəyyən etdi, təhsilin ayrı-ayrı 
pillələri üzrə mövcud qaydaların və normativ hüquqi aktların qəbul edilməsində baza rolunu oynadı. 

Təhsil Qanunu təhsil sisteminin əsas prinsiplərini, təhsilin məzmununu, strukturunu, idarə olunma 
istiqamətlərini, prioritet sahələrini müəyyənləşdirdi. Bu gün bütövlükdə təhsil sistemi Təhsil Qanunu ilə 
tənzim olunur. 

Müstəqillik dövründə 2007-2010-cu illər üçün “Azərbaycan Respublikasında Məktəbəqədər təhsilin 

yeniləşdirilməsi” proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 
aprel sərəncamına əsasən Azərbaycanda məkətəbəqədər təhsil sisteminin müasir tələbələr səviyyəsində 
qurulması, məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafı üçün şəraitin yaradılması,  
onların şəxsiyyətinin formalaşması və məktəbə hazırlanması işinin qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun  
təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirildi. 

Bunun ardınca 2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin nikişafı üzrə Dövlət Strategiyası” 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edildi. 

Strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli təhsil verən, ən yeni texnologiyalara əsaslanan, infrastruktura 

malik, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sitemini  
yaratmaqdır. 

Strategiyada təhsil sisteminin vəzifələri, strateji istiqamətlər, hədəflər və tədbirlər geniş məzmunda öz 
əksini tapır. 

Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 14 aprel tarixli Qanunu 
məktəbəqədər təhsil sahəsində prioritet istiqamətləri, məktəbəqədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas 
prinsiplərini, dövlət standartlarını, məktəbəqədər təhsilin məzmunu və məqsədini, təşkili qaydalarını, təhsil 

proqramını (kurikulum), məktəbəqədər təhsil sisteminin quruluşunu, məktəbəqədər təhsilin idarə olunması,  
təhsil subyektlərinin hüquqları və vəzifələrini, məktəbəqədər təshil müəssisəsinin maliyələşdirilməsi və digər 
məsələlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab etdi. 

Müstəqillik dövründə “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət Standartı”nın təsdiq 
edilməsi (8 avqust 2019-cu il tarixli 351 nömrəli qərar) məktəbəqədər təhsilin inkişafında mühüm addım 
olmaqla aşağıdakıları müəyyən etdi: 

1.Məktəbəqədər təhsilin məzmunu; 

2.Məktəbəqədər təhsilin idarə olunmasını; 
3.Məktəbəqədər təhsilin infrastrukturunu, maddi-texniki və tədris bazasını; 
4.Məktəbəqədər təhsil sistemində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri; 
5.Məktəbəqədər təhsil sistemində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini. Bu zaman 

aşağıdakı didaktik prinsiplər əsas götürüldü: 

 Nəticəyönümlülük 

 Uşaqyönümlülük 

 Şəxsiyyətyönümlülük 

 İnkişafyönümlülük 

 Tələbyönümlülük 

 Varislik 

 İnteqrativlik 

 Azərbaycançılıq 

 Dünyəvilik 

Bütün bunlar onu göstərir ki, müstəqillik dövründə təhsilə bağlı xeyli sayda qanun,   sərəncam, 
fərman, dövlət proqramı, əsasnamələr, dövlət və hökümət sənədləri hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. 

1991-2021-ci illəri müstəqil Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm mərhələ hesab etmək olar. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi yüksək təhsil səviyyəsi olmasa, 
peşəkarlıq olmasa, gənclər ən mütərəqqi texnologiyalara uyğunlaşmasa, həqiqətən inkişaf etmiş dövlət 
qurmaq mümkün deyil. Buna görə də, təhsil bizim üçün prioritet sahədir.[ 3, 86]. 
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В статье рассматривается 30-летняя деятельность азербайджанского образования в период 
независимости, анализируются и обобщаются законы, постановления, государственные и 
правительственные документы, касающиеся образования, их содержание, цели и задачи. Отражены  
внимание и забота главы государства к этой области, и то значение, которое он придает 
образованию. Миссия формирования личности-гражданина, выполняемая образованием, которое 

основано на демократических и гуманистических принципах, представляется как основная цель 
реформ, проводимых в сфере образования. 

Ключевые слова: Общенациональный лидер, Азербайджан, образование, независимость, 
развитие, реформа. 

 
SUMMARY 

 

DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE, AZERBAIJANI EDUCATION IS AT 

A NEW STAGE OF DEVELOPMENT 

Gasimova T.A., Huseynov Sh.A. 

Sumgait State University 
Shikar_huseynli@mail.ru 

 

In the article it’s had a look at at the 30-year activity of Azerbaijani education during independence, in 
these years it’s analyzed and generalized the laws of the state related to education, regulations, documents of 

the state and government, their contents, their purposes and upcoming tasks. It shows the President’s 
attention and care on this field, significance about education. It’s presented the mission of education to form 
personality-citizen that based on democratic and humanistic principles as the main purpose of the reforms in 
education. 

Key words: National leader, Azerbaijan, education, independence, development, reform 
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Aşar sözlər:Almaniya, müstəqillik, əməkdaşlıq, əlaqələr, mədəniyyət 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası eyni zamanda ölkəmizə sərbəst 
əlaqələr qurmağa şərait yaratdı. Müstəqil Azərbaycan xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri 
mədəniyyət (və ya humanitar)sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsi idi. Sovet hakimiyyəti illərində 
Azərbaycan Moskvanın vasitəsi ilə SSRİ-nin mədəni əlaqələrində iştirak etmişdir. Çünki, Azərbaycanın 
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beynəlxalq mədəni əlaqələri Dəmir siyasət prinsipi əsasında həyata keçirilirdi. Azərbaycanın milli- 
mədəniyyətinin dünyada tanınması xarici əlaqələrin mühüm istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndırılməsi  
tarixi zərurətdən meydana gəlir. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra mədəni əlaqələr istiqamətində zəngin tarixi 

münasibətləri olan Almaniya Federativ Respublikası ilə əməkdaşlığz mühüm önəm verdi. İki ölkə arasında 
humanitar sahədə hüquqi-siyasi münasibətlərin əsası ümummilli lider H.Əliyevin 1996-cı il iyulun 1-dən 4- 
dək AFR-ə rəsmi səfəri gedişində əldə olundu [3]. İmzalanmış sənədlər iki ölkə arasında əməkdaşlığın 
genişlənməsinə imkan yaradırdı. 

1996-cı ildə Almaniya ilə qurulan mədəni əlaqələr 2010-2011-ci illərdə daha da 
dərinləşmişdir.Nüfuzlu musiqi forumlarından biri olan ˮXI Yourg Euro Classik 2010ˮ festivalında gənc 

dirijor F.İbrahimovun rəhbərliyi ilə ˮYeni Filarmoniyaˮ Birləşmiş Gənclər Simfonik Orkestri 2010-cu ilin 
11-14 avqust tarixlərində Almaniyanın Berlin şəhərində konsert proqramı ilə çixiş etmişdir [2.7].2010-cu il 
noyabrın 29-dan dekabrın 3-dək Humboldt-Berlin Universitetində Azərbaycan Elm və Mədəniyyət həftəsi 
keçirilmişdir. Tədbir 2010-cu ilin oktyabrında həmin universitetdə fəaliyyətə başlayan ˮAzərbaycan tarixiˮ 
kafedrasının açılmasına həsr olunub. Tədbirdə Azərbaycan mədəniyyəti geniş təbliğ olunmaqla yanaşı, 
dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycanla bağlı elmi fəaliyyət göstərən məşhur alimlərin və 
mütəxəssislərin iştrakı ilə ˮAzərbaycan tarixi beynəlxalq tədqiqat sahəsi kimi-mövcud vəziyyət və 
perspektivlərˮ adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilmışdır [4]. 2010-cu ilin 5-9 avqust tarixində Almaniyada 

“Gut İmmlinq Chiemqau-2010” Beynəlxalq Opera Festivalında Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrının simfonik orkestrinin kollektivi iştirak etmişdir [1,2]. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində o, 
cümlədən Berlində 2010-cu il 29 noyabr-2 dekabr tarixlərində dahi Azərbaycan bəstəkarı U.Hacıbəylinin 
anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilmişdir[2,10].Alman ictimaiyyəti bu 
tədbirlərdən böyük zövq almışdır. 

Almaniya ilə Azərbaycan arasında mövcud olan turizm münasibətləri də inkişaf etmişdi. Bu 
istiqamətdə 2010-cu ilin 10-14 mart tarixində Berlində “İTB” beynəlxalq turizm sərgisində həmçinin, 16-20 

may tarixində Frankfurt şəhərində “Maleki Qrup” şirkəti tərəfindən təşkil olunmuş “Qlobal Biznes” 
həftəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi və Azərbaycan incəsənət ustaları iştirak etmişlər 
[1,4]. 

Kinomatoqrafiya sahəsində isə “Salnamə” studiyasının alman kinematoqrafcıları ilə birgə cəkdiyi və 
XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda yaşamış almanların həyatına həsr olunan “Ümid yeri” (rej. Mujgən Ehrari) 
sənədli filminin təqdimatı Almaniyadavə Bakıda təşkil olunmuşdur [2,22]. 

2011-ci ildə də Almaniya ilə humanitar sahədə uğurlu siyasət davam etdirilmişdır.Fevralda Koblenz 

şəhərindəki Namedy qəsrində ˮAzərbaycan özünü təqdim edir-Azərbaycana ədəbi və musiqi ilə səyahətˮ 
mövzusunda ədəbi-bədii musiqi tədbiri keçirilmişdir. Tədbir Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin 20-ci 
ildönümü ilə bağlı təşkil olunmuşdur [5]. 

Almaniyada təşkil olunan beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində 2011-ci ilin 20-31 yanvar tarixində Berlin 
şəhərində 76-cı ˮBeynəlxalq Yaşıl Həftə-2011ˮ sərgisində, 7-13 mart tarixində ˮİTB-2011ˮ beynəlxalq 
turizm sərgisində və 4-8 avqustda ˮOpernfestival Gut İmmling Chiemqauˮ Beynəlxalq opera festivalında 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri iştrak etmişdir [1,5]. 

Humanitar istiqamətdə ölkəmizin təbliği istiqamətində atılan addımlardan biri də 7 may 2011-ci il 
Almaniyanın nüfuzlu ˮFrankfurter Allgemeine am Sonntagˮ qəzetində ˮAzərbaycanın paytaxtı Bakı böyük 
ocağın üstündə şəhərˮ sərlövhəli məqaləsi olmuşdu. Məqalədə Bakının dünəni, bugünü və gələcəyi 
həmçinin, Bakıda keçirilən beynəlxalq musiqi müsabiqələri haqqında oxuculara geniş məlumat 
verilmişdır[6]. Atılan addımlar eyni zamanda Bakının turizm potensialını tərənnüm edir. 

İki ölkə arasında təhsil sahəsində münasibətlərə gəldikdə isə BDU ilə Almaniyanın Julius Maksimilian 
Vürzburq Universiteti arasında ˮAvropa hüququ üzrə magistrˮ proqramının yaradılmasına dair əməkdaşlıq 

sazişi imzalanmışdır. Dörd semestr təhsildən sonra magistrantlara ikili diplom-Vürzburq Universiteti və 
BDU-nun hüquq fakültəsinin diplomu veriləcəkdi [7]. İmzalanan saziş Azərbaycan hüququnun dinamik 
inkişaf edən Avropa huququna yaxınlaşmasında yeni bir addımdır. 

Sentyabrın16-dan 22-dəkAzərbaycan Respublikasının AFR-ki səfiriAlmaniyada keçirilməsi 
planlaşdırılan Ermənistan mədəniyyət günləri çərçıvəsində qondarma DQ-ın separatçı rejiminə həsr olunmuş 
konsertin təşkil olunmasının qarşısının alınması üçün AFR-in XİN-ə nota ünvanlanmışdır [8].Bununla 
ermənilərin növbəti təxribatının qarşısı alınmış oldu. 

Sentyabrın 21-də ˮİmkanlara məhdudiyyət yoxdurˮ kompaniyası çərçivəsində ölkəmizdə qonaq olan 
UNISEF-in Berlin Flarmonik Orkestrinin bir qrup üzvü sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Bakıda 
konsert proqramı ilə çıxış etmışlər. Xatırlatma kimi Azərbaycan hökuməti 2009-cu ildə BMT-nin ˮƏlilliyi 
olan şəxslərin hüquqları haqqındaˮ konvensiyanı ratifikasiya edib [9]. 
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Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği baxımından ˮBerlin-Baku-Galeriˮ sərgi salonu 2007-ci ildən 
Berlində fəaliyyət göstərir. Bu qalereya Bakıdakı ˮQız qalasıˮ rəsm qalereyasının Berlindəki filialıdır [10].  
Azərbaycan rəssamlarının sərgilədiyi rəsm əsərləri dünya xalqlarının mədəniyyətinə açılan pəncərəyə səbəb 
olur. 

Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə təbliği və daha yaxından tanıdılması istiqamətində H.Əliyev fondunun  

təşəbbüsü ilə sentyabrın 29-da Berlinin ˮAlman tarix muzeyinˮdə Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir. Tədbirdə 
iki ölkənin tarixi əlaqələri barədə həmçinin, Azərbaycanın xaricdə ilk mədəniyyət ili 2008-ci ildə 
Almaniyada, 2009-cu ildə isə Bakıda keçirilmiş Almaniya mədəniyyət həftələri barədə iştrakçılara geniş 
məlumat verilmişdir. Sonda nümayiş olunan Azərbaycan incəsənət ustalarının konserti böyük maraqla 
qarşılanmışdı [11].Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20-ci ildönümü Drezden şəhərində ˮAlmaniya- 

Azərbaycan dostluq cəmiyyətiˮnin dəstəyi ilə təşkil olunmuşdu. Tədbirdə Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti,  
incəsənəti, tarixi abidələri, turizm potensialı və milli mətbəxtini əks etdirən sənədli film nümayiş olunmuşdur  
[12]. Göründüyü kimi beynəlxalq arenada siyasi və mədəni nüfuzunu yüksək səviyyədə təsdiq edən ölkəmiz 
əlamətdar günlərini Almaniyada da qeyd etməklə iki ölkə arasında humanitar sahədə əməkdaşlığın dinamik  
inkifına xüsusi önəm vermiş olur. 

Əsası ümummilli lider H.Əliyev tərəfindən qoyulan Almaniya ilə humanitar istiqamətdə hüquqi-siyasi 
münasibətlərAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövründə yüksələn xəttlə davam 

etdirilmişdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАСЛУГИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНО- 

ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 

 
После восстановления государственной независимости Азербайджана было уделено особое 

внимание гуманитарным отношениям с Германией. Основa правового и политического 
сотрудничества в гуманитарном направлении между Азербайджаном и Германией были заложены  

общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1996-ом году. 
В 2010-2011-ых годах гуманитарные отношения углубились. Основными формами 

сотрудничества в гуманитарном направлении являлись гастроли творческих коллективов, 
организация выставок картин, туризм, кинематография, образование и др. 

Ключевые слова: Германия,независимости, сотрудничество, отношения, культура 
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SUMMARY 

 
HISTORICAL MERITS OF HEYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT 

OF AZERBAIJAN-GERMANY RELATIONS IN THE HUMANITARIAN SPHERE 

 
After the restoration of Azerbaijan̛s state independence, special attention was paid to the humanitarian 

relations with Germany. The foundation of leqal and political cooperation between Azerbaijan and Germany 
in the humanitarian direction was laid in 1996 by national leader Heydar Aliyev. 

In 2010-2011, humanitarian relationsdeepened more. The basic forms of humanitarian cooperation are 
tours of art groups, organization of exhibitions of paintings, tourism, cinematography, education, etc. 

Key words: the German, the independence,cooperation, attitude, culture 
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Xülasə. Dünyada sürətli qloballaşma getdiyi zamanda mədəniyyət sahəsi vacib bir strateji sahədir. 

Azərbaycan tarixən unikal və çoxmədəniyyətli bir cəmiyyət olduğu üçün bu multimədəniyyətli və multietnik 
irsin bu gün də ölkədə qorunub saxlanması mədəniyyət siyasətimizin prioritet istiqamətlərindəndir. 
Müstəqillik dönəmində diğər sferalarla yanaşı mədəniyyət sahəsində də geniş islahatlar aparılır. 
Müstəqilliyimizin İlk illərində ümummilli lider Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına 
böyük qayğı ilə yanaşırdı. Məhz bu qayğının nəticəsində inkişaf edən Azərbaycan mədəniyyəti sonrakı 
müstəqilik dönəmində böyük mədəni quruculuq işləri üçün əsas zəmin yaratdı. Müstəqilliyimiz 
mədəniyyətimizi tanıtdı. Müstəqilliyimiz milli mədəniyyət və incəsənət tariximizi dünyaya sürətli inteqrasiya  

yoluna çıxartdı. 

Açar sözlər: Mədəniyyət siyasəti, müstəqillik, multikulturalizm, milli incəsənət,milli özünüdərk, 
ənənəvilik, mənəviyyat, svilizasiya, inteqrasiya 

Tarix boyu mədəniyyət yer üzündə yaşayan bütün xalqların ən böyük sərvəti vəən güclü silahı 
olmuşdur. Hər bir sosial sistemin varlığı, onun fəaliyyətdə olması, gələcək tərəqqisi üçün ən vacib olanlardan 
biri mədəniyyətdir.Tarixin bir çox səhnələrində insanlar savaşa, hökmranlığa meyl etmiş, bir millət, dövlət  
olaraq özünü təsdiqləməyə çalışmışlar. Mədəniyyətin əhəmiyyətinə çox diqqət verməmişlər. Qəribədir, 
insanlar yaşadığı zaman udduğu havanın, içdiyi suyun, malik ilduğu yaşın onun varlığı üçün nə qədər 
əhəmiyyətli olmasının fərqinə varmadığı kimi, mədəniyyət amilinə də o qədər əhəmiyyət verməmişdir.  
Əslində mədəniyyət insanların bütün həyatlarını tənzimləyən bir mexanizm kimi hərəkət edir. İnsan üçün ən 

önəmli olan iqtisadi amildir, lakin bir şeyi nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, iqtisadi və digər istiqamətləri də  
qazanmaq, yaratmaq üçün mədəniyyət mütləqdir. 

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya, regionun iqtisadi güc mərkəzinə çevirilməsi bu strategiyanın 
konseptual əsaslarını təşkil edir Dünya mədəniyyəti içərisində özünə yer alan Azərbaycan mədəniyyəti və 
incəsənəti tarixən bəşəri dəyərlərə, tərəqqiyə xidmət etmişdir.Ölkəmiz öz dövlətçilik tarixini son 30 ildə çətin 
və çətin olduğu qədər də çox şərəfli bir dövrünü yaşamışdır.1991-ci ildə ikinci dəfə, öz müstəqilliyinə 
qovuşan Azərbaycanı ümummilli lider Heydər Əliyev Hakimiyyətə qayıdışından sonra üzləşdiyi bəlalardan 

xilas edərək, xalqımızı və dövlətimizi davamlı islahatlar yoluna çıxatdı. Artıq 30 ildir ki, Azərbaycan dövləti, 
onun vətənpərvər xalqı müstəqillik yolunda inamla addımlayır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
deyirdi:”Müstəqilliyi əldə etmək böyük nailiyyət olduğu kimi onu yaşatmaq və əbədi etmək ondan da çətin 
bir işdir”. Əlbətdə bu çətin və şərəfli, həmçinin məsuliyyətli bir işi öz çiyinlərində aparan ulu öndər 
çıxışlarında dəfələrlə bildirmişdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi sarsılmazdır, əbədidir və dönməzdir.Bu 
tarixi zaman ərzində qazanılmış nailiyyətlər sırasında bir çox sahələr kimi mədəniyyətin inkişafı da 
diqqətdən kənar qala bilməzdi. Hələ sovetlər dönəmində hakimiyyətdə olduğu müddətdə Heydər Əliyev 
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, incəsənətimizin zənginləşməsinə böyük qayğı göstərmişdir. Məhz  

bu qayğının nəticəsində inkişaf edən Azərbaycan mədəniyyəti sonrakı müstəqillik dövründə də geniş mədəni 
quruculuq işlərinə zəmin yaratdı.[ 1, 12 ]. 

mailto:kulturoloq1@gmail.com


379  

Dünyanın ən qədim xalqları sırasında olan Azərbaycan xalqı özünü tarix səhnəsində və səhifəsində 
göstərə bilmişdir. Təbii sərvətinin zənginliyi ilə mədəni sərvətinin zənginliyi bir göyqurşağı yaratmışdır. 
Dünyanın ən zəngin muzeylərində, rəsm qalereyalarında sənət nümunələri sərgilənməkdədir.Parisin Luvr,  
Londonun Viktoriya və Albert, Vaşinqtonun Metropoliten, Berlinin, İstanbulun və bir çox dünya şəhərlərinin 
ekspoditsiyasında Azərbaycanın sənət nümunələri yer almışdır. Azərbaycan mədəniyyətinin dünya 

müstəvisinə bəxş etdiyi Nizami, Nəsimi, Füzuli, Xəqani, Aşıq Ələsgər, Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm 
Moqamayev, Şövkət Məmmədova, Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov,Y.Məmmədəliyev, 
A.Mizəcanzadə, L.Lütfizadəyüzlərcə sənət, elm inciləri bu xalqın şərəf və qururverici şəxsiyyətləridir. 
Tariximizin səhifəsində isə adlarını qızıl hərflərlə həkk etdirmiş, Babək, Şah İsmayıl Xətai, Həzi Aslanov,  
Mehdi Hüseynzadə bu xalqın qəhrəman övladları olmuşdur. O cümlədən torpağımızın bütövlüyü, 
müstəqilliyimizin şərəfi uğrunda Qarabağ savaşında canlarını fəda etmiş vətən oğulları xalqımızın qürur 
mənbəyidir.[ 2, 127 ]. 

Bu gün ümummilli lider Heyder Əliyevin davamçısı olan Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan 
xarici siyasət xalqımızın milli maraqları əsasında düzgün və inamlı aparılır. Aparılan xarici siyasət 
strategiyası ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyini yeni zirvələrə yüksəltmişdir. Eyni zamanda soykökə 
qayıdış, millətin özünü dərk etməsi, sivil bəşəriyyətin birgəyaşayış qaydalarını mənimsəmək prosesi 
gücləndikcə Azərbaycan xalqının malik olduğuümumbəşəri mədəniyyətin təntənəsi daha aydın nəzərə çarpır. 
Son illərdə Respublikamızda keçirilən müxtəlif beynəlxalq müsabiqələr, xalq yaradıçılığının inkişafı 
istiqamətində təşkil olunan sərgilər saysız hesabsızdır. Müstəqilliyimizin son iyrimi ili ərzində mədəniyyət 

sahəsində qazanılan uğurlar, bütövlükdə mədəni həyatımız belə deməyə əsas verir ki, müstəqillik illəri 
tariximizə mədəniyyətimizin çox uğurlu illəri kimi daxil olmumuşdur. Müstəqil Azərbaycanda həyata 
keşirilən mədəniyyət siyasəti milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliğinə də öz əhəmiyyətli töhfəsini 
vermişdir. Mədəni dünyaya sürətlə inteqrasiya edən Azərbaycan Respublikasının demokratik inkişafı üçün 
zəruri olan təsisatlar və hüquqi baza artıq formalaşmışdır. Dövlət quruculuğu sahəsində aparılan islahatlar 
mədəniyyət siyasətinin səlahiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında gerçəkləşməsini təmin etməkdədir. Digər 
sahələrlə yanaşı mədəniyyət siyasətində əldə edilmiş nailiyyətlər ölkəmizin müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradır. Müstəqil ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən 
BMT, ATƏT, MDB, İƏT, GUAM, DTT, TÜRKSOY, UNESCO kimi təşilatlarla əlaqəsi yüksək səviyyədə 
aparılır. Mədəniyyət sahəsində siyasət təkcə bizim deyil, həm də digər dünya dövlətlərinin siyasətinin tərkib 
hissəsinə çevrilmişdir.[ 3, 97]. 

Hazırkı şəraitdə mədəniyyət siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri dinlərarasıvə millətlərarası 

münasibətlərin düzgün qurulması məsələsidir. Azərbaycan çoxmillətli və çox dinli bir ölkə olduğu üçün bu  
məsələdövlətimizin daima diqqət mərkəzindədir. Hər bir xalqın milli dəyəri onun milli varlığıdır. Milli dəyər 
dedikdə milli varlığımızın əsas rəmzi olan ilk öncə dilimiz müstəsna yer tutur. Bəşər tarixindəki dövlətlərin,  
xalqların mövcudluğunu, simasını səciyyələndirən ən mühüm amillərdən biri, bəlkə də birincisi onun dilidir.  
Çünki milli sərvət adlandırılan dil xalqın mədəniyyətinin təcəssümü, dövlətçilik tarixinin bünövrəsidir, desək 
yanılmarıq. Dövlətin müstəqilliyi onun dilinin inkişafında çox önəmli rol oynayır.Ölkəmizin milli siyasəti 
müxtəlif siyasəti müxtəlif millət, etnik qrup və dini azlıqların birgə yanaşı yaşaması və dözümlülük 
prinsipləri əsasında müəyyənləşdirilib.Azərbaycan minilliklərin tarixi yaddaşını özündə qoruyub saxlamış bir  

ölkədir. Ölkəmizdə saysız hesabsız tarixi dini abidələr məskənidir [ 4, 48 ]. 
Tarixi abidələrimizin bir qismi erməni vandalizminin qurbanı olmuşdur. Lakin məlum 44 günlük 

Qarabağ zəfərimiz dağıdılmış abidələri yenidən bərpa etmək, qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə ərmağan  
etmək imkanını bizə bəxş etdi. Bu qələbə torpaqlarımızın bütövlüyü ilə bərabər tarixi mədəniyyətimizi də 
xalqımıza bəxş etdi.Ölkəmiz tarixən unikal çoxmədəniyyətli cəmiyyət olduğu üçün bu multimədəniyyətli,  
multietnik irsin bu gün də qorunub saxlanılması mədəniyyət siyasətimizin prioritet istiqamətlərindəndir.  
Heydər Əliyev Fondunun silsilə tədbirləri, həm xarici ölkələrdə, həm də vətənimizdə rəngarəng layihələrlə 

həyata keçirdiyi tədbirlər müstəqil mədəniyyətimizin bariz nümunəsidir. Fondun təşkilatçılığı ilə keçirilən 
Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı, “Muğam aləmi”, Qəbələ beynəlxalq Musiqi Festivalı , 
Rostropoviç Beynəlxakq Musiqi Festivalı və s misal göstərmək olar. 1989-сu ildən Şuşa şəhərində keçirilən 
“Xarıbülbül” beynəlxalq musiqi festivalı məşhur xanəndəmiz muğam sənətinin bilicisi olan Seyid 
Şuşinskinin 100 illik yubleyi ilə əlaqədar və sonralar da ənənəvi olaraq keçirilməyə başlamışdır. Bəli, 
Azərbaycanın mədəniyyət beşi olan Qarabağ xalqımızın mənəviyyatının, mədəni dəyərlərinin məskəni hesab  
olunur. Hal hazırda altı müstəqil türk dövlətindən biri olaraq, Azərbaycan Türk Şurası və Beynəlxalq Türk 

Mədəniyyəti Təşkilatının fəal üzvüdür. Müstəqil Azərbaycanımızın zəfər günlərini yaşadığımız Şuşada 
2021-ci ilin may ayında, 30 illik həsrətdən sonra ilk dəfə Xarıbülbül festivalı yenidən bərpa olundu. 
Azərbaycan Prezidenti İlaham Əliyevin 2021-ci il 7 may tarixində imzaladığı sərəncam dövlətimiz, xalqımız 
üçün əsl bayram oldu. Dünyanın bir çox ölkələrindən dəvət almış tanınmış musiqi, sənət adamları bu 
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festivalda iştirak etdilər. Müstəqil Azərbaycan nəinki Böyük Türk Dünyasında eləcə də dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələri sırasında öz imzasıyla tanınmaqdadır.15 iyun 2021 ci il tarixində Türkiyə Prezidenti 
R.T.Ərdoğanın Şuşa səfəri tarixin və xalqımızın yaddaşlarına həkk olundu. Azərbaycan Prezidenti İlham  
Əliyev və Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğanın birgə imzaladıqları Şuşa bəyannaməsi iki qardaş ölkənin bir 
daha “bir millət iki dövlət“ missiyasını təsdiqlədi. Bu bəyannamə ilə bir daha hərblərimizin, 

iqtisadiyyatımızın, mədəniyyətimizin gücü birləşdi.Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 7 may 2021-ci 
il sərəncamı ilə qədim mədəniyyət beşiyimiz olan Şuşa şəhəri mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Bu hadisə  
müstəqil Azərbaycanın ən uğurlu mədəniyyət siyasətinin göstəricisidir. Azərbaycan multikultural ölkə 
olduğu üçün, multikulturalizm siyasətini qəbul edən nadir dövlətlərdəndir. Təsadüfi deyil ki, azərbaycan 
dünyanın əsas multikulturalizm mərkəzlərindən biri hesab olunur. Bu siyasət müstəqil Azərbaycanın 
mədəniyyət siyasətinin ən uğurlu səhifəsidir. Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilən 
mədəniyyətlərarası dialoq və hümanitar forumlar milli mədəniyyətimizi dünyaya sürətli inteqrasiya yoluna  

çıxardı. Bu gün həyata keçirilən məqsədyönlü və davamlı mədəniyyət siyasətimiz Azərbaycanı dünya 
arenasına çıxarır. Qədim tarixə və zəngin irsə malik olan folklor mədəniyətimiz xalqımızı dünya xalqlarına 
tanıdır. Bu sahədə Folklor və Musiqi İrsinin Təbliği İctimai Birliyinin fəaliyyəti mədəniyyətimizin, 
folklorumuzun təbliğində çox böyük işlər görməkdədir. FMİTİB-nin sədri Azərbaycanın əməkdar 
mədəniyyət işçisi, Dünya İncəsənət və Musiqi Ustası diplomunun sahibi, müasir aşıq folklor yaradıcılığının 
bilicisi Nemət Qasımlı dünyanın bir çox ölkələri ilə bu birliyin əməkdaşlığını daha sıx edərək Azərbaycan 
foklor nümunələrini, eyni zamanda Aşıq folklor yaradıcılığımızı tanıtmaqda çox böyük və qürurverici işlər 
aparır. Xalqımızın milli-mənəvi sərvətlərindən sayılan aşıq sənəti və folklor nümunələrimizin qorunub 

saxlanılması və gələcək nəsillərə çatırılmasında FMİTİB-nin olduqca əhəmiyyətli rolunu görürük. Folklor və 
Musiqi İrsinin Təbliği İctimai Birliyinin fəaliyyətinin əsasını müxtəlif kurslar və seminarlar, konfranslar, 
aşıq yaradıcılığının inkişafı istiqamətində dəyirmi masa və görüşlərin keçirilməsi əsas yer tutur. Bir çox yerli 
və beynəlxalq konfrans, simpozium və festivallarda iştirak edir. Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan 
ümumiyyətlə türkdilli ölkələrlə, eləcə də digər dövlətlərlə mədəni əlaqələrimizin genişlənməsi, milli musiqi  
və folklor mədəniyyətimizin dünyaya tanıdılmasında çox səmərəli görüşlər və iş birliyi aparılır. Həmçinin 
dünya xalqlarının folkloru arasında özünə məxsus yer alan Azərbaycan folklorunun təbliği istiqamətində bir 

çox tədbir və layihələrə imza atılmışdır. 
Hazırkı dövrdə mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının mədəniyət siyastinin əsas vəzifəsidir. Qloballaşma və mədəni inteqrasiya 
şəraitində mədəniyyətin maliyyələşməsi və milli-mənəvi dəyərlərin mühafizəsi aktual məsələlərdəndir. 
Çünki, bu məsələ bilavasitə mədəniyyət sahəsində bəşər tarixinin dünyanın inkişaf təcrübəsini, yaradıcılıq 

əlaqələrinin genişləndirilməsinə zəmin yaradır.Göründüyü kimi, müstəqillik illərində Azərbaycanda 
mədəniyyət siyasəti uğurla həyata keçirilib, bu gün də milli-mənəvi irsimizin qorunması, təbligi, gələcək 
nəsillərə çatdırılması üçün davamlı işlər aparılır.Dövlətimizin müstəqilliyi və mədəniyyət siyasəti daima  
inkişaf yolundadır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ И КУЛЬТУРА 

Касумова Н.З. 
 

В период быстрой глобализации культура является важным стратегическим направлением. 
Поскольку Азербайджан является исторически уникальным и многокультурным обществом, 
сохранение этого многокультурного и многонационального наследия является сегодня одним из 

приоритетов. В период независимости, наряду с другими сферами, проводятся обширные реформы в 
области культуры. В первым годы нашей независимости общенациональный лидер Гейдар Алиев  
очень заботился о защите наших национальных и нравственных ценностей. Именно в результате этой 
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заботы развивающаяся азербайджанская культура заложила основу для большой культурной работы 
в период после обретения независимости. Наша независимость представила нашу культуру. Наша  
независимость поставила нашу национальную культуру и историю искусства на путь быстрой 
интеграции в мир. 

Ключевые слова: Культурная политика,независимость, мультикультурализм, национальное 

искусство, национальное самосознание, традиция, мораль, цивилизация, интеграция 

 
SUMMARY 

 

OUR INDEPENDENCE AND CULTURE 

Casimova N.Z. 

 

At a time of rapid qlobalization, culture is an important strategic area. As Azerbaijan is a historically 
unique and multicultural society, the preservation of this multicultural and multiethnic heritage in the country 
is a priority of our cultural policy. During the period of independence, along with other spheres, extensive 
reforms are carried out in the fieldof culture. In the first years of our independence, national leader Heydar 
Aliyev took great care to protect our national and moral values. It is as a result of care that the developing 

Azerbaijani culture laid the foundation for great cultural construction in the post-independence period. Our 
independence introduced our culture. Our independence has put our national culture and art history on the 
path of rapid integration into the world. 

Key words: Cultural policy,independence,multiculturalism, national art, national identity, tradition, 
morality, civilization, integration. 

 

 

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAF TARİXİNDƏN 

Qəniyeva A.A. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 
afaqgeniyeva79@gmail.com 

 
 

Xülasə. Mədəniyyət sahəsinin inkişafı müstəqillik illərində Azərbaycanda uğurla həyata keçirilib. 
Milli-mənəvi irsimizin qorunması, təbliğ olunması, həmçinin gələcək nəsillərə çatdırılması dövlətçiliyimiz 
qarşısında dayanan əsas məsələlərdəndir. Azərbaycan Respublikasının 30 illik dövlətçilik tarixində qazandığı  
siyasi-iqtisadi və mədəni nəaliyyətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyev 1996-2002-ci 
illərdə respublikamızda çox böyük beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə nail olmuş, həmçinin "Kitabi dədə  
Qorqud" dastanının 1300, Məhəmməd Füzulinin isə 500 illik yubileylərinə YUNESKO və dünyanın digər 
təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət etmişdir. Sonradan bu ənənəni Heydər Əliyev Fondun prezidenti, 
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva və ali baş komandan, prezident İlham 

Əliyev layiqincə davam etdirirlər. 
Açar sözlər: Azərbaycan, müstəqillik, dövlətçilik tarixi, mədəni, siyasi, iqtisadi 

Humanist xarakter daşıyan mədəniyyətin mərkəzində insan dayanır, buna əsaslanaraq demək olar ki, 
insan mədəniyyətin həm yaradıcısı, həm də daşıyıcısıdır. Şərq və Qərb sivilizasiyalarının qovuşuğunda 
yerləşən, dünyanın ən qədim xalqlarından biri olan Azərbaycan xalqı özünəməxsus yüksək madii və mənəvi 

mədəniyyət yaratmışdır. Odlar Yurdu adlanan Azərbaycan zəngin mədəni irsə malikdir və bir xalq kimi öz  
tarixi-mədəni abidələri, ədəbiyyatı, incəsənəti ilə fəxr edə bilər. Azərbaycan mədəniyyəti ölkəmizin gözəl 
təbiəti, iqlimi kimi rəngarəng və dolğundur. 

Lakin qədim tarixə malik Azərbaycan mədəniyyəti keçmişdən başlayaraq bugünə kimi uzun və 
mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir. Görkəmli tədqiqatçılar K.Kərimov, İ.Rzayev, N. Həbibov və başqaları 
Azərbaycan mədəniyyətini müxtəlif istiqamətlərdən tədqiq edərək mədniyyətimiz eradan əvvəl mövcud 
olmuş Alban dövrünə gedib çıxdığını qeyd edirlər. Təkcə onu qeyd etmək olar ki, bir çox qədim 
şəhərlərimizin adı həmin dövrlə bağlı olmuş, bünövrəsi tarixin bu çağlarında qoyulmuşdur.[2. seh.118] 

Sonrakı dövr Azərbaycan mədəniyyətinə nəzər salsaq görə bilərik ki, VII əsrin sonu VIII əsrin 
əvvəlində zərdüştlük islam dini ilə əvəzləndikdən sonra yeni mədəniyyət yaranmağa və inkişaf etməyə 
başladı. Bu inkişaf Azərbaycanın İntibah dövründə - XI, XII əsrlərdə yaşayıb yaratmış filosof Bəhmənyar, 
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memar Əbubəkr Əcəmi, şair Məhsəti Gəncəvi, dahi şair və filosof Nizami Gəncəvi və digər şair və 
mütəfəkkirlərin adlarını qeyd edə bilərik. Həmçinin xalqımızın həyatını, məişətini, adət və ənənələrini 
özündə əks etdirən, Türk dünyasının qədim mədəniyyət abidələrindən olan “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu 
mədəniyyətimizin tarixini öyrənməkdə böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Mədəniyyətin müxtəlif sahələrində intensiv inkişaf XIII-XV əsrlərdə baş verən işğal və müharibələrə 

rəğmən davamlı olmuşdur. Belə ki, İ.Həsənoğlunun Azərbaycan dilində yazılmış divanı, dahi Azərbaycan 
alimi, astronom və filosof Nəsirəddin Tusinin təşəbbüsü ilə Marağada böyük rəsədxananın inşa edilməsi,  
həmçinin məşhur musiqişünaslar Səfiəddin Urməvi və Əbdülqədir Marağayi orijinal və bənzərsiz musiqi not  
sistemini yaratmaları buna bariz nümunə ola bilər. 

Milli varflığımızın təməli olan milli mədəniyyətimiz zəngin və əvəvzolunmaz tariximizdən bizə qalan 
miras kimi dəyərləndirilməlidir. Tarixin keşməkeşli səhifələrində baş verən mübarizələr, yadellilərə qarşı  

üsyanlar, zəifləyən iqtisadiyyat və Rusiyanın Azərbaycanı istila etməsi nəticəsində Azərbaycanın mədəni,  
siyasi və iqtisadi həyatında dəyişikliklər yaranmağa başladı. Çar rusiyasının əsarəti altında olan 
Azərbaycanda millətlərarası münasibətlər siyasəti-ruslaşdırma, diskriminasiyaya əsaslanma özünü büruzə 
verirdi. Həmin dövrdə Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsinə əsaslanan və milli 
ideologiyasının əsasını təşkil edən Azərbaycançılıq ideyasını də qeyd edərək onun Azərbaycan xalqının 
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişinə yönələn bir ideya olduğunu vurğulamalıyıq. XIX əsrin II 
yarıxında başlamış bu proseslərə nəzər salaraq deyə bilərik ki, Azərbaycançılıq ideyası ilk olaraq mədəni 
hərəkatda özünü göstərdi və bu hərəkatın görkəmli nümayəndəsi kimi M.F.Axundzadənin əməyini xüsusi  

qeyd etmək lazımdır. Professor E.Ə.Nəcəfov Azərbaycançılıq ideyasının mədəni sahədən siyasi sahəyə 
keçməsini Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Əlimərdan Topçubaşov, Məmmədəmin Rəsulzadə kimi 
görkəmli şəxsiyyətlərin nəzəri və siyasi fəaliyyətləri ilə bağlayır [3.seh.253]. M.F.Axundzadə kimi 
A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh və digərləri xalqın tərəqqiyə əsaslanaraq maariflənməsinin, elmə yiyələnməsinin 
vacibliyini qeyd edir, eyni zamanda Avropa mədəniyyətinin öyrənilməsini təbliğ edirdilər. 

XX əsrin ilk onilliklərində Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslər milli mədəniyyətimizə də 
öz təsirini göstərmişdir. Azərbaycanda ilk demokratik dövlətin qurulması, bunun ardınca baş verən siyasi  

çevrilişlər, bir sözlə siyasi hadisələrin ardıcıllaşması inkişaf baxımından məhsuldar bir dövr kimi 
səciyyələndirilə bilər. Həmin bu dövrdə siyasi xadimlər ilə yanaşı maarifçilər də mədəni inkişaf uğrunda 
fəaliyyətlərini davam etdirərək, mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələrinin inkişafı naminə tədbirlər 
həyata keçirirdilər və bütün bunlar hamisi Azərbaycanda mədəniyyətin dirçəldilməsinə çox ciddi təkan 
vermişdi. 

Əlbətdə ki, XX əsrin əvvəllərində baş verən mədəni dirçəlişdən danışarkən Azərbaycan professional 

musiqisinin banisi, böyük alim, maarifçi, publisist, eyni zamanda ictimai xadim olan Ü.Hacıbəylinin adını 
qeyd etmək lazımdır. O, əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin mədəni həyatında yaxından iştirak edir, Rusiya, 
İtaliya və s. xarici ölkə musiqiçilərinin ölkəmizə dəvət olunmasında yaxından iştirak edir, həm tanınmış 
musiqişünasların konservatoriyada ustad dərslərinin verməsini təşkil edir, həm də xalqının mədəniyyətini və 
musiqisi sənətini yüksəltmək üçün onların ölkəmizdə qalib fəaliyyət göstərmələri üçün əlindən gələni 
əsirgəmirdi. Buna misal olaraq dünya miqyaslı musiqiçilərdən Mstislav Rastropoviç, Bella Davidoviç, 
M.R.Brenner, Q.Q.Şaroevin böyük həvəslə Bakıya gəlişini qeyd edə bilərik.[4.səh.35] 

Ü.Hacıbəyli Şərq musiqisinin inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirərək, şifahi şəkildə mövcud olan 

Azərbaycan milli musiqisinə əsaslanaraq müasir Azərbaycan elmi müsiqişünaslığının əsasını qoymuşdur.  
Eyni zamanda milli musiqimizin əvəzolunmaz lideri olaraq ilk bəstəkarlar və ifaçılar nəslini formalaş- 
masında böyük rolu olmuşdur. Bununla yanaşı onu da qeyd etməliyik ki, Bəstəkarın 1937-ci il aprelin 30- 
da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulan “Koroğlu” operasını yaratma- 
sı onu müəyyən mənada 1937-ci ilin repressiyasından da xilas etdi. Müxtəlif mənbələrin məlumatlarından 
məlum olur ki, Üzeyir bəyin Sovet dövründə sağ qalması və yazıb-yaratması həm də kommunist diktator 
İ.Stalinin onu 1905-1907-ci illərdə Bakıdan şəxsən tanıması və sonralar unutmaması ilə bağlıdır. Görünür, 

M.Bağırov da Stalinin göstərişilə Üzeyir bəyin yaradıcılıq imkanlarını hörmət və ehtiramla artırıb, mövcud  
cəmiyyətdə nüfüzunu təmin edib. 

Ü.Hacıbəyli Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətləri arasında keçilməz səddi aradan götürmək, 
Azərbaycan musiqisinin gələcək inkişaf yolunu və estetik prinsiplərini müəyyənləşdirmək nəsib olmuşdur. 
Həmçinin dahi bəstəkar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli 
tərəfindən Əhməd Cavadın sözlərinə yazılmışdır. Bu himn 1919-ci ildə «Azərbaycan marşı» kimi, 1920-ci 
ildən etibarən isə Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət himni olmuşdur. 

XX əsrin 80-90-cı illərindən başlayaraq keçmiş postsovet ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda baş 
verən siyasi dəyşikliklər mədəniyyət sahəsində də əsaslı dəyişikliklərin aparılmasına, mədəniyyət siyasətinin 
yenidən planlaşdırılması və qurulmasına təlabat özünü aydın şəkildə göstrirdi. Düzdür, 90-cı illərin 

https://az.wikipedia.org/wiki/30_aprel
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Akademik_Opera_v%C9%99_Balet_Teatr%C4%B1
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əvvəllərindən Azərbaycanda mövcud olan siyası böhran mədəniyyət sahəsinə də təsirini göstərmiş, müxtəlif 
ləngimələr özünü büruzə versə də, lakin bu istiqamətdə bəzi işlər həyata keçirilirdi. Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən mədəniyyət sahəsində inkişaf məqsədi ilə yeni layihələr, proqramlar işlənirdi, bundan əlavə 2000- 
ci ilin avqust ayında Mədəniyyət Nazirliyin nəzdində mədəniyyət siyasəti şöbəsi yaradıldı. Burada əsas 
məqsəd Azərbaycan milli mədəniyyətinin nəzəri əsaslarının işləyib hazırlanmaq, həmçinin müxtəlif 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq qurmaq və xarici ölkələrin mədəniyyət sahəsindəki təcrübələrinin 
öyrənməkdən ibarət idi. 

1991-ci ildə müstəqilliyinin ikinci dövrünə qədəm qoyan və müstəqilliyə qovuşan Azərbaycan 
Respublikasında 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkəmizin bütün 
sahələrində böyük islahatların aparılmışdır. Aparılan islahatlar və müxtəlif istiqamətlərdə qazanılan 
nəaliyyətlər sırasına milli mədəniyyət sahəsində də əldə olunan uğurları qeyd etmək lazımdır. H.Əliyev 

nəinki hakimiyytə qayıdışından sonra, həmçinin sovetlər dövründə də Azərbaycanın milli-mənəvi 
dəyərlərinin, maddi-mədəni abidələrinin qorunmasına böyük qayğı ilə yanaşırdı. Məhz elə bu qayğının 
nəticəsi sonrakı dövrlərdə Azərbaycan mədəniyətinin inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. [1.səh 3] Qeyd edək 
ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra musiqi sahəsində də beynəlxalq əlaqələr 
genişlənmişdir. Belə ki, xarici musiqiçilərin Bakıya dəvət olunması və onların iştirakı ilə beynəlxalq musiqi  
festivalları təşkil olunması, həmçinin ölkəmizin tanınmış musiqi xadimlərinin xarici ölkələrdə keçirilən 
musiqi tədbirlərində iştirak etməsi vurğulaya vilərik. 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olmaqla 
Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasətinin sürətlə inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğuna şahid ola 

bilərik.2002-ci il oktyabrın 10-da Avropa Şurasında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət siyasəti üzrə 
hazırladığı məruzə böyük maraqla dinlənildi.[6] Prezident İlham Əliyev Ulu öndərin mədəniyyət sahəsində 
başladığı islahatları layiqli şəkildə davam etdirərək 2003-cü ildən sonra Azərbaycan musiqi sənətinin 
dünyada təbliğ olunaması, onun inkişafı, həmçinin bəstəkarların, muğam ifaçılarının yaradıcılıq irslərinin 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilib. Ölkəmizdə yeni musiqi məktəblərinin inşa  
olunması, konsert salonlarının təmiri, və yenidən qurulması, milli musiqiçi kadrların yetişdirilməsi 
istiqamətində çoxsaylı layihələr həyata keçirilir. Buna misal olaraq müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq bu 

sahədə keçirilən respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli konsertlər, festivallar, müsabiqələri qeyd edə bilərik. 
İrimiqyaslı layihələr və tədbirlər sırasına Heydər Əliyev Fondunun həm ölkəmizdə, həm də xarici ölkələrdə  
təşkil etdiyi tədbirləri, Üzeyir Hacıbəyli adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı, "Muğam aləmi" Beynəlxalq Muğam Festivalı, Vokalçıların Bülbül adına V Beynəlxalq 
müsabiqəsi, IV Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı, Bakı Caz Festivalı və digərlərinin adlarını qeyd edə 
bilərik. Bu tədbirlər sırasında ən möhtəşəm və Azərbaycan xalqının heç zaman yaddaşından silinməyəcək 
“Xarı bülbül” beynəlxalq musiqi festivalını xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır. Lakin Qarabağda münaqişələrin 

başlanması ilə əlaqədar, eyni zamanda Şuşa şəhərinin işğalından sonra festivalı keçirmək mümkün 
olmamışdır. Sonuncu festival 1992-ci ilin may ayında Ağdamda keçirilmişdir. 2020-ci ildə 44 gün davam 
edən II Qarabağ müharibəsində Azərbyacan Respublikasının rəşadətli ordusu və ali baş komandan İlham 
Əliyevin başçılığı ilə Ermənistan silahlı qüvvələrini məğlubiyyətə uğradaraq 29 il düşməni işğal altında 
qalan ərazilərimizi azad etməyə müvəffəq oldu. Əldə olunan möhtəşəm qələbədən sonra Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyev Şuşa şəhərini ölkənin mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Bu sərəncamla “Vaqif poeziya  
günləri” və “Xarıbülbül” festivalı yenidən bərpa olundu. 2021-ci il mayın 12-si və 13-də Heydər Əliyev 
fondunun təşkilatçılığı ilk dəfə “Xarıbülbül” festivalı keçirildi. Cıdır düzündə təşkil olunmuş “Xarı bülbül” 

beynəlxalq musiqi festivalında Azərbaycan musiqi kollektivləri ilə yanaşı ölkəmizin ərazisində yaşayan 
müxtəlif etnik qrupların nümayəndələrinin musiqi kollektivləri “Azərbaycan musiqisində multikulturalizm”  
mövzusunda çıxış edirdilər. 

Düzdür 30 il dövlətçilik tarixi üçün qısa bir dövr olsa da, Azərbaycan Respublikasının istər siyasi- 
iqtisadi, istərsə də mədəni sahədə qazandığı nailiyyətlərinə nəzər saldıqda, onun miqyasına və əldə etdiyi 
uğurlarına görə çox böyük əhəmiyyət kəsb edən müddətdir. 30 ildir ki, Azərbaycan mətin addımlarla 

müstəqillik yollarında addımlayır. Təbii ki, qazanılmış uğurlar Ulu öndərin və onun layiqli davamçısı İlham 
Əliyevin uşaqgörən siyasətlərindən qaynaqlanır. Həmçinin çoxmillətli və çoxdinli bir ölkə olan 
Azərbaycanın mədəniyyət siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri millətlərarası və dinlərarası 
münasibətlərin düzgün qurulması etnik qruplaarın birgə yaşaması və onlara qarşı dözümlülük prinsipinin 
nümayiş olması əsasında müəyyənləşib. Bakıda keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq və humanitar forumlar 
milli mədəniyyətimizi dünyaya tez bir zamanda inteqrasiyasına zəmin yaratdı. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ганиева А.A. 
Сумгаитский государственный университет 

 
Развитие культуры было успешно осуществлено в Азербайджане за годы независимости. 

Защита и популяризация нашего национального и духовного наследия, а также его передача будущим 
поколениям - одна из основных проблем, стоящих перед нашей государственностью. Важное 
значение имеют политические, экономические и культурные достижения Азербайджанской 
Республики в 30-летней истории государственности. Общенациональный лидер Гейдар Алиев сумел 
провести в нашей республике в 1996-2002 годах крупные международные мероприятия, а также 

пригласил представителей ЮНЕСКО и других мировых организаций на 1300-летие эпоса «Китаби 
Дада Горгуд» и 500-летие Мохаммада Физули. В дальнейшем эту традицию достойно продолжают 
президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева и 
Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев. 

Ключевые слова: независимость, история государственности, культурная, политическая, 
экономическая 

 
SUMMARY 

 

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN CULTURE 

Ganieva A.A. 

Sumgait State University 

 
The development of culture has been successfully carried out in Azerbaijan during the years of 

independence. Protection and popularization of our national and spiritual heritage, as well as its transmission 
to future generations is one of the main problems facing our statehood. The political, economic and cultural 
achievements of the Republic of Azerbaijan in the 30-year history of statehood are of great importance. 
National leader Heydar Aliyev managed to hold major international events in our republic in 1996-2002, and 
also invited representatives of UNESCO and other world organizations to the 1300th anniversary of the 
"Kitabi Dada Gorgud" epic and the 500th anniversary of Mohammad Fizuli. In the future, this tradition is 
adequately continued by the President of the Heydar Aliyev Foundation, UNESCO and ISESCO Goodwill 

Ambassador Mehriban Aliyeva and Supreme Commander-in-Chief President Ilham Aliyev. 
Key words: İndependence, history of statehood, cultural, political, economic 
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Açar sözlər. Əhməd bəy Ağaoğlunun ictimai-siyasi görüşləri, din və cəmiyyət, milli ideologiya, 

Cəmaləddin Əfqaninin ideya və görüşləri 

Türk və İslam aləminin tanınmış simalarından olan Cəmaləddin Əfqani mübarizələrlə dolu, hərəkətli 

bir həyat yaşamışdır. Onun doğulduğu yer, milli mənsubiyyəti, dini baxışları, siyasi amalı və fəaliyyəti  
haqqında məlumatlar ziddiyyətlidir. Ə.Ağaoğlu “Türk aləmi” başlıqlı silsilə yazılarından birində Şeyx 
Cəmaləddinin əslən türk olduğunu vurğulayır. O, Şeyx Cəmaləddinlə Fransada təhsil aldığı illərdə tanış  
olduğunu qeyd edir. “Cəmaləddin Əfqaniylə mülaqatımızda onun əsli haqqında məlumat istədim, verdikləri  
cavabı hüzurlarında dəftərimə köçürdüm. Sözlərini eynən nəql edirəm: “Mənim babam və anam əslən 
Marağalıdır, fəqət sonra Həmədana köçmüşlər. Mən Həmədanda doğulmuşam. Lakin mən hələ südəmər uşaq  
ikən Həmədanda babamın işləri pozulduğundan Əfqanıstana hicrət etmək məcburiyyətində qalmışıq”. 

Marağa Azərbaycan, yəni türk şəhərlərindən biridir. Cəmaləddin azəri türkcəsini ana dili olaraq danışırdı”. 
[1. s. 200]. 

Cəmaləddin Əfqani gənc yaşlarından İslam aləminin düşdüyü vəziyyətin ağırlığını dərk etmiş, 
ümmətin dərdlərinin çox olduğu kimi onları törədən amillərin fərqinə varmışdı. Əhməd Ağaoğlunun 
yazdığına görə Şeyx Cəmaləddin islam ölkələrinin vəziyyətini obrazlı şəkildə belə təsvir edirdi: “Müsəlman 
aləmi nəhəng bir cəsədə bənzəyir. Bu cəsədin başı İstanbuldadır, qollarının biri Afrika sahillərinə, digəri isə 

Krım və Orenburqdan keçib Çinə qədər uzanmışdır. Lakin əldən düşmüş bu nəhəng və xəctə cəsədin 
bədənində bircə dənə də sağ yer yoxdur. Onun hər yerindən qan fışqırır. Adama elə gəlir ki, onun artıq son  
nəfəsidir. Belə bir vəziyyətdə görün o necə mənasız şeylər haqqında mübahisələrə vaxt itirir: Əmirmi 
haqlıdır, Zeydmi? hansının teoloji prinsipləri doğrudur? Bu cəsəd sonuncu dəfə nəfəs alanda başa düşəcək 
ki, onu məhvə sürükləyən də elə bu cür mənasız mübahisələr oldu”. [2. s. 4] 

Cəmaləddin Əfqani özünün “Milli vəhdət fəlsəfəsi və din birliyinin həqiqi mahiyyəti” adlı əsərində 

müsəlman xalqlarının milli soykökünə, dininə, mədəniyyətinə böyük əhəmiyyət verərək, bütpvlükdə dünya  
xalqları üçün zəruri olan bir tezis irəli sürmüşdü: “Din birliyi olmasa, milli vəhdətin həqiqi mahiyyəti və 
həyat gücü ola bilməz” [3. s. 127] 

İslam tarixinə, islam cəmiyyətinin vəziyyətinə, həmçinin Şərq və Qərb mədəniyyətlərinə dərindən 
bələd olan mütəfəkkir müsəlmanların bir neşə əsr davam edən geriliyini, cəhalət və səfalətə düçar olmasını  
yalnız “bu mənasız mübahisələr”lə əlaqələndirmirdi. O, “xəstə düşmüş” islam aləminin dərdlərinin çox 
olduğu kimi onları törədən amilləri də yaxşı dərk edirdi. İslam ölkələrində, həmçinin dünyada baş verən 

sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni prosesləri təhlil edərək özünün müxtəlif dövrlərdəki mühazirələrində, 
yazılarında, xüsusən də “Əl- Ürvətül - Vüsqa”da dərc olunmuş məqalələrində bu amilləri, islam 
cəmiyyətindəki durğunluq və geriliyin səbəblərini göstərirdi. Şeyxin müəyyənləşdirdiyi bu əsas səbəbləri və 
onlardan doğan nəticələri aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

1. Xilafətin səltənətə çevrilməsi, hakimiyyətin görünüşdə xəlifəyə bağlı əmir və sultanların əlinə 
keçməsi və bununla da ümmətin bölünməsi; 

2. İctihadın qadağan olunması, ilkin islamdan və həqiqi Quran hikmətindən uzaqlaşma, mövhumat və 

xürafatın islam düşüncəsinə sirayət etməsi; 
3. Batiniliyin, naturalist və küfr düşüncələrin müsəlmanlar arasında yayılması; 
4. Xaç yürüşləri və monqol-tatarların hücumları, nəticədə islam ümmətinin kiçik dövlətlərə 

parçalanması və dövlət başçıları arasındakı ixtilaflar; 
5. Hakimiyyətin əsasını təşkil edən millət və din birliyinin zəifləməsi, hökmdarların dövlət işlərini 

əcnəbilərə həvalə etmələri; 

6. Müsəlmanlar arasında təlim-tərbiyənin və təhsilin aşağı səviyyədə və səmərəsiz olması, mövhumat 
və cəhalətin yayılması; 

7. Qərb dövlətlərinin müstəmləkəşilik siyasəti; 
8. Müsəlmanların birliyinin siyasi səbəblərlə bərabər məzhəb ayrı-seçkiliyi adı altında pozulması, 

toplumda qardaşlıq, həmrəylik və yardımlaşma hisslərinin zəifləməsi; 
9. Cəbriyyə görüşlərinin yayılması nəticəsində müsəlmanlarda fəaliyyətsizlik meylinin artması. [4. s. 

47] 
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Mütəfəkkir İslam aləminin geriləməsinə səbəb olan amilləri ortaya çıxarmaqla bərabər həm də 
müsəlmanların tarixi şöhrətini qaytarmağın, onların azadlıq və inkişafını təmin etməyin yollarını da 
göstərirdi. O, islam ümmətinin aciz və acınacaqlı durumdan xilasını dini hərəkatın vahid ümmət halında 
təbliğində görürdü: “...Təkcə müsəlmanlar deyil, avropalıların da bu qədər tərəqqi edib irəli getmələrinə  
səbəb dini hərəkat oldu. Hərgah dini hərəkatdan Avropalılar kənar olsa idilər, həmişəki hallarında, bəlkə 

ondan da betər hallarda qalardılar. Bugünki müsəlmanları qəflətlərindən, gücsüzlük və qeyrətsizliklərindən 
xilas etməyə ancaq dini hərəkatın gücü çata bilər”. [5. s.90] Bu dini hərəkat isə bir-birilə daxilən sıx bağlı 
olan; maarifçilik, dini oyanış və islahat; islam birliyi və Avropa müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə 
ideyalarını ehtiva edirdi. 

Əfqani, özlüyündə geniş məzmun daşıyan bu ideyaların gerçəkləşməsinin böyük iradə, güc və səy 
tələb etdiyini yaxşı bilirdi. Və həyatını, düşüncəsini, fəaliyyətini bu möhtəşəm məqsədin həyata keçməsinə 

sərf etmişdi. Şagirdlərini və davamçılarını da bu ideyalar uğrunda mübarizəyə ruhlandırmışdı. 
1892-ci ildə şərqşünasların Londonda keçirilən konqresində Əhməd bəy Ağaoğlu "Şiyə məzhəbinin 

qaynaqları" mövzusunda məruzə təqdim etmiş və böyük rəğbət qazanmışdır.Konqresin qərarı ilə çap olunan 
həmin əsərin ərsəyə gəlməsində Cəmaləddin Əfqaninin təsiri və rolu şüphəsizdir.Təxminən həmin günlərdə 
Cəmaləddin Əfqani Parisdən İstanbula qayıdır.İki il sonra təhsilini başa vurub vətənə dönən Əhməd bəy 
Ağaoğlu "Ərbabi-fəzl və kamalü şərəfü mərifətə nail,uca namlı və ittihari aləmi-islamca makuf" adlandırdığı 
Əfqani ilə İstanbulda bir daha görüşərək söhbət etmiş və Qafqaza gələndən sonra ilk vaxtlar elmi-publisistik 
fəaliyyətinin bir hissəsini məhz Şərqə həsr etmişdir. [6. s. 6] 

Əhməd bəy Ağaoğlu Cəmaləddin Əfqaninin şərq mətbuatında Millət mövzusunu içtimailəşdirən ilk 
yazar kimi təqdim edir. Onun əsərlərindən, ideya və görüşlərindən bəhrələnməklə yanaşı həmin ideya və  
məfkurəni daha da inkişaf etdirərək kitablar halında nəşr etdirir. Əhməd bəy Ağaoğlu 1900 və 1901-ci illərdə 
"İslam və Axund", "İslama görə və İslam aləmində qadın" adlı 2 kitab yazıb çap etdirir. Birinci kitab 
Azərbaycan türkcəsində, İkinci isə Tiflisdə rus dilində çap olunur. Nə üçün Əhməd bəy ilk geniş fəaliyyətini 
İslam və qadın məsəlləri ilə başladı? Ona görə ki, onun müəllimi Cəmaləddin Əfqani də müsəlman 

xalqlarının nicatını İslami hərəkatda görür və bu işdə qadın azadlığına xüsusi diqqət yetirirdi. Əhməd bəy də 
bunu ondan əxz etmişdir. Fərq orasında idi ki, Əhməd bəyin auditoriyası oxucular idi, Cəmaləddinin isə 
dinləyicilər. Yəni, Cəmaləddin Əfqani kütlə içərisində məscidlərdə, karvansaraylarda, tələbələri və 
tərəfdarları arasında danışır, fikirlərini onlara təlqin edirdi. Əhməd bəy isə öz düşüncələrini mətbuatda dərc 
etdirir, kitablar yayımlayırdı. 

Əhməd bəy Ağaoğlu vaxtı ilə Fransada çap etdirdiyi "İran qadınları" adlı məqaləsində qoyduğu 

məsələləri "İslama görə və İslam aləmində qadın" adlı kitabında daha ətraflı şərh edərək göstərir ki, Həzrəti 
Peyğəmbərin özü qadınlara xüsusi azadlıqlar vermişdir. Bu fikirlər tamamilə Cəmaləddin Əfqaninin fikirləri  
ilə üst-üstə düşürdü. Digər tərəfdən Cəmaləddin Əfqani Fransa alimi Ernest Renana sübut edəndə ki, qəzavü- 
qədərə inam Məhəmmədin İslamında, yəni ilkin İslamda belə deyil, bunu Əhməd bəy Ağaoğlu da həmin 
əsərdə sübut etməyə çalışırdı. Əhməd bəy Ağaoğlu mənəvi əxlaqı zənginliyi ən vacib amil hesab edir,  
müəllimi Cəmaləddin Əfqani, müasiri Ziya Göyalp və başqaları kimi o da "Dinə əsri-hazırla həmahəng" 
pərvəriş verməyə çalışırdı. [7. s.5] Yusif Aqçura oğlu Əhməd bəy haqqındaki yazılarında göstərirdi ki,"O, 
millətçilik fikrinə Şeyx Cəmaləddin Əfqani kimi bütün müsəlmanların, hətta bütün şərqlilərin həyat, səadət,  

istiqlal və istiqbal qayğısı ilə yanaşırdı". Bunlar onun bütün yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçirdi. 
Əhməd bəy Ağaoğlu öz tərcümeyi-halında ona yüksək ideallar aşılayan müəllimlərini xoş sözlərlə 

xatırlayaraq yazırdı: "Bu insanları xatırlarkən dərin bir hissi-şükran və minnətdarlıqdan kəndimi alamıyorum. 
Bunlar məndə bütün arkadaşlarımda elmə, ürfana, haqqa və həqiqətə qarşı dərin bir iman və eşqi-təvəllid 
edərək bizim üçün həyat yolunu işıqlandıran nurlu birər məşəl oldular. Onlar isdibdadın, zülm və cəhalətin 
amansız düşməni idilər". [6.s. 4] 

Cəmaləddin Əfqaninin "Millətdən kənarda səadət yoxdur" sözlərini Əhməd bəy özünə şüar etmişdi və 

deyirdi: "Fərd müvəqqətidir, fanidir, baqi və əbədi olan cəmiyyətdir... Cəmiyyətdən təfərrüd edən bir fərdin 
həyatında hankı məna, hankı zövq qalır? Sərvət, rifah səadət, elm, şer və musiqinin nə mənası qalır? Bütün 
şadlıqlarımızın, bütün səadətlərimizin, bütün dəruni zövqlərimizin mənbəyi xalqa iştiyaqdan ibarət deyilmi?" 
[3. s. 47] Əhməd bəy də xoşbəxtliyi, səadəti xalqa xidmətdə, xalqla birlikdə olmaqda görürdü. 

Cəmaləddin Əfqani kimi, Əhməd bəy Ağaoğlu da ilk yazılarından başlayaraq Quranın işıqlı tərəflərinə  
əsaslanır, ondan sui-istifadə edən mühafizəkarları ifşa edirdi. O yazırdı: "Avropa yazıçılarının Quranı və 
Məhəmmədi bəşəriyyətin tam yarısını təşkil edən lətif cinsin məhz qadınların düşməni hesab etmələri 

haqsızdır. Asiyada qadınları ayağa qaldıran Quran oldu. Quran Şərqdə qadınlara o vaxta qədər 
görünməmiş hüquqlar verdi, onu əsl ana və həyat yoldaşı səviyyəsinə qaldırdı".[8. s. 37] 

Əhməd bəy Ağaoğlu Fransa inqilabçılarının "Azadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıq" şüarını Şərqə 
gətirənlərdən biri idi. Cəmaləddin Əfqani kimi o da bu prinsiplər üzərində qurulan səadət sarayını 
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arzulayırdı. Təsadüfi deyil ki, bu sözləri o, 1906-cı ildə nəşrə başladığı "İrşad" qəzetinin epiqrafına 
çevirmişdi. O, İslam dininin müqəddəs kitabında da bu prinsipin müəyyən işartılarını görür, xüsusən "Nisa"  
surəsinin ilk ayələrindən çıxış edərək qadən-kişi bərabərliyinə, insanlar arasındakı üxuvvətə böyük məna 
verir və yazırdı: "Bizim dinimiz insanlar üçün ancaq əbədi, faydalı, ədalətli, ağıllı şeyləri qəbul edir". [5. s. 
105] 

Xalqı maarifləndirməyin yolu onun üçün konkret idi, bu ana dili vasitəsilə olmalıdır. Bu sahədə 
Əhməd bəy Ağaoğlu nəinki Cəmaləddin Əfqani, həmdə digər mütərəqqi ziyalılarla həmfikir idi. O, "Həyat" 
qəzətinin 1905-ci il 1-ci nömrəsinin baş məqaləsində yazırdı:"Xalqın böyük kütləsi içərisində maarif və elmi 
yerləşdirə bilmək üçün elm, maarif və ədəbiyyat bu kütlənin ana dilində olmalıdır". [9. s. 1.] Əhməd bəy 

Ağaoğlu bütün fəaliyyəti ərzində aşğıdakı üç əsas amilə diqqət yetirirdi: “Ana dilinin saflığı və inkişafı, 
Xalqın elmi və mədəni tərəqqisi, İslamın və onun mütərəqqi dəyərlərinin təbliği”. [5. s.108] Bu məsələlərə o, 
ömrünün sonunudək sadiq qaldı və nədən yazırdısa, hamısını bu problemlərlə əlaqələndirirdi. Əhməd bəy 
Ağaoğlunun bu mövzulara həsr etdiyi məqalələr adi qəzet sütunlarına sıxışdırılsada, çoxu silsilə halında  
yazılır və bir neçə nömrədə nəşr olunurdu. Burada qoyulan məsələlər əsasən Şeyx Cəmaləddinin ideaları ilə 
səsləşirdi. O da müəllimi kimi xalqda milli şüurun, milli birliyin oyanması, islamı ehkamların bərpası, elmi 
və siyasi məlumatların yayılması kimi vacib məsələlərə toxunurdu. O, ziyalıların xalqla ünsiyyətə keçib 
onlarda siyasi-ictimai və milli şüurun oyanmasına kömək etməyə çağırırdı. 

Əfqaninin “Milliləşmə, islamlaşma, müasirləşmə” tezisi sonralar Əli bəy Hüseynzadənin irəli sürdüyü 
“Türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq” şüarında daha da inkişaf etdirilmiş, ilk dəfə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920) qaldırılan və 1991-ci ildən sonra müstəqil, demokratik Azərbaycanın 
simvoluna çevrilən üç rəngli bayrağımızda öz əksini tapmışdır. 

Müasir dövrdə müstəqilliyinin 30 illiyini qeyd edən, Avrasiya və Avro-Atlantik məkanda iri iqtisadi 
layihələr həyata keçirən Azərbaycan Cənubi Qafqaz bölgəsinin inkişafı üçün layiqli töhfələr verir. 
Azərbaycanın iqtisadi və siyasi sahədə nüfuzu günbəgün artır. Ölkəmizin iqtisadi və mədəni səviyyəsində  

ciddi kəmiyyət - keyfiyyət dəyişikliyi baş verir. Bu həmdə Əhməd bəy Ağaoğlu, Cəmaləddin Əfqani, Əli bəy 
Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və müstəqil dövlətçilik uğrunda xidmət göstərmiş ziyalılarımızın 
arzularının reallaşmasıdır. İqtisadi potensial və reallaşan strateji kursa uyğun olaraq yeni təcrübələrin 
Azərbaycana transformasiyası qlobal miqyasda və türk dünyasında ölkəmizin nüfuzunun artmasına da ciddi 
təsir göstərir. 
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РЕЗЮМЕ 

Джамаладдин Афгани, известный деятель турецкого и исламского мира, вел активную жизнь, 

полную напряженных событий и борьбы. Одним из тех, кто пропагандировал его идеи и мысли, был 
Ахмад бек Агаоглу. В данной статье исследуются взгляды Джамаладдина Афгани на научные и 
публицистические исследования Ахмад бека Агаоглу. 

Ключевые слова. Общественно-политические мысли, религия и общество Ахмед бека Агаоглу, 
националная идеология, идеи и мысли Джамаладдина Афгани 

 
SUMMARY 

Jamaladdin Afgani a wel-knovn figure in the Turkish and Islamic worlds, lived a dynamic life full of 
tense events and struggles. One of the people who propagated his ideas and thoughts was Ahmad bey 

Agaoglu. This article examines the views of Jamaladdin Afgani in the scientfic and journalistic research of 
Ahmed bey Agaoglu. 

Key words. Socio-political meetings of Ahmed bey Ağaoğlu, religion and society, national ideology, 
ideas and thoughts of Jamaladdin Afghani 
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Xülasə. Məqalədə təbii və antropogen təsirlər nəticəsində Xəzərsahili düzənliyin şimal-cənub və şərq- 

qərb istiqamətlərindəki deqradasiyasından bəhs olunur. Coğrafi amillərin torpaq örtüyü və iqlim, relyef,  
Xəzər dənizi daxil olmaqla daxili proseslərə təsirini qiymətləndirməklə yanaşı antropogen təsir də təhlil 

olunur. Məqalədə torpağın daxili prosesləri fiziki-kimyəvi analiz əsasında izah olunur və çoxillik torpaq 
monitorinqinin nəticələri müqayisə olunur. 

Açar sözlər: ekzodinamik proses, plakor, deflyasiya, korrelyasiya, deqradasiya, fraksiya 

Giriş 

Ötən əsrin yetmişinci illərində səhralaşma prosesi qlobal miqyas alaraq, Dünyanın təxirə salınmaz və 
böyük narahatlıq gətirən problemlərindən birinə çevrildi. Bu problem Torntveyt aridlik indeksi əsasında 
P.Meyqsunun tərtib etdiyi xəritədə Yer kürəsinin ümumi ərazisinin 34%-in əhatə edir. Azərbaycan ərazisi 60 
%-dən çox arid və semiarid zonaya düşməklə, Dünyada gedən səhralaşma prosesinin təsir zonasında 
yerləşir. Xəzərsahili bölgə isə ölkədə səhralaşmaya ən çox məruz qalmış ərazi hesab olunur. 

Seçilmiş tədqiqat rayonu istər meridional, istərsə də paralel istiqamətlərdə geniş əraziyə malik olmasa 
da, təbii və antropogen amillərin ayrı-ayrılıqda landşaft və torpaq örtüyünə neqativ təsiri aydın şəkildə özün 
göstərir. Belə ki, şimalda Samurçayın aşağı axınından, cənubda Sumqayıtçayın aşağı axınına qədər təbii və 

antropogen təsir nisbəti dəyişir. Şimalda ətraf ekosistemə antropogen təsir ildən-ilə çoxaldığı halda, cənubda, 
əksinə, təbii ekzodinamiki proseslərin təsiri yüksəkdir və burda antropogen təsir ikinci yerə keçir. Abşeron 
yarımadasında isə yenidən ətraf mühitə antropogen (texnogen) təsir dəfələrlə çoxalır. 

Tədqiqat ərazisi və metodu 

Tədqiqat rayonuna Xəzərsahili bölgənin Samurçaydan Abşeron yarımadasına qədər olan ərazisi 
daxildir. Burda Samur-Dəvəçi, Siyəzən-Sumqayıt və Boğaz düzü yerləşir. Ərazidə son yüz ildə 

torpaqşünaslığın müxtəlif istiqamətlərində və problemləri üzrə tədqiqatlar aparılmışdır [1,2,3,4,5,6]. Bu 
tədqiqatlar son bir əsrlik dövrü əks etdirir. Torpaqda gedən proseslərin dinamikasını müəyyən etmək üçün bu 
tədqiqat işlərinin mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Çöl şəraitində torpaq kəsimlərinin yeri müəyyənləşdirilərkən, ərazinin təbii-coğrafi şəraiti, fərqli 
istiqamətlərdə mövcud olan qanunauyğunluqlar nəzərə alınmışdır. Torpaq nümunələri genetik qatlar üzrə 
götürülmüş və onlarən ətraflı morfoloji təsviri verilmişdir. Çöl şəraitində hər bir torpaq kəsiminin yeri GPS 
naviqator vasitəsilə müəyyən edilmiş və 1:100000 miqyasda planşetlər üzərində yerləşdirilmişdir. Çöl 

şəraitində torpaqların bir sıra fiziki göstəriciləri təyin olunmuş, qrunt sularının ərazi daxilində səviyyə 
dəyişkənliyi və mineraloji tərkibi öyrənilmişdir. 

Götürülmüş torpaq nümunələrində humus və ümumi azotun miqdarı – İ.V.Tyurin üsulu ilə, udulmuş 
Ca++ və Mg++ - D.V.İvanov üsulu ilə, pH su məhlulunda potensiometrlə, karbonatlıq (CO2) kalsimetr 
cihazında Şeybler üsulu ilə, torpaqda və qrunt sularında asan həll olan duzların analizi (E.V.Arinuşkina), 
hiqroskopik nəmlik 105°C temperaturda 6 saat quruducu şkafda qurudulmuş çəki üsulu ilə, qranulometrik 
tərkib N.A.Kaçinski üsulu ilə - Na2P2O7 ilə işləməklə təyin olunmuşdur. Ərazidə yayılmış torpaq tipləri 
beynəlxalq sistemə korrelyasiya olunmuşdur (Cəd. 1). 

 

Cədvəl 1. 

Torpaq qrupları 

WRB, 2014 

Torpaq qrupları və tipləri 

(Azərbaycan torpaqlarının 
diaqnostikası və təsnifatı 

2011-ci il) 

Torpaq qrupları və tipləri 

(Azərbaycan torpaqlarının 
diaqnostikası və təsnifatı 

1991-ci il) 
Fluvisols Allüvial-çəmən-meşə Subasar çəmən-meşə 

Gleyic Calsisols Çəmən-boz Çəmən-boz 

Gleyic Kastanozems Çəmən-qəhvəyi Çəmən-qəhvəyi 

Gypsisols Boz-qonur - 

Calsisols Boz Boz 

Solonchaks Şoranlar Hidromorf şoranlar 
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Götürülmüş torpaq nümunələrində humus və ümumi azotun miqdarı – İ.V.Tyurin üsulu ilə, udulmuş 
Ca++ və Mg++ - D.V.İvanov üsulu ilə, pH su məhlulunda potensiometrlə, karbonatlıq (CO2) kalsimetr 
cihazında Şeybler üsulu ilə, torpaqda və qrunt sularında asan həll olan duzların analizi (E.V.Arinuşkina), 
hiqroskopik nəmlik 105°C temperaturda 6 saat quruducu şkafda qurudulmuş çəki üsulu ilə, qranulometrik 
tərkib N.A.Kaçinski üsulu ilə - Na2P2O7 ilə işləməklə təyin olunmuşdur. 

Təhlil və müzakirə 

Xəzərsahili torpaqların deqradasiyasında hər iki – təbii və antropogen amillər qarşılıqlı formada iştirak 
edirlər. Sadəcə olaraq tədqiqat rayonu daxilində bu təsirin nisbəti dəyişir. Məqalədə məqsəd fərqli ekoloji 
şəraitdə prosesləri ayrı-ayrılıqda qiymətləndirməkdir. 

Tədqiqat ərazisində torpaq örtüyünün deqradasiyaya məruz qalmasında iqlim başlıca amil kimi 
qiymətləndirilir. Rayon coğrafi baxımdan ümumi atmosfer sirkulyasiyasının şimal-cənub yolu üzərində 
yerləşdiyindən şimaldan cənuba doğru iqlim elementləri kəskin şəkildə transformasiya olur və torpaq 

örtüyünə neqativ təsir çoxalır. Onun nəticəsidir ki, 200 km məsafədə səhralaşma prosesi özün aydın şəkildə 
göstərir. Kiçik ərazidə torpaq örtüyünün fərqli şəkildə formalaşması iqlim elementlərinin kəskin dəyişilməsi 
ilə bağlıdır. Qlobal miqyasda gedən iqlim dəyişiklikləri ilə onun güclü asılılığı yoxdur. 

Qeyd olunduğu kimi tədqiqat rayonu ərazisində şimaldan cənuba doğru torpaq örtüyünün tip 
səviyyəsində çəmən-qəhvəyi torpaqlardan boz torpaqlara qədər transfer olunmasında bir çox təbii amillərin 
kompleks təsiri özün göstərmişdir. 

Tədqiqat rayonunun şimalında hidromorf şəraitdə çəmən-qəhvəyi torpaqlar formalaşmışdır. Bu 

torpaqların profili meşə landşaftı altında zəif deformasiyaya məruz qalmışdır. Ərazidə qrunt sularının 
dərinliyi 1,5-3 m arasında dəyişir. Zəif minerallaşmış yeraltı suların təsirindən torpaqəmələgəlmə prosesi  
normal getmiş və torpaq örtüyü üzərində optimal doluluğa malik (0,7-0,8) vələs-palıd meşəsi əmələ 
gəlmişdir. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti və məskunlaşması hesabına bu meşələrin sahəsi ərazi daxilində kəskin 
şəkildə azalmış, aqro və seliteb landşaft genişlənmişdir. İnsanın ətraf təbii mühitə təsirini düzgün 
qiymətləndirmək üçün fərqli ekoloji şəraitdə torpaq kəsimləri qoyulmuşdur. 

Çəmən-qəhvəyi torpaqlarda quru qalığın və duzların cəmi az olub, profil boyu dərinliyə doğru çoxalır. 
Yerli təbii-coğrafi şəraitə uyğun olaraq anionlardan SO4

2-, kationlardan Ca2+ üstünlük təşkil edir. Bəzi 
horizontlarda bunlar ümumi fon qiymətindən dəfələrlə çoxdur. VMeşənin optimallığının pozulduğu və yaxud  
yox olduğu yerlərdə çəmən-qəhvəyi torpaqlarda çimləşmə prosesi getmişdir. Ərazi üzrə şimal-cənub 
istiqamətdə meşələrin doluluğu, həm də tərkibi dəyişir. Bu, hər iki amilin – təbii və antropogen amillərin 
qarşılıqlı təsiri altında baş verir. 

Sahilboyu Müqtədir qəsəbəsindən cənuba doğru torpaqların bir sıra parametrləri üzrə kəskin 
dəyişikliklər baş verir. Çayların gətirmə konuslarında və məcra ətrafı ərazilərdə allüvial-çəmən, allüvial- 
çəmən-meşə torpaqları yüksək münbitliyə malikdirlər. Burda təbii drenləşmənin mövcudluğu qrunt suların 
minerallaşmasının qarşısını alır, lakin cənub istiqamətə doğru relyefdə meyilliyin zəifləməsi qrunt sularının 
minerallaşma dərəcəsini artırır, nəticədə torpaqların şoranlaşması və şorakətləşməsi baş verir. 

Dəvəçi (Ağzıbirçala) limanından cənuba doğru aridləşmə prosesinin güclənməsi vizual şəkildə 
görünür. Çəmən-qəhvəyi və allüvial-çəmən torpaqlarından fərqli olaraq burda çəmən-boz, boz-qonur və 

onun takırabənzər variantlarının mexaniki tərkibinin ağırlaşması kəskin şəkildə çoxalır. Bu torpaqlar gilli 
torpaqlardır. Fiziki gilin miqdarı 70-80 % arası dəyişir. Burda kontinental çöküntülərə nisbətən dəniz 
çöküntülərinin təsiri daha da çoxalır. 

Qida maddələrindən ümumi humusun miqdarı üst akkumulyativ qatda 2-2,5 % arasında dəyişir. 
Udulmuş əsaslardan Ca2+ kationu birinci yeri tutur. Mühit reaksiyası qələviliyə doğru artır. 

Çəmən-boz torpaqlarda quru qalığın miqdarının, o cümlədən sulfat anionunun üstünlüyü və aşağı 
qatlara doğru çoxalması dənizin və minerallaşmış qrunt sularının təsiri ilə bağlıdır. Aşağı qatlara nisbətən üst 
qatlarda bəzi anion və kationların miqdarının kəskin azalması ərazidə kollektor-drenaj sisteminin 

mövcudluğu ilə bağlıdır. Çəmən-qəhvəyi torpaqlarda da üst qata nisbətən aşağı qatlarda bəzi anion və 
kationların üstün olması təbii drenaj sisteminin mövcudluğu ilə əlaqədarır. 

Boz-qonur (takırabənzər) torpaqlar tədqiqat ərazisinin cənub qurtaracağında, boz torpaqlarla təmas 
zonasında formalaşmışdır. Ərazidə takırabənzər torpaqların əmələ gəlməsi arid iqlim şəraiti, atmosfer 
hadisələri, o cümlədən deflyasiya, günəş şüasının intensivliyi və süxurların litoloji tərkibi ilə bağlıdır. 

Takırabənzər torpaqların formalaşdığı ərazilər səhralaşmaya çox həssas marginal sahələrdir. 
Azərbaycanda istər Siyəzən-Sumqayıt massivində, istərsə də Cənub-Şərqi Şirvanda torpaqların 

formalaşmasında yuxarıda qeyd olunan oxşar ekoloji şəraitlə yanaşı, hər iki ərazidə palçıq vulkanlarının  
mövcudluğu torpaqların formalaşmasında bu amilin təsir ehtimalını artırır. 
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Yuxarıda qeyd olunduğu kimi tədqiqat ərazisində şimaldan cənuba doğru torpaq örtüyünə təbii 
amillərin təsiri çoxalır, antropogen amillərin təsiri isə zəifləyir. Bunun başlıca səbəbi ekzodinamiki 
proseslərin cənuba doğru sürətlənməsi və torpaq örtüyünün daha çox deqradasiyaya məruz qalması ilə 
bağlıdır. Ərazidə deflyasiya prosesinin sürətli getməsi və yarımsəhra lanşaftının mövcudluğu bu torpaqların 
üst münbit qatının sovrulub aparılmasına səbəb olmuşdur. Ümumi humus bu torpaqların üst horizontunda 

son bir əsrdə iki dəfə azalmışdır. Asan həll olan duzlara gəldikdə anionlardan SO 2-, Cl-, kationlardan Ca2+, 
Na+ Xəzərin transqressiyaları ilə bağlı artıb azalması özünü göstərir. 

Torpağın bütün parametrlərinə, o cümlədən şorlaşma və şorakətləşmə proseslərinə Xəzər dənizinin 
təsiri həmişə yüksək olmuşdur. Bunun başlıca səbəbi transqressiya fazalarında qrunt sularının səviyyəsi 
dəyişir və minerallaşma dərəcəsi çoxalır. 

Tədqiqat ərazisinin boz, boz-qonur torpaqlarının şorlaşmış takırabənzər variantlarında fiziki gilin 

miqdarı 83,7-85,6 % arasında dəyişir. Bu torpaqlar göründüyü kimi ağır gilli torpaqlardır. Lakin 
Sumqayıtçayın qədim allüvial çöküntülərində fiziki gilin miqdarı 40,7 %-ə qədər azalır. Bu torpaqlarda 
kation və anionların ion tərkibi də aşağıdır. 

Tədqiqat rayonunun cənub hissəsində boz və boz-qonur torpaqlarda, onun takırabənzər variantlarında, 
torpaqların fiziki-kimyəvi xassələri nəzərə alınmaqla, yüksək aqrotexniki qulluq əsasında bu torpaqlardan 
yüksək məhsul götürmək mümkündür. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ДЕГРАДАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ПОЧВ 

КАСПИЯ, ИХ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

И.А.Кулиев, Р.А.Гусейнов 

 
В статье рассматривается деградация Прикаспийской прибрежной равнины в направлениях 

север-юг и восток-запад в результате природных и антропогенных воздействий. Помимо оценки 

влияния географических факторов на растительный покров и внутренние процессы, включая климат, 
рельеф, Каспийское море, также анализируется антропогенное воздействие. В статье объясняются 
внутренние процессы в почве на основе физико-химического анализа и сравниваются результаты 
мониторинга многолетних почв. 

Ключевые слова: экзодинамический процесс, плакор, дефляция, корреляция, деградация, 
фракция 
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SUMMARY 

 

NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS OF DEGRADATION OF CASPIAN 

COASTAL SOILS, ITS COMPLEX ASSESSMENT 

Guliyev İ.A., Huseynov R.A. 

 
The article discusses the degradation of the Caspian coastal plain in the north-south and east-west 

directions as a result of natural and anthropogenic impacts. In addition to assessing the impact of 

geographical factors on land cover and internal processes, including climate, relief, the Caspian Sea, the 
anthropogenic impact is also analyzed. The article explains the internal processes of the soil on the basis of 
physicochemical analysis and compares the results of perennial soil monitoring. 

Key words: exodynamic process, plactor, defliation, correlation, degradation, fraction 

 

 

İŞĞALDAN AZAD EDİLƏN ƏRAZİLƏRDƏ TARİXİ ABİDƏLƏRİN BƏRPASI MƏSƏLƏSİ 

Qurbanova S.A. 
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sevincakifqizi@mail.ru 

 
 

Xülasə. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda abidələrin bərpa edilərək yenidən xalqımıza qaytarılması  
çox vacibdir. Erməni vandalizmi ilə bağlı faktları meydana çıxarmaqla Azərbaycan dünyaya sübut etdi ki, 
ermənilər işğal dövründə bizim ərazilərimizdə abidələrimizi dağıdaraq məhv ediblər. Azərbaycan torpaqları  
işğal olunmamışdan əvvəl oradakı bütün xristian abidələri qorunub saxlanmışdı. Lakin işğal dövründə 
ermənilər onların bir qismini məhv edib, bir qismini isə erməniləşdirməyə cəhdlər etmişlər. Amma onların 
bu yalançı təbliğatı iflasa uğradı. Məqalədə bəhs olunan məqamlar göstərir ki, ermənilər tərəfindən dağıdılan 

dini abidələrimizin bərpa edilməsi siyasəti gələcəkdə Azərbaycan xalqının etno-psixologiyasında çox müsbət 
bir stereotip kimi formalaşacaq. 

Açar sözlər: Gövhər ağa Məscidi, Alban kilsəsi, Avropa Konvensiyası, Xudavəng monastrı 

Şanlı Azərbaycan Ordusunun 44 günlük zəfər yürüşü doğma Qarabağımızın azadlığa qovuşdurulması 
ilə yanaşı, tarixi, mədəni irsimizi də erməni vandallarından xilas etdi. Müzəffər ordumuz tarix səhifələrimizi 
qaralamağa, silməyə, saxtalaşdırmağa çalışanlara layiqli dərs verdi. İşğalçılar bu illər ərzində 
toponimlərimizi dəyişdirib, uydurma adlar qoyub, tariximizə iddia edə bilmədikləri məqamlarda isə 

barbarlığa əl ataraq maddi-mədəni, dini abidələrimizi vəhşicəsinə dağıdıblar. Erməni millətçiləri xalqımızın 
tarixi yaddaşını yox etmək və Azərbaycan torpaqlarında türk-müsəlman mədəniyyətinin izlərini silmək üçün 
hər cür namərdliyə əl ataraq çirkin əməllərini illər boyu davam etdiriblər. 30 il müddətində işğal altında 
saxladıqları Qarabağda dünyada misligörünməmiş talançılıqla məşğul olub, bütün tarixi, dini abidələrimizi 
məhv ediblər. 

İşğal altında olmuş torpaqlarımızda Azərbaycan xalqına məxsus çoxlu tarixi dini abidələr mövcud 
olub. Qədim türbələrin olduğu Cəbrayıl rayonundakı Tumas-ata abidəsi bütpərəstlik dövrünün 

yadigarıdır.Tarixi Xudafərin körpüsü də Cəbrayıl rayonunda yerləşir. Dünyanın ən qədim insan 
məskənlərindən olan qədim dövrün mədəni abidələri kimi UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilən 
Azıx və Tağlar mağaraları Füzuli rayonunun ərazisindədir. İşğaldan əvvəl Şuşada dövlət tərəfindən qorunan 
248 tarixi abidə mövcud olub. Yuxarı Gövhər ağa Məscidi, Qala divarı (uzunluğu 8 kilometr), Pənah xanın 
sarayı, Natəvanın evi, İbrahim xanın bürcü, İbrahim xanın qəsri, Vaqifin məqbərəsi Şuşa memarlığının 
incilərindən sadəcə bir neçəsidir. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində 
müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 

oktyabr tarixli 1170 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən tarix və 
mədəniyyət obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi məqsədilə abidələrin və mədəniyyət 
müəssələrinin monitorinqlərinə başlanılmışdır. Dövlət qeydiyyatında olan 312 tarix-mədəniyyət abidəsinin 
monitorinqi həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, həmin ərazilərdə yerləşən dövlət qeydiyyatında olmayan 
tarixi, memarlıq, arxeoloji əlamət daşıyan 106 obyekt aşkar edilmişdir. 

mailto:sevincakifqizi@mail.ru


392  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məscidlər, mədrəsələr, körpülər, məbədlər nəinki dağıdılmış, eyni 
zamanda bir çox hallarda təyinatına uyğun olmayan şəkildə istifadə olunaraq xalqımızın milli mənəvi 
dəyərləri təhqir edilmişdir. Füzuli rayonunda Hacı Ələkbər məscidi, Dədəli, Merdinli, Gecəgözlü, Yuxarı 
Veysəlli kənd məscidləri, Horadiz kəndindəki iki məscid, Cəbrayıl rayonunda Süleymanlı və Papı kənd 
məscidləri, Qubadlı rayonunda Məmər və Yusifbəyli kənd məscidləri, Zəngilan rayonunda Zəngilan şəhər 

məscidi, Malatkeşin və Zəngilan kənd məscidləri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Qaraağac qəbiristanlığında 
yerləşmiş yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan Uğurlu bəyin türbəsi də daxil olmaqla XIX əsrə aid 4 
türbə tamamilə məhv edilmişdir. Ağdam şəhərində yerləşən Pənahəli xanın (XIX əsr) və Mehdiqulu xanın 
türbələrinin dağıntılara məruz qoyulduğu, işğalçı Ermənistan tərəfindən abidələrə ciddi ziyan vurulmuşdur.  
İbrahimxəlil xanın türbəsi (XIX əsr) isə tamamilə dağıdılmışdır. Eyni zamanda Ağdam şəhərində Üzərlik 
təpə abidəsi, Xaçındərbənd kəndindəki Qutlu Sarı Musaoğlu günbəzi (1314-cü il), Kəngərlidəki (XIV əsr) 
türbə və daş abidələr, Papravənddəki XVII əsrdən qalan Xanoğlu türbəsi, XVIII əsrə aid məscid və digər 

türbələr, Xan qızı Natəvanın və oğlunun şərəfinə tikilmiş 19-cu yüzilliyin türbəsi, Şahbulaq qalası kimi 
tarixi-memarlıq abidələri də dağıdılmışdır [4, s.6]. Bu maddi-mənəvi abidələr qruplaşdırılaraq, "Azərbaycan 
Respublikasının ərazilərində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınılmaz mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət 
dərəcəsinə görə bölgüsü" adlı kitaba daxil edilmişdir. 

Ermənistan tərəfinin vandalizmi yalnız müsəlman tarixi dini-memarlıq abidələrinə deyil, həmçinin 
xristian tarixi-dini abidələrinə münasibətdə də özünü göstərmişdir. Belə ki, Kəlbəcər rayonunda yerləşən  

Xudavəng və Gəncəsər monastırları da daxil olmaqla Qafqaz Albaniyasına aid bir çox məbədlər 
mənimsənilərək vandalizmə məruz qalmışdır. Xudavəng monastırına aid Arzu xatun kilsəsinin şərq 
divarındakı, Xudavəng monastırının incisi hesab olunan freska xüsusi üsullarla kəsilərək götürülmüşdür. 
Gəncəsər monastırında aparılmış qanunsuz təmir işləri nəticəsində onun əzəli görkəminə zərər dəymişdir. 
Qeyd edək ki, hətta son atəşkəsdən sonra XIII əsrdən Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavənd  
monastırının zəngləri, xaçları və qədim əlyazmaları, eləcə də Ağdam rayonundakı Şahbulaq qalası 
yaxınlığında qanunsuz arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış və yerli muzeylərdə saxlanılan qiymətli əşyalar 

qanunsuz olaraq Ermənistana daşınıb. Bu, 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının və onun iki Protokolunun, 
eləcə də 1970-ci il Konvensiyasının kobud şəkildə pozulması deməkdir [5, s.1]. Prezident İlham Əliyev 
Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar xalqa müraciətində vurğuladı ki, Qafqaz Albaniyasına aid 
olan tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi-mədəni sərvətimizdir: “Tarixə baxmaq kifayətdir, hər kəs görsün ki, 
1830-cu illərdə çar Rusiyası alban kilsəsini ləğv etdi, alban kilsəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqorian 
kilsəsinə verdi və erməni keşişləri, onların havadarları bu kilsələri mənimsəməyə başladılar. Qafqaz 
Albaniyasının tarixini silmək, unutdurmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. 

Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük elmi baza var, əsərlər var. Bu əsərlər nəinki elmi  
ictimaiyyətə, bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır.Qafqaz Albaniyası böyük dövlət 
olub.Onun paytaxtı Qəbələ şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi- 
mədəni sərvətimizdir.Biz bu kilsələri qoruyuruq”[6, S.1]. 

Ermənistan tərəfinin mədəniyyət obyektlərinə qarşı bu cür vandalizm aktları bir çox beynəlxalq 
sənədlərə, o cümlədən 1954-cü ildə Haaqada qəbul edilmiş "Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin 
qorunması haqqında Konvensiya"nın, "Arxeoloji irsin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyasının, 
“Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında Konvensiya”nın müddəalarını kobud şəkildə 

pozmuşdur. 
Əlbəttə, tarixi yaddaşımızı silmək erməni vandallarına qismət olmadı və əksinə, işğaldan azad olunan 

torpaqlarımızda yenidən tarixi izlərimizi bərpa etməyə ruhlanlandırdı. Şübhə yoxdur ki, işğaldan azad 
olunmuş torpaqlarımızda Azərbaycan xalqının tarixi abidələri yenidən bərpa olunacaq, bəşəriyyətin 
ixtiyarına veriləcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il 4 yanvar tarixli Fərmanı ilə Qarabağ 

Dirçəliş Fondunu yaradılmışdır. Qarabağda quruculuq işlərinin aparılması üçün 2021-ci ilin dövlət 
büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılmışdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə “Böyük Qayıdış” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bu 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı sənəddə də öz əksini tapmışdır [7].  
Ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin – Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün 
büstləri Şuşaya gətirilmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin dağılmış evi bərpa edilmiş və Bülbülün evinin açılışı  
olmuşdur. Eyni zamanda artıq Aşağı Gövhər ağa, Yuxarı Gövhər ağa və Saatlı məscidləridə restavrasiya  

olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev tərəfindən bütün Qarabağ “yaşıl enerji” zonası elan edilib.Yaşayış 
məntəqələri “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyaları əsasında bərpa olunur. Qarabağdakı dini 
abidələrimizin bərpa edilməsi prosesinin başlanması Azərbaycan tərəfindən tarixi gerçəklik missiyasının, 
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ədalətin bərpası deməkdir. Ermənilər tərəfindən dağıdılan dini abidələrimizin bərpa edilməsi siyasəti 
gələcəkdə Azərbaycan xalqının etno-psixologiyasında çox müsbət bir stereotip kimi formalaşacaq. 
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ВОПРОС О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НА 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОККУПАЦИИ ТЕРРИТОРИЯХ 

Гурбанова С.А. 
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Oчень важно восстановить памятники на освобожденных землях и вернуть их нашему народу. 
Раскрывая факты армянского вандализма, Азербайджан доказал всему миру, что армяне разрушили  
наши памятники на наших территориях во время оккупации. До оккупации азербайджанских земель  
все христианские памятники там были сохранены, но во время оккупации армяне разрушили 

некоторые из них, пытались арменизировать некоторые из них и писали от их имени. Однако их 
лживая пропаганда не увенчалась успехом.Обсуждаемые в статье моменты показывают, что политика  
восстановления наших религиозных памятников, разрушенных армянами, в будущем сформируется 
как очень позитивный стереотип в этнопсихологии азербайджанского народа. 

Ключевые слова: Мечеть Говхар Ага, Албанская церковь, Европейский Конвент, Монастырь 
Худаванг 

 
SUMMARY 

 

THE ISSUE OF RESTORATION OF HISTORICAL MONUMENTS IN 

THE TERRITORIES RELEASED FROM OCCUPATION 

Gurbanova S.A. 

Ganja State University 

 
Thus, it is very important to restore monuments in the liberated lands and return them to our people. 

By revealing the facts of Armenian vandalism, Azerbaijan has proved to the whole world that the Armenians 
destroyed our monuments in our territories during the occupation. Before the occupation of Azerbaijani 
lands, all the Christian monuments there were preserved, but during the occupation, the Armenians destroyed 
some of them, tried to Armenianize some of them and wrote in their names.However, their false propaganda 
failed. The points discussed in the article show that the policy of restoring our religious monuments 
destroyed by Armenians will be formed in the future as a very positive stereotype in the ethno-psychology of 
the Azerbaijani people. 

Key words: Govhar Agha Mosque, Albanian Church, European Convention, Khudavang Monastery 
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MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏHSİL VƏ ELM 
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Xülasə. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi ilk vaxtlar iqtisadi, siyasi və mənəvi 
həyatdakı çətinliklər, ziddiyyətlər təhsil sisteminə də təsir etmişdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən 
sonra ölkə dinc və sabitlik dövrünə qədəm qoydu. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda təhsil və elmin 
inkişafı üçün Təhsil islahatını həyata keçirdi. Təhsil və elm sahəsində Ulu öndər Heydər Əliyevin gördüyü 
işlər onun layiqli davamçısı İlham Əliyev tərəfindən hal-hazırda da davam etdirilməkdədir. 

Açar sözlər: müstəqillik, sabitlik dövrü, təhsil sistemi, tədbir, islahat 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdiyi ilk vaxtlar ölkənin ayrı-ayrı sahələrində olan 
çətinliklər, ziddiyyətlər təhsil sistemindən də yan keçməmişdi.. Təhsili inkişaf etdirmək üçün lazımi qədər 
maliyyə vəsaiti ayrılmadığı üçün məktəblərin maddi bazası xeyli zəifləmişdi. XX əsrin 90-cı illərinin 
əvvəllərində nəzarətsizlik üzündən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin, məktəblərin və digər təhsil 
ocaqlarının bir çoxu, yaxud sinif otaqlarından ayrı ayrı məqsədlər üçün istifadə olunmağa başlanılmışdı. [2,  

s.515]. 
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkə dinc və sabitlik dövrünə qədəm qoydu. Qarşıya 

qoyulan əsas məqsədlərin əsasını Azərbaycan təhsilini dar gündən çıxarmaq və təhsilin inkişafı üçün xüsusi  
işlər görülməsi təşkil edirdi. 

1998-ci il martın 30-da Prezident Heydər Əliyev Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət 

Komissiyasının təşkili haqqında sərəncam imzaladıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Təhsil İslahatı  
Proqramı hazırlandı və Prezident tərəfindən 1999-cu il iyunun 15-də təsdiq edildi. Proqramda Azərbaycan 
milli təhsil sisteminin strategiyası və konsepsiyası müəyyən edildi. [1, s.469] Konsepsiya qəbul edildikdən 
sonra Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, coğrafiyasının öyrədilməsinə, yeni dərsliklərin hazırlanmasına, xüsusən  
də Azərbaycan dilinin öyrədilməsinə xüsusi diqqət artırıldı. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycan məktəblərində maddi-texniki vəziyyət daha da təkmilləşdirildi, Azərbaycanın müstəqillik 
dövründən əvvəlki və sonrakı zaman kəsiyini özündə ehtiva edən dərsliklər və dərs vəsaitləri nəşr olunmağa  

başladı. 
Təhsil və elm sahəsində Ulu öndər Heydər Əliyevin gördüyü işlər onun layiqli davamçısı İlham Əliyev 

tərəfindən davam etdirilmişdir. 2003-cü ildə İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
seçildikdən sonra mədəni sahədə, xüsusən də təhsil, elm və ədəbiyyat sahəsində bir sıra islahatlar həyata 
keçirdi. Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda insan kapitalının ən yüksək zirvəyə  
çatdırılması bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Əsas məqsəd Azərbaycan gənclərinin istər ölkə 
daxilində, istərsə də ölkə hüdüdlarından kənarda daha böyük elmi biliklərə yiyələnməsi və həmin şəxslərdən 
ölkənin gələcək inkişafında istifadə edilməsi olmuşdur. Azərbaycan gənclərinin dövlət hesabına xarici 

ölkələrin yüksək nüfuzlu Ali məktəblərində təhsil alması haqqında dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Bu 
dövlət proqramına əsasən yüzlərlə gənclərimiz ölkə xaricində təhsil almış və Azərbaycanın elm, təhsil və  
digər sahələrinin inkişafında xüsusi rol oynamışdır. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda istər şəhərlərdə, istər kəndlərdə şagirdlərin daha 
rahat təhsil alması məqsədilə dünya standartlarına cavab verən məktəblər inşə edilmişdir. 

Onu da qeyd edək ki, ermənilərin işğalı nəticəsində 30 il müddətində torpaqlarımız işğal altına 

düşmüş, evlərlə, mədəniyyət abidələri ilə yanaşı, ali və orta təhsil müəssisələrimiz böyük dağıntılara məruz 
qalmışdir. Lakin düşmən öz təxribatçı niyyətindən əl çəkməmiş və yeni torpaqlara iddialar irəli sürməyə  
başlamışdılar. 2020-ci il sentyabrın 27-də ölkə rəhbərinin qəti tapşırığı ilə düşmən təxribatının qarşısı alınmış və əks 
hücum əməliyyatı nəticəsində işğalda olan torpaqlarımız düşmən işğalından azad edilmişdir. Hal-hazırda 
prezidenimiz İlham Əliyevin göstərişinə əsasən düşmən işğalından azad edilmiş torpaqlarda yenidən qurma işləri 
həyata keçirilməyə başlamışdır. Infrastruktur yenidən bərpa edilməyə başlamış, ölkənin dağıntılara məruz qalmış 
mədəniyət sahələri, elm və təhsil ocaqlarının yenidən qurulması sahəsində əsaslı işlər görülməyə başlanılmışdır. 

Azərbaycanın təhsil sistemində islahatların həyata keçirilməsi qarşıya qoyulan ən ümdə vəzifələrdən biri 
olmuşdur. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevinin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda təhsil sisteminə diqqət 
və qayğının artması, milli təhsil sisteminin aydın sabahını təmin edəcək layihələr həyata keçirilməsi, Azərbaycan 
təhsilinin davamlı inkişafına yönəlmiş tədbirlər görülməsi ölkə təhsilinin daha da inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. 



395  

ƏDƏBİYYAT 

1.Qəniyev H.Q. Azərbaycan tarixi Bakı, 2019, Elm və Təhsil nəşriyyatı, 499 səh. 
2.Rəcəbli Q. Ə. Azərbaycan tarixi. Bakı, Elm və təhsil, 2013, 544 səh. 

 
РЕЗЮМЕ 
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В первые дни независимости Азербайджанской Республики трудности и противоречия в 
экономической, политической и духовной жизни также повлияли на систему образования. После 
прихода к власти Гейдара Алиева страна вступила в период мира и стабильности. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев осуществил реформу образования для развития образования 
и науки в Азербайджане. Дело великого лидера Гейдара Алиева в области образования и науки  
продолжает его достойный преемник Ильхам Алиев. 

Ключевые слова: независимость, период стабильности, система образования, событие, 
реформа. 

SUMMARY 

 

EDUCATION AND SCIENCE IN THE INDEPENDENT REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Maharramov S.G. 
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In the early days of the independence of the Republic of Azerbaijan, the difficulties and contradictions 

in economic, political and spiritual life also affected the education system. After Heydar Aliyev came to 
power, the country entered a period of peace and stability. National leader Heydar Aliyev implemented the 
Education Reform for the development of education and science in Azerbaijan. The work of great leader 
Heydar Aliyev in the field of education and science is being continued by his worthy successor, Ilham 
Aliyev. 

Key words: independence, period of stability, education system, event, reform 
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Açar sözlər: Şəki, ipək, sənaye, ticarət, sənətkarlıq, turizm, inkişaf 

Tarix elminin bir çox sahələri üçün şəhərlərin tarixinin öyrənilməsi həmişə xüsusi yer tutmuşdur.  
Çünki cəmiyyət tarixində əhəmiyyətli rol oynayan şəhərlərin öyrənilməsi əsasında sosial-iqtisadi 
formasiyaların bütöv bir tarixini təhlil etmək olur. Belə şəhərlərdən biri də Şəkidir. 

Şəhər Azərbaycan sənaye və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmaqla yanaşı, şəhərə və regiona əbədi 

şöhrət qazandırmış ipəkçililiyin formalaşması və inkişafında əvəzsiz rol oynamışdır. Tam qətiyyətlə demək 
olar ki, ipəkçilik və onunla bağlı nə varsa, Şəkinin ən mühüm tarixi ənənələrindən biridir. 

Şəki Azərbaycanda tarix boyu ipək istehsalının əsas mərkəzi olmuşdur. 1829-cu ildə Rusiyadakı 
toxuculuq fabriklərinin ehtiyacları ilə əlaqədar olaraq Şəkidə (Nuxada) dövlət xəzinəsinin mülkiyyətində, 
həm də bütün Qafqazda ilk olan ipək sap sarıma fabriki yaradıldı. Rəsmi sənədlərdə "Çarabad" və ya  
"Xanabad" fabriki adlanırdı. Xanabad fabrikinin məhsulları əl əməyi ilə əldə edilən ipək saplardan 2-3 dəfə 
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baha satılırdı. Rusiya tərəfindən yaradılan Xanabad fabriki və onun nəzdindəki təcrübə ipəkçilik məktəbi 
Şimali Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafında müsbət rol oynamışdı [10, s.26]. 

Bununla yanaşı, baramaların böyük əksəriyyəti hələ də kiçik kustar sənətkarlıq emalatxanalarında 
açılırdı və saplar sarınırdı. "Cəmiyyət"in və sənətkarlıq emalatxanaları inkişaf etməkdə olan ipəkçilik 

təsərrüfatının tələblərinə cavab vermirdi. 
1836-cı ildə Xanabad fabriki rus kapitalistlərinə məxsus Qafqazda İpəkçilik və Ticarət Sənayesini 

Yayan Cəmiyyətə satıldı. Əsas kapitalı 571 min rubl olan bu "Cəmiyyət" o dövrün ən böyük müəssisəsi idi. 
Cəmiyyət öz işində 1828-ci ildə fransız taciri Qastella tərəfindən yaradılan, 1841-ci ildə ləğv edilən Tiflis 
ipək bükmə fabrikinin avadanlıqlarından istifadə etmişdi. Bu avadanlıqlar daha sonra 1843-cü ildə Nuxada 

açılan "praktiki ipəkçilik məktəbi"nin işi üçün də istifadə edilmişdi [1, s.54]. 
XIX əsrin 40-cı illərinin ortalarında Şimali Azərbaycan bütün Mərkəzi Qafqaz üzrə baramanın 85%- 

ni istehsal edirdi. Bu, Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyasında barama istehsalı üçün əsas mərkəzə 
çevrilməsi demək idi. 

XIX əsrin ortalarından etibarən Rusiya fabriklərində əsasən Azərbaycanın xam ipəyi və ipək 
saplardan istifadə olunurdu. Barama istehsalının artması ilə onun xarici bazarlara ixracı da artmışdı. XIX 
əsrin 50-60-cı illərində Şəkidə (Nuxada) istehsal olunan xam ipəyin 71%-i Rusiyanın mərkəzi əyalətlərinə 
ixrac olunurdu. Azərbaycan xam ipəyi xarici bazarlarda da yaxşı mövqe tutmuşdu. O vaxt Şəkiyə (Nuxaya) 

200 əcnəbi ipəkçilik şirkətinin nümayəndələri göndərilmişdi və onlar burada işgüzar fəaliyyətə başlamışdılar 
[2, s.14-15]. 

XIX əsrin ikinci yarısında Şəki ipəkçilik sənayesinin mərkəzi olmağa davam edirdi. İlkin xammal 
tədarükü və yarı emal olunmuş məhsul istehsalına olan tələbat çoxlu ipək barama açmaq üçün böyük bir ipək 
fabrikinin yaradılmasını tələb edirdi. Bu işdən gözlənilən faydalar Moskva sahibkarları Alekseev və Voronin 
qardaşlarının diqqətini çəkmişdi. Onlar birlikdə 1860-cı ildə Avropada ən böyük ipək sarma fabrikinin 
inşasına başladılar. Fabrik 1863-1865-ci illərdə fəaliyyət göstərmişdi. Zavodda 452 maşın və 851 nəfər işçi 

işləyirdi. Fabrikdə ilk dəfə barama açılmasından qalan bütün qalıqları emal etməyə başladılar və ipək 
istehsalçılarının diqqətini çəkməyən bütün materiallar və tullantılar istifadə edilirdi [8, s.32]. 

Bu fabrikin məhsulları Moskva, Marsel və digər böyük şəhərlərdə yüksək tələbatla satılırdı [6, s.28- 
29]. 

1860-cı illərin əvvəllərində - ipəkçiliyin ən yüksəlişi dövründə Şəki (Nuxa) ipək toxumu, barama və 
xam ipək ticarəti üçün beynəlxalq mərkəz əhəmiyyətini qazanmışdı. Bu illər ərzində Avropada dərin böhran 
yaşayan ipəkçilik iqtisadiyyatını yüksəltmək üçün Şəkidə ipək məhsulu alıb, xaricə göndərən bir çox xarici 
ipəkçilik firmalarının agentləri var idi [11, s. 170]. 

1870-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq XIX əsrin son üç onilliyində ipəkçiliyin dirçəlişi başladı və 

sahə intensiv inkişaf etdi. 1880-ci illərin ortalarında Şəkidə sənaye ipəkçiliyi yenidən yüksəlməyə başladı. 
1875-ci ildə şəhərdə hər biri buxar mühərriki ilə işləyən daha üç ipək sap sarıma fabriki tikilmişdi. 1879-cu 
ildə daha bir fabrik işə salındı və o, təxminən 170 işçinin çalışdığı böyük bir müəssisə idi. XIX əsrin 80-ci 
illərində 10 yeni ipək sap emalı müəssisəsi tikilmişdi. Onların, demək olar ki, hamısı Azərbaycan 
burjuaziyasının nümayəndələrinə məxsus idi [8, s.21]. 

1895-ci ilin məlumatlarına görə, Şəki şəhərində sənaye müəssisəsi xarakterli fəaliyyətlə məşğul olan, 

buxar mühərrikləri və müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunmuş 33 fabrik qeydə alınmışdı. Onların hamısı 
zavod sənayesi inkişaf mərhələsində idilər. 1920-ci ilə qədər Şəkidə yalnız xam ipək istehsal olunurdu ki, bu 
da Moskvaya, Lion şəhərlərinə, İtaliyaya, İspaniyaya ixrac edilirdi [9, s.57]. 

XIX əsrin ikinci yarısında - XX əsrin əvvəllərində Şəkidə ipəkçiliklə yanaşı, gön-dəri və metal emalı 
sənaye sahələri də əhəmiyyətli inkişaf yolu keçmişdi. Şəki yüksək dərəcədə inkişaf etmiş sənətkarlıq sahələri 
olan şəhər olmağa davam edirdi və sənətkarların sayına görə Azərbaycanda birinci yeri tuturdu. Şəhərdə 
sənətkarların cəmlənməsi Şəkinin sıx istehsal fəaliyyətini və iqtisadi əhəmiyyətini əks etdirirdi. 1861-ci ildə 

burada 1735 sənətkarın olması qeydə alınmışdı [7, s.10]. 
Azərbaycanın digər şəhərlərində olduğu kimi, Şəkidə də eyni istehsal sahəsinə aid sənətkarlıq 

müəssisələri bu sənətkarlıq növünün adı ilə adlanan ayrıca bir məhəllədə yerləşirdi. Hər bir sənətkar 
qrupunun başında üç il seçilən ustabaşı dururdu. Ustabaşılar sənətkarlar arasındakı mübahisələri aradan 
qaldırır, onları xammalla təmin etməklə məşğul olur, usta ilə şagird arasındakı münasibətlərə nəzarət 
edirdilər. 

Bu dövrdə Şəkidə ticarət də əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməkdə idi. 1824-cü ildə şəhərdə 400 ticarət 

dükanı vardı və həftəbazar adlanan satış yarmarkaları keçirilirdi. İpək parçalar xarici ticarətdə xüsusi yer  
tuturdu. Bir çox ölkələrin təmsilçiləri olan tacirlər müxtəlif çeşidli ipək parçaları satın alaraq Rusiya, Fransa,  
İtaliya, İran, Türkiyəyə aparırdılar. 
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Göründüyü kimi, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şəkidə ipək emalı sənayesi fabrik inkişaf 
mərhələsində idi və "Azərbaycan Lionu" adlanan şəhərin özü nəinki Azərbaycanda, həm də Rusiyada ipək 
emalı sənayesinin ən əhəmiyyətli mərkəzi kimi qalmaqda idi. 

Şəhərdə ipək kəlagayılar (hicablar), gözəl ayaqqabılar, incə zərgərlik, bədii tikmə və digər istehsal 

sənətkarlıq məhsulları istehsal olunurdu. Əgər 1850-ci Şəkidə gön-dəri emalı müəssisələrinin sayı ildə 15 
idisə, 1899-cu ildə onların sayı 40-a çatmışdı. Təkcə 1886-cı ildə şəhərdə 31 zərgərlik müəssisəsi fəaliyyət 
göstərməkdə idi [1, s.59-60]. 

1890-cı il məlumatlarına görə Şəkidə 600-ə yaxın sənətkarlıq müəssisəsi var idi. Bəhs edilən ildə 
Yelizavetpol quberniyasının bütün ticarət və sənaye müəssisələrinin təxminən 40%-i Şəkinin payına düşürdü 
[5, s.36]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər 1877-ci ildə Şəkidə 364 istehsalşəhərin yaxınlığından ke və 407 ticarət 
müəssisəsi vardısa, 1889-cu ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 498 və 296 idi [5, s.30]. Göründüyü kimi, 
göstərilən dövr üçün ticarət müəssisələrinin sayı kəskin şəkildə azalmışdı. Bu da əsasən şəhərin yaxınından  
keçən Bakı-Tiflis dəmir yolunun tikintisi ilə əlaqədar Şəkinin ticarət dəyərinin aşağı düşməsi ilə bağlı idi.  
Sənaye müəssisələrinin sayının artması, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, əsasən ipək sarıma müəssisələrin 
hesabına idi. 

XX əsrin əvvəllərində Şəki şəhərinin ticarət əhəmiyyəti kəskin şəkildə artmışdı, bu da həmin dövrdə 

şəhərdə 115-i azərbaycanlı olan 162 gildiya tacirinin olması əsasında dolayısı ilə sübut olunur [5, s.34]. 
Əhalinin məşğuliyyətə görə bölgüsündən danışırıqsa, eyni mənbəyə görə, Şəki əhalisinin 75%-i ticarət 

və sənaye fəaliyyəti ilə məşğul idi, o cümlədən, əhalinin təxminən 40%-i sənayedə, 12-15%-i isə ticarətdə 
çalışırdı [1, c.86]. 

Göründüyü kimi, şəhər əhalisinin sənaye fəaliyyəti ticarətdən daha üstün idi. Xidmətçilər və işçilər 
əhalinin təxminən 20%-ni təşkil edirdi. Əhalinin bu kateqoriyasının 83%-dən çoxu ticarət və sənaye 
işçilərinin payına düşdü. Beləliklə, Şəki əhalisinin məşğuliyyətlərə görə bölgüsü göstərir ki, XIX əsrin sonu - 

XX əsrin əvvəllərində şəhərdə kapitalist münasibətləri formalaşmışdı. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
Şəki şəhərinin fabrik sənayesi illik təqribən, 12 milyon rubl dəyərində məhsul istehsal etmişdi [8, s.18]. 

Xam ipəkdən başqa dəri emalı, tütün yetişdirilməsi ilə məşğul olurdular. Şəhər və şəhərətrafı ərazilərin 
əhalisinin əksəriyyəti ipəkçiliklə məşğul idi. Artıq XIX əsrin sonunda Şəki pul qazanmaq üçün İrandan və  
Zaqafqaziyanın digər bölgələrindən kəndlilərin kəsbkarlığa gəldiyi bir sənaye mərkəzi idi. 

Beləliklə, XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Şəki nisbətən sürətlə inkişaf edərək Azərbaycanın 
kapitalist sənayesinin mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Şübhəsiz ki, çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti 

şəhərin iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərirdi, burada sənaye və ticarətin inkişafına yalnız ehtiyacları  
daxilində kömək göstərilirdi. Buna baxmayaraq, XX əsrin əvvəllərində Şəki bir sıra obyektiv iqtisadi 
amillərinin təsiri altında tam olaraq kapitalist yolu ilə inkişaf edən ticarət və sənaye şəhəri kimi 
formalaşmışdı. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Şəkidə də digər sahələr kimi, ipəkçilk sənayesi də 
milliləşdirildi. Sahənin inkişafı üçün bəzi illərdə maliyyə vəsaitlərinin sərf olunması vəziyyəti müəyyən 
qədər yaxşılaşdırmışdı. Lakin respublika belə qiymətli ixrac məhsulundan əldə edilən gəlirlərdən özü üçün, 
demək olar ki, istifadə edə bilmirdi. 

1931-ci ildə Şəkidə keçmiş SSRİ-də ən böyük ipəkçilik müəssisəsi olan ipək kombinatı işə salınmışdı. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk rəhbərliyi dövründə 1970-1980-ci illərdə Azərbaycanda, 
o cümlədən Şəkidə ipəkçiliyin inkişafı xüsusilə geniş vüsət almışdı. Həmin illərdə respublikamızda ildə 350- 
400 ton xam ipək istehsal olunur, on milyonlarla kvadratmetr müxtəlif çeşidli ipək parça toxunurdu [4]. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra digər 
sahələr kimi, ipəkçiliyə olan münasibət də kökündən dəyişmiş, ipəkçilik sənayesinin bərpası istiqamətində 
zəruri işlər görülmüşdür. Ulu öndər 2001-ci ildə Şəkidə olarkən ipək kombinatının fəaliyyəti ilə də 

maraqlanmış və onun bilavasitə tapşırığı, imzaladığı müvafiq sərəncamla həmin il kombinatın fəaliyyətinin 
bərpasına kömək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən xeyli miqdarda vəsait ayrıldıqdan sonra müəssisə yenidən 
işə salınmışdı [4]. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2003-cü ildən başlayaraq Şəki bölgəsinin sosial 
– iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün səmərəli işlər görmüşdür. İlham Əliyevin dəfələrlə Şəkiyə 
səfərlər etməsi, bölgənin bütün problemlərinin vaxtında həllinə yönəlmiş fərman və sərəncamlar imzalaması,  

qəbul edilmiş dövlət proqramalrının icrası burada vəziyyəti ilbəil yaxşılaşdırmışdır. 
Şəkidə ipəkçiliyin daha da inkişaf etdirilməsində Nazirlər Kabinetində təsdiq edilmiş xüsusi 

konsepsiyanın əhəmiyyətini ayrıca qeyd etməlyik. 2012-2021-ci illəri əhatə edən Konsepsiyada ipəkçiliyin 
yem bazasının möhkəmləndirilməsi, barama istehsalının artırılması, kümçülərin maddi marağının 
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gücləndirilməsi, bu sahədə çalışanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması və digər məsələlər öz əksini 
tapmışdır [4]. 

Bundan başqa Şəkidə turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülmüş, 
müasir tipli istirahət mərkəzləri, yeni otellər istifadəyə verilmişdir. Hazırda Şəkidə 17-dən artıq otel və 

istirahət mərkəzi fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə Şəki "Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı", 2012-ci ildə türk 
dünyasının qeyri - maddi mədəni irs paytaxtı seçilmiş, Dünya Tarixi Şəhərlər Liqasının üzv olmuşdur. 2015- 
ci ildə TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının Türkmənistanın Mari şəhərində keçirilən 33-cü 
toplantısında Şəki şəhəri 2016-cı il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan olunmuşdur [3]. 

YUNESKO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinın 2017-ci ilin oktyabr ayının 31-də keçirilən XI 
yığıncağında Şəki şəhərinin “sənətkarlıq və xalq yaradıcılığı” tematikası üzrə YUNESKO-nun Yaradıcı 

Şəhərlər Şəbəkəsi siyahısına daxil edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir [3]. 
Hazırda Şəki bölgənin mühüm siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni mərkəzi hesab olunur. Şəkidə regionun 

ən böyük sənaye müəssisələrindən biri olan “Azəripək” MMC fəaliyyət göstərir. İpəkçiliklə yanaşı yeyinti 
sənayesi, tikinti materiallarının istehsalı da inkişaf etmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ШЕКИ В ПРОШЛОМ И СЕГОДНЯ 

Мамедов А.Э. 

 

Шеки всегда был основным центром производства шелка в Азербайджане. В 1829 году в Нухе 
была основана первая на всем Кавказе шелководская фабрика, принадлежавшая государственной  
казне. В XIX - начале XX веков Шеки стал одним из центров капиталистической промышленности 
Азербайджана. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проделал эффективную работу по 

ускорению социально-экономического развития Шекинского региона. 
Шеки - важный социально-экономический и культурный центр региона. В Шеки действует 

крупнейшее промышленное предприятие региона ОАО «Азерипек». Наряду с разведением тутового 
шелкопряда развивались пищевая промышленность и производство строительных материалов. 

Ключевые слова: Шеки, шелк, промышленность, торговля, ремесло, туризм, развитие 
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SUMMARY 

 

SHEKI'S HISTORICAL TRADITIONS IN THE PAST AND TODAY 

Mamedov A.E. 

 

Sheki has always been the main center of silk production in Azerbaijan. In 1829, the first silk factory 
in the entire Caucasus was founded in Nukha, which belonged to the state treasury. In the 19th - early 20th 
centuries, Sheki became one of the centers of the capitalist industry of Azerbaijan. 

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has done effective work to accelerate the socio- 
economic development of the Sheki region. 

Sheki is an important socio-economic and cultural center of the region. The largest industrial 
enterprise of the region, Azeripek OFO, operates in Sheki. Along with the cultivation of the silkworm, the 
food industry and the production of building materials developed. 

Key words: Sheki, silk, industry, trade, handicrafts, tourism, development 

 

 

TƏHSİLDƏ MÜASİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ ANLAYIŞININ MƏZMUNU VƏ MAHİYYƏTİ 
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Xülasə. Təqdim edilmiş tezisdə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununun qəbul edilməsi, təlim- 
tərbiyənin məzmunu, təhsil sistemində yeni innovativ texnologiyalardan istifadə edilməsi, ənənəvi 

texnologiyalardan, təhsilalanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi sahəsində islahatlardan, 
qiymətləndirmə zamanı müəllimin rolundan, qiymətləndirmənin mükəmməlliyi və ya vahidliyi 
tendensiyasından, şagirdin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məsələsinə yeni yanaşmadan, yeni 
qiymətləndirmə ilə bağlı ilkin qaydalardan, Qiymətləndirmə Konsepsiyası vəAzərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarından, müasir qiymətləndirmə zamanı şagirdin bir şəxsiyyət kimi 
dəyərləndirilməsindən bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: Təhsil qanunu, ənənəvi təhsil, müasir təhsil sistemi, biliyin qiymətləndirməsi, 

təhsilalanlar, təhsil islahatları 

Sovet rejimi dövründə SSRİ-də vahid təhsil sistemi mövcud idi və Azərbaycan da bu təhsil sisteminə 
daxil idi. Məlumdur ki, o zaman təhsil sistemi elmi biliklərin öyrədilməsi ilə yanaşı sovet ideologiyasının 
təbliğinə daha çox diqqət yetirirdilər və dünya təhsil sistemindən demək olar ki, təcrid olunmuş vəziyyətdə  
idi.Bu dövrdə Azərbaycanın milli və dövləti maraqlarına müstəqil təhsil siyasəti həyata keçirmək imkanə 

yox idi. Keçən əsrin 80-ci illərinin ortalarından başlayan milli azadlıq hərəkatının və sovet rejiminin 
dağılmasının nəticəsi olaraq Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra digər sahələrdə olduğu kimi təhsil  
sahəsində də milli maraqlara cavab verən islahatlar həyata keçirməyə başladı. Nəticədə Azərbaycan 
Respublikası müasir dünya təhsil sisteminə inteqrasiya edilməsi istiqamətində real tədbirlər həyata keçirmək  
üçün ciddi qanunlar qəbul etdi. 

1999-cu ildə ölkəmizdə “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu” qəbul edilmişdir. “Təhsil 
Qanunu” qəbul edildikdən sonra təlim-tərbiyənin məzmunu, təhsil sisteminin tədris, elmi-metodiki və 

informasiya təminatı, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, idarə olunması, iqtisadiyyatı, elmi- 
tədqiqat işləri və beynəlxalq əlaqələr sahəsində məqsədyönlü işlər görülmüşdür [1, s.12]. 

Təhsil sistemində yeni innovativ texnologiyalardan istifadə mütərəqqi hadisə kimi qəbul olunmaqla 
yanaşı, ənənəvi texnologiyalardan tamamilə imtina edilməmişdir.Təhsil prosesində təhsilalanların bilik və 
bacarıqlarının qiymətləndirilməsi sahəsində son dövrlərdə bir sıra islahatlar aparılmışdır. 

Bu islahatlar içərisində ümumtəhsil sistemində “təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi” anlayışı son zamanlarda diqqəti daha şox cəlb etməkdədir.Təhsil prosesində dərsin 
həlledici məqamı olan “Qiymətləndirmə”yə zaman-zaman müxtəlif mübahisəli yanaşmalar olmuşdur. 

Qiymətləndirmə şagirdin biliyinin dəyərləndirilməsi vasitəsi olsa da, bir çox hallarda müəllimin qeyri- 
konkretliyinə, subyektivizminə əsasən, humanist mövqeyini göstərə bilməmişdir. Qiymətləndirmə, hər 
zaman mübahisələr doğuran, bəzi tədqiqatçıların fikrincə obyektiv, bir çoxlarına görə qeyri-obyektiv 
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sistemdir. Qiymətləndirmənin mükəmməlliyi və ya vahidliyi tendensiyası dəfələrlə gündəmə gəlsə də, onun  
çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq mürəkkəb məsələ olmuşdur. [4, s.11]. 

Azərbaycan təhsil sistemində aparılan islahatlar içərisində “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi” 
məsələsinə yeni yanaşma məhz zərurətdən irəli gəlmişdir. Yeni qiymətləndirmə ilə bağlı ilkin qaydalar, 

2006-cı ildə “Milli Kurikulum” sənədi hazırlandığı zaman şagird müvəffəqiyyətlərinin qiymətləndirilməsi  
bölməsində yer ayrılmışdır [6, s.7]. 

13 yanvar 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 
“Qiymətləndirmə Konsepsiyası” sənədi imzalanmışdır. Konsepsiya Azərbaycanda ümumi təhsilin 
yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi məqsədilə hazırlanmış milli kurikulum çərçivə sənədinin tərkib 
hissəsini təşkil edir [5, s.2]. 

Müasir qiymətləndirmə anlayışının məzmunu və mahiyyəti daha geniş kriteriyaları əhatə etməklə 
ənənəvi qiymətləndirmə mexanizmini arxa planda qoymuşdur. Belə ki, ənənəvi təlim prosesində 
qiymətləndirmə dedikdə, məktəblinin biliyini rəqəmlə hesaba alma nəzərdə tutulurdu. Bu zaman şagirdin 
biliyi əvvəlcə necə müəyyən edilmişdirsə, bir çox məqamlarda müxtəlif situasiyalar zamanı da, elə qəbul  
edilirdi. Müasir qiymətləndirmədə məhz, şagirdin bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət 
verilir. [6, s.117]. 

Respublikamızda tətbiq olunan “yeni qiymətləndirmə” sisteminin mahiyyətini dünya təhsil sisteminə  

inteqrasiya olunmuş qiymətləndirmə vasitələri ilə ümumtəhsil məktəblərimizi tanış etmək və bu istiqamətdə 
müsbət irəliləyişlərə nail olmaq təşkil edir. Müasir təhsil sistemində qiymətləndirmə prosesində innovativ 
texnologiyaların tətbiqi sahəsində bir sıra yeniliklər olmasına baxmayaraq, bu son hədd deyildir. Müasir 
qiymətləndirmənin milli, məktəbdaxili və beynəlxalq istiqamətləri məhz təhsilimizin irəliləməsi, beynəlxalq 
aləmə inteqrasiya etməsi, habelə ölkə miqyasında layiqincə təmsil edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətə 
əsaslanır. 

Müasir təhsil proqramlarında fərdi yanaşma ön planda dayanaraq hər bir şagirdin əldə etdiyi 

nailiyyətlərin əsasını təşkil edir. Müəllim hər bir şagirdin mənimsəmə səviyyəsini nəzərə alaraq 
qiymətləndirmə vasitələri hazırlamalıdır. Yalnız belə olduqda təlim prosesi zəif şagirdlərin də, irəliləməsinə  
səmərəli təsir göstərir. [8, s.65]. 

Hər hansı bir təhsil müəssisəsinin keyfiyyət səviyyəsinin kəmiyyət nöqteyi-nəzərdən 
qiymətləndirilməsini təşkil etməzdən əvvəl keyfiyyət meyarları müəyyənləşdirilməlidir. Əldə olunmuş 
nəticələrlə təklif olunan keyfiyyət göstəriciləri arasında müqayisələr aparılmalıdır. Təhsilin keyfiyyətini 
müəyyən etmək üçün, onun məzmunu, texnologiyası və əldə olunmuş nəticələri təhlil edilməklə, müxtəlif 

istiqamətlər üzrə nəticələr təqdim olunmalıdır [7, s.19]. 
Təhsilin keyfiyyəti və təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi çoxaspektli bir prosesdir. Müasir təhsil 

proqramında fəal (interaktiv) dərsdə şagird nəticələrinin qiymətləndirilməsi zamanı bir çox variantlar təklif 
edilməli və onlardan ardıcıl olaraq istifadə edilməlidir. 

“Qiymətləndirmə” anlayışına ənənəvi təlimdə şagirdlərin necə oxumasının müəyyənləşdirilməsi 
cəhətdən yanaşılırdı. Bu təlim hər şeydən öncə, sinif-dərs texnologiyasına əsaslanaraq, müəllimin dərsdə 
rəhbər mövqeyini qoruyub saxlayırdı. Şagirdlər isə tamamilə məhdud çərçivədə öz davranışlarına hakim 

kəsilirdi. Müəllim şagirdlərin təlim nəticələrini tədris etdiyi fənnə əsasən qiymətləndirməklə yanaşı, hər bir 
şagirdin təlim səviyyəsini ayrılıqda hesaba alır, habelə tədris ilinin sonunda məktəblilərin bir sinifdən 
digərinə keçməsində müəyyən rol oynayırdı [9, s.148]. 

Qiymətləndirmə çox geniş anlayış olub, “dəyərləndirmə” funksiyasını da özündə ehtiva edir. Məsələn: 
kütlə arasında hər hansı bir hadisəyə münasibəti öyrənmək məqsədi ilə sosioloji sorğuların təşkili və 
nəticələrinin ümumiləşdirilərək, hadisəyə müəyyən qiymətin verilməsi və s. [13, s.9]. 

Qiymətləndirmənin mahiyyətini, yerini, xüsusilə də məqsəd və vəzifələrini anlamaq üçün ilk növbədə 

problemə ümumi yanaşılmalı, təlim prosesində qiymətləndirmənin elmi-nəzəri, həmçinin fundamental 
məsələlərini nəzərdən keçirmək vacibdir [11, s.11]. 

Qiymətləndirməyə müasir yanaşmaların müsbət cəhətlərindən başlıcasını məktəblilərin sistematik 
olaraq, özünün bilik və bacarıqlarının keyfiyyətini qiymətləndirməyə, təlim fəaliyyətinə nəzarət etməyə cəlb 
edilməsinin təmin olumasıdır. Buradan aydın olur ki, şagird ardıcıl olaraq, öz hazırlıq səviyyəsini, etdiyi  
səhvləri “özünüqiymətləndirmə” vasitəsi ilə müəyyən edir, təhlillər aparmaqla təcrübə qazanır. Belə 
olduqda, şagird bir dərsdən o biri dərsə qədər inkişaf edir, özünütənqid vərdişini formalaşdırır. [14, s.450- 

451]. 
Müasir dövrdə təhsil sahəsində yeni qiymətləndirmə modellərinin təşkil olunması, şagirdlərin 

biliklərinin səviyyəsinin yoxlanılması, təhsil pillələri üzrə buraxılış imtahanlarının yeni qaydada keçirilməsi 
istiqamətində bir çox ölkələrdə layihələr hazırlanmış və həyata keçirilməkdədir [14, s.452]. 
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Azərbaycanın təhsil sistemində də son illərdə mütərəqqi yeniliklər tətbiq olunmaqdadır. Ümumtəhsil  
məktəblərində şagirdlərin məktəbdaxili qiymətləndirmələri, monitorinqləri və eləcə də, buraxılış imtahanının 
formatında 2018-2019-cu tədris ilindən olacaq dəyişikliklər buna əyani sübutdur. 2019-cu ilin məzunları 
Respublikamızda kurikulum üsulunun ilk qaranquşları hesab olunur. 28 dekabr 2018-ci il Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarına (№8/1) əsasən “Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na 

əlavələr edilmişdir. Əsas dəyişiklik kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələrin nəticələrinin rəsmi jurnal 
səhifələrində “100 ballıq” şkalada qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır [3, s.3]. 

Müasir qiymətləndirmə dünya ölkələrinin təcrübəsindən keçərək, Azərbaycan təhsil sisteminə 
inteqrasiya olunmuşdur [12, s.148]. 

Azərbaycanda yeni konsepsiya qəbul edilməmişdən əvvəl, ənənəvi qiymətləndirmə təlimin 
məzmununun tərkib hissəsi hesab edilmirdi. Ənənəvi qiymətləndirmə müəllimin subyektivizminə 

əsaslanırdı, məktəblilərin təlim prosesinə marağını minimuma endirir, onu həvəsdən salırdı. Müasir 
qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmədən üstün olan cəhətlərindən biri, qiymətləndirmənin təlimin 
bütövlükdə mərhələlərini əhatə etməsidir ki, bu da öz növbəsində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə  
xidmət edir. Ənənəvi qiymətləndirmə zamanı cari və yekun qiymətləndirmə növləri olduğu təqdirdə, müasir 
qiymətləndirmədə diaqnostik, formativ (holistik, analitik), summativ kimi növləri vardır [2, s.157]. 

Müasir qiymətləndirmə standartlara əsasən tənzimləndiyinə görə, sistemliliyi, dəqiqliyi, ən əsası da,  
obyektivliyi ilə seçilir. Ənənəvi qiymətləndirmə zamanı müxtəlif mövzuların, eləcə də, bölmələrin 

məktəblilər tərəfindən necə mənimsənilmə vəziyyətini öyrənmək, yoxlamaq məqsədi ilə cari qiymətləndirmə  
aparılırdı. Tədrisin yekun nəticələrini müəyyən etmək üçün yekun qiymətləndirmə keçirilirdi. Ənənəvi 
qiymətləndirmənin istər cari, istərsə də yekun növü cəmlənirdi. Burada neqativ hal şagirdin yekun 
qiymətinin cari qiymətlərindən asılı olmasıdır. Şagirdlərin gündəlik aldığı qiymətlərinin kəmiyyət 
göstəriciləri müəllimin nəzərində saxlanır, qiymətlərin ortaq məxrəcindən yekun qiymət çıxarılırdı. [10,  
s.620]. 

Müasir qiymətləndirmənin üstünlüklərindən biri, qiymətləndirmə standartlarının 4 indikator 

səviyyəsində verilməsidir ki, bu təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişləri hansı səviyyədə mənimsədiyinə 
dəlalət edir. Fərdi, qrup və kollektiv iş formalarında səviyyə göstəricilərinə əsasən qiymətləndirmə həyata 
keçirilir. Ənənəvi qiymətləndirmədə isə standart məvhumu yoxdur, burada meyar göstəricisi kimi mövzular 
nəzərdə tutulmuşdur. Şagirdin qiyməti mövzunu öyrənib danışmağa əsasən verilirdi. Ənənəvi 
qiymətləndirmənin üsul və vasitələri əsasən şagirdlərin şifahi cavabları, yoxlama yazılar habelə bəzi hallarda 
testlər hesab olunurdu. Müasir qiymətləndirmədə daha çox effektiv, optimal priyom və vasitələrdən istifadə 
olunur. [2, s.157]. 

Qiymətləndirmə: 1) yazılı mətnin qurulmasının məntiqini; 2) əldə edilmiş nailiyyətlərin yeni olan 
nəticələrlə uyğunluğunu; 3) şagirdlərin ümumilikdə fəaliyyət istiqamətlərinin əhəmiyyətini əhatə edir [16, 
s.133]. 

Şagird biliklərinin qiymətləndirilməsi həm də, təlim prosesi və ona rəhbərlik edilməsinə dair məlumat  
mənbəyi qismində çıxış edir. Təlimin keyfiyyəti, bir sıra didaktik və tərbiyəvi vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
bu informasiyaların obyektivliyindən asılıdır. Hal-hazırda pedaqoji təcrübədə biliklərə nəzarət və 

qiymətləndirmə subyektiv səciyyə daşıyır. Belə olduqda öyrətmə prosesində diaqnostik və nəzarətedici 
sistem rolunda çıxış edən monitorinq məsələsi aktuallaşır [12, s.286]. 

Qiymətləndirmə təhsil sisteminin hansı, necə səviyyədə olmasını diaqnoz keçirməklə, gələcəyi 
görmək, nəticələri təhlil edib inkişaf istiqaməti götürmək, yüksək səviyyədə idarə etmək, təhsildə islahat  
həyata keçirmək və hesabatlar təşkil etmək kimi işlərin hansı qaydada təşkil olunması baxımından mühüm 
vasitədir [15, s.15]. 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır: 
-qiymətləndirmə ədalətli olmalı, ancaq bununla yanaşı təhsilalanlarda özünə inamını və elmə marağı 

artırmalıdır; 
- müəllim təhsilalanların ancaq səhvlərini deyil, daha cox uğurlarını önə çəkməli və diqqətə 

çatdırmalıdır; 
- qiymətləndirmə prosesi zamanıhumanizmə üstünlük verilməli və təhsilalanların mativasiyası  

prinsipinə əsaslanmalıdır. 
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Представленная тезисах касается принятия Закона Азербайджанской Республики об образовании, 

содержания образования, использования новых инновационных технологий в системе образования, 
традиционных технологий, реформ в области оценки знаний и навыков учащихся, роль учителей в 

оценивании; Обсуждались новый подход, исходные правила нового оценивания, Концепция оценивания и 
решение Кабинета Министров Азербайджанской Республики, оценка ученика как личности в современном 
оценивании. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО УСТНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА В ТУРЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Мустафаева Н.M. 

 
 

Резюме. Статья посвящена исследовательским проблемам Азербайджанской народной 
литературы в Турецком литературоведении. Отмечается, что литературные критики Турции 
занимались изучением фольклорных проблем в своих исследованиях по Азербайджанской 
литературе. В исследованиях изучены как теоретические, так и практические вопросы фольклора.  
Исмаил Хикмет Эртайлан, Пертев Наили Боратав, Фикрет Турманмен, Доган Кайя, Али Явуз 

Акпынар, Али Дуймаз, Али Кафкасялы, Саим Сакаоглу, Фунда Булут, Энвер Узун, Наиль Тан и 
другие не только провели исследовательские работы по различным проблемам Азербайджанского 
фольклора, а также их систематизировали. 

Ключевые слова: Азербайджан, устное народное творчество, фольклор, турецкое 
литературоведение, исследование. 

Устное народное творчество стало богатым источником для формирования азербайджанской 
литературы. Неслучайно, азербайджанская письменная литература всегда вдохновлялась от устного 
народного творчества. Ряд исследователей рассматривает устное народное творчество как один из 
значимых факторов, обуславливающих самобытные ценности народов [9, с. 15]. 

При изучении исследовательских работ по азербайджанской литературе в турецком 
литературоведении следует обратить особое внимание на вопросы устного народного творчества. 

Так как в турецком литературоведении изучению азербайджанского фольклора уделяется особое 
место. Эти исследования проводились в нескольких направлениях. Так, в статьях и монографиях  
отдельных турецких ученых были рассмотрены как теоретические, так и практические вопросы 
фольклора. В ходе исследований были выявлены первичные источники азербайджанской литературы.  
Исмаил Хикмет Эртайлан, Пертев Наили Боратав, Фикрет Туркмен, Доган Кайя, Али Явуз Акпынар, 
Али Дуймаз, Али Кафкасьялы, Саим Сакаоглу, Фунда Булут, Энвер Узун, Наиль Тан и другие 
исследователи не ограничивались только проведением исследовательских работ по различным 

проблемам азербайджанского фольклора, но и занимались их собиранием. В действительности, 
история изучения азербайджанского фольклора началась почти сто лет назад. Азербайджанский и  
турецкий фольклор имеют общие ценности. Все это свидетельствует о важности исследования 
азербайджанского фольклора. 

Одним из первых и систематически исследовавших азербайджанский фольклор был Исмаил 
Хикмет Эртайлан. Он начал заниматься научно-теоретическим изучением образцов 
Азербайджанского национального фольклора в 20-х годах XX века. В эти годы азербайджанские 
ученые также собирали фольклорные образцы и изучали их с точки зрения жанров и форм. В годы 

пребывания в Азербайджане Исмаил Хикмет Эртайлан опубликовал в приложении к газете 
«Коммунист» цикл из четырех статей о народной литературе под названием «Народная литература  
создается народом». По содержанию, статьи носили теоретический характер. В статьях автор 
продолжил путь азербайджанских ученых Фирудин Бека Кочарли и Юсифа Везира Чеменземинли. Из 
содержания статей также становится ясно, что Исмаил Хикмет Эртайлан поставил перед собой цель 
научно-теоретического изучения, потому как в то время, не было подобных сведений, посвященных  
народной литературе. Исследователь изучал и анализировал песни, былины, стихи и сказания как 

форму проявления чувств народа. Рассматривая эти образцы как произведения искусства, 
исследователь писал, что стихи проникнуты чувствами и переживаниями народа, они искренни и  
естественны [5, с.2]. 

В первой статье Исмаил Хикмет Эртайлан справедливо отмечая, что каждая литература 
начинается с «этой естественной и устной литературы», основывался на научно-теоретические идеи. 
Ученый приводил примеры баятов и колыбельных и изучал их происхождение в народной памяти [5,  
с.2]. Он также исследовал формы устного народного творчества и сравнил образцы с фольклором  

других тюркских народов. 
Известно, что одной из распространенных в народе форм являются песни. Выдвигая идею о 

том, что существуют разные виды песен, исследователь писал, что песни составляли четверостишие, 
которые исполняли «на свадьбах, на траурах, во время совместного труда, в радост-ные и счастливые 
моменты, в минуты горести и печали». Также он отмечал, что по традиции пение и запоминание 
песен передавались детям [6, с.2]. 
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Исследования Исмаила Хикмета Эртайлана, посвященные Азербайджанскому устному 
народному творчеству систематизированы в книге «История Азербайджанской литературы». В 
начале книги автором были исследованы многие вопросы устного народного творчества. Он 
рассмотрел вопрос происхождения азербайджанской литературы в более широком аспекте. Выдвинул 
идею о том, что истоки литературы азербайджанского, анатолийского, казахского, киргизского, 

татарского и других тюркских народов имеют один корень, а существующие различия возникли  
позже. Исследователь писал, что различия или изменения в литературе туркмен, азербайджанцев и 
османов были связаны только со средой и религией [4, с.85]. 

Мнение Исмаила Хикмета Эртайлана подверглось критике со стороны азербайджанских 
литературоведов. Во мнении была определенная доля правды. Критик Али Назим под влиянием 

советской идеологии, выступавший против Исмаила Хикмета Эртайлана, отвергая его концепцию 
«Единой тюркской литературы», писал, что у тюркских, татарских народов никогда не было общей и 
единой культуры [11, с.29]. Али Назим подходил к вопросу с пролетарской позиции. На момент 
написания статьи Али Назима прошло четыре года как Исмаил Хикмет Эртайлан покинул 
Азербайджан. 

Не только Али Назим, но и видные ученые того времени Эмин Абид, Ханафи Зейналлы, Бекир 
Чобанзаде выступали против некоторых идей Исмаила Хикмета Эртайлы об устном народном 
творчестве и истории литературы, обвиняя его в «пантюркизме и панисламизме» и склонности к 

субъективному идеализму в литературной концепции. Тот факт, что все критики придерживались 
одного и того же мнения, указывал на то, что это был указ «сверху». Ухудшение в этот период 
отношений между СССР и Турцией, повлияло и на национальное литературоведение. 

Говоря об азербайджанском устном народном творчестве, Исмаил Хикмет Эртайлан также 
обращал внимание на ее отдельные формы и ссылался на европейских ученых. Среди этих форм 
песни, сказки, игры и танцы занимали основное место. Изучая песни, Исмаил Хикмет разделил их в 
соответствии с тематикой и проблематикой, сгруппировал их следующим образом: песни о 

рождении, детские песни, песни о любви, свадебные песни, песни о смерти, песни о сезонах, 
героические песни, мани и шикасте и так далее. 

Исследователь привел примеры к каждой из песен. Он исследовал свадебные церемонии, как 
часть азербайджанского устного народного творчества, под названием свадебные песни. При 
изучении образцов устного народного творчества исследователь старался максимально сопоставить 
их с литературой других тюркских народов [4, с.91]. 

Исмаил Хикмет Эртайлан также занимался изучением азербайджанских эпосов. Исследователь 
обратил внимание на то, что эта литература, которую европейцы называли жанром тахкияви, имели  
богатые образцы у тюркских народах. Западные фольклористы разделяли эпосы на четыре части:  
исторические, любовные, героические, зарубежные. Исследователь также указал на Азербайджан как 
на место, где больше всего создано народных романов и эпосов. 

Проведя обширный анализ эпоса «Ашуг Гариб» Исмаил Хикмет Эртайлан пришел к выводу, 
что это такая же история любви, как «Лейли и Меджнун». Исследуя Тебризский текст эпоса, он 
привел примеры стихов. Следует отметить, что эти образцы совершенно новые и оригинальные. 

Тебризский текст отличался от других текстов по содержащию стихов. Автор писал, что Ашуг Гариб, 
проходя через Чукурова, Анатолию, Крым, Тебриз, читал гошмы [4, с.117]. 

В исследованиях Исмаила Хикмета Эртайлана интерес представляет также анализ эпосов «Деде  
Коркут» и «Кероглу». Впервые были пред-ставлены обширные сведения об эпосах и был проведен 
анализ. Известно, что в те годы Эмин Абид в первом томе труда «История литературы 
азербайджанских тюрков» дал определенную информацию и провел анализ эпосов «Кероглу» и 
«Деде Коркут». Поскольку эта работа не была опубликована, исследования Исмаила Хикмета 

Эртайлан представляли большое значение. Исследователь считал эпос «Кероглу» героическим 
эпосом и не соглашался с тем, что европейские исследователи относили его только к туркам 
Анатолии. В последующем его мнение нашло свое подтверждение в фольклористике. Новой идеей в  
Азербайджанской фольклористике было и то, что автор указывая на происхождение эпоса «Шах 
Исмаил», утверждал о том, что он не имеет никакого отношения к Сефевидскому правителю. Он  
приводил примеры из эпоса, что еще больше повышало значение исследования. 

Исследователь азербайджанских пословиц Исмаил Хикмет Эртайлан показал, что большая их 

часть имеет общее с турками происхождение и претерпела незначительные изменения. [4, с.149]. 
Большую часть исследований в турецком литературоведении, посвященных азербайджанскому  

фольклору, составляют похожие тексты. Среди них основное место занимают тексты Моллы (Ходжа) 
Насреддина, Деде Коркута, Кероглу, любовных эпосов, стихов ашугов. Выдающийся турецкий 
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исследователь Саим Сакаоглу провел фундаментальные исследования Моллы Насреддина. Он 
собирал сведения не только об анекдотах Моллы Насреддина, но и о его жизни, семье, других 
Насреддинах, изучал проблему принадлежности анекдотов, пересказанные от его имени. 
Исследователь изучил все анекдоты, пересказанные от имени Моллы Насреддина, попытался 
определить его место и положение в турецкой народной культуре и мышлении. Примечательно, что 

он не ограничился Турцией, подтвердил существование анекдотов Моллы Насреддина также в 
фольклоре других тюркских народов. Он провел сравнительный анализ текстов анекдотов, 
составленных в Анатолии, с анекдотами других мест наряду с Туркменистаном и Азербайджаном. 

Итогом 30-ти летних исследований стала монография «Заметки о Насреддине Ходже» [12], в 
которой он искал ответы на все вопросы о Молле Насреддине. Автор, проанализировав все анекдоты, 

написанные на имя Моллы Насреддина, пришел к выводу, что на самом деле их около 500-600, 
только потом их число достигло до 1500 [12, с.9]. Эти анекдоты отошли от его изначального образа и  
создали совершенно другой образ Моллы Насреддина. По мнению автора, данные анекдоты должны 
быть глубоко изучены и отделены от анекдотов, связанные с чужим именем. Потому что, читая эти  
анекдоты, в определении образа Моллы Насреддина возникают определенные противоречия. 
Исследователь писал, что, прочитав более 1500 анекдотов, создался образ Моллы, который являлся 
религиозным человеком, читал проповедь, давал советы и т. д. Наконец, он положительный образ и 
надежный человек в обществе. Однако в большинстве анекдотов, Молла предстает другим 

человеком. Он лжец, вор, обманывает людей, у него нет религиозной грамотности, он не знаком с  
мечетью. [12, с.9]. 

Естественно, представление героя анекдотов в разных образах наносит определенный ущерб 
его характеру, формируя его образ как типа человека, который идет вразрез с противоречивым, а во 
многих случаях и противоположным ему. Саим Сакаоглу собрал и систематизировал анекдоты с 
точки зрения темы и проблематики. В статье Наиля Тана «Сравнение анекдотов азербайджанского 

Моллы Насреддина и турецкого Насреддина Ходжи» [13] была исследована проблема, поставленная 
Саимом Сакаоглу. Он отмечал, что Ходжа Насреддин, один из представителей турецкой культуры,  
известен в Азербайджане под именем Молла Насреддина и Джалил Мамедкулизаде издавал журнал с 
таким названием. Также он сравнил изданные в Азербайджане 504 анекдота Моллы Насреддина. 
Исследователь сравнил их с 594 анекдотами Ходжи Насреддина, опубликованными Пертев Наилем  
Боратавом, и установил, что 190 анекдотов имели схожесть, 147 - смешаны, а 167 - разные [13, с.298]. 
Он писал, что анекдоты, которые отличались друг от друга, более значимы, чем те которые имели  

схожесть [13, с.298]. 
В турецком литературоведении широко изучались азербайджанские эпосы и народные 

сказания. Пертев Наиль Боратав, Доган Кайя, Фикрет Туркмен, Салих Суал Арсал, Али Явуз 
Акпынар, Али Дуймаз, Энвар Узун, Мехмет Тугрул, Нурдан Ишылай, Джахид Озтелли и другие 
проводили исследования народных сказаний. В этих исследованиях систематически изучались 
народные сказания с точки зрения прозы, поэзии и др. Например, Пертев Наиль Боратав оценивал 
народные сказания как вид, возникший на этапе перехода от эпоса к современному роману, при  

сравнении народных сказаний с эпосами пришел к выводу, что между ними существует сходство [1,  
с.19]. Ученый также исследовал эпос «Эсли и Керем». В своей статье, опубликованной в 1931 году, 
он также уделил внимание проблеме определения персонажа Керема, являлся ли героем эпоса или 
поэтом ашугом [3]. 

Исследователь Али Дуймаз провел сравнительное исследование эпоса «Эсли и Керем» [2]. 
Автор привлек к сравнительному изучению известного в Анатолии и Азербайджане эпоса, наряду с 
текстами широко использовал архивные материалы, выявил различные варианты эпоса [2, с.1]. 

Следует отметить, что помимо «Деде Коркута» среди наиболее изученных эпосов в турецком 
литературоведении являются «Эсли и Керем» и «Кероглу». В исследованиях Пертева Наиля 
Боратава, Энвера Узуна, Наиля Тана, Фахраддина Кырзыоглу, Умита Кафтанчыоглу, Шукру 
Эльчина, Саима Сакаоглу и других эпос «Кероглу» был исследован с точки зрения различных 
проблем. В монографиях Пертева Наиля Боратава «Эпос Кероглу» [2], Умита Кафтанчыоглу 
«Кероглу. Народные эпосы» [10], Энвера Узуна «Кероглу» [14] и других было изложено 
всестороннее отношение к проблеме. 

В исследовании Энвара Узуна личность Кероглу исследован в контексте легендарно- 
исторической личности и показано отношение ко мнению других исследователей о личности 
Кероглу. Исследователь наряду с турецкими исследователями ссылался на мнение азербайджанских 
ученых. К определенным выводам автор пришел, указывая также на болгарскую и туркменскую 
версии Кероглу. Некоторые из этих выводов являются новыми и для азербайджанского 
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фольклороведения. Энвар Узун, связывая выход Кероглу на историческую сцену с историческими и 
общественными событиями, писал, что в эпосе «Кероглу» ярко проявлялись традиции тюркского 
народа, взгляд на социальную и общественную жизнь, мировоззрение и глубокая жизненная 
философия. Благодаря этим характеристикам Кероглу стал национальным героем среди тюркского 
народа, а также был признан другими народами [14, с.160]. 

Несомненно, изучение Азербайджанского устного народного творчества в Турции настолько 
обширно, что невозможно полностью охватить данную тему в одной статье. Поэтому здесь были  
проанализированы только основные черты исследований, проведенных в Турции. При исследовании 
было установлено, что на протяжении почти ста лет в Турции изучается Азербайджанское устное  

народное творчество и ее отдельные жанры, формы. Рассматривая исследования, которые приобрели 
систематический и устойчивый характер в современном турецком литературоведении, можно сделать 
вывод, что изучение Азербайджанского устного народного творчества турецкими исследователями 
еще больше обогащает ее и создает условия для появления общих научно-теоретических идей. 
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XÜLASƏ 

 

AZƏRBAYCAN XALQ ƏDƏBİYYATI MƏSƏLƏLƏRİNİN TÜRKİYƏ 

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQİQAT PROBLEMLƏRİ 

Mustafaeva N.M. 

 
Məqalə türk ədəbiyyatşünaslığında Azərbaycan xalq ədəbiyyatının tədqiqat problemlərinə həsr 

edilmişdir. Türkiyənin ədəbiyyatşünaslarının Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmalarında folklor 
problemlərinin araşdırılması ilə məşğul olduqları qeyd olunur. Tədqiqat folklorun həm nəzəri, həm də 
praktiki məsələlərini araşdırır. İsmayıl Hikmət Ertaylan, Pertev Naili Boratav, Fikrət Turmanmen, Doğan  
Kaya, Əli Yavuz Akpınar, Əli Duimaz, Əli Kafkasyalı, Saim Sakaoğlu, Funda Bulut, Enver Uzun, Nail Tan 

və başqaları Azərbaycan folklorunun müxtəlif problemlərini nəinki öyrənmişdilər, həm də 
sistemləşdirilmişdilər. 

Açar sözlər: Azərbaycan, folklor, türk ədəbi tənqidi, araşdırma. 
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SUMMARY 

 

RESEARCH PROBLEMS OF THE AZERBAİJANİ FOLK LİTERATURE 

İN TURKİSH LİTERATURE CRİTİCİSM 

Mustafayeva N.M. 

 

The article is about research problems of the Azerbaijan folk literature in Turkish Literature ciriticism. 
It is noted that Turkish literary critics are selected with the diversity and richness of folklore problems in 
their research on Azerbaijani literature. In these studies both theoretical and practical issues of folklore are 
investigated. İsmail Hikmet Ertaylan, Pertev Naili Boratav, Fikret Turkmen, Doğan Kaya, Ali Yavuz 

Akpınar, Ali Duymaz, Ali Kafkasyalı, Saim Sakaoglu, Funda Bulut, Enver Uzun, Nail Tan and other 
researchers were not satisfied with writing only research works on various problems of Azerbaijani folklore, 
as well as collecting works. 

Key words: Azerbaijan, folk literature, folklor, Turkish literary criticism, research 

 

 

ZƏNGƏZUR BÖLGƏSİNİN FİTONİMİK ORONİM VƏ OYKONİMLƏRİ 

Rüstəmov Ə.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 
 

Xülasə. Məqalədə qədim Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzurun toponimlərinin semantikası 
göstərilir.Aborigen əhalisi əsasən türklərdən ibarət olan Zəngəzur ərazisinin florası onun toponimlərinə 

uyğun gəlir.Fitonimik toponimlərin də dil mənsubiyyəti tarixən türk sözlərindən ibarətdir.Hər bölgəninn də  
özünəməxsus fitonimləri mövcuddur.Bu da Zəngəzurun toponimiyasında əks olunmuşdur. 

Məqalədə Sisyan, Kafan, Gorus və Meğri rayonunun ərazisində mövcud olan fitonimik toponimlər və 
oykonimlər göstərilir.Bu coğrafi adlar mənşəyinə görə türk dilinə məxsusdur. 

Açar sözlər: toponim, fitotoponim, fitonim, aborigen, semantik, oronim, oykonim. 

Azərbaycan ərazisinin təbiətinin son dərəcə rəngarəng olması bu ərazinin toponimiyasını da çeşidli və 

rəngarəng olmasını şərtləndirir.Yer kürəsinin əksər bitki örtüyünə Azərbaycanda, eləcə də Zəngəzur 
bölgəsində təsadüf olunur.Zəngəzurun toponimlər sistemində bir sıra yaşayış məntəqələri var ki, onlar 
bilvasitə konkret regionda mövcud olan ümumi fitonimlərdən düzəlmiş (ağac, bitki adlarından) oykonim və 
yaxud oronim (şəhər, kənd,dağ, təpə, yamac və s.) komponentlərinin düşməsi nəticəsində sadə, nomensiz 
oykonim kimi formalaşmışdır.Qafqazın, o cümlədən də tədqiq olunan ərazinin bitki və ağac örtüyünün çox 
zəngin olması fitotoponimlərin də rəngarəng olmasını şərtləndirmişdir. 

Zəngəzurun toponimiyasında fitonimlər-bitki örtüyünü əks etdirən adlar bölgənin ümumən 

fitonimlərini əks etdirir.Belə ki, hər mikrobölgənin də (dağ, aran, quzey, güney) özünəməxsus fitonimləri  
mövcuddur və təbii ki, toponimiyada əks olunmaqdadır. 

Aborigen əhalisi əsasən türklərdən ibarət olan Zəngəzur ərazisinin florası onun toponimlərinə tam 
uyğun gəlir.Fitonimik toponimlərin də dil mənsubiyyəti tarixən türk sözlərindən ibarətdir. 

Kafan, Gorus, Sisyan və Meğri rayonlarının fitotoponimlərinin tərkibini ümumən nəzərdən keçirdikdə 
aşağıdakı mənzərənin şahidi oluruq. 

Sisyan rayonu üzrə (Sisakan üzrə) 

Armudlu-Sisyan rayonunda ermənilər tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan kəndi 1918-ci ildə 
dağıdılmışdır, lal toponimlərdəndir.Düzəltmə quruluşludur.Armud+lu 

Almalıq-Zəngəzurda, Sisyan rayonu ərazisindədir.1918-ci ildə erməni vandalizminin qurbanı 
olmuşdur. 

Alçadərə Məzməzək- dağıdılmış kəndlərdən biridir.Erməni vandalizminin qurbanı olmuşdur.Sisyan 

rayonu ərazisindədir.Ölü kənddir. 
Qafan rayonu üzrə-rəsmi mənbələrdə aşağıdaki fitooykonimlər qeydə alınmışdır. 
Çiriş-Kurud kəndinin yaxınlığındadır.Çiriş bir birki adıdır ki, bu ərazi kəndin birki örtüyünə əsasən 

formalaşmışdır.1988-ci ilə qədər kənd qalmaqalda idi. 
Armudlu kəndi və çayı-Kafan kəndi ərazisindədir.Fitooykonim və fitohidronim kimi qeyd 

olunub.Baldırğanlı dağının ətrafında yerləşmişdir. 
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Giləmeşə-Qafan rayonu ərazisindədir.Ölü kənddir.Ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. 
Görünür, bu ərazidə giləmeyvə tipində olan meşəlik olmuşdur.Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Gorus rayonu  
ərazisində Qaragiləlik adlanan fitooronim də var.Bütün ağaclar yalnız qaragilə tipli (mənşəli) ağaclardan 
ibarətdir. 

Əzgilli-Qafan rayonunda bir kənd adıdır.Oxçu çayının sahilində yerləşir.Ola bilsin ki, Əskil//Əzgil adlı 
türk mənşəli tayfanın adı ilə bağlı olsun. 

Baldırğanlı-Qafan rayonu ərazisindədir.Bu ərazidə yaşayış məskənlərinin qalıqları 
var,fitooykonimdir.Baldırğan dağlıq ərazidə, sulu yerdə bitən müalicəvi əhəmiyyətli bitkidir. Relyefə uyğun  
bitən bitkinin adı fitotoponimdə əks olunmuşdur. 

Almalıq-bu tip fitotoponim bölgənin ərazisində areal xarakterlidir.Oykonim olmuş,1918-ci il erməni 

soyqırımının qurbanı olmuşdur.Sisyan rayonu ərazisində də Almalıq fitooykonimi qeyd olunmuşdur. 
Gorus rayonu ərazisində böyük bir ərazinin adı Almalıq adlanır (Şurnuxu kəndi yaxınlğında). Almalıq 

düzəltmə quruluşlu sözdür.Alma+lıq ünsürlərindən ibarərdir. 
Pərinc Ⅰ, ⅠⅠ və Arpalıq.Zəngəzur ərazisinin coğrafi adları sırasında fitotoponimlərdən biri də Pərinc 

adlanan coğrafi obyektdir.Pərinc adlanan 2 bölgə var ki, bu da həmin bitkiyə önəm verilməsi ilə bağlıdır.Bu 
fitotoponimin adına ⅩⅨ əsr rus rəsmi sənədlərində S.P.Zelinskinin tədqiq etdiyi siayhıda rast gəlirik. [2,145-
165] 

Alçalı-Zəngəzurda kənd olmuşdur.Fitooykonimdir, 1918-ci ildə erməni vandalizminin qurbanı 

olmuşdur.Ağbulaq kəndinin yaxınlığındadır.Düzəltmə sözdür: alça+lı ünsürlərindən ibarətdir. 
Əzgillik-fitooronimdir.Gorus rayonu ərazisindədir.Ağvanlı kəndinin yaxınlığındadır.Böyük bir ərazinin 

bitkisi əzgildən ibarətdir. 
Mərcimək yurdu-fitooronimdir.Gorus rayonu ərazisinin Şurnuxlu kəndinə aid olan bir ərazidir. 

Mərcimək əkildiyindən bu yer Mərcimək yurdu adlandırılmışdır. 
Şamsız-kənd adıdır.Gorus rayonu ərazisindədir.Bizə belə gəlir ki, “şam” bitkisinin adı ilə bağlıdır. Bu 

ərazidə şam ağacı yoxdur. 
Gorus rayonu ərazisində adı rus rəsmi sənədlərində qeyd olunan fitotoponimlərdən biri də Arpalıq 

adlanır. Bu Gorus rayonu Şurnuxu kəndi yaxınlığında böyük bir ərazisi olan əkin yerinin (arpa əkilən yerin) 
adıdır. Bu mikrotoponimlərin dil mənsubiyyətinə gəlincə, hər iki bitkinin adı türk mənşəlidir. 

Arpalıq quruluşca düzəltmə söz olub, iki hissədən ibarət -arpa və -lıq şəkilçisindən ibarətdir. 
Meğri rayonu üzrə- Gül- Azərbaycan kəndi olmuş, sonradan ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. 

Rəsmi sənədlərdə Bənövşəbust adlanan kənd olmuş, 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. Bu 
fitooykonimin birinci komponenti bənövşə adı ilə bağlıdır. “Bust” ünsürünün mənası fars dilində kiçik 
təpəcik deməkdir.Yəqin ki, məkan anlamını bildirən –lıq4 şəkilçisinin ifadə etdiyi mənanı bildirənbir 

ünsürdür. Bənövşə tənəsi bənövşəlik mənasındadır.[1, 142] 
Bizə məlum olan fitocoğrafi adlarda Azərbaycan florasının-bitkilər örtüyünün xəritəsini çəkmək 

mümkündür. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена семантике топонимов древнего Азербайджанского региона-Зангезуру.Флора 
территории Зангезура, коренное население которого состоим из тюрков,соответствуем её топонимам. 

Языковая принадлежность фитонимичесных топонимов тоже исторически состоим из тюркских 
слов. В статье указаны фитонимичные топонимы и ойконимы, существует на территории  Сисьяна, 
Гафана, Горуса и Мегри. Эти географические названия по своему происхожденю принадложат 
тюркскому языку. 

Ключевые слова: топоним, фитотопоним, фитоним, абориген, семантика, ороним, ойконим. 
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SUMMARY 

 

The article is about semantics of the toponyms of Zangezur which is the ancient region of Azerbaijan. 
Flora of Zangezur territory indigenous population of which consist of turks, accorbs its placenames.The 
lingual belonging of phytonymic toponyms also historically consist of turk words.Every region has its own 
specific phytonyms.That is reglected in toponyms of Zangezur. Sisyan, Kafan, Gorus and Megri refions,the 

geographical names belong to Turki. language by their article. 

Key words: toponym, phytotoponym, phytonim, aborigine, semantic, oronym, oykonim. 

 

 

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANIN TÜRKİYƏ İLƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN 

GENİŞLƏNMƏSİNDƏ GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN ROLU 

Paşayeva E.M. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 
 

Xülasə. Azərbaycan   suverenliyini    bərpa edib müstəqil xarici siyasət yeritməyə başladıqdan 
sonra onun sənaye və mədəniyyət mərkəzlərindən biri hesab olunan Gəncə Azərbaycanın beynəlxalq 
əlaqələr fəaliyyətində xüsusilə iştirak etməkdədir. Azərbaycanın Türkiyə ilə mədəni əiaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsində Gəncə şəhəri özünəməxsus iştirak etmiş, öz töhfəsini 
vermişdir. Gəncə bir neçə ölkənin, eləcə də Türkiyə Cümhuriyyətinin şəhərləri ilə dostluq əlaqələri 

qurmuşdur ki, bu əlaqələr də “Qardaşlaşmış Şəhər” statusu almışdır.Gəncə şəhəri Türkiyənin türk 
dünyasının mədəniyyət mərkəzlərindən olan bir neçə şəhəri ilə qardaşlaşmışdır.Bunlardan Elazığ, Bursa, 
İzmir, Qars, Qaziantep,Ankara və Əskişəhir xüsusi yer tutur Gəncə şəhəri ilə qardaşlaşmış Türkiyə şəhərləri 
arasında mədəni əlaqələrin inkişafı Azərbaycan ilə Türkiyə mədəniyyətinin inteqrasiyasın dahada 
güclənməsinə öz töhfəsini verməkdədir. 

Açar sözlər: mədəni əlaqələr, qardaşlaşma, mədəniyyət mərkəzi, ədəbi əlaqələr, qardaş şəhərlər 

Azərbaycan suverenliyini bərpa edib müstəqil xarici siyasət yeritməyə başladıqdan sonra onun 

sənaye və mədəniyyət mərkəzləri hesab olunan şəhərləri də bu prosesdə yaxından iştirak etmişdir. Bu 
baxımdan həm miqyasına görə, həm də iqtisadi və mədəni potensial baxımından respub-     likanın 
ikinci şəhəri olan Gəncə Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr fəaliyyətində xüsusilə iştirak etməkdədir. 
Belə ki, respublikanın mühüm sənaye və təhsil müəssisələrindən, eləcə də elmi-mədəni ocaqlarından bir 
hissəsi məhz bu şəhərdə yaradılaraq inkişaf etdirilmişdir ki, bunlar da Azərbaycanın beynəlxalq 
əlaqələrində öz təhfələrini vermiş və verməyə davam edir. Onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Gəncə şəhərinin iqtisadi və mədəni potensialı xarici dövlətlər 
tərəfindən qiymətləndirilmiş və onların nəzər-diqqəti bu şəhərə yönəlmişdir.Odur ki, hazırda dünyanın 
bir çox ölkələrinin, xüsusən də Türkiyənin iri şirkətləri Gəncə şəhərinin iqtisadi və mədəni inkişafı ilə 
maraqlanaraq bu şəhərdə yerləşən iqtisadi və mədəniyyət müəssisələri ilə işgüzar əiaqələr qurmuşdur. 

Bu qeyd edilənlərə görə Azərbaycanın demokratik dünya birliyinə inteqrasiyası xətti, respublikanın 
bütün bölgələrində, o cümlədən nüfuzuna görə respublikanınikinci şəhəri olan Gəncədə gedən inkişaf 
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin müstəqil iqtisadi və mədəni əlaqələrində Gəncə   şəhərinin rolu və 
yerinin elmi baxımdan araşdırılmasını tam zəruri etməkdədir. 

Azərbaycanın Türkiyə ilə mədəni əiaqələrinin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsində Gəncə 
şəhəri özünəməxsus iştirak etmiş, öz töhfəsini vermişdir. 

Gəncə şəhərinin Türkiyə ilə mədəni əlaqələrinin tarixinə nəzər salsaq diqqətimizi ilk öncə 
Gəncənin qardaşlaşmış olduğu şəhərlər cəlb edir. Hələ sovet dövründə xarici əlaqələrlə bağlı qoyulmuş 
qadağalara baxmayaraq, Gəncə bir neçə ölkənin, eləcə də Türkiyə Cümhuriyyətinin şəhərləri ilə dostluq 
əlaqələri qurmuşdur ki, bu əlaqələr də qardaşlaşmış şəhər statusu almışdır.Gəncə şəhəri Türkiyənin türk 

dünyasının mədəniyyət mərkəzlərindən olan bir neçə şəhəri ilə qardaşlaşmışdır. 
Gəncə şəhərinin qardaşlaşdığı ilk Türkiyə şəhəri Elazığ olmuşdur. 1979-cu ilin may ayında təməli 

qoyulmuş bu dostluq əlaqəsi şübhəsiz ki, həmin dövrdə respublikaya rəhbərlik etmiş ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xüsusi qayğısı nəticəsində baş vermişdir.İzmir şəhər valisi həmin vaxt Azərbaycana 
gəlmiş Türkiyə nümayəndə heyətinin tərkibində məhz H.Əliyevin birbaşa iştirakı ilə Gəncəni ziyarət 
edərkən ümummilli liderin məsləhəti ilə bu qardaşlaşma və şəhərlərarası dostluq əlaqələrinin yaradılması 
haqqında iki şəhər arasında saziş imzalanmışdır.[4,iş 81, v.316]. 
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Gəncə və Elazığ şəhərləri arasında mədəni əlaqələr hələ də davam etrməkdədir. 
Gəncə şəhərinin qardaşlaşdığı ikinci Türkiyə şəhəri Bursadır. Bu şəhərlə qardaşlaşma 1988-ci ilin 

noyabr ayında baş vermişdir. Müstəqillik illərində 2002-ci ildə Gəncə şəhəri ilə Bursa şəhəri arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi barəsində razılaşma protokolu imzalanmışdır. Bu protokola görə Gəncə 

şəhəri ilə Bursa şəhəri arasında mədəni əlaqələrin qurulması nəzərdə tutulmuşdur. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Gəncə şəhəri ilə qardaşlaşmış daha bir şəhəri İzmirdir.1997-ci ilin may 

ayında Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfəri zamanı İzmir şəhərində olmuş H.Əliyev, həm də 7 may 
tarixində həmin şəhərdə “Bakı” mədəniyyət və istirahət parkının açılış mərasimində də iştirak edərək 
böyük nitqlə çıxış etmişdir.[5,8.v.1997].H.Əliyevin həmin dərin mənalı çıxışının təsiri ilə İzmir böyük 

şəhər bələdiyyə başkanı Mustafa Qaraxan H.Əliyevə öz təşəkkürünü bildirərək İzmir şəhərinin dostluq 
etdiyi Bakıdan sonra ikinci Azərbaycan şəhəri Gəncənin olacağını bildirdi.[6] 

Gəncə şəhəri ilə qardaşlaşmış Türkiyə şəhərlərindən biri də Qars şəhəri və vilayətidir. Ümummilli 
lider H.Əliyev 2001-ci ilin mart ayında Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfəri zamanı Qars vilayəti ilə Gəncə 
şəhəri arasında 12 mart 2001-ci il tarixində “Qardaş şəhərlər” mövzusunda protokol imzalanmışdır.[4,iş 
114, v.225] 

Gəncə şəhərinin qardaşlaşmış olduğu Türkiyə şəhərlərindən biri də Ankaradır. Azərbaycan 
prezidenti H.Əliyevin 1999-cu ildə Türkiyə Cümhuriyyətində rəsmi səfəri zamanı Gəncə şəhəri   ilə 

Ankara arasında “Qardaşlaşma” haqqında protokol imzalanmışdır. Gördüyumüz kimi türk dünyasının əsas 
mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan Gəncə beləliklə Türkiyə və onun ayrı-ayrı şəhərləri   üçün   əsas 
maraq obyektinə çevrilmişdir.[7]. 

Gəncə şəhərinin qardaşlaşmış olduğu digər Türkiyə şəhəri Qaziantep şəhəridir. 10 noyabr 2012-ci 
ildə Qaziantep şəhərinin rəhbərliyi və Gəncə şəhər rəhbərliyi arasında “Qardaşlaşmış şəhərlər haqqında “ 
protokol imzalanmışdır[8]. Bu müqavilə həmin tarixdə Qaziantep Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin “İpək 
yolu” üzərində yerləşən 4 fərqli ölkənin şəhərləri ilə bağlanmış “İşbirliyi üçün niyyət anlaşması” adlı 

protokolun imzalanması ilə mümkün olmuşdur. 
Gəncə şəhəri ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin hələlik sonuncu qardaşlaşmış şəhəri Əskişəhirdir. Gəncə 

şəhəri ilə Əskişəhir arasında 2013-cü il 8 aprel tarixində qardaş şəhər münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi 
və əməkdaşlıq görüşlərinin başladılması məqsədilə protokol imzalanmışdır.[9] 

Gəncə şəhəri ilə qardaşlaşmış Türkiyə   şəhərləri arasında ədəbi   əlaqələrin xüsusi yeri vardır. Bu 
ədəbi əlaqələr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə Türk ədəbiyyatının bir-birinə inteqrasiyasını daha da 
gücləndirmişdir. 2012-ci ilin oktyabr ayında “Türkiyə Elm və Ədəbiyyat sahiblərinin Məslək Birliyinin 

üzvləri Gəncə şəhərində Türkiyənin Baş Konsulluğunda yerli ədiblərlə görüş keçirmişlər.Türkiyənin Baş 
konsulu Haluk Ağca Gəncə şəhərinin tarixi, mədəniyyəti və dünya şöhrətli şair Nizami Gəncəvi haqqında  
məlumat verdikdən sonra, türk ədibləri Cemal Tuzçuoğulları və Salih Yılmaz Azərbaycan və Türkiyə ədəbi 
əlaqələri və onun perspektivleri haqqında geniş nitqlə çıxış etdiler. 

Növbəti ildə 23 oktyabr 2013-cü ildə Türk Dünyası Araşdırmaları üzrə Beynəlxalq Akademiya şurası 
Gəncə şəhərindən olan yazıçı-publisist və jurnalist Qərib Mehdini “Qızıl Ulduz” medalı ilə təltif edib və 
Akademiyanın fəxri doktoru adına layiq görmüşler.Həmin Akademiya şurasının qərarı ilə Qərib Mehdinin 
əsərləri 18 dilə tərcümə olunaraq çap edilmişdir[10, iş 15, v. 267]. 

Tədqiq edilən illərə aid sənədlərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə mədəni əlaqələrinin 
inkişafında Gəncə şəhərinin rolu çox böyük olmuşdur. 
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РЕЗЮМЕ 

РОЛЬ ГОРОДА ГЯНДЖА В РАСШИРЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ ВО ВРЕМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

Пашаева Э.М. 
Государственного Университета Гянджи 

 
После восстановления суверенитета Азербайджана и проведения независимой внешней 

политики город Гянджа, один из промышленных и культурных центров особенно активно начала, 
участвовать в международных отношениях Азербайджана. Город Гянджа внес значительный вклад в 
укрепление и расширение культурных связей Азербайджана с Турцией. Гянджа установила 
дружеские отношения с городами ряда стран, а так же с городами Турецкой Республики, и эти  
отношения привели к получению статуса братства. Город Гянджа установила братские отношения с 
несколькими городами Турции, которые являются культурным центром тюркского мира. Особое 
место среди них занимают Элязыг, Бурса, Измир, Гарс, Газиантеп, Анкара и Эскишехир. Развитие 

культурных связей между городом Гянджа и городами-побратимами Турции способствует 
дальнейшей интеграции азербайджанской и турецкой культур. 

Ключевые слова: культурные связи, братство, культурный центр, литературные отношения, 
города побратимы. 

 
SUMMARY 

THE ROLE OF THE CITY OF GANJA IN THE EXPANSION OF CULTURAL 

TIES BETWEEN AZERBAIJAN AND TURKEY IN INDEPENDENT AZERBAIJAN 

Pashayeva E.M. 

State University of Ganja 
 

After the restoration of the sovereignty of Azerbaijan and the implementation of an independent 
foreign policy, Ganja city which is the one of its industrial and cultural centers, took an especially active part 
in the international relations of Azerbaijan. The city of Ganja has made a significant contribution to 
strengthening and expanding the cultural ties between Azerbaijan and Turkey. Ganja has established friendly 
relations with the cities of several countries, as well as the Republic of Turkey, and these relations have 

received of “Brotherhood (twin) Cities”. The city of Ganja has established fraternal relations with several  
cities of Turkey, which are the cultural center of the Turkish world. Elazigh, Bursa, Izmir, Kars, Gaziantep, 
Ankara and Eskishehir occupy a special place among them. The development of cultural ties between the 
twin cities contributes to the further integration of Azerbaijani and Turkish cultures. 

Key words: cultural relations, brotherhood, cultural centre, literary relations, twin cities. 

 

 

ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ VERBAL İNTERAKTİVLİYİN TƏDRİSİ YOLLARI 

Salmanova J.O. 

Azərbaycan Dillər Universiteti 
salmanovajala@gmail.com 

 
 

Açar sözlər: Verbal interaktivlik, nitq, təlim, tədris, mədəniyyətlərarası ünsiyyət 

Yaşadığımız dövrdə dillərin mədəniyyətlərarası dialoqlarla qarşılıqlı şəkildə mənimsənilməsi və 
zənginləşdirilməsi xarici dil dərslərində şifahi ünsiyyətin interaktiv yollarla inkişaf mərhələsinə xüsusi təkan 
verir. Bu baxımdan, təlim-tərbiyə prosesində dil öyrənənlərin digərləri ilə əlaqəyə girərək ünsiyyət qurması 
onlarda, həm yeni biliklərin formalaşdırılmasında, həm də dil bacarıqlarınin inkişaf etdirilməsində əsas 

mərhələ kimi səciyyələndirilir. 
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Hər bir insan özünü ifadə etmək və digərini başa düşmək üçün ünsiyyət qurmalıdır. Çünki ünsiyyət  
vasitəsi ilə dil dərslərində tələbələrin nəinki dil bacarıqları, eyni zamanda onların diskusiya və debat 
mədəniyyətləri də qarşılıqlı şəkildə inkişaf etdirilir. Belə ki, istər ana dilində, istərsə də, xarici dildə 
ünsiyyətə girərkən asanlıqla fikirlərimizi ifadə etmək bacarığına sahib oluruq. 

Ünsiyyət nədir? Biz onu necə qavrayır və başa düşürük? 

Hisslərin, düşüncələrin və məlumatların başqalarına müxtəlif interaktiv yollarla ötürülməsi ünsiyyət  
vasitəsi ilə mümkündür. Ünsiyyət həyatımızın hər yerindədir. Reklam lövhələrindən ailəmizə, şəxsi 
həyatımızdan iş həyatımıza qədər həyatımızın hər tərəfindədir. Biz ünsiyyətə qısa tərif versək qeyd edərdik 

ki, insanlar və ya insan qrupları arasında duyğu, düşüncə, davranış və məlumat mübadiləsinə ünsiyyət 
deyilir. Sinif şəraitində məlumatı bir -birinə ötürməyin birdən çox yolu vardır. Məsələn, sinifdə qrup 
işlərinin, debatların, rollu oyunların tətbiq edilməsi, müxtəlif sahələr üzrə kolllektiv fəaliyyətlərin təqdimatı 
zamanı şifahi və qeyri- şifahi ünsiyyət vasitələrindən istifadə və s. Bundan başqa, yazılı formada iş yerlərinə 
müraciət etmək, e-poçta ünvanlarına məktubların yazılması, rəsmi müracətlər zamanı elektron yazışmaların 
aparılması və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq onlayn interaktiv yazışmaların xarici dildə tətbiqi və 
mənimsənilməsi yazılı ünsiyyət vasitələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz bütün bu ünsiyyətyönümlü fəaliyyətlər iki yolla həyata keçirilir: Şifahi və 

yazılı. Şifahi ünsiyyət özü də iki əsas xüsusiyyətə malikdir: Verbal və qeyri-verbal (Şifahi və qeyri-şifahi) 
ünsiyyət vasitləri. Yəni, burada əsas məqsəd linqivistik, paralinqivistik və extralinqivistik vasitələrin şifahi 
nitqdə tətbiq etməyi bacarmağı ön planı çıxartmaq, dil tədrisi ilə yanaşı şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
formalaşması və məlumat mübadiləsinin şifahi və ya sözlü və qeyri – şifahi və ya sözsüz ünsiyyətlə (mimika, 
bədən dili, işarə dili və s.) ötürülməsini təmin etməkdir. Yazılı ünsiyyətə gəldikdə isə, adından da göründüyü 
kimi məlumat mübadiləsi yazılı nitq (məktublar, e -poçtlar, jurnallar, qəzetlər, sms, hesabatlar və s.) 
vasitəsilə həyata keçirilir. 

Psixoloqlar düşünürlər ki, nitqin ifadəliliyi yüksək nitq mədəniyyətinə sahib olmaq üçün ilkin 
göstəricilərindən biri hesab olunur. Şifahi və yazılı nitqin ifadəliliyi müxtəlif şəkildə həyata keçirilə bilir. 
Şifahi nitqdə təsvir olunan cisim və hadisələrə münasibət nitqin ifadəliliyi vasitəsilə nisbətən daha asan 
formada baş verir. Burada mimika və pantomimikanın iştirakı, səsin ahəngi və s. nitqin ifadəliliyini 
gücləndirir [9]. 

Beləliklə, məhz verbal interaktivliyin təməli ünsiyyətdən qaynaqlanır. Ünsiyyət özü də interaktiv 
prosesdir və interaktiv yolla formalaşır, möhkəmlənir. Mişel Kandaliyenin “La porte des langues” kitabınada 

isə qeyd edilir ki, interaktiv yolla qavrama prosesi şəxsiyyətlərarası münasibətlər və mədəniyyətlərarası 
dialoqlar üzərində qurulmalıdır [4]. Verbal interaktivliyin çoxdilli və çoxmədəniyyətli tədrisi tələbələrdə 
xüsusi ilə diskusiya, debat mədəniyyətinin inkişafında və formalaşdırılmasında müasir təlimin ayrılmaz 
tərkib hissəsi kimi hesab olunur. Məqsəd həm mədəniyyətlərarası ünsiyyətin tədrisini ön plana çıxartmaq, 
həm də interaktiv fəaliyyətlərə arxalanaraq öyrənənlər arasında şəxsiyyətlərarası münasibətlər qurmaq 
bacarığı formalaşdırmağa zəmin yaratmaqdır. 

Bəs interaktivliyi dərsdə səmərəlli üsullarla necə təmin etmək olar? 

Perret-Klemonun fikrinə görə interaktivlik fərqli iştirakçıların bir-birinə təsir edərək göstərdikləri 
“qarşılıqlı əlaqədə  – inter actants” ünsiyyət mübadiləsidir [12]. 

Jan Dübuaya görə isə Fransız dilinin xarici dil kimi tədrsində interaktivlik “hər hansı bir müzakirə 
edilən fikirə yönəldilmiş digər bir cümlənin ifadəli tərzdə deyilişi və həmin fikri dinləyən, izahlı və izahsız 
tərzdə cavab verən həmsöhbəti ilə şifahi ünsiyyət (verbal) mübadiləsidir [8].” 

Interaktivliyə Milli Kurikulumun modelinə görə tərif versək qeyd edərdik ki, o, şifahi nitqin tədrisində  
dərsin əsas “özəyidir, aparıcı qüvvəsidir”. Onun tədrisi dil öyrənənlərin sayından və xarakterindən, 

təqvimdən və əvvəlcədən təyin edilmiş tematik planlaşdırılmasından asılıdır. 
Kristin Taqliant qeyd edir ki, interaktivlik təlim prosesi zamanı müəllim və tələbə arasında aparılan 

fikir mübadiləsindən, müzakirələrin keyfiyyətindən və tezliyindən asılıdır. Sözü gedən müzakirələrdə isə 
öyrənən və ya tələbənin maraq dairəsinin ön plana çıxarılması təlim prosesinin səmərəli yollarla 
asanlaşdırılmasında mühüm amillərdən biri hesab olunur. Bu da ilk növbədə müəllimin peşəkarlığının və 
pedaqoji səriştəliliyinin təkmilləşdirilməsinin vacibliyini tələb edir [11]. 

Araşdırmalar göstərir ki, verbal ünsiyyət vasitələrinin interaktiv situasiyalarda həyata keçirilməsi bəzi  

alternativ üsullar ilə tətbiq edilir. Bu, tələbənin səs-küy salmadan və susmadan öz növbəsini tələbə 
yoldaşına ötürməsinə imkan verən, bir -birinin fikirlərinə müdaxilə etmək və ya cavab vermək hüququ olan 
alternativ bir üsuldur. Burada tələbə ilk növbədə situativ birgə fəaliyyətlərdə aktiv işləməyi bacarmalı, sorğu  
və anketlərin, müsahibələrin təşkilində fəal olmalıdırlar. Buşarın fikrinə görə verbal interaktivliyin özəyi 
hazır anketlərə, suallara verilən reaksiyalar və cavablardır [1]. Bu səbəbdən də sorğu anketləri və 
müsahibələr dil dərsində ineraktivliyin təşkilində ana fəaliyyətlərdən hesab olunur. Əslində, tələbələr və 
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müəllim arasındakı fikir mübadiləsi sual-cavab şəklində bir-birini tamamlayır. Belə ki, sorğu tipli 
fəaliyyətlər tələbələri linqivistik biliklərini müəllimin suallarına ətraflı, özlərinəməxsus bacarıqları ilə cavab 
verərək möhkəmləndirməyə təşviq edir. 

Dərsdə interaktivliyin müxtəlif üsullarla təşkilinə dair nümunələr 

Dərsdə interaktivliyin müxtəlif əyləncəli, yaradıcı   üsullarla təşkili müəllimin peşəkar fəaliyyətindən 
və özünəməxsus metodikasından asılıdır. Dərs zamanı tətbiq etdiyimiz məhsuldar fəaliyyətlərdən biri də 
“Portrait chinois – Çin portreti” adlı motivasiyaedici tapşırıq növüdür. 

“Portrait chinois – Çin portreti” yuxarı kurs tələbələri üçün tövsiyyə edilən klassik əyləncəli oyun tipli 

tapşırıq növüdür. Oyun-tapşırıq zamanı hər bir tələbəyə əyləncəli və yaradıcı şəkildə xarici dildə özü 
haqqında sərbəst məlumatlar verməyə və onların maraq dairələrinə uyğun təqdimatlar etməsinə imkan verilir.  
Hər bir oyunçu "Mən olsaydım ...Si j’étais..." ifadəsi ilə başlayan müəllim tərəfindən verilən suallara 
spontan və eyni zamanda əsaslandırılmış şəkildə cavab verərək cədvəl üzərində təqdim edilmiş öz "Çin 
portretini" yaratmalıdır. Kartlar tamamlandıqdan sonra müəllim onları toplayır, sonra təsadüfi bir kart çəkir 
və cavabları oxuyur. Oyunçular bu "portret" in kim tərəfindən təsvir edildiyini mümkün qədər tez təxmin  
etməlidirlər. Portreti oxunan oyunçuya özünü tanıtmaq haqqı verilmir. O öz “portret”i ilə müəyyən 
edildikdən sonra özünü qrupun digər üzvülərinə dolğun şəkildə təqdim edə bilir. Məsələn, « Si j’étais un 

écrivain je serais Victor Hugo parce que c’est l‘un de mes meilleurs écrivains … – Əgər mən yazıçı 
olsaydım, Viktor Hüqo olardım, çünki o mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biridir". Oyunu daha maraqlı, 
intellektual suallarla davam etdirmək üçün aşağıda qeyd etdiyimiz cədvələ nəzər yetirək : 

Qeyd etmək lazımdır ki, sualları tərtib edərkən iştirakçı tələbələrin yaşları və dil səviyyələri nəzərə  
alınmalıdır. Bu tipli tapşırıq növləri tələbələrin linqivistik, şifahi nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı,  
onlarda mədəni-intelektual bacarıqların formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Təcrübə göstərir ki, 
linqivistik və paralinqivistik vasitələrin təbii situasiylarda tələbələrin maraq dairələrini genişləndirən 

əyləncəli, düşündürcü oyunlarla tədrisi onlarda müstəqil, komplekssiz işləmək vərdişləri yaradır. Vərdişlər 
isə spontan (təbii)-reaktiv hərəkətlərlə möhkəmləndirilir. 

 
Questions Réponses 

Si j’étais....................... Je serais................................ 

1. Si j’étais une montagne, Je serais le Mont Everest, car c’est la montagne la plus haute au 
monde 

2. Si j’étais une matière scolaire, Je serais le sport parce que c’est ma seule activité préférée 

3. Si j’étais un pays, Je serais l’Azerbaïdjan parce que c’est un pays rempli de traditions 
et de cultures 

4. Si j’étais un objet, Je serais le livre de Nizami Gandjavi puisque c’est l‘un de mes 

meuilleurs écrivains azerbaïdjanais 

5. Si j’étais une invention, Je serais une carte mémoire, car j’ai une très bonne mémoire et je 

pourrais transférer mes connaissances quand mes amis me 
demandent toujours de leur rappeler quelque chose 

6. Si j’étais un monument Je serais la Tour Eiffeil parce que puisque c’est le symbole de la 

ville Paris 

 

Beləliklə, tələbələri gələcək planlarını, arzu və istəklərini reallaşdırmağa istiqamətləndirilmiş interaktiv 

fəaliyyətlərə, çoxdilli və çoxmədəniyyətli bir mühitə sövq etmək başlıca didaktik məqsədlərdən hesab edilir. 
Mədəni, sosial, interaktiv fəaliyyətlərin eyni anda tətbiqi tələbələrdə nəinki xarici dil bacarıqlarını inkişaf  
etdirir, həmçinin onları mədəni-insani keyfiyyətlərin, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin yaranmasına, 
mədəniyyətlərarası dialoqların və multikultural dəyərlərin nəzərə alınmasına hazırlayır. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОСТИ В ВУЗАХ 

 
Статья посвящена преподавания вербальной интерактивности. Здесь мы говорим мы говорим о 

преподавании устной и письменным средствам производства в различных ситуациях 

коммуникативной деятельности на занятиях французского языка. Цель состоит в том, чтобы 
подчеркнуть способность применять лингвистические, паралингвистические и 
экстралингвистические способы использования к устной речи, чтобы обеспечить формирование 
межличностных отношений и обмен информацией посредством вербального и невербального 
общения (мимика, язык тела, язык жестов и т. Д.).Наконец, в статье представлен пример 
мотивационной задачи под названием «Китайский портрет (Portrait chinois)», которую мы считаем 
одним из наиболее продуктивных видов деятельности в развитии устной и письменной устной 

продукции. 
Ключевые слова: Вербальная интерактивность, речь, обучение, преподавание, межкультурная 

коммуникация 

 
SUMMARY 

 

WAYS OF TEACHİNG VERBAL İNTERACTİVİTY AT THE UNİVERSİTİES 

 
The article is devoted to teaching verbal interactivity. Here, we are talking about the teaching of oral 

and written production tools in various situations with communicative activities in French classes. The 
objective is to demonstrate the ability to apply linguistic, paralinguistic and extralinguistic uses to oral to 
ensure the formation of interpersonal relationships and the exchange of information through verbal and non- 
verbal communication (facial expressions, body language, sign language, etc.).Finally, the article presents an 
example of a motivational task called “Chinese Portrait (Portrait chinois)” which we consider to be one of 

the most productive activities in the development of oral and written oral production. 
Key words: Verbal interactivity, speech, training, teaching, intercultural communication 
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Artıq dünyada azad və zəngin həyatın qurulması üçün həyatın bütün sahələrində gender bərabərliyinin 
təmin olunması əsas pirinsiplərindən biri kimi qəbul olunubdur. Nəzər alsaq ki, ölkə əhalisinin əskəriyyətini 
qadınlar təşkil edir, onda bunun nə qədər aktual olması danılmazdır. Çünki bu gün hələ də cəmiyyətimizdə  
mövcud olan maskulinist (patriarxal,daha çox kişilərə xas olan) sosial normalar qadınların kişilərlə bərabər 
ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak etməsində müəyyən maneələr yaradır. Ənənəvi maskulinist  

stereotiplər əsasında yaşayan kənd məkanlarında qadınlar dinamik inkişaf prosesində öz sosial rollarını, 
imkanlarını reallaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Nəticədə onlar zəruri sosial müdafiə qayğıları ilə təmin oluna  
bilmirlər, sankı ikinci dərəcəli vətəndaşlara çevrilir, ictimai qınaqlardan kənar olan bir şəraitdə tez-tez 
zorakılığa məruz qalırlar. 

Bu baxımdan hüquqi cəmiyyətin formalaşması, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ilə ölkəmiz qarşısında 
dayanan vəzifələr həyatımızın bütün sahələrində gender münasibətlərinin ədalətli şəkildə tənzimlənməsini  

şərtləndiri. Bu səbəbdən ictimai-siyasi həyatda gender bərabərliyinin tarazlılığına mane olan amillərin 
hərtərəfli araşdırılaraq ortaya çıxarılmasına ehtiyac var. Qadınların məskunlaşdıqları yerlərin 
xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq yerli özünüidarəetmə strukturlarından tutmuş rayon və dövlət 
strukturlarına qədər işlərdə təmsil olunmasını stimullaşdıran siyasi, hüquqi və sosial tədbirlərin həyata 
keçirilməsi dövrümüzün ən aktual vəzifələrindən biridir. 

Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi spektrinə bütün respublika üzrə nəzər salsaq inkişaf etmiş ölkələrlə 
Azərbaycanın müqayisəli təhlili bizdə cəmiyyətimizin inkişafına mane olan mühüm amillərdən birinin məhz  

gender bərabərliyi mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olmasını görərik. Bu da öz növbəsində ölkənin dinamik  
inkişafını ləngitməklə, hüquqi dövlət quruculuğu prosesində insan potensialından tam şəkildə istifadə 
edilməsinə mane olur. Ailə təsərrüfatından tutmuş icmaların idarəedilməsi strukturlarına kimi bütün 
sahələrdə kişilərin əsarlər boyu ənənəvi olaraq əllərində saxladıqları dominant statuslarını qadınlarla 
bölüşmələrinə adi direktiv şüarlarla nail olmaq mümkün deyil. Sözsüz ki, bunun həm zamana, həm də  
mütamadi olaraq həyata keçirilməsi vacib olan müəyyən aktiv maarifləndirmə tədbirlərinə ehtiyacı var.  
Ənənəvi olaraq əksər kişilər ictmai-siyasi, sosial-iqtisadi sahədə cinslərarası münasibətlərdə gender 

bərabərliyinin tətbiq edilməsinə dözümlü yanaşmırlar. Onlar adətən bunu hüquq-mühafizə müstəvisində hiss 
edirlər. Məsələn, ailələrin dağılmasıyla əlaqədar mülki-hüquqi məhkəmə dinləmələrində, əmlak və ya torpaq 
paylarının sənədləşdirilməsində və s. Hətta qadınlara verilən bəzi sosial güzəştlərdən yararlanmaqdan belə  
çəkinmirlər (nadir hallarda mənəvi düşkünlüyə düçar olmuş bəzi kişilərin timsalında). Bu kişilərin 
əksəriyyəti ailənin sosial və məişət problemlərini əsas hissəsini qadınların çiyinlərinə yükləsə də, onlara 
ictimai-siyasi həyatda güzəştə getmək istəmirlər [3]. 

Bu hal social-psixoloji, həm də bəzi milli-dini xüsusiyyətlərdən irəli gələn hallardan asılı olduğu üçün 

məhdudlaşdırılmış vəziyyətdədir. 
Hələ ki Azərbaycan reallığında qadınların daha çox ailədə, evdə olmağa, uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul  

olmağa üstünlük vermələri pozitiv, sosial əhəmiyyətli bir funksiya kimi də qiymətləndirmək olar. Bəzi 
inkişaf etmiş ölkələrdə məhz keyfiyyətin azlığı müşahidə olunmaqdadır. Bunun ardınca, qadın iqtisadi 
cəhətdən (xüsusilə kənd rayonlarında) kişidən daha çox asılı olduğu üçün müstəqil qərar qəbul etmək imkanı 
və qabiliyyətinə malik deyillər. Nəticədə qadınların sayı kişilərdən daha çox olan ölkədə idarəetmə 
strukturlarında, maliyyə fəaliyyətlərində qadınların təmsilçiliyi çox aşağıdır [4]. 

Son zamanlar Azərbaycanda aparılan gender tədqiqatlarının təhlili göstərir ki, bu tədqiqatlarda kənd  
qadınlarının sosial problemlərinin işıqlandırılması sankı qadağan olunmuş bir sahə kimi diqqətdən kənarda 
qalır. Ümumi sosial-iqtisadi inkişaf fonunda, yoxsulluğun azaldılması və davamlı sosial-iqtisadi inkişaf 
proqramları çərçivəsində bütün respublika üzrə cərəyan edən dinamik inkişaf, əlbəttə ki, həmçinin kənd  
qadınlarının da həyatına öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Məsələn statistik göstəricilərə diqqət yetirsək,  
görərik ki, hazırda respublikamızda ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin 74 faizi (onların da 34 faizi  
kəndə rayonlarının payına düşür), orta ixtisas təhsil müəssisələrində 73 (21 faizi kənd rayonlarında), ali təhsil 

müəssisələrində 47 (4 faiz kənd rayonlarında), həkimlərin isə 62 faizi (12 faizi kənd rayonlarında) 
qadınlardır. Ümumi təhsil müəssisələri şagirdlərinin 47 (58 faizi kənd rayonlarında), orta ixtisas təhsil 
müəssisələrində oxuyanların 67 (34 faizi kənd rayonlarının məzunlarının), ali təhsil müəssisələri 
tələbələrinin 46 (18 faizi kənd rayonlarından) faizi qızlardır [2]. 

Kənd qadınları - daimi kənd yerində yaşayan qadınlardır. «Kənd qadınları» termini «kəndli qadınlar» 
terminindən daha genişdir. Kənd qadınlarına kəndli qadınlarla bərabər, eləcə də kənd müəllimləri, həkimləri,  
təqaüdçüləri, işsizlər, evdar qadınlar və öz əsas işindən asılı olmayaraq, kənd şəraitində yaşayan digər 

qadınlar aid edilir. Sosial-iqtisadi dəyişikliklərin yeni dövründə şəhər qadını ilə kənd qadınının şərait və  
imkanları arasındakı fərq mühüm dərəcədə artmışdır. Şəhər və kənddə həyat tərzinə sistemli şəkildə təşkil 
edən xarici təsirlərin obyektiv fərqi şəhər qadınlarında fərqlənən kənd qadınlarını ayrı bir qrupa aid etməyə 
imkan verir. Həyat tərzi dedikdə,  şəxsi məna daşıyan sahələrdə (ailə, iş,  ünsiyyət,  sağlamlıq,  maliyyə 
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təminatı, yaradıcılıq, təhsil, məlumat, güzəran, mənəviyyat, istirahət və sairə) insanın fərdi dəyərlərinin 
realizasiya (o cümlədən davranış stereotipləri) və inkişaf imkanlarının və üsullarının sistemi başa düşülür. 

Kənddə qadınların məskunlaşdıqları yerdə ənənəvi həyat tərzinin təsirinə düşmələri, onların sosial  
statuslarının qeyri-müəyyənliyi, baş verən dəyişikliklərə operativ formada reaksiya vermək bacarığının aşağı 

olması, özünüitirmə, çaşqınlığa, həyəcan və stressdən çarəsizliyə qapılmaları səciyyəvi olan hallardandır.  
Bütün yaş dərəcələrindən olan kənd qadınlarının ən kəskin problemləri arasında birinci - yoxsulluq, ikinci - 
maraqlı ünsiyyətlərdə məhdudiyyətlər, daha sonra isə - həyatın yeni şərtlərinə uyğunlaşmaq bacarığının 
olmaması, zəif hafizə, tez-tez emosional vəziyyətlərdə olma, bəzi fərdi məqsədlərinin həyata keçirilməsi 
üçün real perspektivlərin olmaması, zəif intellekt, lazımi informasiyanı əldə etmək imkanlarının 
məhdudluğu. Kənd qadınlarının fərdi baza keyfiyyətləri ailədə, yaxın qohumlarla ünsiyyətdə və təsərrüat  
fəaliyyətində formalaşır. Əhəmiyyətliliyinə görə müasir şəhər qadınlarının həyatında karyeranın 

əhəmiyyətinin artması tendensiyasının kənd qadınları üçün səciyyəvi olmamasıdır. 
İnsan tələbatının inkişaf etməsi baxımından kənd mühütində müəyyən məhdudiyyətlər qadınların 

karyera həvəslərinə də böyük təsir göstərir. Belə ki, çox az sayda dövlət büdcəsindən maliyyələşən iş 
yerlərinin olması, öncül istehsal-kommersiya şirkətlərinin olmaması bu məhdudiyyətlərin çərçivəsini 
daraldır. Çox vaxt geniş intellektual və psixo-fizioloji potensialı olan kənd qadınları vaxtlarını itirmədən 
şəhərə üz tuturlar. Belə ki, bu potensial təklifə müvafiq tələb tarazlığı yox çərçivəsindədir. Araşdırmalar 
göstərir ki, öz karyeralarında mühüm uğurlar əldə etmiş qadınların 70-80 faizi kənd rayonlarından çıxmışlar. 
Tək qadınlar yox, respublikanını elmi-pedoqoji, iqtisadi-siyasi insan potensialının mənşəyinin 80 faizinin 

kənd rayonlarından olmalarıdır. Bu başqa cür də ola bilməzdi. Belə ki, şəhər həyatına qovuşan minlərlə 
vətəndaşlarımız bu həyata yeni ruh gətirir, onun müxtəlif populist təsirlərə məruz qalmasının qarşısını alır. 
Kənd həyat tərzində ənənəvi olaraq qorunub saxlanan adət-ənənələrimiz xalqımızın milli ruhunun qurunub 
saxlanmasını, milli rəngarəngliyini təmin edir. Bu sahədəki fəaliyyətdə, sözsüz ki, kənd qadınlarının rolu da 
çox böyükdür [7]. 

Nəzərdən qaçırmayaq ki, kənd populyar mədəniyyətin təsirinin az olması, əyləncə biznesinin məhdud  
olması səbəbindən qadınlar da kişilər kimi, bir o qədər də tez-tez olmayan ictimai-siyasi proseslərdə 

(referendumlarda, prezident, bələdiyyə və parlament seçkilərində) çox böyük fəallıq nümayiş etdirilər. Seçki  
proseslərinin monitorinqi zamanı seçki fəallığının məhz kənd yerlərində daha çox olması danılmaz faktdır. 
Bu ilk növbədə öncə sadalanan amillərlə yanaşı, rayon əhalisinin mental xüsusiyyətlərindən, həyata 
keçirilən dövlət tədbirlərinin əhəmiyyətinin böyük məsuliyyətlə dəyərləndirmələrindən və hamının fəaliyyət 
və hərəkətinin göz önündə olmasından irəli gəlir. Şəhər mühitində alternativlərin geniş spektri bəzi 
vətəndaşların asanlıqla seçkidən yayınmalarını stimullaşdırır [5]. 

Kənd yerlərində fərqli olaraq şəhər yerlərində paradoksal bir vəziyyət müşahidə olunmaqdadır. Şəhər 
qadınlarının əksəriyyəti belə hesab edirlər ki, seçkiyə getmək, seçkilərdə iştirak etmək ancaq kişilərin işidir. 

Araşdırmalar göstərir ki, ölkə qanunvericiliyi və respublikamızın qoşulduğu beynəlxalq sənədlər kişi 
və qadınların ictimai inkişafı üçün bərabər imkanların hüquqi bazasını özündə ehtiva edir. Azərbaycan 
cinslər arasında hüquq bərabərliyinin təmin olunması məqsədilə bir sıra beynəlxalq konvensiyaya qoşulub.  
Amma gender bərabərliyinin təmin olunması praktikada reallaşmır. Respublikamız BMT-nin “Qadınlara 

qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi” və “Qadınların siyasi hüquqları” üzrə konvensiyasını 
ratfikasiya edib. Bundan başqa, ölkəmiz Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə (o cümlədən 
Azərbaycana) “Siyasətdə və dövlətin əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilməsində qadın və kişilərin 
balanslaşdırılmış iştirakı haqqında” sənədə qoşulub. Avropa Şurasının tövsiyələrində qadın və kişilərin siyasi 
sahədə, dövlət əhəmiyyətli qərar qəbul edilməsində balanslaşdırılmış iştiraka nəzarət etməklə yanaşı, kvota 
prinsipinə (40 faizlik) əməl olunmasının vacibliyi də vurğulanıb. Respublikamızda 1998-ci ildə Dövlət Qadın 
Problemləri üzrə Komitə yaradılıb ki, 2006-cı ildə onun bazasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsi təşkil edilib [7]. 
Dövlət qulluğunda çalışanlar arasında qadınlar 39%, sahibkarlar arasında isə 15%-dir. 

İdmançılarımızın 20%-ni qadınlar təşkil edir. Hazırda ölkənin ev təsərrüfatlarının 21%-nə qadınlar rəhbərlik 
edirlər. Bu rəqəmlər çağdaş dövrümüzün qadın siyasətinin göstəriciləridir. Hesab edirəm ki, arzuolunan bir 
nəticədir [9]. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında qadınların kişilərlə bərabərhüquqlu olması təsdiq edilib. 
Bununla demokratik cəmiyyət quruculuğunda qadınların iştirakının hüquqi bazası yaradılıb. Bu isə öz 

növbəsində ictimai-siyasi həyatımızın bütün sferalarında gender siyasətinin güclənməsinə gətirib çıxarıb. 
Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda qadın problemləri daim dövlət qayğısındadır və gender 

proqramı ardıcıl surətdə həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan bu sahədə problemlərin həllinin tərəfdarıdır.  
Ölkəmizin milli xüsusiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki bəzən əcnəbilərin tövsiyə etdikləri gender 
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bərabərliyi ilə bizim milli adət-ənənələrimiz bir araya sığmır. Belə məqamlarda mütləq milliliyə üstünlük 
verilməlidir. Sevindirici haldır ki, bu gün dövlətimizin gördüyü işlərdə bu məsələlər gözlənilir. 

Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çox böyük işlər görülüb. Hüquq bazaya gəldikdə, 
mən deyərdim ki, bu gün başqa dövlətlərdən fərqli olaraq yetərincə hüquqi baza formalaşdırılıb. Amma 

yalnız qanunvericiliyin olması kifayət deyil. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi Avropaya inteqrasiya edir, bir 
sıra beynəlxalq sənədlərə qoşulub və Avropa dəyərləri cəmiyyətimizdə əxz olunub. Bu da bəzi qanunların 
qəbulunu zəruri edir. Amma qanunlarla yanaşı, cəmiyyətin də bu prosesə hazırlanmasına böyük ehtiyac var. 
Azərbaycanda “Gender bərabərliyi haqqında” qanun 2006-cı ildə qəbul olunub. Bu qanuna görə, 
Azərbaycanın, demək olar, bütün qanunvericiliyi gender ekspertizasından keçirildi. Bu gün Azərbaycanın 
dövlət büdcəsində gender məsələlərinə görə xüsusi büdcə ayrılır. Qanunu qəbul etmək olar. Amma onun  
işləməsi, yerinə yetirilməsi ən önəmli məsələdir. Ona görə də bu gün gender bərabərliyinin təminatında 

qanundan daha çox, insanları buna hazırlamağa, yəni maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var. Bu gün 
hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları insanlarla daha yaxın münasibətdə olmalı, gender bərabərliyi nədir və 
bizə nə üçün lazımdır kimi suallara cavab tapmaqda onlara kömək etməlidirlər [7]. 

Qadının idarəetmədə olması asan məsələ deyil. Biz nə qədər idarəçilikdə, qərar qəbulunda gender 
bərabərliyindən danışsaq da, ailədə qadın qadın olaraq qalır. O, dünyaya övlad gətirməli, onu tərbiyə etməli, 
layiqli vətəndaş kimi böyütməlidir. Bunun öhdəsindən gəlmək üçün gərək ilk növbədə qadında özünə inam 
olsun. Həm ailədə öz funksiyasını yerinə yetirə bilsin, həm də idarəetmədə bərabər olaraq addımlaya bilsin.  
Bu qadın üçün əsas məsələdir və onlar bunu anlayır, pillə-pillə irəliləyirlər. Bir kəndin bələdiyyəsində kişilər 

fəaliyyət göstərir, amma qadın yoxdur. İnkişaf nöqteyi-nəzərindən kişilərin düşüncə tərzi qadınların düşüncə 
tərzindən fərqlənir. Kişi fikirləşir ki, məktəb tiksin, yol, su çəksin, yaxud kənd təsərrüfatı sahəsində müəyyən 
işlər görsün. Qadın isə müzakirələrdə iştirak edəndə kənddə uşaq bağçası açmaq, uşaq meydançası salmaq, 
bələdiyyə bazarı yaratmaq kimi sosial məsələlərə fikir verir. Hər iki ideya birləşəndə o bütöv olur və müsbət 
nəticəyə gətrir. 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi mütamadi olaraq regionlarda görüşlər keçirir, 
bu istiqamətdə müvafiq aidiyyətli seminarlar təşkil edib onların işini istiqamətləndirirlər. QHT-lər Bakıda 

geniş fəaliyyət göstərir. Amma regionlarda onların fəaliyyəti, inkişafı çox zəifdir. Çünki maarifləndirmədə 
əsas işi məhz vətəndaş cəmiyyəti görür. Maarifləndirmə vacib bir istiqamət kimi bu gün öz taktiki yönünü 
dəyişib. Buna görə də regional telekanallardan istifadə edirək bu gün hər bir evə, ailəyə nüfuz etmək 
imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Qadın problemləri, erkən nigahlar, məişət zorakılığı, qadınların 
dövlətin idarəolunmasında iştirakı və s. istiqamətlərdə vətəndaş cəmiyyəti, bir sıra dövlət qurumları ilə birgə 
böyük kampaniyalara cəlb olunan qadınların sayı durmadan artır [7]. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ГЕНДЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Селимов М.M. 

 
В статье в социально-философском контексте исследуются такие важные вопросы, как 

урегулирование социально- культурных отношений в сельских районах Азербайджана в 
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общественно-политическом аспекте, борьба по предотвращению нарушения гендерного баланса и 
прав женщин. Обращается внимание к стереотипам, возникающие в традиционных сельских 
обществах, а также вопросы половой дискриминации и конститутционные пути решения этих 
проблем. 

Ключевые слова. Азербайджан, население, социальная структура, гендерные вопросы, баланс 

 
SUMMARY 

 
In this article it has been investigated form the aspects of social and civilized that how is the social and 

civilized communications that are between woman and man arranged in the East and West and how is it done 

struggle that directed towards ruined of the gender balance and women rights. the social contradictions that 
appeared in the gender problem in the traditional primery societies and the sexual discriminations and then 
constitional way of solution of this problem. 

Key words: Azerbaijan, population, social structure, gender issues, balance 

 

 

“ƏZİZ ŞUŞA, SƏN AZADSAN!” – ZƏFƏR MÜHARİBƏSİNİN ŞƏRƏF ZİRVƏSİ 

Sadıxova G.N. 

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

 
 

Xülasə. Təqdim olunan mətn Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Şuşanın  
azad edilməsi ilə bağlı dediyi iftixar sözləri əsas götürülərək tərtib olunub. Cənab Prezident İlham Əliyev 
2020-ci il noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanından birbaşa xalqa müraciət edərək qədim Azərbaycan şəhəri 
Şuşanın azad edilməsini bəyan etdi. 8 noyabr Zəfər günü elan olundu. Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin 
əvəzolunmaz mərkəzidir. Bu baxımdan onun azad olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Elə buna görə də 
Prezident İlham Əliyev Şuşanı rəsmən Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı elan etdi. Bu gün Şuşa bərpa 
edilir, dirçəldilir, gözəlləşdirilir. Şuşaya yeni Zəfər yolu çəkilir və şuşalıların yaxın vaxtlarda şəhərə 

köçürülməsi üçün hazırlıq işləri görülür. Şuşanın siyasi əhəmiyyətinin artırılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhur Başqanı Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan iki ölkə arasında məlum “Şuşa Bəyannaməsi”ni imzaladılar. 

Açar sözlər: Şuşa, İlham Əliyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan,    Zəfər günü, Şuşa Bəyannaməsi, 
Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı 

“Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! 
Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun  

dünya azərbaycanlıları!” [2]. 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa işğaldan azad olunan gün – noyabrın 8-də Şəhidlər 

xiyabanından xalqa müraciətində verdiyi bu xoş xəbər Azərbaycanı ayaq üstə qaldırdı. İnsanlar küçələrə,  
meydanlara axışaraq qürur və böyük sevinc hisslərini paylaşır, bir-birinə gözaydınlığı verirdilər. 

Əziz Şuşa, sən azadsan! 
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 
Prezident İlham Əliyevin həmin gün səsləndirdiyi bu sözlər indi də qulaqlarda əks-səda verir. 2020-ci 

il noyabrın 8-i Şanlı Qələbəmiz, Zəfər günü kimi Azərbaycan tarixinə əbədi yazıldı. Təsadüfi deyil ki, 
Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün Prezidentin Sərəncamı ilə "Zəfər günü” elan edildi [1]. 

Doğma torpağın hər qarışı, hər bir şəhər və kəndimiz bizim üçün əzizdir. Amma alınmaz qala, 
Qarabağın tacı sayılan Şuşanın tariximizdə öz yeri var. Şuşa həm də mədəniyyətimizin beşiyidir. Prezident 
İlham Əliyevin Şuşanı rəsmən Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı elan etməsi bu qədim şəhərin 
özəlliklərindən qaynaqlanır. Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən 

biri olan Şuşanı 28 ildən çox əsarətdə saxlayan erməni işğalçıları onun simasını dəyişməyə cəhd göstərib, 
xalqımızın tarixi-mədəni irsinin məhv edilməsi siyasətini həyata keçirib. Buna baxmayaraq Şuşa sınmayıb,  
əyilməyib. Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi, mənfur düşmən nə qədər çalışsa da, Şuşanın simasını 
dəyişdirə bilməyib. 

Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə birlikdə qısa 
müddətdə Şuşaya iki dəfə səfər edib, Müzəffər Ali Baş Komandan kimi Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı 
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ucaldıb. Həmin səfərlərin əks olunduğu fotolar özündə tariximizin möhtəşəm və qürurverici anlarını yaşadır. 
İlk səfər zamanı Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün ermənilər tərəfindən 

güllələnmiş büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyuldu. Prezident Şuşada olarkən bildirdi ki, 
görkəmli şəxsiyyətlərimizin ermənilər tərəfindən dağıdılan ev-muzeyləri, məqbərələri, eləcə də xan qızı 

Natəvanın sarayı bərpa ediləcək. 
Dövlətimizin başçısı göstəriş verdi ki, Şuşada vaxtilə keçirilən Vaqif Poeziya Günləri və "Xarı bülbül” 

festivalı bu ildən bərpa olunsun [4]. 
Hazırda Şuşanın baş planı hazırlanır. Bütün binaların təftişi aparılıb. 
Şuşaya səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 

Əliyeva Cıdır düzündə də oldular. Müzəffər Ali Baş Komandan burada çıxış edərək dedi ki, Azərbaycanı 

Şuşasız, Şuşanı isə Cıdır düzü olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bir vaxtlar bizim üçün müqəddəs 
olan bu yerdə heysiyyətimizə toxunaraq "Yallı” gedən düşmənin indi burada izi-tozu da qalmayıb: "Bu 
torpağın sahibləri qayıdıblar, əllərində silah, əllərində bayraq, ürəklərində Vətən sevgisi”. 

Dövlətimizin başçısının və ailə üzvlərinin Şuşaya Novruz bayramı ərəfəsinə təsadüf edən növbəti 
səfəri zamanı Cıdır düzündə 28 ildən sonra ilk dəfə bayram tonqalı alovlandırıldı. Prezident İlham Əliyevin 
tonqal ətrafındakı müraciətindən sitat gətirmək yerinə düşər: "Biz bu il Novruz bayramını Şuşada, Cıdır 
düzündə qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq, hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz 
bayramı münasibətilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz  

ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını torpaqlarımız işğaldan azad  
olunandan sonra Qarabağda qeyd edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün biz Novruz bayramını qədim 
şəhərimizdə, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, böyük 
xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi...” [3]. 

Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradı, qardaş 
ölkələr – bir millət, iki dövlət olan Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının Şuşa haqqında dedikləri də 
yada düşür. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: "Şanlı müharibəmizə Şuşa şəhərində yekun vuruldu. Noyabrın 8- 
də Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixi nailiyyətimizdir. Şuşa işğal altına düşmüş birinci şəhərimiz idi və  
işğaldan azad edilən sonuncu şəhər oldu. Şuşa işğaldan azad ediləndən sonra düşmənin beli qırıldı, düşmən 
təslim olmağa məcbur qaldı. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim Ordumuz, qəhrəman övladlarımız 
dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək, sıldırım qayaları qət edərək, qayalara dırmaşa- 
dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada əlbəyaxa döyüşdə düşməni məhv etdi, Azərbaycan bayrağını Şuşada 

qaldırdı”. 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan: "Şuşanın dağlarının başındakı duman artıq dərdli deyil.  

Girov qalmış Xarı bülbül artıq azaddır və daha gözəl açacaqdır. Köndələnçay artıq daha coşqun axacaq. Araz 
nəğməsini daha güclü oxuyacaq. Qarabağ şikəstəsini oxuyan nəfəslər daha yüksək, daha güclü olacaqdır”. 

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi hərb tarixinə XXI əsrin müharibəsi kimi yazıldı. İndi 
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin hərb məktəblərində işğalçılara qarşı apardığımız "Dəmir yumruq” əməliyyatı 
öyrənilir. Şuşa uğrunda döyüşlər bu sırada xüsusi yer tutur. Bu şəhər təbii istehkam olduğundan oraya 

tanklarla, yaxud digər ağır silahlarla girmək mümkün deyildi. Odur ki, alternativ variant kimi əlbəyaxa döyüş 
taktikası seçildi. Qəhrəman əsgər və zabitlərimiz yüngül silahlarla sıx meşələrdən, dərin dərələrdən keçərək, 
qayalara, dağlara dırmaşaraq düşməni üzbəüz döyüşdə məhv etdi. 

Vətən müharibəsi, onun şanlı epizodu olan Şuşa əməliyyatı kimin kim olduğunu göstərdi. Azərbaycan 
və Ermənistanın bu təkbətək döyüşü "məğlubedilməz erməni ordusu” mifini darmadağın etdi, həm düşmənə, 
həm də dünyaya bizim gücümüzü göstərdi, haqq-ədalətin təntənəsi oldu... 

Biz hər il mayın 8-ni Şuşanın işğal günü kimi anırdıq. İndi isə bu günü tam fərqli ovqatda, nikbin 

əhval-ruhiyyə ilə qeyd edirik. Bundan sonra 8 noyabr - Zəfər Gününü bayram edəcəyik. Oktyabrın 4-ü 
təqvimə Cəbrayılın, oktyabrın 9-u Hadrutun, oktyabrın 17-si Füzulinin, oktyabrın 20-si Zəngilanın, oktyabrın 
25-i Qubadlının, noyabrın 8-i Şuşanın, noyabrın 20-si Ağdamın, noyabrın 25-i Kəlbəcərin və dekabrın 1-i 
Laçının azad olunduğu gün kimi yazıldı [2]. 

Əlbəttə, ermənilərin torpaqlarımızda törətdikləri vandalizmi, 30 illik işğal tarixini də unutmaq olmaz. 
Bu gün Füzulidən Şuşaya yeni yol çəkilir. "Zəfər yolu” adlanan bu yol Azərbaycan əsgərinin öz qanı-canı 
bahasına açdığı cığırların izi ilə salınır. 

Düşmənin viran qoyduğu Qarabağımızın yaraları tədricən sağalacaq, Şuşa dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevriləcək. Xalqımız bundan sonra əzəli yurd yerlərimizdə əbədi yaşayacaq. 

Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 
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РЕЗЮМЕ 

 

ДОРОГАЯ ШУША, ТЫ ОСВОБОЖДЕНА! ПОЧЕТНАЯ ВЕРШИНА 

ПОБЕДОНОСНОЙ ВОЙНЫ 

Садыхова Г.Н. 

 

Представленный текст составлен на гордые слова Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева по поводу освобождения Шуши. Президент Ильхам Алиев обратился к народу 
прямо с Аллеи шехидов 8 ноября 2020 года и объявил об освобождении древнего азербайджанского 
города Шуша. 8 ноября объявлен Днем Победы. Шуша - бесценный центр азербайджанской 
культуры. В связи с этим важно его освобождение. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев 
официально объявил Шушу культурной столицей Азербайджана. Сегодня Шушу реставрируют, 
возрождают и украшают. В Шуше строится новая дорога Победы и ведется подготовка к 
переселению жителей Шуши в город в ближайшее время. В целях повышения политического 
значения Шуши Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой 

Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали известную «Шушинскую декларацию» между двумя 
странами. 

Ключевые слова: Шуша, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, День Победы, Шушинская 
декларация, культурная столица Азербайджана. 

 
SUMMARY 

 

DEAR SHUSHA, YOU HAVE LIBERATED! HONORABLE PINNACLE 

OF A VICTORIOUS WAR 

Sadikhova G.N. 

 

The presented text was drawn up on the proud words of the President of the Republic of Azerbaijan 

Ilham Aliyev on the liberation of Shushi. President Ilham Aliyev addressed the people directly from the 
Alley of Martyrs on November 8, 2020 and announced the liberation of the ancient Azerbaijani city of 
Shusha. November 8 is declared Victory Day. Shusha is an invaluable center of Azerbaijani culture. In this 
regard, his release is important. That is why President Ilham Aliyev has officially declared Shusha the 
cultural capital of Azerbaijan. Today Shusha is being restored, revived and decorated. A new Victory road is 
being built in Shusha and preparations are underway for the resettlement of Shushi residents to the city in the 
near future. In order to increase the political significance of Shushi, President of the Republic of Azerbaijan 

Ilham Aliyev and President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan signed the well-known 
"Shusha Declaration" between the two countries. 

Key words: Shusha, Ilham Aliyev, Recep Tayyip Erdogan, Victory Day, Shusha Declaration, the 
cultural capital of Azerbaijan. 
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vdurdana@mail.ru 
 

 
Xülasə. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli münasibətlərinin, eləcə də 

Dağıstan Respublikası ilə tarixi və mədəni köklərə əsaslanan dostluq əlaqələrinin daha da inkişafı 
danılmazdır. İkitərəfli qarşılıqlı səfərlər barədə Prezident İlham Əliyevin qeyd edirdi ki, səfərlər qardaş 

xalqlar   arasında   bütün   sahələrdə   olduğu   kimi   iqtisadi sahədə   əməkdaşlığa dair məsələlərin 
müzakirəsi üçün də yaxşı fürsət yaradır. Xalqlarımız arasındakı dostluq münasibətləri böyük iqtisadi 
potensial, qarşılıqlı maraq, faydalı əməkdaşlığa söykənməklə gələcəkdə də uğurla davam etdirilməsi üçün 
möhkəm zəmin yaradır. 

Açar sözlər: Dağıstan, rus xalqı, mehriban dostluq, adət-ənənələr, iqtisadi inkişaf. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk illərdə Rusiya ilə siyasi münasibətləri iki 

ölkə arasında təzadlı, mürəkkəb və ziddiyyətli xarakteri ilə diqqəti cəlb edir. 
Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmaq 

məqsədilə Moskvanın Azərbaycana qarşı sərt mövqeyini yumşaltmaq üçün bir sıra addımlar atdı. 
Azərbaycan-Rusiya siyasi münasibətləri 2000-ci ildə V.Putinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra 

praqmatik xarakter aldı. Onun 2001-ci ilin yanvarında Bakıya səfəri, eləcə də 2002-ci il yanvarın 24-26-da 
isə Heydər Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri ikitərəfli münasibətlərdəki müsbət meylləri daha da 

möhkəmləndirdi[15,s.3]. 2004-cü il fevral ayının 6-da Moskvaya səfəri çərçivəsində prezident İlham Əliyev 
bir daha sübut etdi ki, xarici siyasət xəttində RF ilə munasibətlərin inkişafı ardıcıllıq və dinamiklik 
baxımından seçilir. Səfər çərçivəsində Rusiyanın paytaxtı Moskvada imzalanmış “Moskva Bəyannaməsi” iki 
dövlət arasında strateji tərəfdaşlığın və ikitərəfli qarşılıqlı münasibətlərin xarakterini və perspektivlərini  
müəyyən edən mühüm sənədlərdən biridir. 2005- ci il fevralın 15-də prezident İlham Əliyevin Rusiya 
dövlətinə rəsmi səfəri iki dövlətin siyasi munasibətlərin inkişafında növbəti əhəmiyyətli addımlardan biri 
oldu. [13]. Hər iki ölkə başçısının iştirakı ilə 2005-ci il fevralın 16-da Moskvada “Azərbaycan ili”nin, 2006- 

ci il fevralın 22-də isə Bakıda “Rusiya ili”nin təntənəli açılışı həyata keçirilməklə hər iki ölkə arasında 
əlaqələrin inkişafı böyük rol oynadı. Azərbaycan və Rusiya arasında formalaşan qarşılıqlı etimadın, 
prezident İ.Əliyev və sabiq prezident D.Medveyev arasında səmimi və konstruktiv əməkdaşlıqlarının məntiqi  
yekunu olaraq, 2008-ci il iyulun 3-də Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası  
arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə”yə imza atıldı[8 s 152]. 

“Azərbaycan və Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn tanınmış norma və 
prinsipləri əsasında, ilk növbədə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı 
prinsipinin təmin olunması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və ATƏT-in qərarları əsasında 

tezliklə nizamlanmasının əhəmiyyətini vurğulayırlar”[8 s152]. Bununla bərabər Azərbaycan və Rusiyanın 
subyektləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinin qarşılıqlı əhəmiyyəti məsələləri də qeyd edilmiş,  
dövlət sərhədlərinin delimitasiyası komissiyanın işi yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir[4 s 184]. 2009-cu 
il iyunun 29-da RF prezidenti D.Medvedevin Azərbaycan Respublikasına səfəri zamanı Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir[9 s274] “İki ölkə arasında çox yüksək səviyyədə qarşılıqlı siyasi  
fəaliyyət, sıx əlaqələr mövcud olmaqla münasibətlər yüksək dərəcədə dinamikliyi ilə xarakterizə edilir. 

Xəzərin statusunun həll edilməsi ilə bağlı Rusiya-Azərbaycan-Astana arasında yaxınlaşma əldə 

edilmiş, Xaçmaz rayonunda yaşayan rusdilli əhali ilə bağlı anlaşmada müsbət nəticə özünü 
göstərməkdədir.[3]. 2016-cı il avqustun 8-i tarixində Rusiya Prezidenti V.Putinin Azərbaycana işgüzar səfəri 
zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini belə xarakterizə etmişdi ki, 
artıq çoxdandır ki, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmış bu münasibətlər bizim gündəlik həyatımızın bütün 
sahələrini əhatə edir.[6] 2017-ci il iyulun 21-də Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya 
Prezidenti V.Putinin dəvəti ilə reallaşdırdığı işgüzar görüşdə dövlət başçıları Azərbaycan ilə Rusiya arasında  
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin mövcudluğunu bir daha təsdiqləmiş, ikitərəfli münasibətlərin iqtisadi, siyasi,  

humanitar və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmışdır.[6]. 
RF - nin təşəbbüsü ilə, 2019-cu il aprelin 15 - də Moskvada Rusiya xarici işlər naziri S. Lavrovun 

iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında keçirilən görüşdə Ermənistan- 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini, danışıqlar prosesinin irəli aparılmasını, münaqişə 
zonasında gərginliyin azaldılmasını, həmçinin KİV nümayəbndələrinin qarşılıqlı səfərləri də daxil olmaqla, 
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insanlararası təmasların qurulması istiqamətində addımların atılması müzakirə edilmişdir[1]. Azərbaycan və  
Rusiya arasında qarşılıqlı hörmət və faydalı əməkdaşlıq prinsipləri üzərində qurulmuş iqtisadi münasibətlərin 
inkişafında dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.[6]. 2014-cü ildə Rusiyadan 
Azərbaycana ixrac olunan maşınqayırma sənayesi məhsullarının, xüsusilə kənd təsərrüfatı texnikasının 
həcmi 62% artmışdır.[14]. 2015-ci ildə Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard 854 

milyon 672,03 min ABŞ dolları təşkil etmiş, Azərbaycanın bütün xarici ticarət dövriyyəsinin 8,98%-i Rusiya 
ilə ticarət əməliyyatlarının payına düşmüşdür.[5]. Azərbaycan Rusiyanın 70-ə yaxın federal subyektləri ilə 
birbaşa əməkdaşlıq edir, habelə bir sıra RF regionları ilə ölkəmiz arasında əməkdaşlığa dair müvafiq sazişlər  
imzalanmışdır və hökumətlərarası komissiyalar fəaliyyət göstərir[1]. Son bir neçə ildə Rusiya regionları ilə 
Azərbaycan arasında 40-a yaxın bu cür əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır[4 s 198]. Bu baxımdan Dağıstan, 
Kurqan, Kalmıkiya və Tatarıstan, Saratov kimi subyektləri ilə qurulan iqtisadi əlaqələri xüsusilə qeyd etmək  
olar.[12] 27-28 sentyabr 2018-ci il tarixində Bakı şəhərində dövlət strukturları və işgüzar dairələri 

nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən sonuncu forum ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin artmasında  
və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsində mühüm rol oynadı[1]. Hal- hazırda Rusiya Federasiyasının ali 
məktəblərində təxminən 6.000 nəfər azərbaycanlı tələbə təhsil alır.[4 s 215-216]. Azərbaycan və Rusiya 
arasında mədəni əməkdaşlığın inkişafında Heydər Əliyev Fondu, onun prezidenti M. Əliyeva təqdirəlayiq 
işlər görür.[6]. Azərbaycana xüsusi yaxınlığı baxımından Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında 
dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsində Dağıstan xüsusi rol oynayır. 2016-il may ayının 12- 
də Heydər Əliyev Sarayında Dağıstan Mədəniyyət günlərinin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Sarayın 
foyesində Dağıstan xalqlarının dekorativ – tətbiqi sənətinə həsr olunan sərgi nümayiş etdirilmişdi. Vaxtilə 

Dağıstana rəhbərlik edən görkəmli siyasi xadim Əziz Əliyevə Mahaçqalada abidə ucaldılması hər iki xalqın 
həyatında mühüm hadisə oldu. 

Fəxri Xiyabanda Ulu öndər Heydər Əliyevin və görkəmli   dövlət xadimi   Əziz   Əliyevin 
xatirələrini ehtiramla yad etdiklərini vurğulayan Ramazan Abdulatipov Dərbənddə Heydər Əliyevin 
xatirəsinə yeni xiyaban və parkın salınması istiqamətində də işlərin görüləcəyini bildirib. 

İlham Əliyev 26 dekabr 2016-cı il tarixində Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının başçısı 

Ramazan Abdulatipovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edən zaman Dağıstan Respublikasının 
başçısı Ramazan Abdulatifov demişdi. Bizim xalqlar minilliklər boyu ümumi məkanda – mədəni və tarixi 
məkanda   yaşayırlar.   [7,s.3].    Rusiya    Federasiyası    Dağıstan    Respublikasının    baş    nazirinin 
müavini Rizvan Qazımaqomedov Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Azərbaycanla əlaqələrin 
genişləndirilməsində maraqlı olduğunu vurğulayıb, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi və Dağıstana investisiya qoyuluşu imkanları barədə məlumat verib. 
2016-cı il dekabrın 23-də Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının paytaxtı Mahaçqala 

şəhərində Azərbaycanın və Dağıstanın görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr  
olunmuş elmi konfrans keçirilib.[11 s 6] Azərbaycan və Dağıstan rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri, aparılan 
danışıqlar və keçirilən tədbirlər iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə olan qarşılıqlı marağın göstəricisidir.  
Dağıstan nümayəndə heyəti ənənəvi olaraq keçirilən Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunda fəal 
iştirak edir, Azərbaycan şirkətləri Dağıstanda uğurla fəaliyyət göstərir. Dağıstan Respublikası ilə ticarət- 

iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlığa dair sazişlər imzalanıb. Xalqlarımız arasındakı dostluq 
münasibətləri, böyük iqtisadi potensial və qarşılıqlı maraq faydalı əməkdaşlığın gələcəkdə də uğurla davam 
etdirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradır. 
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РЕЗЮМЕ 

Нельзя отрицать дальнейшее развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и 
Россией после обретения независимости, а также дружественные отношения с Республикой Дагестан, 
основанные на исторических и культурных корнях. Касаясь двусторонних взаимных визитов, 
Президент Ильхам Алиев отметил, что эти визиты предоставили хорошую возможность обсудить 
вопросы экономического сотрудничества между братскими народами, а также во всех сферах. 

Дружественные отношения между нашими народами, основанные на большом экономическом 
потенциале, взаимном интересе и взаимовыгодном сотрудничестве, создают прочную основу для их 
успешного продолжения в будущем. 

Ключевые слова: Дагестан, русский народ, дружеская дружба, традиции, экономическое 
развитие 

 
SUMMARY 

There is no denying the further development of Azerbaijan-Russia bilateral relations after gaining 
independence, as well as friendly relations with the Republic of Dagestan based on historical and cultural 
roots. Regarding bilateral reciprocal visits, President Ilham Aliyev noted that the visits provided a good 
opportunity to discuss issues of economic cooperation between the fraternal peoples, as well as in all areas. 
The friendly relations between our peoples, based on great economic potential, mutual interest and beneficial 

cooperation, create a solid foundation for their successful continuation in the future. 
Key words: Dagestan, Russian people, friendly friendship, traditions, economic development 
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