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M üəllifdən

Əziz oxucu, ümid edirəm ki, "Azərbaycan turizmi və 
onun inkişaf problemləri" kitabının dərc olunması, təkcə 
turizm istiqamətində təhsil alan tələbələr üçün deyil, bu 
sahə ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün də maraqlı 
olacaqdır. Azərbaycanın böyük turizm potensialına malik 
olması, bu gözəl diyara gələn qonaqların sayının durma
dan artması, bu diyar haqqında daha çox məlumat topla
maq ehtiyacı yaradır.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siya
səti və gərgin əməyi nəticəsində, müstəqilliyinin ilk illə
rindən artıq parçalanmaq, hətta mövcudluğu şübhə altın
da olan Azərbaycan, qisa tarixi zaman kəsiyində böyük 
sıçrayış edərək, sosial-iqtisadi sahədə, dünya iqtisadiy
yatına inteqrasiyada böyük nailiyyətlər əldə etdi. 20 ildən 
artıq bir dövrdə bərpa edilmiş müstəqillik dövründə Azər
baycanın iqtisadi, həmçinin siyasi inkişafı göz qabağında
dır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişa
fına, çiçəklənməsinə sərf etdiyi zəhməti hədər getmədi. 
Keçmiş Sovetlər dönəmindən Azərbaycanda turizmi inki
şaf etdirmək, onu bu sahədə öndə olan dövlətlərlə bir sıra
da görmək, dünyada daha da tanitmaq niyyəti, Azərbay
can Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 27 avqust tarixli, 
1029 saylı sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasında 
2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proq
ramının təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin Sərəncamı"nda bir daha öz əksini tap
dı. Ötən illər bu proqramdan irəli gələn məqsəd və 
vəzifələrin yerinə yetirilməsini, gözlənilən nəticələrin əldə 
edilməsini bariz nümayiş etdirdi. Bu istiqamətdə görülən 
və Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilən, işlər yaxın zaman kəsiyində Azərbaycanın ulu 
öndərimizin arzuladığı zirvəyə yüksəlməsinə, Dünya
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dövlətləri sırasında layiqli yerini tutmasına əmin olmağa 
əsas verir. "Eurovision 2012" musiqi festifalına, bir çox 
Beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsi və onların öhdə
sindən laiqincə gəlməsi bizi daha yüksək, əvvəllər əlçat
maz hesab edilən zirvələrə doğru ilhamlandırır.

Azərbaycan -  gələn qonaqlar, səyahət edən turistlər 
üçün təkcə gözəl təbiəti, unikal tarixi abidələri, görməli 
yerləri, qızıl qumlu dəniz sahilləri ilə deyil, eyni zamanda 
dünya səviyyəli ədəbiyyatı, mədəniyyəti və incəsənəti ilə 
də maraqlıdır, cəlbedicidir. Bir-birini təkrarlamayan şəhər
lər, unikal el yaradıcılıqları, zəngin mədəni irsimiz, çeşidli 
mətbəximiz və digər dəyərlərimiz turizm potensialımızın 
tükənməzliyindən xəbər verir və dünyanın bütün yerin
dən olan qonaqları cəlb edir.

Kitabın ərsəyə gəlməsində bu sahədə müasir alim və 
tədqiqatçıların əsərlərindən, tədqiqatlarından geniş istifa
də edilmişdir. Xüsusən "İaşə məhsullarının texnologiyası 
və turizm" kafedrasının müdiri, professor, b.e.d. Əhəd Əli 
oğlu Nəbiyev, həmən kafedranın dosenti Sahib Bəşir oğlu 
Kazımov öz dəyərli məsləhətləri və əməli yardımları ilə 
bu kitabın ərsəyə gəlməsində əvəzsiz töhvə vermişdirlər.

Ümid edirəm ki, bu kitab Azərbaycan turizmi və onun 
inkişaf problemlərini göstərməklə, bu sahənin mütəxəssis
ləri üçün lazımlı bir vəsaitə çevriləcəkdir. Azərbaycanın 
turizm bölgələri, həmən bölgələrin turizm yönümündən 
maraqlı yerləri göstərilməklə yanaşı, istirahət mərkəzləri, 
qidalanma müəssisələri, otel və mehmanxanalar və bir 
sıra digər sahələr də ayrı bir hissə kimi verilmişdir.

Kitab sözsüz ki, nöqsansız deyildir. Oxucularımdan xa
hiş edirəm ki, kitabda qarşılaşdıqları nöqsanları, çatışmaz
lıqları aradan qaldırmaqda öz dəyərli məsləhətlərini, həm
çinin irad və təkliflərini abadovmk@yahoo.com elektron 
ünvanıma göndərsinlər. Sizlərin hər birinə əvvəlcədən öz 
minnətdarlığımı bildirirəm.

Məsim ABADOV
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M üqəddim ə

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turizim 
iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O dövlət büd
cəsinin formalaşmasında, ticarət balansının sabitləşməsin
də mühüm rol oynayır. Turizmin inkişfı ölkədə işsizlik 
kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, ölkə təsərrüfa
tının bütün sahələrinə təsir göstərir və onların inkişafını 
sürətləndirir.

Ümumdünya turizm təşkilatının (ÜTT) məlumatına 
görə dünya üzrə məşğulluğun 10%-ni təşkil edən turizm
də iş yerlərinin sayı 200 milyon nəfərdən çoxdur. Bu sahə
dən 2000-ci ildə əldə olunan gəlir 476 milyard ABŞ dolla
rından çox olmuşdur.

Turizmin inkişafı sayəsində əldə olunan gəlirlər re
gionda yolların salınmasını, kəndlərin və şəhərlərin abad- 
laşdırılmasını, tarixi memarlıq abidələrinin qorunub sax
lanmasını, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsini 
təmin edir. Turizmin inkişafı ölkəyə valyuta gətirir və 
milli gəlirin əhali arasında bərabər bölünməsinə səbəb 
olur, bu da ölkədə sabitlik və əmin-amanlıq yardır.

Turizm sahəsi sərmayə qoyub, gəlir götürmək üçün ən 
sərfəli bir sahədir. İqtisadiyyatın başqa sahələrinə nisbətən 
onun bir çox üstünlükləri vardır. Belə ki, qoyulan sərmayə 
uzun zaman keçmədən yaxşı nəticə verir. İqtisadi cəhət
dən turizmin cazibədarİığı ondadır ki, xidmət sahələri 
ardı kəsilmədən genişlənir, qoyulan investisiya qısa müd
dətə özünü doğruldur, daxil olan gəliri konvertasiya 
mümkün olan valuta şəklində almaq olur.

Proqnozlar göstərir ki, XXI əsrin 20-ci illərində turizm 
dünyada bütün göstəricilərinə görə I yerə çıxacaq və dün
ya iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevriləcəkdir. Bu
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prosesi aydın təsəvvür etmək üçün dünya əhalisinin 1/3-ni 
turist kimi görmək kifayətdir.

Umumdünya turizm təşkilatının (ÜTT) mülahizələrinə 
görə beynəlxalq turizm gəlmələrinin sayı 2000-ci ilə nis
bətən, 2020-ci ildə 2,2 dəfə artaraq, 698 milyondan 1,561 
milyarda çatacaqdır. Bu mülahizə öncə qeyd olunan fikri 
bir daha təsdiq edir. Elə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, 
bəzi ölkələrin gəlirinin 30-40 %-ni turizmdən gələn gəlir 
təşkil edir. Məsələn, 2000-ci ildə Fransaya 70 milyondan 
çox xarici turist gəlmişdir ki, bu da onun öz əhalisindən 
çoxdur. 1998-ci ildə Fransa xarici turistlərə göstərdiyi 
xidmətə görə 29,7 milyard ABŞ dolları gəlir götürmüşdür. 
1995-ci ildə Almaniya vətəndaşlarının 63 milyon nəfəri 
ölkədən xaricə gəzməyə getmişdirlər. ABŞ-da bu rəqəm 47 
milyon nəfərə bərabərdir. Yunanıstanda dövlət büdcəsinin 
Vz-i turizmin hesabına formalaşır. Baham adaları, Mek
sika, Sinqapur, Tailand kimi ölkələrin milli gəlirinin 80 %-i 
turizmdən gəlir.

2001-ci ildə Türkiyə 13 milyon turist qəbul etmişdir. 
2000-ci ildə Fransa -  74,5, İspaniya -  53,6, ABŞ -  52,7, 
İtaliya -  41,2, Çin -  31,2, Böyük Britaniya -  24,9, Meksika -  
20,0, Kanada -  20,4, Polşa -  18,2, Avstriya -  17,8, Alma
niya -  18,9, Rusiya -  22,8, Macarıstan -  15,6 milyon nəfər 
turist qəbul etmişdir.

Dünya turizm gəlirinin 94,7 % Avropa, Şimali və Cənu
bi Amerika, Şərqi Asiya -  Sakit okean bölgələrinə aid 
edilir.

Afrikaya gələn turistlərin 88 %-i və ya valyuta mədaxi
linin 90 %-i üç subregiopnun -  Şimali, Cənubi və Şərqi 
Afrikanın payına düşür. CAR, Tunis, Mərakeş, Zimbabve, 
Keniya, Tanzaniya beynəlxalq standartlara cavab verən 
keyfiyyətli turist xidməti kompleksinə malikdirlər.

Afrikaya turist göndərən əsas xarici ölkələr -  Fransa, 
Böyük Britaniya, İtaliya, İspaniya, ABŞ və İsveçrədir.

CAR -  ölkədən çıxış turizminin formalaşdığı yeganə 
Afrika ölkəsidir.

Yaxın Şərqin dünya turizmindəki payı, turist qəbulu 
üzrə -  15,3 milyon nəfər (2,35%) təşkil edir. Beynəlxalq 
turizmdən əldə olunan gəlir üzrə isə 2,2 % Misir, Bəhreyin, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı regionda 
nisbətən inkişaf etmiş rekreasiya sahəsinə malikdir.

Cənubi Asiyanın müasir dövrün qlobal turizmdə rolu 
çox azdır. 1998-ci ildə bu regiona gələn turistlərin qeydiy
yat üzrə sayı 5,2 milyon nəfər (dünya üzrə 8 %), valyuta 
mədaxili isə 4,4 milyard ABŞ dolları (dünya üzrə 1 %) 
olmuşdur.

Turizmin inkişaf səviyyəsinə görə Avropa başlıca 
regiondur. Burada daha əlverişli sosial -  iqtisadi, siyasi, 
mədəni -  tarixi və nəqliyyat -  rabitə şəraiti mövcuddur. 
Bütün əsas göstəricilər üzrə üstünlüyə malik olan Avropa 
regionu gərgin turist axını ilə də digər regionlardan seçilir. 
Avropaya turist göndərən əsas bazar Şimali Amerikadır 
(270-280 milyon nəfər). Avropa hüdudlarından kənardan 
gələn turistlərin 34,9 %-i ABŞ, Kanada və Meksikanın pa
yına düşür.

Amerika turizmin inkişafına görə Avropadan geri qa
lır. Bu regionda turizm sənayesinin ən yüksək inkişaf et
diyi ölkələr ABŞ, Kanada və Meksikadır. Beynəlxalq tu
rizmdə əldə olunan gəlirin 75 %-i bu üç ölkənin payına 
düşür. Xarici turistlərin qəbulu üzrə dünya reytinqində 
ABŞ üçüncü (48,5 milyon nəfər, 1999-cu il), buradan səya
hətə çıxanların sayma görə isə birinci yer (56,1 milyon nə
fər) tutur.

Cənubi Amerika üzrə turist səfərlərində iştirak edən 
17,5 milyon nəfərin (1999) 12,5 milyonu, yəni 68,5 %-i 
Argentina, Braziliya, Uruqvay və Çiliyə səyahət edirlər.

Asiya -  Sakit okean regionu, 1990-ci ildə 54,6 milyon 
nəfər turist qəbul etmişdirsə, 1999-cu ildə bu rəqəm 88,2 
milyon nəfərə qədər artmışdır. Təbiidir ki, turizmin fəaliy-
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yətindən əldə olunan gəlir də müvafiq olaraq 39,2 milyard 
dollardan, 75,7 milyard ABŞ dollarına qədər yüksəlmişdir.

Turizmin inkişafı əhalini insani dəyərlər ətrafında bir
ləşdirir, onda vətənpərvərlik, ruhu tərbiyyə edir, zəhmət 
çəkib, keyfiyyətli maddi nemətlər, o cümlədən, rəqabətə 
davamlı turist məhsulu yaratmağa sövq edir.

Rəqabətqabiliyyətli turist məhsulu yaratmaq üçün, ba
zar iqtisadiyyatına tab gətirə bilən, yüksək keyfiyyətli mü
təxəssislər hazırlamaq tələb olunur. Bazar iqtisadiyyatı 
turizim sahəsində kadrların hazırlanmasında yüksək tələb
lər qoyur. Bu cür tələblərin yaranması özü turizmin təbiə
tindən və spesifikliyindən irəli gəlir. Turizmə təsir edən 
qüvvələr çox dəyişkəndir. Turizmi idarə edən şəxslər bu 
dəyişikliyi nəzərə almalı, işi elə idarə etməlidir ki, rəqabət 
qabiliyyətli turizm işini qura bilsinlər. Bunun üçün turizm 
kadrları onun elmi əsaslarını mənimsəməli, proqressiv 
idarəetmə üsullarına yiyələnməli, müsir informasiya tex
nologiyasından istifadə etməyi, marketinq tədqiqatı apar
mağı bacarmalı, turizmin hüquqi təminatını, tarixini, coğ
rafiyasını dərindən öyrənməlidir.
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN 
İNKİŞAF TARİXİ

Azərbaycan hələ qədim zamanlardan səyyahların, dər
vişlərin, zəvvarların, çox gəzib-çox bilmək istəyən insanla
rın diqqətini cəlb etmişdir. Onun zəngin təbii sərvətlərə 
malik olması, ozunəməxsuz iqlimi, fauna və florası və nə
hayət şərqdən-qərbə, qərbdən-şərqə keçən karvan yolları 
üzərində yerləşməsi, Azərbaycanı həmişə diqqət mərkə
zində saxlamışdır. Bu mənada hələ orta əsrlərdən istər 
Şərq, istərsədə Qərb xalqlannm nümayəndələri, ilk növbə
də müxtəlif peşə adamları, məsələn, səyyahlar, tədqiqatçı
lar, yazıçılar Azərbaycan, onun ayn-ayn bölgələri, şəhər
ləri, kəndləri, tarixi abidələri, təbii sərvətləri haqqında 
kitablar yazmış, əsərlər yaratmışlar.

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafa ciddi təsir göstərən və 
mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən turizmin tarixi, 
Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 1908-ci 
ildə Krım -  Qafqaz dağ klubunun bir bölməsi Bakıda 
fəaliyyətə başlamışdır. Bu bölmənin başlıca vəzifəsi, Qaf
qazda turizmlə bağlı araşdırmaların aparılması və ekskus- 
kursiyaların təşkili idi. əsrin əvvəllərindən artıq Bakıda 
karvansaralardan artıq mehmanxana kimi istifadə olunur
du. Bununla belə artıq Bakıda "Astoriya", "Bolşaya Mosk
va", "Ermitaj", "Marsel", "Madrid", "Metropol", "İmpe
rial" kimi yüksək səviyyəli mehmanxanalar fəaliyyət 
göstərirdi. Ekskursiyaların. Alpinist və piyada yürüşlərin 
geniş yayılması bu sahəyə marağın artmasına, həvəskar
ların ixtisaslaşmış klublarda, cəmiyyətlərdə birləşməsinə 
səbəb olmuşdur. Rusiya Turist cəmiyyəti artıq 1910-cu il
dən. Qafqaza müstəqil turist səfərləri təşkil etməyə başla
mışdır.

Azərbaycan Respublikası dünya miqyasında tanınan, 
seçilən ölkə olsada, Q.Məmmədov və M.Xəlilova (2000)
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Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri.

görə turizmin tarixi 1920-ci illərdən başlayır, C.Məmmə
dov və S.Rəhimova (2000) görə isə təşkil olunmuş turiz
min və səyahətlərin tarixi 1932-ci ildən hesablanır. Məhz 
elə bu il adi bizim günlərdə bir qədər əcaib görünsədə -  
"Proletar turizmin və səyahətlərin Umumittifaq könüllü 
cəmiyyəti" adlanan təşkilatın Bakı şöbəsi işə başlayıb. Bu 
şöbənin yaradılmasında məqsəd fəhlə-kəndli kütlələri ara
sında turizm və ekskursiya işlərini inkişaf etdirməklə bə
rabər, onun siyasi rəhbərliyini gücləndirmək idi.

1934-cü ildə Bakıda "İnturist" mehmanxanasının işə 
düşməsi ilə əlaqədar olaraq Ümumittifaq səhmdar cəmiy
yətinin Bakı şöbəsi də fəaliyyətə başladı. Əfsuslar olsun ki, 
bu şöbəyə ancaq xarici qonaqları (yəni sabiq SSRİ-yə gə
lənlərdən Azərbaycanı görmək istəyənləri) qəbul etmək, 
yerləşdirmək və turizmi başqa xidmətlərini göstərmək 
tapşırılmışdır.

SSRİ-nin Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 7 aprel 1936-ci il 
tarixli qərarına əsasən ölkədə turizm -  ekskursiya işi Ümu
mittifaq Həmkarlar İttifaqının Mərkəzi Şurası (ÜİHİMŞ) 
tabeçiliyinə verildi. Bununla əlaqədar olaraq Ümumittifaq 
könüllü proletar turizm və ekskursiyalar cəmiyyəti ləğv 
edildi və ÜİHİMŞ -  sistemində turist -  ekskursiya idarəsi 
fəaliyyətə başladı. Bu dəyişikliklərlə əlaqədar 1936-cı ildə 
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Proletar Turiz
mi və Ekskursiya şöbəsinin yerinə Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Şurasının Turizm və Ekskursiyalar İdarəsi yara
dıldı.

1937-ci ildə Respublika Həmkarlar İttifaqlarını Turizm 
və Ekskursiyalar İdarəsinin yerinə, Ümumittifaq Mərkəzi 
Həmkarlar Şurasının Azərbaycan üzrə səlahiyyətli nüma
yəndəliyi yaranır. Bakıda turist bazası, Hacıkənddə 
"Turist evi" və Göy-Gölün sahilindəki turist düşərgəsi 
onun tabeliyinə verilir.

Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi Şurasının 
katibliyinin 23 dekabr 1957-ci il tarixli 20 saylı qərarına
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əsasən, 1958-ci ildə Azərbaycan Turizm-Ekskursiyalar ida
rəsi yarandı. Yeni idarə turizmin təbliği, turist səyahətlə
rinin təşkili, turist bazalarının tikintisi və mövcud olan 
bazalarda yaşayış yerlərinin artırılması, turizmə lazım 
olan ləvazimat avadanlıqların kirayə verilməsi məntəqələ
rinin çoxaldılması, avtomobil bazalarının işinin səmərəli 
qurulması, turist ədəbiyyatlarının nəşri, turist kadrlarının 
hazırlanması kurslarının təşkili və bir çox başqa işləri 
yerinə yetirməli idi.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Turizm-Ekskursiyalar 
İdarəsi 1962-ci ildən Turizm üzrə Azərbaycan Respublika 
Şurası, 1969-cu ildən isə Turizm və Ekskursiyalar üzrə 
Azərbaycan Respublika Şurası adlandırdı. O vaxtdan 
turizmə və səyahətlər olan maraq cəmiyyət üzvlərinin öz 
mədəni tələbatını, fəal istirahət etmək səylərini ödəmək 
asudə vaxtlarından faydalı istirahət etmək, ətraf mühiti 
dərk etmək, müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə olmaq sahəsin
də tamamilə qanunauyğun arzu olub.

Sonrakı onilliklərdə Azərbaycanda turizm-ekskursiya 
işində mütərəqqi dəyişiliklər və yeniliklər olmuşdur. Tu
rizmin maddi bazası ildən-ilə genişlənmiş, zəhmətkeşlərin 
istirahətlərinin təşkilində yeni xidmət formaları -  turist 
qatarları, çay gəmiləri, Xəzərdə Kabotaj gəmiçilik və.s 
yaranmışdır. 1963 cü ildə Bakıda turist kulubu, Nabranda 
"Xəzər" turist bazası, 1965-ci ildə Bakıda, iki ildən sonra 
Gəncədə, Sumqayıtda, Naftalanda və Bakının Mərdəkan 
qəsəbəsində səyahət büroları yaradıldı. 1970-ci ildə Zaqa- 
talada, 1972-ci ildə Şuşada, 1975-ci ildə Qəbələdə və Xaç
maz rayonunun Nabran bölgəsində "Dostluq" turist baza
ları, elə həmin il Bakıda "Qarabağ" turist mehmanxanası 
istifadəyə verildi. Bir qədər əvvəl isə Xankəndində (1971) 
və Mingəçevirdə (1972) ekskursiya büroları açıldı.

Bu illərdə daxili turizm ilə yanaşı, xarici turizm geniş
ləndirilməsinə fikir verilirdi. Xarici turizmin madddi-texniki 
bazasını genişləndirmək məqsədilə 1973-ci ildə Bakıda
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Azərbaycan Respublikasında ən böyük mehmanxana kom
pleksi olan -  1042 yerli "Azərbaycan" mehmanxanası isti
fadəyə verildi.

1978-ci ildə İnturist səhmdar cəmiyyətinin tabeliyinə 
200 yerlik komfortlu "Moskva" mehmanxanası (sonralar 
bu mehmanxana ANBA (Anakra-Bakı) müştərək müəssi
səsi adlandırılır) da əlavə edildi.

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları 
ilə turist mübadiləsini genişləndirmək məqsədilə hələ 
1959-cu ildə Bakıda "Sputnik" adlanan beynəlxalq gənclər 
turizm burosu yaradılmışdır. Bir müddətdən sonra Bakı
nın Zuğulba qəsəbəsindəki gənclər düşərgəsi "Sputnik" 
gənclər təşkilatına verilmiş və düşərgə modemləşdirilərək 
Beynəlxalq Gənclər Turizm Mərkəzinə çevrilir. Xarici tu
ristlərin qəbulu üçün 1978-ci ildə Şəki şəhərində XVII əsrə 
aid karvansarayda yenidənqurma işləri aparılır və o 100 
yerlik turist kompleksinə çevrilir.

Bütün bunlar öz növbəsində Azərbaycanda xarici tu
rizmin genişlənməsinə təkan verdi və respublikamızın 
ərazisindən keçən beynəlxalq turist marşurutlarınm sayını 
artırdı. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, 1986-cı ildə Bakıda 
948 yerlik rahat "Abşeron" turist mehmanxanası istifadəyə 
verilməklə yanaşı, Nabran zonasındakı "Xəzər" və "Dost
luq" turizm müəssisələrinin maddi -  texniki bazası geniş
lənir və möhkəmlənir.

Respublikada turizmin şöhrəti 1980-ci ildən başlayaraq 
genişlənir. 1985-1986-cı illərdə Naxçıvan, Xankəndi, Sumqa
yıt, Mingəçevir şəhərlərində yaradılmış idman klublarının 
işi xeyli yaxşılaşmışdı. 1987-ci ildə respublikada 1837-dən 
artıq turist bölməsi yaradılır, həmin bölmələrdə 124 min
dən artıq adam məşğul olurdu.

İstirahət günü marşurutları ilə Respublika daxilində 
özfəaliyyət turizmi xətti ilə səfərlərdə 375 min adam işti
rak etmişdir (Məmmədov, Soltanova, Rəhimov).

Məsim Abadov

O vaxtdan Respublikanın turizm -  ekskursiya təşkilat
ları keçmiş SSRİ-nin 170-dən çox şəhərlərinin müvafiq təş
kilatları ilə əlaqə saxlayırdı. Bu da öz növbəsində səyahət
lərin, marşurutların və ekskursiyalann mövzusunun geniş
lənməsinə səbəb olurdu. Həmkarlar İttifaqlarının xətti ilə 
Azərbaycana gələn xarici turistlərə keyfiyyətli xidmət gös
tərmək üçün Bakı xarici turist bürosu yaradıldı. Xatırladaq 
ki, 1978-ci ildə dünyanın 20-dən artıq ölkəsindən 150 turist 
qrupu Azərbaycanda olmuşdur.

Turizm sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin fikrincə 
Azərbaycan turizmi ən yüksək inkişaf səviyyəsinə 1987-ci 
ildə nail olmuşdur. Həmin il respublikaya xarici ölkələr
dən 50, SSRİ-nin müxtəlif bölgələrindən isə 250 minə ya
xın turist gəlmişdir. Turizm -  Ekskursiya bürolarının təş
kil etdikləri ekskursiyalarda isə 2,5 mln. nəfərdən artıq 
adam iştirak etmişdir. Elə həmin il Azərbaycan Respubli
kası vətəndaşlarının 10 min nəfəri xarici ölkələrdə, 300 
min nəfərə yaxmı isə SSRİ -  ərazisində turist səfərlərində 
olmuşdur. Respublikaya turist axını gücləndiyindən Lən
kəran və Mingəçevir şəhərlərində hərəsi 300, Şuşa şəhərin
də 200 yerlik yeni turist mehmanxanalarının tikintisinə, 
Bakı şəhərində "Qarabağ" turist mehmanxanasında yeni
dənqurma işlərinə başlanıldı.

Fəal istirahət formaları üzrə turist marşurutlarınm da
ha da inkişaf etdirilməsinə mühüm əhəmiyyət verən tu
rizm təşkilatları atlı marşurutların iştirakçılarına xidmət 
üçün Ağdam rayonunda "Şah -  bulaq" turist bazasının ya
radılmasına nail oldular.

Azərbaycan Respublikası turizmin inkişafında 1983-cü 
il ən yadda qalan il olmuşdur. Çünki həmin il o vaxtkı 
SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini işləmiş Heydər 
Əliyev cənablarının birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi altın
da İttifaq Nazirlər Sovetinin 28 aprel 1983-cü il 375 saylı 
qətnaməsi ilə "Xəzərin Azərbaycan Sahillərində Ümumit- 
tifaq əhəmiyyətli kurort zonasının yaradılması" barədə
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müvafiq qərar qəbul edilir. Bundan sonra Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Sovetinin 1984-cü il 2 oktyabr 381 
saylı qərarına əsasən "Azərbaycan Respublikasında 2000-ci 
ilə qədər turizmin inkişafı sxemi" qəbul olunur.

Qəbul olunmuş proqrama əsasən 1990-cı ilə qədər 
7700, 2000-ci ilə qədər isə 21300 yerli müxtəlif turist ob
yektləri tikilib istifadəyə verilməli idi. İlk mərhələdə tikil
məsi nəzərdə tutulan obyektlərin 70 %-i (2400 turist yeri) 
respublikanın digər bölgələrində yaradılmalı idi. Turizmə 
görə geniş əhatəli proqrama əsasən Xəzər sahillərində, 
konkret desək, şimali Abşeronda -  Nardaran və Xaçmaz 
rayonunun Nizoba kəndlərinin yaxınlığında, həmçinin 
Giləzi -  Zarat bölgəsi yeni turbaza və kempinqlər tikilməli idi.

Ancaq çox əfsuslar olsun ki, 1988-ci ildən sonra məlum 
hadisələr, həm obyektiv, həm də subyektiv amillər bu la
yihənin həyata keçirilməsinə maneçilik etdi, respublikada 
turizmin fəaliyyyəti xeyli zəiflədi. Əgər proqramda nəzər
də tutulanlar həyata keçsə idi, Azərbaycan Respublikası 
sözün əsl mənasında inkişaf etmiş turizm diyarına çevrilə 
bilərdi. Əlbəttə uzun illərdir müharibə vəziyyətində olan 
dövlətimiz bu proqramı həyata keçirmək üçün maddi im
kanlar indi yoxdur, amma bir müddətdən sonra yenə 
maddi nemətlər və gəlirlərimizin hesabına nəzərdə tutu
lan turizm obyektlərinin hissə-hissə tikintisinə başlamaq 
mümkün olacaqdır.

1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baş 
verən hadisələr nəticəsində Azərbaycana yerli və Xarici 
turistlərin axını xeyli azalmışdır. Xankəndi, Şuşa, Sumqa
yıt, sonra isə Bakıda fövqəladə vəziyyətin tətbiqi, əslində 
Respublikanın bu regionlarında bir sıra turizm təşkilatları
nın fəaliyyətlərinin dondurulmasına səbəb oldu.

Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri 
düşmənçilik siyasəti Azərbaycana 100 minlərlə qaçqının 
gəlməsi ilə nəticələndi. Respublika hökümətinin qərarı ilə 
1988-ci il dekabrın 16-da Ermənistandan qovulmuş azər

< 1 Г >

Məsim Abadov

baycanlıların respublikanın turist bazalarında yerləşdiril- 
məsinə başlanıldı.

Azərbaycanda 1988-1989-cu illərdəki hadisələrin icti
mai-siyasi mühitdə mənfi təsirinə baxmayaraq, Respubli
ka Turizm-Ekskursiyalar Təşkilatları, sabiq SSRİ-nin 
Turizm-Ekskursiyalar Təşkilatları ilə əvvəllər mövcud ol
muş qarşılıqlı, əlverişli əlaqələrin saxlanması üçün böyük 
səylər göstərsələr də, bütövlükdə Zaqafqaziya regionun
da, o cümlədən, Azərbaycanda vəziyyətin qeyri-sabit ol
ması turizm sahəsində vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdir. 
1990-cı ilin birinci rübündən etibarən Azərbaycanda fəa
liyyət göstərən Ümumittifaq və Beynəlxalq turist marşrut
ları ləğv olundu.

Mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə, maliyyə və iqtisadi çə
tinliklərə məruz qalmış respublikamızın turist-ekskursiya 
təşkilatları böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün imkanlar 
axtarır, yerli əhaliyə və respublikaya gələn turistlərə gös
tərilən turist-ekskursiya xidmətlərinin genişləndirilməsinə 
yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirirlər.

Müharibə və sərhədlərdəki qeyri-sabit vəziyyət turizm 
sistemində başqa problemlərin yaranmasına da səbəb ol
muşdur. Məsələn, həmkarlar ittifaqları sistemində möv
cud olan 10 turist bazasının 2-si işğal olunmuş ərazilərdə 
qalmış, qalanlarınada məcburi köçkünlər yerləşdirilmişdir.

Bu gün onları, yaşamaq üçün daha əlverişli olan evlərlə 
təmin etmək məsələsi ön plana çəkilir. Bu məsələ həll 
olunsa belə, turizm bazalarını əvvəlki səviyyələrinə qay
tarmaq üçün bir neçə illər lazımdır.

Xatırladaq ki, xarici turizmin dövlət tənzimlənməsini 
həyata keçirmək məqsədi ilə, həmçinin respublikamızın 
vətəndaşlarının turist kimi xaricə getməsini və xarici ölkə 
vətəndaşlarının dövlətimizə gəlməsini, nazirlik, idarə və 
müəssisələrin xarici turizm sahəsində fəaliyyətini əlaqə
ləndirmək məqsədi ilə 1991-ci ilin sentyabrında bu vaxta 
qədər mövcud olan xarici Turizm üzrə Baş İdarə ləğv
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olunur, onun yerinə isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabineti Nəzdində Xarici Turizm Şurası yaradılır. Lakin 
Prezidentin 18 aprel 2001-ci ildə həmin şura ləğv edilir, 
Azərbaycan Gənclər və idman Nazirliyi Azərbaycan Gənc
lər, İdman və Turizm Nazirliyi ilə əvəz edilir. Hal-hazıırda 
bu nazirlik müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən 2 müs
təqil nazirliklərə bölünmüşdür: Azərbaycan Gənclər və 
İdman Nazirliyi habelə Azırbaycan Turizm və Mədəniyyət 
Nazirliyi.

Azərbaycanda turizm müasir həyat tərzinin və mədə
niyyətin mühüm atributu, beynəlxalq əlaqələrin bir for
ması kimi inkişaf etdirilir. 1999-cu il, 4 iyun tarixində 
Ölkədə "Turizm haqqında" Qanun qəbul edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 avqust 2002-ci 
il tarixli 1029 saylı sərəncamı ilə 2002-2005 illər üçün 
Azərbaycanda turizmin inkişafının dövlət proqramı və 
onun icrasına dair tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir.

Proqramın əsas məsələləri aşağıdakılardan ibarət ol
muşdur:

-  Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına nail 
olmaq üçün ölkənin turizm Potensialını istifadə etmək:

-  Turizm sahəsində kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf et
dirmək;

-  Turizmin rəğabət qabiliyyətli bazarını yartmaq;
-  Turistlərə göstərilən xidmətlərin yüksəldilməsini tə

min etmək.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cə

nabının 2011-ci ili "Turizm ili" elan etməsi Azərbaycanda 
turizmin inkişafına dövlət dəstəyinin bariz nümunəsidir. 
Bu istiqamətdə təkcə Bakı şəhərində müasir standartlara 
cavab verən, 5 ulduzlu mehmanxanalann tikilib istifadəyə 
verilməsi, bu istiqamətdə atılan addımlardan biridir. 
Üstəlik 2012 ci ildə "Evrovision 2012" musiqi müsabiqə
sinin Azərbaycanda keçirilməsi, turizmin daha sürətli və 
müasir tələblərə uyğun inkişafına əsaslı bir təkan verəcəyi
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proqnozu özünü doğrultdu. "Kristall holl" sarayımn möh
təşəmliyi, onda tətbiq edilən müxtəlif səs, işıq, dizayn 
yeniliyi xarici turistləri heyran etməklə yanaşı, Azərbayca
nımızın daha bir yeni memarlıq incisi kimi onun tarixinə 
əlavə olundu. Hilton-Azərbaycan, Abşeron Marriot, Hey
dər Əliyev mədəniyyət mərkəzi, Bakı Venetsiyası, Milli 
Parkm genişləndirilmiş yeni sahələri və bu kimi bir sıra 
yeni memarlıq, arxitektur abidələri Azərbaycanın memar
lıq inciləri arasında özünə yer eləməklə, eyni zamanda 
Azərbaycan xalqına və onun qonaqlarına yüksək səviy
yədə xidmət göstərirlər.

Azərbaycanımız bu gün bütün sahələrlə yanaşı, turizm 
sahəsinin də inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verir. Bu 
gün Azərbaycanımız möhtəşəm Beynəlxalq tədbirlərə ev 
sahibliyi etməklə, yeni-yeni layihələri həyata keçirməklə 
dünya turuzm sisteminədə də öz imzasını qoymaqda da
vam edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

işlər İdcrəsi
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN İNKİŞAFINA 
TƏKAN VERƏN 

TƏBİİ-COĞRAFİ AMİLLƏR

Azərbaycanda Turizmin İnkişafina şərait yaradan mü
hüm amillərdən biri, bu ölkənin şimal yarımkürəsinin cə
nub enliklərində əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsidir. 
Qafqaz bölgəsinin cənub-şərqində yerləşən Azərbaycan 
Respublikası, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, Ermənistan, 
İran, Türkiyə, dəniz vasitəsi ilə Qazaxısatan və Türkmə
nistan dövlətləri ilə həmsərhəddir. Azərbaycan bu ölkələr
lə dəniz, şosse, dəmir yolları və hava xətləri ilə əlaqələnir. 
Bakıda iri tutumlu gəmiləri qəbul edə bilən müasir liman 
vardır. Bu limanın paromlar vasitəsi ilə daşınan dəmir yo
lu qatarlarını da qəbul etmək imkanı vardır. Bu yolla 
Azərbaycan qonşu Orta 
Asiya dövlətləri ilə birba
şa əlaqə yaratmaq imkan
larına da malikdir. Azər
baycanın bir çox şəhər və 
rayon mərkəzlərində möv
cud olan müasir hava li
manlarının olması, nəinki 
daxili aviareyslərin, həm
çinin Beynəlxalq reyslərin həyata keçirilməsinə də imkan 
verir. Artıq Bakının Beynəlxalq hava limanı ilə yanaşı, Gən
cənin, Naxçıvanın, Lənkəranın, Qəbələnin, Zaqatalanın da 
hava limanlarından beynəlxalq aviareyslər həyata keçirilir.

Turizmin inkişafına kömək edən amillərdən biri də res
publika daxilində, hətta ən uzaq dağ kəndinə kimi uzanan 
şose yollarının olmasıdır. Əsas magistral yollar müasir tə
ləblərə uyğun yenidən qurulur, körpülər, işıqlanma və 
digər infrastruktur vasitələr ilə gücləndirilir, şəhərdaxili
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yollarda keçidlərin sayını artırmaq, maşın tıxaclarını azalt
maq üçün əlavə körpülər salınır, yollar genişləndirilir.

Azərbaycan Respublikasında turizmin və istirahətin 
inkişafına əlverişli şərait yaradan mühüm amillərdən biri 
də respublika təbiətinin özünəməxsusluğudur. Temperatur 
rejimi və yağıntıların ərazi üzrə paylanmasına görə Azər
baycanda 9 əsas iqlim qurşağı mövcuddur. Onlardan üçü 
turizm və istirahətin təşkili üçün daha əlverişlidir:

Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim;
Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim;
Qışı quru və soyuq keçən iqlim.

Mülayim isti iqlimli bölgələri -  kütləvi istirahətin təşki
li və turizm, soyuq iqlimli bölgələri -  ixtisaslaşmış turizm, 
alpinizm, qış idmanı, xüsusilə də dağ-xizək idmanı növü
nün (Şamaxı, Qusar, İstisu, Göy-Göl kurort zonaları) inki
şafı üçün istifadə oluna bilər.

Yuxarıda deyilənlərdən əlavə, kütləvi istirahətin təşkili 
üçün meşələri lap dənizin ləpədöyəninə gəlib çıxmış Xudat- 
Yalama, Lənkəran-Astara, həmçinin Abşeronun şimal böl
gəsinin əksər sahələri çox 
əlverişlidir. Əla qumlu 
çimərliklərə malik bu 
bölgələrdə dəniz suyu
nun temperaturu beş ay
dan artıq müddətdə müs
bət 22-26° C olur ki, bu da 
çimərlik mövsümünün 
uzunmüddətli olmasma 
imkan verir.

Dağlar Azərbaycan Respublikası ərazisinin üçdə iki his
səsini tutduğu halda, meşələr ərazinin cəmi 10 %-ə qədərini 
təşkil edir. Meşələrə dağ yamaclarında, dağ ətəklərində və 
dağ vadilərində, həmçinin ovalıqlar boyunca axan çayların 
sahillərində rast gəlmək mümkündür.
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Talış dağlarının yamaclarındakı meşələrdə Azərbayca
nın digər rayonlarında olmayan dəmirağac, səmşit, tik, 
ipək akasiyası, şabalıd yarpaqlı palıd kimi nadir ağaclar 
bitir. Digər meşələrlə müqayisədə çəngəlliyi xatırladan 
Göy-Göl meşələri (burada nadir Eldar şamı bitir), Böyük 
Qafqazın cənub yamaclarında Şəki, Zaqatala, Oğuz, Quba 
rayonlarındakı meşələr, həmçinin Dağlıq Qarabağın meşə
ləri, Alp çəmənlikləri və göz oxşayan dağ mənzərələri ilə 
hədsiz gözəlliyə malikdir.

Bundan əlavə meşələr özü-özlüyündə əlverişli turizm 
obyektləri olduqlarından, onları turist, dağ-xizək idmanı 
bazalarının, idman məqsədli turist gəzintilərinin və hün
dür dağlara alpinist qalxmalarının təşkili ilə məşğul olan 
bazaların yerləşdirilməsi nöqteyi-nəzərindən qiymətlən
dirmək lazımdır.

Meşələrdəki heyvanlar -  qaban, ayı, tur, Qafqaz maralı, 
həmçinin turac, qırqovul və digər quşlar mövcud olan ov
çuluq təsərrüfatlarının daxilində qanuni ovçuluğun ob
yektinə, qoruq daxilində isə fotoovçuluğun predmetinə 
çevrilə bilər. Bu məqsəd üçün Qızılağac qoruğu daha əlve
rişlidir. Burada körfəz sahillərində, ətraf bataqlıqlarda və 
Lənkəran ovalığının rütubətli meşələrində qış aylarında 
200-ə yaxın köçəri quşlar; flaminqo, qu quşu, hacıleylək, 
müxtəlif qaz növləri, ördək, qağayı və s. qışlayır. Turist 
ovçular üçün burada tur, qaban və ayı ovunu təşkil etmək 
olur.

Turizmin inkişafına 
təkan verən təbii ehti
yatlara həmçinin Azər
baycan ərazisindəki çox
saylı mineral bulaqlar 
da daxildir. Bu mənbə
lərlə Naxçıvan, ümumiy
yətlə, Kiçik Qafqaz və 
Talış bölgələri daha
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zəngindir. Dünyada yeganə müalicə nefti yatağının 
yerləşdiyi Naftalan, xüsusilə unikaldır.

Turizmin inkişafına təkan verən amillərdən biri də gü
nəş şüalarının bolluğudur. Azərbaycan ərazisinin günəş 
istiliyinin və günəş parıltısının orta illik miqdarı uzun
müddətli istirahət, turist gəzintiləri və müxtəlif məqsədli 
səyahətlər üçün çox əlverişlidir.

Yuxarıda qeyd olunanlar Azərbaycanın təbii iqlim xü
susiyyətlərinin hamısını əhatə etməsədə, onları nəzərdən 
keçirməklə respublikamızın potensial imkanlarını istirahət 
və müalicə turizminin bütün növlərinin inkişafı üçün va
cib olan şərtləri görmək mümkündür.

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına yar
dım edən amillərdən biri də ölkədəki qədim tarixi -  arxeo
loji abidələrdir. Azərbaycanın tarixi inkişafının əsas mər
hələləri barədə geniş məlumatlara respublikanın bədii- 
tarixi və memorial muzeylərində rast gəlmək olar.

Turist gəzintiləri zamanı muzeylərlə tanışlıq və bələd
çilərin söhbətləri ilə yanaşı, müvafiq buklet və reklam 
prospektləri turistlərdə Azərbaycanın tarixi barədə daha 
dolğun təəssürat yaradır.

Azərbaycan respublikası orta səviyyəli sənaye və kənd 
təsərrüfatı ölkəsidir. Azərbaycana gəlmiş turistlər Abşero
nun neft buruqlarını, neft emalı və maşınqayırma müəssi
sələrini, Şəki, Quba, Gəncənin ipək, xalça kombinatlarını, 
Kür, Çaykənd və Xaçmazın balıq yetişdirmə müəssisələri
ni, Şamaxı, Kürdəmir, Göygölün şərab zavodlarını, Bala- 
kən və Zaqatalanın tütün, Astara və Lənkəranın çay fab
riklərini, konserv müəssisələrini görə bilərlər.

Turistlər həmçinin üzümçülük, meyvəçilik, tütünçülük 
və ipəkçilik təsərrüfatlarını, çay, sitrus bitkiləri və pambıq 
plantasiyaları, nar bağları, zəfəran yetişdirən təsərrüfatlar 
və b. kənd təsərrüfatları ilə məşğul olan müəssisələrlə də 
tanış ola bilərlər.

Azərbaycan ərazisində aparılmış çoxsaylı arxeoloji qa
zıntılar paleolit dövründən başlamış son orta əsrlərə qədər
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Azərbaycan tarixini iz
ləməyə, qədim tikililə
rin inşaat texnikası, me
marlığı və tipləri barədə 
təəssürat yaratmağa im
kan verir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbay
canın tarixi memarlıq 
abidələri də turist mar- 
şurutlarınm salınması
na təkan verən əsas amillərdən biridir.

Mütəxəssislərin fikrincə, ibtidai Azərbaycan memarlığı 
dünya memarlığı tarixində layiqli yerlərdən birini tutur. Bu 
günə qədər gəlib çatmış qədim abidələrdən çox hissəsi tex
niki və bədii ustalığın yüksək səviyyəsi, memarlıq üslubu
nun özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bunlara tarixi-bədii 
xüsusiyyətləri ilə seçilən Bakıdakı Şirvanşahlar sarayı an
samblını, adı qədim rəvayətlərlə bağlı olan Qız qalasını, 
qədim müdafiə tikilisi kimi tanınan Abşeron qalalarmı, zən
gin ornamentli Naxçıvan mavzoleylərini, Mərəzədəki "Diri 
baba" məscid-məqbərəsini, Şəkidəki divar rəsmləri və incə 
şəbəkələri ilə seçilən Xan sarayını və s. misal çəkmək olar.

Azərbaycan Respublikasında mezolit dövrünün (e.ə. 
XIII-XII əsrlər) unikal təsviri sənəd abidəsi Qobustanın qa
yaüstü rəsmləri hesab olunur. Burada 4 mindən çox vəhşi 
və ev heyvanlarının rəsmləri, özündə ovçuluq və ayin 
səhnələri əks etdirən təsvirlər vardır. Başqa sözlə desək, 
Azərbaycan öz tarixi kökləri ilə uzaq keçmişə gedən 
mənəvi və maddi mədəniyyətə malik ölkələrdən biridir.

Yüzilliklər ərzində Azərbaycan xalqı, onun görkəmli 
şəxsiyyətləri: alim, şair, yazıçı, memar və musiqiçiləri 
dünya sivilizasiyasında özünəməxsus layiqli yer tutmuş, 
zəngin mədəniyyət yaratmışlar. Yaşı üç mindən çox olan 
və dünyanın ən qədim tarixlərindən sayılan Azərbaycan 
tarixi çoxsaylı salnamələrdə, rəvayətlərdə, görkəmli me
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marlıq, ədəbiyyat və 
incəsənət abidələrində 
öz əksini tapmışdır.

Azərbaycan dünya
ya saysız-hesabsız mü
təfəkkirlər bəxş etmiş
dir. Bu diyarda tarixin 
müxtəlif dövrlərində 
yüzlərlə elm, mədəniy
yət, incəsənət xadimlə
ri yaşayıb yaratmışdır; IX-XII əsrlərdə -  filosof Bəhmən- 
yar, alim və ədib Xatib Təbrizi, memar Əcəmi, şair və 
alimlər: Qətran Təbrizi, Əbululla Gəncəvi, Məhsəti Xanım, 
Xəqani, Nizami və b. Sonrakı dövrlərdə yaşayan şair, alim 
və musiqişünaslar: Füzuli, Vaqif, Vidadi, Sabir, Mirzə 
Fətəli Axundov, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun, Üzeyir 
Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət 
Əmirov, Vaqif Mustafazadə, Niyazi və digərləri fəxr etmə
li şəxsiyyətlər olub.

Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixi ərzində yaratdığı 
mədəniyyətində xalq -  dekorativ-tətbiqi sənəti qabaqcıl 
yerlərdən birini tutur. Azərbaycanda hələ çox qədim dövr
lərdən xalçaçılıq, əl toxuculuğu, ipəktikmə, naxışlama, du
lusçuluq, zərgərlik, dəri əşyalarının hazırlanması və s. 
peşələr mövcud olmuşdur. Sırf yerli xarakter daşıyan pe
şələrlə (dulusçuluq, dəmirçilik, dəri ayaqqabılarının, xəz 
papaqların tikilməsi və s.) yanaşı, digər məmulatlar, mə
sələn, mis qab-qacaq, ipək parçalar, zərgərlik məhsulları 
istehsalı və s. bütün Azərbaycan ərazisi üzrə inkişaf etmiş 
peşələrdə olmuşdur. Xalçaçılıq, ipəkçilik, zərgərlik məh
sulları ilə bütün dünyada şöhrət qazanmış Azərbaycan 
Avropa, Asiya, Afrika və Amerikanın turistləri üçün 
şübhəsiz ki, təkrarolunmaz milli suvenirlərin hazırlanma 
mənbəyidir. Suvenirlərin satılması isə turizm sənayesinin 
yüksək gəlir gətirən sahələrindən biridir. Azərbaycan öz
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milli mətbəxi ilə də şöhrət qazanmışdır. Bu ənənələr xal
qın uzaq keçmişi ilə bağlıdır. Bu diyara birinci dəfə gəlmiş 
hər bir kəs ölkəmizin zəngin milli yeməklərinə heyran 
olur. Bunları nəzərə almaqla da Azərbaycanda kütləvi tu
rizmi inkişaf etdirmək m ümkündür.

Zəngin təbii ehtiyatları, unikal bioloji müxtəlifliyi, əlve
rişli iqlimi, 600 km turizm üçün yararlı olan dəniz sahi
linin olmasına baxmayaraq, bu gün Azərbaycan Respub
likası ən kiçik ölkələrin qəbul etdiyindən də az turist 
qəbul edir. Bunu Respublikanın müvafiq instansiyalarınm 
gəlmə turizmin problemlərinə kifayət qədər diqqət yetir
məməsi, turizm sənayesinə lazımınca kapital qoyulma- 
ması, bu sahədə ümumi siyasətin olmaması ilə izah etmək 
olar. Məhz turizmə laqeyid münasibətin üzündən uzun 
illər ərzində belə bir fikir yaranmışdır ki, Azərbaycan 
turizm üçün o qədər cəlbedicidir ki, onun görməli yerlə
rinin reklam edilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma bu, səhv 
fikir idi. Əlbəttə, yuxarıda qeyd olunan kimi gəlmə turiz
min inkişafına mane olan əsas amillərdən biri də Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasıdır.

Turizmin inkişafına mane olan amillərin nəticəsində 
respublikada əvvəllər turist axınının sabit artımına əsasla
naraq yaradılan mehmanxana və nəqliyyat infrasturuktu- 
runa böyük ziyan dəymişdir. Belə ki, 1999-cu ildə res
publikada ən böyük mehmanxana olan "Azərbaycan" 
mehmanxanasının 1042 yerinin cəmi -  8, "Abşeron" meh
manxanasının isə 948 yerinin 4,5 faizindən istifadə olun
muşdur. Bildiyimiz kimi, hər bir ölkə üçün iqtisadi cə
hətdən sərfəli sahə gəlmə turizm hesab olunur. Gəlmə 
turizm 1988-ci ilə qədər dövlətimiz üçün müəyyən qədər 
intensiv inkişaf edən sahə olmuşdur.
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CdAvdl 1.

Ölkələr Cəmi
(min nəfər)

Qəbul 
edilmişdir 
(min nəfər)

Göndərilmişdir 
(min nəfər)

Cəmi 29382 11592 17790

0  cümlədən:
Aərbaycan
Respublikası 15554 7332 8222

MDB ölkələri 2298 1246 1050

Türkiyə
Respublikası 1521 380 1141

Böyük
Britaniya 852 277 575

Almaniya 274 38 236
İspaniya 68 11 57
İtaliya 324 70 254
Fransa 355 181 174
Finlandiya 2 2 -

в ә ә 2263 1064 1119
Misir 742 2 740
İran 2193 65 2128

ABŞ (Havay 
adalarıda daxil 
olmaqla)

558 30 528

Digər ölkələr 2378 894 1484

Xatırladaq ki, respublikamız müstəqillik əldə etdikdən 
sonra turizmlə məşğul olmaq istəyənlərin sayı artmağa baş
ladı. Bu gün Azərbaycan respublikasında təkcə Beynəlxalq
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turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malik təşki
latların sayı 100-ü keçib. Lakin maddi-texniki bazanın ol
maması üzündən onlardan yalnız bir neçə qrupu xarici 
turistlərin qəbulu ilə məşğul olur. Buna görə də belə təşki
latların əksəriyyəti bir qayda olaraq getmə turizmi ilə 
məşğul olurlar. Gedən turistlərin çoxu üçün isə, "şop tur" 
mahiyyətli tur qruplar yaradılır. Bu zaman turistlər xaric
dən ucuz mallar almaq və onları respublika ərazisində sat
maq məqsədi güdürlər.

1999-cu ildə res
publikanın turist mü
əssisələrinin xidmətin
dən təqribən 50 min 
xaricə gedən vətəndaş 
istifadə etmişdir. Hə
min ildə Azərbaycan 
respublikasına MDB 
və digər ölkələrdən 
gəlmiş qonaqların sa
yı 600 min nəfər olmuşdur. Gələnlərin yalnız 11,4 min nə
fəri respublikamıza turist vizası ilə gəlmişdir. İşgüzar 
məqsədlə gələn turistlərin sayı artan, təşkil olunmuş şəkil
də gələn turistlərin sayı isə azalan xətt üzrə inkişaf edir. 
Belə ki, getmə turizm ilə gəlmə turizm arasında mənfi 
balans açıq-aşkar hiss olunur. Bu temp sonrakı illərdədə 
davam etmişdir. Məsələn, 2004-cü ildə turizm müəssisələri 
tərəfindən ayrı-ayrı ölkələr üzrə xidmət göstərilmiş turist
lərin sayı aşağıdakı kimi olmuşdur. (Cədvəl 1.)

Cədvəldən göründüyü kimi, cəmi turistlər 29,4 milyon 
nəfər təşkil edir ki, bununda 60 %-dən çoxu göndərilən 
turistlərdir, onunda 70 %-dən çoxunu MDB məkanı təşkil 
edir. Azərbaycan turistlərinin 2004-cü ildə sayı bütövlük
də Azərbaycan respublikası əhalisinin 0,283 faizini edir. 
O cümlədən, Azərbaycan əhalisinin cəmi turistləri 15,5 
min nəfər təşkil edir ki, bu da bütünlükdə ümumi əhalinin 
0,15 %-ni əhatə edir.
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Bu rəqəmlər, turizmin əhalinin istehlak davranışında 
həlledici olmağını göstərir. Azərbaycanın xarici ölkələrdən 
ən çox üstünlük verdiyi turizm məkanı MDB ölkələri, 
Türkiyə respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İran 
təşkil edir. Turizmin inkişafında xarici ölkələrə gedən tu
ristlərin, respublikaya gələn turistlərdən çox olması uzun 
müddətli prespektivdə saxlanılacaq. Çünki turizm müəs
sisələrinin fəaliyyətini beynəlxalq turist məkanına çevir
mək üçün, müəyyən dövr və köklü keyfiyyət dəyişmələri 
baş verməlidir. Bu da öz növbəsində beynəlxalq turist təş
kilatlarının respublika turizmində baş verən dəyişdiklərə 
qiymət verməsi ilə bağlıdır.

Yuxarıda deyildiyi kimi Azərbaycan respublikasının 
turizm ehtiyatları və turizm xidməti dövlətimizə turist axı
nının gücləndirilməsi üçün kifayət qədər olsa da, onlardan 
səmərəli surətdə istifadə etmək üçün hələ çox işlər görül
məlidir, yəni xarici ölkələrin, heç olmasa qonşu ölkələrin 
bu sahədə əldə etdikləri təcrübədən və müasir xidmət 
texnologiyasından istifadə edərək, müasir tələblərə cavab 
verən turizm-rekreasiya kompleksini yaratmaq lazımdır. 
Bunun üçün uzağa getmək lazım deyil. Bir milyondan çox 
yeri olan mehmanxana, kempinq və "yay kəndləri" (hər 
çür şəraiti olan kotec tipli qəsəbələr) şəbəkəsinə malik 
olan Türkiyənin turizm sahəsinin təşkilində əldə etdiyi 
təcrübəni öyrənmək kifayətdir. Hələ 20 il əvvəl Türkiyə 
yüksək səviyyədə in
kişaf etmiş beynəlxalq 
turizm ilə seçilmədiyi 
halda hazırda bu ölkə 
turizmdən ildə 7 mil
yard dollar gəlir əldə 
edir.

Əgər biz Azərbay
cana xarici valyuta 
axınının artmasını və
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bu məqsədlə respublikaya xarici turistləri cəlb etmək istə
yiriksə, onda turizm sahəsinin iqtisadi dirçəlişinə, daxili 
ticarət və mehmanxana nəqliyyat infrastrukturunun inki
şafına təsir edən qərarlar, fərmanlar qəbul etməliyik.

Zəif normativ hüquqi baza, turistlərin hüquqlarının 
müdafiəsinə tam təminatın olmaması, daxili və gəlmə 
turizmin inkişafı üçün stimulun yoxluğu, müvafiq infra- 
strukturanın inkişaf etməməsi, turizmin inkişafına mənfi 
təsir göstərən əsas amillərdir.

Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, son illər Bakıda 
"Həyat recensı", "Həyat Park", "Avropa Qrand" oteli, "Ra- 
disson", "Hilton", "Abşeron-Hilton", "Jumeriax Bilgəh" və 
bir çox 5 ulduzlu yüksək səviyyəli mehmanxanalar tikil
mişdir. Lakin onlarda xidmət haqqı həddindən artıq baha 
olduğundan bu mehmanxanalar kütləvi turizm üçün az 
istifadə olunur. Buna görə də qrup şəklində səyahət edən 
turistlərin yerləşdirilməsi üçün qiymətləri nisbətən ucuz 
olan orta dərəcəli mehmanxanalar lazımdır.

iqtisadi cəhətdən geri qalmış və istehsal qüvvələrinin 
zəif inkişaf etdiyi regionlar, turizmin məqsədyönlü inkişa
fına kapital qoymaq
la öz iqtisadiyyatları
nı dirçəldə bilərlər.
Turizmin ауп-ауп re
gionların və ölkələrin 
sosial-iqtisadi vəziyyə
tinə müsbət təsirinə 
dair onlarca, yüzlərcə 
misal gətirmək olar.
Turizmin inkişafında 
əsas nəaliyyət təkcə 
onun yüksək gəlirliliyi ilə məhdudlaşmır, həmçinin müx
təlif sosial problemlərin həlli, işsizliyin azalması və aradan 
qaldırılması, regionların ümumi iqtisadi, əhalinin isə ya
şayış səviyyəsinin yüksəlməsi də turizmin uğuru hesab
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edilə bilər. Beynəlxalq və daxili turizmin inkişafı iqtisadiy
yatın yüksəlməsinə yeni təkan verməklə yanaşı, həmçinin 
turizmi inkişaf etdirilən regionların ekoloji mühafizəsini 
də təmin edəcəkdir.

Respublikanın turizm-ekskursiya sahəsi qarşısında du
ran mühüm məsələlərdən biri də kadrların ixtisaslaşma
sıdır. Əgər özünü maliyyələşdirmə, tam təsərrüfat hesabı 
şəraitində pul-kredit münasibətləri, iqtisadiyyat məsələlə
rini yaxşı bilən mütəxəssis kadrlar yetişdirilərsə bu sahə 
öz məqsədlərinə nail ola biləcək. Bunun üçün rəhbər 
kadrlar-istehsalı idarə edə bilən yüksək səviyyəli kommer- 
santlar, menencerlər tələb olunur.

Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra rəhbər 
işçilərin səriştəsizliyi, onların nəzəri və praktiki cəhətdən 
zəif hazırlıqlı olmasının nəticəsində ümumilikdə turizm 
sektorunun inkişafına zərbə dəyir. Bu xoşagəlməz vəziy
yətin əsas səbəbi, Respublikada turizm sənayesi üçün 
mehmanxana, turist bazarı və kempinq rəhbərləri hazırla
yan xüsusi tədris müəssisələrinin azlığı və onların da 
tədris-baza sahəsinin günün tələblərindən aşağı olmasıdır. 
Qərbi Avropa ölkələrində sənaye şirkətlərinin rəhbəri 
mütləq korporasiya rəhbəri hazırlayan xüsusi dövlət və 
özəl tədris müəssisələrində hazırlanır. Məsələn, İtaliyada 
turist şirkətinin rəhbəri mütləq xüsusi diploma malik 
olmalı və Avropa dillərindən ən azı iki-üçünü bilməlidir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, turizm ehtiyatlarının ol
ması hətta iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş ölkələrə 
dünya turizm bazarında xüsusi mövqe əldə etmək imkanı 
verir, bir şərtlə ki, həmin ölkə turizmin inkişafı sahəsində 
fəal dövlət siyasəti yürütsün. Bu siyasətin əsas istiqamət
lərinə turist səfərlərinə çıxanların hüquqlarının, yerli turist 
məhsulları istehsalçılarının, daxili və gəlmə turizmin hər 
tərəfli müdafiəsidir ki, bunun sayəsində də tədiyyə balan
sı yaxşılaşır, büdcə gəlirləri artır və yeni iş yerləri açılır.
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Turizm sənayesinin müdafiəsinə dövlətin bu sahəyə 
birbaşa sərmayə qoymasından tutmuş, kadrların hazırlan
ması, elm və reklam-informasiya təminatı, milli turizm 
məhsullarının dünya bazarına çıxarılması, sərmayə axınını 
stimullaşdıran vergi və kömrük güzəştləri və s. tədbirlər 
daxildir.

Əminliklə demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında 
turizm tədricən iqtisadi siyasətin qabaqçıl istiqamətlərin
dən birinə çevriləcək. Bunun üçün yalnız qarşıya qoyul
muş konkret məqsədlərin həyata keçirilməsinə ardıçıl su
rətdə çalışmaq lazımdır. Təbiət bizə Azərbaycan Respub
likasının turizm sənayesini beynəlxalq sənayeyə qaldır
maq üçün bütün imkanları bəxş etmişdir, bundan sonrakı 
işlər isə insanların fəaliyyətindən və bu işə münasibətin
dən asılıdır.
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN İNKİŞAFINA 
TƏKAN VERƏN MƏDƏNİ-TARİXİ 

ABİDƏLƏR

Tarix və mədəniyyət abidələri dedikdə biz nələri başa 
düşürük? Babaların, nənələrin ötən əsrlərdən, qərinələr
dən zəmanəmizə kimi gəlib çatan sözünü, söhbətini, izini 
daşlarda, ilmələrdə nağıllaşmış naxışlarını, yurdunu, oca
ğını başa düşürük. Qədim daş dövründən başlayaraq mü
asir günümüzə qədər insan əlinin yaratdığı hər nə varsa, 
hamsını tarix və mədəniyyət abidələrindən öyrənirik.

Təbiətin bütün sərvətləri insan tərəfindən kəşf edildik
cə, həyatın yeni, təzə naxışları üzə çıxdı. Gözəllik xalçalar
da, kilimlərdə, xurcunlarda nənələr, gəlin və qızlar tərəfin
dən toxunan hər şeydə ilmə-ilmə ecazkarlaşdı.

Əsrlər keçdikcə insa
nın əzəməti, qüdrəti, qa
lalarda, məbədlərdə, kör
pülərdə, nəhəng və əzə
mətli binalarda göründü.

Azərbaycan torpağı 
tarix və memarlıq abi
dələri ilə çox zəngindir. 
Bu xəzinəyə saysiz -  he

sabsız saraylar, türbələr, məscidlər, karvansaraylar, ha
mamlar, qalalar, bürclər, yaşayış binaları daxildir. Hər il 
arxeoloqlarımız yeni -  yeni abidələr aşkar edirlər. Tari
ximizi və mədəniyyətimizi əbədiləşdirir, zənginləşdirirlər.

Respublikamıza gələn qonaqlar, turistlər əzəmətli qala
lara, bürclərə, məbədlərə, türbələrə, məscidlərə, saraylara, 
dağ üzərindəki yazılara, karvansaraylara, qədim insan 
məskənlərinə, körpülər və s. abidələrə, incə zövqlə düzəl
dilmiş zərgərlik əşyalarına, zərif naxışlı, əl toxumalarına 
baxdıqca öz heyrətlərini gizlədə bilmirlər.
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Bakıdakı XV-XVIII 
əsr yadigarı "Şirvanşah
lar sarayı kompleksi", 
XVII əsrdə inşa olun
muş "Atəşgah" məbəd 
kompleksini, "İçəri şə
hər" memarlıq şəhərsal
ma kompleksini (VI-XIX 
əsrlər), Məhəmməd məs

cidini (1078-1079), Qız Qalasım (VI-XII əsrlər), Şirvanşah
lar yaşayış binasını (XV əsr), Divanxananı (XV əsr), Şah 
məscidini (1441-1442), Seyid Yəhya Bakuvinin türbəsini 
(XV əsr), Şirvanşahların türbəsini (1435-1436), Murad 
darvazasını (1585), Hamam (XV əsr), Təzə Pir məscidini, 
Bakı Qala darvazalarını, Karvansarayları (XII-XIV əsrlər), 
Ləzgi və Çin məscidlərini, Böyük Mərdəkan qəsrini 
(XII-XIV əsrlər), Mərdəkan Qalasını (XIV əsr), Ramana 
qəsəbəsindəki Ramana qəsrini (XII-XIV əsrlər), Nardaran 
kəndindəki Nardaran qəsrini (XIV əsr), Bakı buxtasındakı 
Bayıl qəsrini (1234-1235), Razin və Binə qəsəbələrindəki 
məscidləri, Şabran rayonundakı orta əsrlərə aid Beşbar- 
maq səddi, V-VI əsrlərə aid Çıraqqalanı, Şabran şəhərinin 
xarabalıqlarını və s. göstərmək olar.

Qeyd olunan abidələr sırasında Mezolit orta əsrlər döv
rünə aid olan "Qobustan Dövlət Tarix Bədii Qoruğu"-nu 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

Qobustan qayalannda daşlar üzərində nağıllaşan qədim 
rəsmlər adamı heyrətə gətirir, yurdumuzun ulu tarixini, mə
dəniyyətini bir daha xatırladır və tarixi fakt kimi ziyarət
çilərin yaddaşmda dərin izlər salır. Bu yerlər nəinki öz zi
yarətçilərimizi, eyni zamanda xarici ölkələrdən gələn səy
yahları, turistləri özünə cəlb edir. Türkiyəli qonaqları ilə Qo
bustanda olmuş böyük bəstəkarımız, xalq artisti, maestro 
Niyazi bu qədim yurddan aldığı təəssüratını belə ifadə etmiş
dir: "Mən fəxr edirəm ki, Qobustan mənim Vətənimdədir".
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Azərbaycanın qədim torpağı Nax
çıvan ərazisində yüksək bədii oma- 
mentlərə malik olan bir çox abidələr 
vardır. Bunlardan Azərbaycan me
marlığının şöhrəti Əcəmi Əbubəkr 
tərəfindən tikilmiş dünya şöhrətli 
Mömünə Xatun türbəsini (1186- 
1187) və bundan əvvəl 1162-ci ildə 
Əcəmi tərəfindən inşa edilmiş Yusif 
Kuseyz oğlunun xatirə sərdabə kom
pleksini, Şərur rayonunun Qara- 
bağlar kəndindəki "Qarabağlar Ta
rixi Memarlıq kompleksi"-ni (XII-XIV əsrlər), Culfa 
rayonundakı "Gülüstan" türbəsini, Ordubad şəhərindəki 
XV-XIX əsr abidəsi "Ordubad Mədəniyyət Qoruğu"nu, 
qədim arxeoloji abidələrdən Naxçıvan şəhərindəki e.ə. II 
minillik -  orta əsrlərə aid "Qədim Naxçıvan şəhəri 
xarabalıqları" (9 abidə), Babək rayonundakı tunc dövrünə 
aid "Qızılburun yaşayış yeri", I-II Qızılbulaq məbədləri, 
Babək rayonununda Çalxanqala kəndindəki tunc dövrünə 
aid Çalxanqala qalası, Çalxanqala kurqanları, Oğlan Qala 
və Əlincə Qaıası kimi möhtəşəm müdafiə istehkamlarını 
göstərmək olar.

Keçmiş SSRİ Bədaye Akademiyasının akademiki, pro
fessor M.V.Alpatov Mömünə Xatun türbəsi haqqında yaz
mışdır: "Belə yüksək memarlıq forması duyğusuna, kom
pozisiyasının belə klassik kamilliyinə və mükəmməl işlə- 
nilməsinə o zamanlar orta əsrlər Avropasında təsadüf et
mək mümkün deyildir".

Ölkələr, ellər, müxtəlif dövlətlər gəzmiş, dolaşmiş səy
yahlar, turistlər, Naxçıvanın qonaqları qeyd olnan abidə
lərlə yanaşı, Cümə məscidini, İmamzadə kompleksini və 
başqa mədəni -  tarixi abidələri gördükdə bədii emosional 
zövq almaqla yanaşı öz heyrətlərini gizlədə bilmirlər.
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Dünya mədəniyyəti 
xəzinəsinə gözəl şair, 
alim və filosoflar ver
miş qədim Gəncə özü
nün memarlıq sənəti ilə 
də məhşurdur. Əsrlərin 
sınaqlarından keçib, bu 
günkü gündə bizə ya
digar qalan bu abidələr, 

Gəncənin qədim bir tarixə malik elm, mədəniyyət və 
sənətkarlıq ocağı olduğunu xəbər verməkdədir. Belə in
cilərdən: IX-XVI əsrlərin memarlıq abidəsi "İmamzadə" və 
"Comərd Qəssab" türbəsi, Gəncə qalasının dəmir qapısı, 
Nizami Gəncəvinin məqbərəsi, "Cümə" məscidi (1606), 
XVII əsrə aid "Çökək hamam", "Bağbanlar", "Ozan", 
"Qazaxlar", "Şahsevənlər", "Tatlar", "Bala Bağban", 
"Qırxlı", "Şərəfxanlı", "Zərrabi" məscidləri, XVIII əsrdə 
inşa edilmiş Cavadxanın dəftərxana binası, 2 mərtəbəli 
karvansaray (XVII əsr), ölkəşünaslıq muzeyi, üç kilsə, 
dörd movzoley, Gəncə qalası divarlarının qalıqları, Gəncə 
şəhərinin yaxınlığındakı Köhnə Gəncə (orta əsr) abidələri 
və s. bu yerlərin gözəlliyi ilə yanaşı, qədimliyini də bir 
daha nəzərə çatdırır və xarici qonaqların dərin marağına 
səbəb olur.

Şəhərdə olan məscidlər, tarixi abidələr dövlət tərfindən 
bərpa olunur və mühfizə edilir. Bərpa olunmuş bir sıra 
abidələrdə, məsələn, Ozan məscidində Nizami Gəncəvi ki
tabxanası, Karvansarayda Məhsəti xanım Gəncəvi kitabxa
nası, Zərrabi məscidində açıq tipli Nizami poeziya teatrı, 
Bala Bağban məscidində kitabxana, Şərəfxanlı məscidində 
Azərbaycan xalq mahnıları teatrı və s. mədəniyyət ocaqla
rı, muzeyləri təşkil edilmişdir. Gəncədə 200 tarixi və 50 
muzey abidəsi vardır. Bundan başqa Gəncə ətrafında Göy- 
Göl rayonu ərzisində, Zazalı kəndinin qərbindəki Məhəd 
məbədini, Göy-Göl şəhərindəki Alban kilsəsini, Daşkəsən

: 34

Məsim Abadov

rayonunun Xöşbulaq 
kəndindəki son tunc -  
ilk dəmir dövrünə aid 
Xöşbulaq kurqanlarını 
və s də göstərmək olar.

Çox qədim tarixə 
malik Gədəbəy rayonu 
da zəngin memarlıq 
abidələri ilə zəngindir.
Bunlardan, Şəmkir çayı ilə Mis çayının qovuşduğu yerdə 
möhtəşəm Qız qaıasım misal göstərə bilərik. Ehtiml olu
nur ki, qala Sasanilər dövründə, təqribən V-VI əsrlərdə 
tikilmişdir. Bu qala haqqında da rəvayətlər söylənilir. Qız 
qalasından 3 km şimalda başqa bir qala olmuşdur. Qizil 
Qala adlanan bu qalanın indi xarabalıqları qalmışdır.

Gədəbəydən 8 km cənub istiqamətində, meşəli dağla
rın ətəyində. Şəmkir çayının sol sahilində Mahrasa, Ça- 
naqçı məbədləri yerləşir. Bu məbədlərin arxa tərəfində 
tikilmiş kilsə qülləsi də istər tarixi əhəmiyyətinə görə, is
tərsə də memarlıq quruluşuna görə çox qiymətli abidə- 
lərdəndir. Buraları gəzən bir nəfər səyyah deyirdi ki, bu 
mənzərələri, abidələri görərkən heyrətimdən təbiətin bu 
ecazkar mənzərəsi içində donub qalmışdım. Buraya nə 
üçün gəldiyimi də unutmuşdum.

Gədəbəy rayonunda yerləşən "Koroğlu Qalası"na ba
xarkən insan xəyalı bir anlığa XVII əsrə pərvazlanır, Kor
oğlunun dəlilərinin nərəsini, qılınclarının cingiltisini eşi
dib, təsəvvürünə gətirirsən. Uzaqlardan ucalan saz səsi, 
sanki bunun xəyal deyil, həqiqət olduğuna bir işarədir.

Koroğlu qalası Qala kəndi ilə Misgərli kəndi arasında, 
hündür bir qayanın başında ucalır. Qalanın qərb tərəfi sıl
dırım qayalardan ibarətdir. Qalanın şərq və cənub tərəflə
rində qədim yaşayış yerlərinin xarabalıqları nəzərə çarpır. 
Şimal tərəfdən isə dağın üstü boyu ensiz çəmən zolağı 
uzanır. Burada qədim əkin yerlərinin izi görünür.
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Bidiyimiz kimi, qə
dim zamanlarda tikilən 
qalalar və bürclər bö
yük hərbi xarakter daşı
mışdır. Onların tikildiyi 
yerlər də əsasən hərbi 
cəhətdən əsaslandırıl
mış olurdu. Buna görə 
də belə qalalar qaya ba

şında, yaxud hündür əlçatmaz yerlərdə tikilirdi. Məhz bu 
xüsusiyyətlər Koroğlu qalasına da aiddir. Qalanın divar
ları eni 1 metr olamaqla, daşdan hörülmüşdür. Güman 
edilir ki, divarın gizli yolları da var və bu yol sıldırım 
qayalıqların dibinə gedib çıxır. Ümumiyyətlə qədim qala
ların bir çoxunun gizli yolları olmuşdur. Bu yollar uzun 
müddətli müdafiədə, düşmənə arxadan qəfil zərbə vur
maqda, ətraf aləmlə əlaqəni saxlamaqda və bir çox başqa 
hallarla yanaşı, ən son anda qalanı itkisiz tərk etmək üçün 
nəzərdə tutulurdu.

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Gədəbəy ərazisi 
müxtəlif irili -  xırdalı qalalar, bürclər, məbədlər, körpülər, 
gözətçi məntəqələri və bir sıra başqa abidələrlə zəngindir. 
(Söyüdlü kəndində Tunc -  Dəmir dövrünə aid Böyük Qa
laçanı, və s.) göstərə bilərik.

Azərbaycan ərazisində aparılan geniş arxeoloji tədqi
qatlar nəticəsində tunc dövrünə aid bir sıra qiymətli abi
dələr aşkar edilmişdir. Belə mühüm abidələrdən biri də 
Qazax şəhərindən bir az aralıda, Ağstafa çayın sol sahilin
də yerləşən Baba -  Dərviş abidəsi olmuşdur. Məlum edil
mişdir ki, bu abidənin altında daha qədim dövrlərə -  
eramızdan əvvəl V-IV minilliklərə aid olan başqa bir 
yaşayış yerinin də izləri vardır. Bu xüsusiyyətlərinə görə 
baba -  Dərviş Naxçıvndakı Gültəpə abidəsindən sonra 
bütün Qafqazda ikinci abidə olmuşdur. Axtarışlar zamanı 
məlum olmuşdur ki, Baba -  Dərvişin özündə ilk yaşayış
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hələ mis dövründə başlamışdır. Bundan başqa Qazax ra
yonunun Daşsalahlı kəndində Paleolit dövrünə aid Dam- 
cılı mağara-düşərgəsi, Dəmirçilər kəndində tunc dövrünə 
aid Baba-Dərviş yaşayış yerinin 3 abidəsi, Ağstafa rayonu, 
Aşağı Göyçəli kəndində Neolit -  tunc dövrünə aid 
Toyçətəpə yaşayış yeri, Dağ Kəsəmən kəndində tunc -  ilk 
dəmir dövrünə aid qədim yaşayış yeri və qəbirstanlıq 
(Çoban daşı) aşkar edilmişdir.

Öz tarixinin və abidələrinin zənginliyi ilə şöhrət tapmış 
Qarabağın keçmişi bir çox məşhur alimlərin, səyahətçilə
rin, turistlərin diqqətini cəlb etmişdir. Qarabağın təbii -  
coğrafi şəraiti, buranın ən qədim insan məskənləri xəritə
sinə daxil olmasına səbəb olmuşdur. Qarabağ torpağı zən
gin yerüstü abidələri ilə məşhurdur. Bunlardan Ağdam 
rayonu, Xaçın kəndindəki 1314-cü il tarixli Qulu Musa 
oğlu türbəsini, Ağdam Cümə məscidini, Şahbulaq kəndin
dəki Karvansaray və məscidi, Bərdədəki XIV əsr türbəsini, 
İbrahim məscidini, 1322 ci ildə inşa edilmiş 'Allah-Allah" 
türbəsi və Nüşabə qalasını, İmamzadə adlanan məscidi, 
Torağay çayının TərtTər çayına qovuşduğu yerdə çay sət
hindən təxminən 2000 metr hündürlükdə sıldırım qayalar
dan ibarət bir yüksəklikdə binə edilmiş Çəraberd (yəni su 
ilə əhatə olunmuş) qalanı, Şahbulağı yaxınlığında Pənah 
Əlixan tərəfindən tikdirilmiş qalanı, məscid, hamam, kar- 
vansarayları göstərmək olar.

Azərbaycan tarixi ilə bağlı bir çox hadisələrin baş ver
diyi, abidələrlə zəngin ərazilərdən biri də Tərtər çay 
vadisidir. Bu vadinin ən mühüm abidələrindən biri Xuda
vənd məbədi kompleksidir. Tərtər çayın sol sahilində inşa 
edilmiş bu abidə, əfsanəyə görə İsa peyğəmbərin 12 ar
dıcıllarından (12 apostol) biri olan apostol Yeliseyin qəbri 
üzərində tikilmiş və bizim dövrümüzə qədər gəlib çatmış 
müqəddəs Yelisey kompleksidir. Məbədin divar yazıları
nın birində burada Qarabağın Xaçın hökümdarlarmdan 
bir çoxunun və hətta XIII əsrin görkəmli Alban hökümdarı 
Həsən Calalm arvadı Mina xatunun dəfn olunduğu
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göstərilir. Burada həmçinin öz dövrünün böyük n ü fu za  
malik, görkəmli şəxsiyyət olmuş, Arzu xatunun adına d a  
xeyli xatirə yazıları vardır.

Tərtər dərəsində diqqəti cəlb edən abidələrdən biri d ə  
yerli əhali arasında Qanlı Qala adı ilə məşhur olan Laçın- 
qala abidəsidir. Tərtər çayının sol sahilində, indiki A ğ
dərə-Kəlbəcər yolunun sağında, sıldırım bir qayalıqda sa 
lınmış bu qalaya yerli caamat "Quşqonmaz" da deyir. 
Laçınqala haqqında ilk məlumata XIII əsr Gəncəli tarixçi 
Kirakosun əsərlərində təsadüf edilir. Onun fikirincə, Laçın 
qalasindakı Qanlıqala XII əsrdə xaçın hökümdarlığımn 
gücləndiyi bir vaxtda, təkcə qonşu feodallardan deyil, 
həm də yadelli işğalçılardan mühafizə olunmaq üçün 
tikilmişdir. Bura Qanlıqala deyilməsinin səbəbi isə, XIII 
əsrin əvvəllərində monqol -  tatarlar Tərtər dərəsinə hü
cum edərkən, əhalinin böyük bir qismi özünü qırğından 
xilas etmək üçün, məhz Laçınqala qalasına pənah gətir
mişdir. Qalanın müdafiəsi işini Xaçın hökümdarı Həsən 
Cəlalın anası, Gürcü çarı Tamaranın yanında yüksək döv
lət vəzifələrinə sahib olmuş, Zəkəriyyə və İvanənin bacısı 
Arzu xatun öz öhdəsinə götürmüşdür, ilk vaxtlar qalada 
yerləşən əhalinin təhlükəsizliyi təmin olunur, lakin bu 
uzun çəkmir. Təxminən 1240-cı ilin sonunda monqol-ta
tarlar qalam mühasirəyə alıb, əhalini elə vəziyyətə salırlar 
ki, onların bir çoxu özünü qayadan atır, digərləri isə 
qılıncdan keçirilir. Tarixçinin yazdığna görə qırğın nəticə
sində çaym rəngi belə qan rənginə dönmüşdür. Qayanın 
yamacları al qana boyanmışdır. Yəqin elə buna görə də, 
əhali bu qalanı Qanlı Qala adlandırmışdır. Hal-hazırda La- 
çmqala abidəsinin xeyli yerüstü abidələri mövcuddur. 
Bunların içərisində qala bürcləri, yeraltı yolun qalıqlan, su 
təchizatı sistemi, ictimai və yaşayış binalarının qalıqlan xü
susi yer tutur. Qala yerli əhalinin ziyarətgahına çevrilmişdir.

Qarabağ ərazisindəki körpülər haqqında söz düşəndə 
Cəbrayıl rayonunda XI-XII əsrlərdə Araz çayı üzərində
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inşa edilən 11 və 15 tağlı Xudafərin körpüləri əsas mövzu
ya çevrilir. Uzun əsrlər cənnətdən axan çay kimi təsəvvür 
edilib, ziyarətgaha çevrilən və 1813-1828-ci illərdə Rusiya 
ilə İran arasında bölüşdürülmüş Azərbaycanı bir-birindən 
ayıran qalaya çevirən bu çayın üzərində bir-birindən 800 
metr aralı tikilmiş bu körpülər öz dövrünün son dərəcə 
mükəmməl mühəndis qurğusu hesab edilir. Körpünün 
hər iki sahilə çıxan hissəsi 1828-ci ildə Rusiya ilə İran 
arasında bağlanmış müqavilədən sonra partladılmış və 
yararsız hala salınmışdır. Körpü haqqında mənbəə məlu
matları azdır və yalnız XIII əsr tarixçilərindən biri onun 
VIII əsrdə inşa edildiyini qeyd edir.

Qarabağın qədim abidələri arasında XIII əsrdə ayrıca 
Xaçın knyazlığı adlı yaranmış dövlətin başında, tarixdə 
məşhur olan Həsən Cəlalın bir neçə möhtəşəm, alınmaz 
qalası olub. Bunlar Haterk qalası (Ağdərə rayonunun 
Həsənriz kəndi), Xaçın Qalası (Ağdərə rayonunun Dov- 
şanlı kəndi). Laçınqaya (Bərdə-İstisu yolunun kənarında, 
Kəlbəcər rayonu ərazi
si), Oğlanqala (Xoxana- 
bert və ya fars dilində 
"Şah yaşayan qala" de
məkdir və Ağdərə ra
yonu ərazisində yerlə
şir) və s. göstərmək olar.

Azərbaycan qayaüs
tü rəsmlərin vətəni ki
mi böyük şöhrət qazanmışdır. 1976-cı ildə Kəlbəcər ra
yonu ərazisində, Dəlidağın qoynundakı yalçın qayalarda 
qayaüstü təsvirlərin yeni və olduqca böyük elmi əhəmiy
yətli, xarici qonaqlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilən 
nümunələri tapılmışdır. Yeni rəsmlərin çoxu dəniz səviyyə
sindən 3000 metrdən artıq yüksəklikdə yerləşən Zalxa və 
Qara gölün sahillərində tapılmışdır. Belə rəsmlər Ayıçın- 
qıllı, Pəriçınqıllı və Taxta adlanan yerlərdə də tapılmışdır.
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Kəlbəcərdə aşkar edilən qayaüstü rəsmlər hər şeydən 
əvvəl mövzu rəngarəngliyi, orjinal süjetlər və böyük bədii 
dəyəri ilə diqqəti cəlb edirlər. Bu yerlərin qədim sakinləri 
ibtidai daş alətlərindən istifadə etməklə, möhkəm qayalar 
üzərində məişət və təsərrüfat sahələrini, müxtəlif vəhşi 
heyvanları təsvir edən gözəl rəsmlər çəkə bilmişlər. Öyrə
nilmişdir ki, bu rəsmlər, bu təsvirlərin böyük hissəsi tunc 
dövrünün başlanğıcında, eramızdan əvvəl III minillkdə 
çəkilmişdir. Bizim eradan əvvəl I-Iİ minilliklərdə burada 
daha mürəkkəb kompozisiyalı lövhələr yaradılmışdır.

Kəlbəcər rayonu ərazisindəki böyük əhəmiyyət kəsb 
edən abidələrdən rayonun Vəngi kəndindəki 1238-ci il ta
rixli Gəncəsər, Tərtər çayının sahilidə yerləşən XIII-XVII 
əsr yadigarı Xudavənd monastrlarını da qeyd etmək olar.

Azərbaycan arxeoloqları indiki Fizuli şəhəri yaxınlığın
da dünyada ən qədim insan məskənlərindən olan Azıx və 
Tağlar mağarasını aşkar 
etmişlər. Quru çay və 
Köndələn çayların su 
ayrıcında olan Azıx ma
ğarası bir neçə iri salon
dan ibarət olub, uzun 
bir dövrdə ibtidai in
sanların düşərgəsi ol
muşdur. Qazıntalar za
manı buradan ibtidai insanların həyat şəraitini özündə əks 
etdirən, həm də təxminən 1.5-2.0 milyon il bundan əvvəlki 
dövrdə Azərbaycanın fauna və florasını özündə əks et
dirən zəngin maddi-mədəniyyət qalıqları aşkar edilmişdir. 
Həmin yerlərdə, əsasən yüksək təpələr üzərində salınmış 
belə yaşayış yerlərindən Fizuli şəhərinin girəcəyində yer
ləşən Qaraköpək təpəni, Meynə təpə, Günəşli təpə, Xan 
təpə, Gül təpə, Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində 
Eneoilit dövrünə aid Leylan təpəni, Çalağan təpəni gös
tərmək olar.
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Belə abidələrlə ya
naşı, XVII-XIX əsrləri 
əhatə edən Kosalı abi
dələri kompleksini (ya
şayış yerlərini), Xocalı 
kurqanlarını, Menhir 
abidəsini, Üzərlik təpə
ni (tunc dövrü), Fizuli 
rayonundakı türbələri,
Şuşa şəhərindəki XVIII-XIX əsr Şuşa tarix-memarlıq qoru
ğunu, Tərtər rayonundakı Borsunlu kəndindəki Tunc və 
ilk Dəmir dövrünə aid Borsunlu kurqanlarını (2), Cəbrayıl 
rayonunda Tunc dövrünə aid Niftalı kurqanlarını, orta 
əsrlərə aid Köhnə Bərdəni və s. abidələri qeyd etmək olar.

Azərbaycanın qədim memarlıq abidələri ilə zəngin 
olan bölgələri sırasında Quba, Xaçmaz, Şamaxı, Qəbələ və 
s rayonlarının da öz yeri var. Qəbələ rayonu xalqımızın, 
ulu babalarımızın qəhrəmanlıq tarixi ilə bağlı olan bir sıra 
hadisələrin şahidi olmuşdur. Qəbələ şəhəri xarabalığı öz 
tarixi coğrafiyasına görə "Səlibir", "Çilli Qoruq (Çaqqalı 
talası)", "Kamal təpə", "Bayır şəhər" adlı arxeoloji abidə
lər kompleksindən ibarətdir. Qazıntılar zamanı Səlibirdə 
möhtəşəm qala bürcləri, yaşayış yeri qalıqları, metal, şüşə, 
sümük qalıqları, saxsı qablar tapılmışdır. Qəbələ əsrlər bo
yu yurdumuzun cənub əyalətlərini şimaldan gələn işğalçı
lardan qorumuşdur. Ancaq dəfələrlə bura hücum edib, 2 min 
ilə yaxın həyat sürmüş 
əhalisini sasani, ərəb, 
monqol qoşunları qırıb, 
yerlrini xarabalığa çe
virmişlər. Teymurlən- 
gin talanından sonra bir 
daha dirçələ bilməyən 
bu şəhər keçən əsrin or
talarında həmişəlik tərk
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olunmuş və tarixi səhnədən çıxmışdır, indi köhnə Qəbələ 
şəhərinin yeganə yerüstü nişanəsi, qədim qalanın möhtə
şəm divar qalıqlarıdır.

Bizim günlərədək çoxlu orta əsr tikililəri və şəhər xara
balıqları qalmışdır ki, onlar xalqın mədəniyyət tarixində 
görkəmli yer tutur. Qəbələnin Nic, Zaqatalanin Qum, Lə
kit kəndləri yaxınlığında, qədim Azərbaycan dövləti -  
Qafqaz Albaniyasının məbədləri, Zaqatalada məscid, şə
hər qalaları, qayalar sinəsində mahir sənətkarlar tərəfindən 
yaradılmış "Pəri qalası", Şamaxı rayonunun yaxınlığın
dakı "Gülüstan qalası", antik dövrə aid qədim Şamaxı 
şəhəri qalıqları, Mərəzədə "Diri baba" türbəsi, Şamaxı 
yaxınlığında Qalaxan kəndində olan türbələr kompleksi, 
Yeddi künbəz, Şəkinin Qala və karvansarayları, Xan 
sarayı, Kiş məbədi, Şəki şəhəri XVIII-XIX əsrə aid "Yuxarı 
Baş" memarlıq qoruğu və s. göstərə bilərik.

İsmayıllı rayonundakı XI-XIX əsrlərə dair Lahıc kəndi -  
Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, Qubadakı Xınalıq kəndi -  
Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, Quba hamamı, Came 
məscidi, Qaxdakı Həsən Qalası məbədi, minbərək düzün-
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dəki tunc dövrü, enoloji dəmir dövrü abidəsi sanca min
bərək yaşayış yeri və kurqanlar, Qax ərazisindəki qədim 
Alban kilsələrindən Qum bazlikası, Qurmuq məbədi, Ala- 
verdi məscidi, Xaçmaz rayonu Çanaxı kəndindəki Antik 
dövr -  orta əsrlərə aid Çanaxır təpələri, Sərkər təpə ya
şayış yerini, Axsudakı Antik dövrə aid Nundi kəndi hə
min qəbilədəndirlər.

Dövlətin müvafiq qərarlarına uyğun olaraq tarixi və 
mədəniyyət abidələrinin aşkar edilməsi, qeydiyyata alın
ması, qorunması və bərpası sahəsində bölgələrdə xeyli iş 
görülmüşdür. Bərpa olunmuş abidələrin bir çoxunda yeni 
mədəniyyət ocaqları yerəşdirilmişdir. Qəbələ şəhərinin 
qalıqlarını, İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsini, Bakının 
"İçəri şəhər", Ordubad və Şuşa şəhərlərinin qədim hissə
ləri və s. Tarixi-Memarlıq Qoruqları elan edilmişdir.

Bakıda XII əsr memarlıq abidəsi "Qız Qalası" XV əsrin 
tikintilər kompleksi "Şirvanşahlar Sarayı", XVIII əsrin 
memarlıq abidəsi 
"Atəşgah", Naxçı
vanda XIII əsr me
marlıq abidəsi "Mö
minə xatun türbəsi",
XVII əsrin memar
lıq incisi "Şəki Xan 
sarayı", Qobustan 
tarixi bədii qoruğu 
(V-VII əsr), Moltanı 
(Multanı) karvansa- 
rayı, Gəncə cümə məscidi, "Comərd qəssab türbəsi" və s. 
xeyli miqdarda abidələr əsaslı təmir olunaraq, bərpa edil
mişdir. Ümumiyyətlə Respublikanın müxtəlif bölgələrin
də son illər 47-dən çox qədim abidələr bərpa edilmiş, 
muzeylər, qoruq sahələri yaradılmışdır ki, bunlara da 
ölkəmizə gələn qonaqlar, səyyahlar, turistlər baxaraq hə
səd aparırlar.
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AZƏRBAYCANDA TURİZM VƏ 
EKSKURSİYA OBYEKTLƏRİNİN 

ƏRAZİLƏR ÜZRƏ BÖLGÜSÜ

Turizm ehtiyatlarının zonalara və rayonlara ayrılması 
ilə öyrənilməsi zəruriliyi bir neçə mülahizədən irəli gəlir; 
birincisi, turizm ehtiyatları əsasən mənzərəli rayonlarda 
cəmlənirlər, hətta bəziləri ölkə paytaxtından kənarda yer
ləşirlər. Bu və ya digər turizm növünün təşkili, rayonun 
coğrafi xarakterizəsindən asılı olur. Məsələn, dağ turizmi
ni dağlıq ərazilərdə, xizək yarışlarının təşkili ilə qış istira
hət növlərini -  elə dağlarda təşkil etmək məsləhət görülür 
ki, orada davamlı qar örtüyü olsun və s. Beləliklə, turiz
min davamlı inkişafı, rayonların rekreasiya tədqiqini tələb 
edir və turizm mərkəzlərinin düzgün yerləşdirilməsi, tə
biət ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi, ətraf mühitə optimal 
icazə verilən yüklənmənin müəyyən edilməsi məqsədini 
rəhbər tutur.

Bizim ölkə turizmin inkişaf dövrünə çox gec qədəm 
qoydu. Bunun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, bizim 
başqa ölkələrin təcrübəsini nəzərə almaq imkanımız var 
və nəticədə ekosistemlərin həddən artıq yüklənməsinin 
qarşısını almaq üsullarını işləyib hazırlamaq üçün zamanı
mız mövcuddur. Bu da ölkə iqtisadiyyatının uzun müddət 
yüksəlməsi üçün turizm ehtiyatlarını rasional istifadə et
məyə imkan verəcək.

Bizim ölkənin bir çox rayonları təbiətin əldəyməmiş 
cənnət guşələrindən sayılırlar. Acaq bununla belə, biz bü
tün planetdə baş verən qlobal iqlim dəyişikliklərinin Azər
baycanın təbiətində də əks olunduğunu nəzərə almalıyıq. 
Beləliklə, rayonların mövcud rekreasiya şəklinin (təsviri
nin) obyektiv əksi turizmin inkişafı üçün böyük əhəmiy
yət kəsb edir.
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Öncəliklərdən fərqli olaraq, indi yerli hakimiyyət or
qanları yüksək müstəqilliyə malikdirlər və onlar rayonun 
turizm üzrə rəhbəri ilə birlikdə turizm inkişaf proqramını 
tərtib etməlidirlər. Keçmiş zamanlarda, yəni sovet dönə
mində, turizm müəssisələri müxtəlif təşkilatlara tabe olur
dular və inkişaf məsələləri mərkəzləşdirilmiş formada həll 
olunurdu. Yerli orqanlar sərbəst qərar qəbul etmək hüqu
quna malik deyildilər, onlar göstərişləri icra edirdilər, hət
ta bu göstərişlər rayonun inkişaf maraqlarına cavab ver- 
məsədə. Hər bir rayona müəyyən plan müəyyən olunurdu: 
nə qədər pambıq becərmək, nə qədər taxıl əkmək, neçə litr 
süd əldə etmək və s. Göstərilən planm icrası uğrunda mü- 
naqişəsiz mübarizə aparılırdı. Bütün planların vaxtında 
icrasına baxmayaraq, həmişə heç nə çatmırdı, çünki mü
barizə həyat tərzinin yüksəlişi, xidmətlər sahəsinin yaxşı
laşması uğrunda aparılmırdı.

Turizmin rayon-ərazi prinsipi üzrə təşkili, turizmin 
inkişafında yerli orqanların maraqlarının artırılmasına isti
qamətlənmişdir, belə ki, turizmdən gələn gəlirin əhəmiy
yətli hissəsi rayonda qalacaq və onun iqtisadi yüksəlişinə 
xidmət edərək, yeni iş yerlərinin açılmasına, rayonlardan 
paytaxta gələn insan axınının azalmasına imkan verəcəkdir.
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BAKI-ABŞERON TURİZM 
BÖLGƏSİ

Respublikanın şərq hissəsində yerləşən Bakı-Abşeron 
bölgəsi turistlər üçün böyük maraq doğurur, çünki me
marlıq və tarixi abidələrlə, muzeylərlə, baxmalı yerləri ilə 
çox zəngindir. Abşeron yarımadasının ərazisinin sahəsi 
8000 kvadrat km-dir.
İqlimi quru subtropik 
iqlimdir. Günəşli saat
ların sayı 2800-ə qədər- 
dir. Bu ən iri rekreasiya 
mərkəzidir. Respubli
kanın paytaxtına, onun 
muzeylərinə, tarixi abi
dələrinə, mehmanxana
larına, restoran və barlarına, əyləncə mərkəzlərinə yaxınlı
ğı və Xəzər dənizinin sahilində yerləşməsi xaricilər üçün 
onu daha cəlbedici edir. Respublikanın paytaxtı, Bakı bux
tasım yarım həlqə şəklində əhatə edir. Çox zaman onu 
İtaliyanın Neapol şəhərinə bənzədir və hətta bu şəhərlər 
qardaşlaşmış şəhərlər statusunu da almışlar.

iqlimi. Abşeron yarımadası dünya okeanı səviyyəsin
dən 28 metr aşağıda yerləşir. Bakının və Abşeronun iqlimi 
mülayim-isti, yarımsəhra və çöl iqlimi olub yalnız Abşe
rona xas olan küləklərlə səciyyəvidir. "Xəzri" deyilən şi
mal küləyi yayda havanı sərinləşdirir, qışda isə hədsiz də
rəcədə soyudur. "Gilavar" deyilən cənub küləyi yayda isti 
gətirir, qışda isə soyuğu bir qədər mülayimləşdirir. Ümu
miyyətlə müasir Bakının iqlimi bakılıların sevə-sevə becər
dikləri bağların və parkların sayəsində xeyli mülayimləş
mişdir. XX əsrin əvvəllərində güclü külək və toz əldindən 
Bakının küçələrinə çıxmaq m üm kün deyildi, bu gün isə 
Bakı ilıq və rahat həyat tərzi ilə seçilən bir şəhərə çev
rilmişdir.
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Faydalı qazıntılar. Abşeron yarımadasında neft, qaz, 
inşaat daşı ("badamdaş" deyilən əhəng daşı), duz, qum və 
əhəng yataqları vardır. Abşerondakı Masazır, Qala, Böyük 
Şor, Xoca Həsən duz gölləri çox məşhurdur. Dünyada ən 
qədim neft quyularının bir qismi Abşeronda yerləşir. Vax- 
tilə insanlar bu quyulardan nefti verdrələrlə çıxarırdılar. 
Sənaye üsulu ilə neft çıxarılan ilk quyuların da bir neçəsi 
buradadır.

Təbiətin gözəl müəmması sayılan Palçıq Vulkanlarının 
sayına və müxtəlifliyinə görə Azərbaycan dünyada birinci 
yeri tutur. Yer kürəsinin müxtəlif ölkələrində mövcud olan 
800 məlum palçıq vulkanından 400-ü cənubi Xəzər neft- 
qaz hövzəsi hüdurlarında, o cümlədən 300-dən çoxu Azər
baycanın quru ərazisində və Xəzər akvatoriyasında -  də
nizdə və çoxsaylı adalarda yerləşir.

Dünyada mövcud olan palçıq vulkanlarının bütün 
müxtəlif növləri Azərbaycanda təmsil edilmişdir. Bu 
diyarı palçıq vulkanizminin təbii anbarı və laboratoriyası 
adlandırsaq mübaliğə olmaz. Buna görə də son illərdə 
vulkanizm, geodinamika və seysmiklik məsələləri üzrə 
beynəlxalq elmi formlar məhz Bakıda keçirilir.

Palçıq vulkanları ölkəmizə gələn turistlərin də diqqə
tini get-gedə daha çox cəlb edir. Abşeronun çöllük və qa
yalıq landşaftı, onun 
vulkanları planetimizin 
gənclik dövrünü xatır
ladır. O vaxt Yer kürə
sində nə insan vardı, nə 
də ay landşaftları. La
kin Azərbaycan vulkan- 
lan o dövrün canlı şahi
didir və bu gün də nəfəs

Bakı. Bu şəhər ən qədim dövrlərdən Xəzər sahilində 
salınmış ilk dəniz limanlarından biri olmuşdur. Qədim də
niz yollarından biri -  Volqa boyunca Həştərxana, oradan da

alırlar.
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Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri.

dənizlə Bakıya gələn yoldan istifadə edərək işğalçıların 
qayıqları və Rusiyadan eləcədə Avropa ölkələrindən dinc 
ticarət karvanları Bakıya gəlirdi. Tacirlər və səyyahlar 
buradan yollarına davam edərək cənub-qərbə, Gürcüstan 
ərazisindən keçməklə Qara dəniz sahilindəki ölkələrə, 
Şərqə, İrana, Çinə, Hindistana gedirdilər. Azərbaycan Av
ropa ilə Asiyanın şərti sərhəddində yerləşən bir ölkədirsə, 
Bakı və Abşeron bu ölkənin əsas darvazalarından biri 
sayıla bilər. Avropa ölkələrinin sakinləri Asiya ilə daha 
yaxından tanış olmaq üçün bu darvazadan keçməli olur
dular. Avropaya can atan Asiya və uzaq Şərq ölkələrinin 
sakinləri isə Bakıdan da yan keçmirdilər. Böyük İpək 
Yolunun bir şaxəsi buradan keçirdi.

Bəzi yazılı mənbələrdə qədim Qafqaz Albaniyasında 
Baruka adlı bir şəhər barədə məlumat verilir. Alimlərin 
fikrincə, bu ad Bakıya aiddir. Qədim dövrün müxtəlif ya
zılı mənbələrində Bakı şəhərinin Baqavan, Atəşi Baqavan, 
Bakux, Bakuya, Bad-Kubə, Bakı və Baka kimi qədim adla
rına rast gəlmək olar.

Şirvanşahlar dövlətinin yarandığı dövrdə Bakının əhə
miyyəti daha da artdı. XII əsrdə baş vermiş güclü zəlzələ 
nəticəsində Şamaxı cid
di zərər çəkdi və bundan 
sonra arvadı və uşaqları 
həlak olmuş Şirvanşah I 
Axistan Şirvan dövlə
tinin paytaxtını Bakıya 
köçürdü. Beləliklə Bakı 
Şirvanın əsas şəhərlə
rindən birinə çevrildi.
Şirvanşah öz yeni paytaxtında İçəri şəhərin qala divar
larını ucaltdı, bu divarların dövrəsində xəndək qazdırdı. 
Şəhərin əhalisi sənətkarlıqla məşğul olur -  xalça, mis və 
tunc qab-qacaq, silah hazırlayardı. Bu xalq sənəti nümunə
lərinin çoxu indi dünyanın müxtəlif ölkələrinin muzeylə

Məsim Abadov

rində saxlanılır. Bakı Xəzər dənizində strateji limana çev
rildi, bu isə onun daha da tərəqqi etməsi üçün əlverişli 
şərait yaratdı.

Bakı respublikanın işgüzar mərkəzi sayılaraq, bütün 
dünya biznesmenləri üçün çox cəlbedici sayılır. Hündür 
divarlarla əhatə olunmuş köhnə şəhərin mərkəzində Şir
vanşahlar sarayı yerləşir və bir çox əsrlərin memarlıq abi
dəsi sayılır. Burada müxtəlif dövrlərə aid yüzlərlə tarixi 
abidələr vardır. Şəhərdə və onun ətrafında turistlərin 
sevə-sevə ziyarət etdikləri dini mərkəzlər yerləşirlər 
(Nardaranda, Buzovnada, Şüvəlanda, Şixovda və digərlə
rində). Bundan başqa, subregion sanatoriya-turizm komp
leksi kimi formalaşır. 150 yerlik ilk sanatoriya hələ 1920-ci 
ildə Mərdəkanda tikilmişdir. Burada 100 minlərlə insanlar 
öz sağlamlıqlarını bərpa edirdilər. O vaxtdan bu subre
gion, başqa kurort-turizm mərkəzlərinin formalaşmasına 
baxmayaraq, respublikada aparıcı sayılır. 1960-cı ildə bu
rada 52 min yerlik 52 sanatoriya-turizm müəssisəsi və 1,2 
min yerlik 5 istirahət evi tikilib istifadəyə verilmişdir. 
Göstərilən vaxtda respublikada subregionun turizm ku
rort müəssisələri arasında payı 80 % təşkil etmişdir. 1965-ci 
ildə başqa subregionların inkişafı ilə bağlı bu rəqəm 60 %-ə 
endi, 1975-ci ildə isə 50 %-ə çatdı.

Bakıda hər il 20 min turistə xidmət göstərən və ümu- 
mittifaq turizm marşrutundan ibarət ilk turizm bazası 
1958-ci ildə təşkil olunmuşdur. Qabaqlar gələn turistlər 
Bakıda 3-5 gün qalıb, "Köhnə Avropa" (Z.Tağıyev küçəsi,
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indi "Lukoyl" mehmanxananı bərpa edib) ya da köhnə 
"İnturist" (Neftçilər pr. 65) mehmanxanalarında yaşayırdı
lar. Sonralar "Azərbaycan", "Bakı", "Moskva", "Naxçı
van", "Qarabağ", "Abşeron", "Muğan" və b. mehmanxa
nalar inşa edildi. Ancaq, xarici turistləri yalnız "İnturist" 
mehmanxanası qəbul edirdi ki, onun da gəlirləri ümum- 
ittifaq büdcəsinə toplanırdı. Bu zaman Respublikanın büd
cəsində valyuta demək olar ki, heç qalmırdı. Məhz bu 
səbəbdən respublikada beynəlxalq turizm infrastrukturu 
inkişaf etmirdi. Müstəqillik qazanıldıqdan sonra fərdi 
kompaniyalar tərəfindən yeni mehmanxanalar inşa edildi: 
"Həyat Recensi", "Avropa" (Tiflis prospektində), yeni 5 ul
duzlu "İSR Plaza oteli" (Fəvvarələr meydanında). Otelin 
16 mərtəbəli korpusunda zəngin xaricilərin yaşaması üçün 
bütün şəraitlər yaradılmışdır. Burada həmçinin diploma
tik nümayəndəliklər, beynəlxalq təşkilatlar da icarə ilə 
yerləşə bilərlər. Mehmanxana binasının qarşısında 500 av
tomaşın yerləşən yeraltı qaraj və "Makdonalds" restoranı 
inşa edilmişdi. Burada milli memarlıq elementləri, müasir 
üslubla birlikdə vəhdət təşkil edir.

Respublikada mövcud olan mehmanxana fondu bey
nəlxalq turizmin inkişafı üçün kifayət deyildir, özüdə 
onlarla olan servis səviyyəsi müasir tələblərə cavab ver
mir. Xarici kompaniyalar tərəfindən inşa edilən yeni meh
manxanalar hələ ki, kütləvi turist axınının yerləşməsi 
üçün əlverişli deyildir, çünkü nömrələrdə qalma dəyəri 
çox yüksəkdir.

Bakı şəhərinin nə vaxt yaranmasının hələ də dəqiq mə
lum olmadığına baxmayaraq, onun qədim tarixə malik 
olması şübhəsizdir. Bakı haqqında ilk məlumatlardan biri
nə V əsrin əvvəllərində Qafqaz Albaniyası şəhərlərini təs
vir etmiş Bizans əlyazmalarında "sualtı qayadan alov yük
sələn" bir ərazinin adı çəkilir. IX əsrdən başlayaraq ərəb
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coğrafiyaşünasları və tarixçiləri Bakını bir feodal şəhəri 
kimi təsvir edirdilər. Onların hər biri xüsusi qeyd edirdi 
ki, Bakıda ağ və tünd boz rəngli neft çıxarılır.

Bakının abidələri. Bakıdakı tarixi abidələr arasında ən 
çox maraq doğuran -  üç tərəfdən böyük qala divarı ilə 
əhatə olunmuş qədim 
İçərişəhərdir. Şirvanşah
lar Sarayi və ona aid 
müxtəlif tikililər komp
leksi (məqbərə, saray 
məscidi, divanxana, sa
ray hamamı, saray ali
mi Seyid Yəhya Baku- 
vinin məqbərəsi (Dərviş 
türbəsi) burada yerdəşir. Şirvanşahlar sarayı Şirvanşah 
I Xəlilullah (1417-1462-ci illər) və onun oğlu Fərrux Yasər 
(1462-1501) tərəfindən tikilmişdir. İçərişəhərdəki qədim abi
dələrdən Cümə Məscidi də maraq doğurur. Bu məscidin 
binasında Sultan Olcaytunun (XIII əsr) yazdığı bir mətn 
qalmışdır. İçərişəhərin küçələri çox darısqaldır. Bəzən evlər 
arasındakı keçid o qədər ensizdir ki, insan əllərini yanlara 
açanda bütün küçəni tutmuş olur. Buradakı çoxsaylı bala
ca dükanlarda xalq sənətkarlarının əl işi olan qədim və 
müasir məmulatlar xalçalar, keramika məhsulları, mis 
qablar və s. əşyalar almaq mümkündür. İçəri şəhərdəki 
qədim Karvansara binasındakı restoranlarda Azərbaycan 
milli mətbəxti ilə tanış ola bilərsiniz.

Şəhərə onun yuxarı hissəsindən -  Dağüstü parkdan və 
ya dəniz tərəfidən baxanda Bakı qayalı təpələrin yamacla
rında yerləşən amfiteatra oxşayır. O, dəniz sahilindəki pi
yaləni xatırladır. İçəri şəhərin kənarında böyük Baki Bul
varının yanında ölkəmizin ən əhəmiyyətli tarix-memarlıq 
abidələrindən biri Bakının rəmzinə çevrilmiş Qız Qalası 
ucalır.
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Qız Qalası XII əsrə 
aid edilir. Alimlərin fik
rincə, bu qala hərbi və 
müdafiə təyinatlı olmuş
dur və Azərbaycanın şi
mal sərhədlərindən -  
Dərbənd qalasından baş
lanan bütöv bir hərbi- 
müdafiə tikililəri komp
leksinin bir hissəsindir. Gilgilçay müdafiə istehkamları 
kompleksi dənizdən başlanırdı. Çıraqala dağlarındakı bö
yük qüllə ilə başa çatan bu sədd boyunca çoxlu qalalar 
ucaldılmışdır.

Lakin alimlər hələ Qız Qalasının bütün sirlərini aça 
bilməmişlər. Məsələn, bu qalanın daha əvvəl tikilməsi 
barədə faktlar vardır. Bakılıların çoxu ölkəmizin tarix və 
memarlığının unikal nümunəsi olan Qız Qalasım təkcə 
dini, müdafiə və elmi (astronimik) baxımdan deyil, həm 
də ezoterik baxımdan çox əhəmiyyətli hesab edirlər. Buna 
görə də şəhər folklorunda həm Qız Qalasının özü, həm də 
onun adı haqqında çoxlu rəvayətlər var.

Həmçinin belə hesab edirlər ki, bir vaxtlar Bakının ya
xınlığında dənizin içində Qız qalasına oxşayan daha bir 
qüllə olmuşdur. Dəqiq məlum olan isə budur ki, 1235-ci 
ildə Şirvanşah III Fariyburz Bayıl buxtasının qayalı adla
rının birində (müasir Bakının ucqar guşəsi olan Bayıl 
buxtası Bakıda ən qədim neftçıxarma rayonudur) isteh
kam ucaltmışdır. Burada uzunluğu 180, eni 40 m olan 
qeyri-düzgün formalı düzbucaqlı şəkilndə bir qəsr vardır. 
Qəsrin dövrəsinə qalınlığı 1,5-2 m olan qala divarı çəkil
miş, divarda 15 keşikçi qülləsi düzəldilmişdir. Qalanın yu
xarı hissəsi boyunca 400 m uzunluğunda mətn yazılmış
dır. Bu mətndə Şirvanşahlar sülaləsinin genealogiyası 
təsvir edilmişdir. Qalanın salamat qalmış daşlarının biri
nin üzərində yazılmış "Bəndəri-Bakı" ("Baki Limani")
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sözləri vardır. Bu, şəhə
rin girəcəyində ucaldıl
mış dəniz qalası idi.
Çünki hələ XII əsrin 
axırlarında Şirvanşahla
rın güclü donanması 
vardı. XIII əsrdə mon- 
qolar uzun müddət bu 
qalanı mühasirədə sax
lamış, toplardan atəş açaraq qalanı xeyli dağıtmış, lakin 
onu tuta bilməmişdilər. Bu qəsrli qala sahildən 350 m 
aralıda yerləşir. 1306-cı ildə baş vermiş zəlzəldən və onun 
ardınca Xəzərdə suyun səviyyəsi qalxandan sonra həmin 
ada və oradakı qala suyun altında qalmışdır. Arxeoloji 
kəşfiyyat zamanı dənizin dibindən üstü yazılı 700-ə yaxın 
daş, gil qabların fraqmentləri və bütöv qablar, Şirvanşah 
Kerşasbın (XIII əsr) zərb etdirdiyi mis sikkələr, saxsı boru 
parçaları tapılıb üzə çıxarılmışdır. İndi həmin daşların bir 
neçəsi şirvanşahlar sarayının həyətində qoyulmuşdur. Su
yun altında qalmış qalanın özü isə "Şəhri Səba", "Səbail 
qəsri" və ya "Bayıl daşları" adı ilə məşhurdur. O zaman
lardan qalmış ən qədim tikili 1078-ci ildə tikilmiş Məhəm
məd məscididir.

Bakıdakı Atəşpərəstlər Məbədi -  Atəşgah (Od evi) paytaxt 
qonaqlarının böyük marağına səbəb olur. Suraxani qəsəbə
sində yerləşən Atəşgah (XVII əsr) qaya üzərində yerləşir.

Bakıya bitişik olan Abşeron rayonu və onun mərkəzi 
Xırdalan şəhəri də turizm nöqteyi nəzərindən maraq kəsb 
edən yerlərdəndir. Vaxtilə Bakıya gələn dəvə karvanları 
Xırdalan ərazisində dayanar, dincələr və sonra Bakıya 
daxil olardılar. Abşeron rayonun Məhəmmədli kəndi əra
zisində çox maraqlı təbii hadisəni müşahidə etmək olar. 
Burada dağın ətəyində müəyyən bir ərazidə yerdən təbii 
qazların çıxması nəticəsində ora daima alova bürünmüş 
olur. Xalq arasında bu yer Yanardağ adlanır. Abşeron
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kəndlərində 30-dan çox qüllə olmuşdur. Bu qüllələr müşa
hidə və yadelli hücumları zamanı sığınacaq yeri olmuş
dur. Təhlükə olanda, bu qüllələrin üzərində məşəl yan
dıraraq, təhlükə barədə xəbərdarlıq edilərmiş. Hal-hazırda 
belə qüllələrdən bu günə kimi qorununb, yaxşı vəziyyətdə 
saxlanmış Mərdəkandakı Dördkünc qalanı (XII əsr), Dai
rəvi qülləni (XIII əsr), Nardaran (XII əsr), Ramana (XI əsr) 
qalalarını göstərə bilərik.

Bakının möcüzəli yaşayan abidələrindən biri də Neft 
Daşlarıdır. 1946-cı ildən açıq dənizdə neft yataqlarının 
mənimsənilməsinə dirəklərin üzərində qurulmuş buruq- 
lardan, yaşayış komplekslərindən ibarət bir şəhər salın
maq ilə başlandı. Haqlı olaraq Neft daşları Dünyanın in
san əli ilə qurulmuş növbəti möcüzələrindən biri hesab 
edilir.

Abşeron rayonu bir neçə ərazidən ibarətdir: Abşeron 
yarımadasının Süvəlan qəsəbəsinə qədər ərazini əhatə 
edir; uzunluğu 4-10 km-dir; yarımadanın cənub sahili 
(Türkanı, Hövsan kəndlərinin ərazisi) 16 km uzunluğa 
malikdir; cənub-qərb sahili Şixovdan Sahilyanı qəsəbəsinə 
qədər ərazini əhatə edir, rayonun ümumi sahəsi 386 kvad
rat km təşkil edir.

Abşeron turizm bölgəsi çoxprofillidir. Müxtəlif kurort
ların olması ilə birlikdə burada dəniz çimərliyi əsas isti
rahət növü sayılır. Bölgənin aktiv mənimsənilməsinə bax
mayaraq, sonradan inkişafı üçün ehtiyatları vardır.

Abşeron arxipellaqının adalarını sualtı turizminin inki
şafı üçün istifadə etmək mümkündür. Palçıq püskürmələ
rini bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə etmək xeyir
lidir.

Qobustan petroqlifləri - açıq sama altında muzeydir. 
Petroqliflər, yəni qayaüstü rəsmlər Yer planetində insanın 
təkamülünün bədii "arxividir". Bu cür arxivlərin "sənəd
ləri" isə insanın öz mənliyini ətraf aləmə ilk dəfə translya- 
siya etməsinə bənzəyir. Azərbaycanda açıq səma altında

Məsim Abadov

bir neçə bu cür "arxiv" var. On
lardan biri və yəqin ki, ən böyüyü 
Qobustanda -  Bakının yaxınlığın
dakı Baki Dövlat Tarixi-Etnoqrafik 
və Bədii Qoruqda yerləşir. Böyük 
Qafqaz dağlarının cənub-şərq ətək
lərində yerləşən bu qayalı mas
siv Xəzər dənizinin yaxınlığında, 
qədim Şirvan yolu boyunca çə
kilmiş müasir şosse yolunun üzə
rindədir. Burada çoxsaylı qaya
üstü təsvirlər, qayaların altında 
yerləşən qədim insan məskənləri və kurqan qəbrləri aşkar 
edilmişdir. Həyatının 35 ilini Qobustanın öyrənilməsinə 
həsr etmiş iki arxeoloq -  D.Rüstəmov və onun həyat yoldaşı 
F.Muradova bu fikirdədirlər ki, Qobustan petroqliflərinin 
ən qədim hissəsi bəşəriyyətin inkişafının ilk dövründə 
insanın ən nikbin və özünüifadə formasının sadəliyinə bax
mayaraq olduqca informativ həyat mənzərəsidir. Onlar 
təqribən 20 qaya altı məskəni tədqiq etmiş, 40 yaxın 
kurqanda qazıntı aparmış, üzərində təsvirlər olan 300 yeni 
qaya və daş aşkar etmişlər. Lakin Qobustan qayaları təkcə 
insan həyatının ən qədim dövrünün şahidləri deyil. Bu 
qayalarda regionun 15 min illik həyat tarixi -  yuxarı pa
leolit dövründən orta əsrlərə qədər böyük bir zaman kəsi
yi əks olunmuşdur.

Qobustanın ilk tədqiqatçısı arxeoloq İshaq Cəfərzadə 
1939-cu ildə bu unikal yerlər barədə ilk dəfə dünya elminə 
məlumat vermişdir.

Bu gün Qobustanda 4000-dən çox petroqlif (daş üzə
rində oyma texnikası əsasında çəkilmiş qayaüstü rəsmlər) 
aşkar edilmişdir. Bu rəsmlərdə heyvan və balıq ovu, məi
şət səhnələri, kollektiv rəqslər, müxtəlif, o cümlədən sol- 
yar rəmzlər (svastika, spirallar, xaç), bürclər, kişilər və qa
dınlar (maraqlıdır ki, o vaxtlar qadınlar kişilərlə birlikdə 
ova gedirmiş), ceyran, dağ keçisi, şir, öküz kimi heyvanların
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təsvirləri, qamışdan düzəldilmiş qayıq, iki təkərli araba və 
insan izlərinin rəsmləri vardır. Qobustanda qeyri-adi 
"qablar" -  daş üzərində çapılmış və hətta naxışlarla 
bəzədilmiş oyuqlar salamat qalmışdır. Burada qeyri adi 
"çalğı alətləri" -  güclü səslər verən daşlar da var. Hər 
daşın öz tembiri olduğuna görə onlara "Qaval daş" deyilir.

Qobustan qayalarında bizim eranın I əsrində Roma 
legionerlərinin burada olmasını təsdiq edən əlamətlər də 
qalmışdır. İşğal edilmək üçün cəlbedici olan bu region 
romalılann diqqətindən yayınmamışdır. Buradakı qaya
lardan birinin üzərində 11-ci şimşək legionun romalı sen- 
turionları tərəfindən latın dilində bir mətn yazılmışdır. 
Həmin yazıda göstərilir ki, o dövrdə Romada imperator 
Domitsian Sezar Avqust Germanik hakimiyyətdə olmuş
dur. İndi Qobustan YUNESKO-nun "Dünya irsi" siyahısı
na daxil olunmaq üçün nominasiya edilmişdir.

Bakı şəhərinə turist axınını artırmaq məqsədi ilə ÜTT 
ekspertləri SMTM (Sosial Marketinq Tədqiqatları Mərkəz
ləri) ilə birlikdə Şirvanşahlar Sarayı kompleksinin yenidən 
bərpa olunma layihəsini işləyib hazırlamışdır. Layihədə 
əsasən, XV əsrdə tikilmiş Şirvanşahlar Sarayı kompleksi 
daxildir. Bu kompleks qala ilə əhatə olunmuş 9 abidədən 
ibarətdir, onlar müxtəlif 
hündürlükdə yerləşən 
üç daxili sarayı tuturlar.
Layihənin ümumi inves
tisiya dəyəri 3162000$ 
qiymətləndirilir, bura 
həmçinin yerli cəmiy
yətin yaşayışının sabit
ləşməsi proqramı da 
daxildir. Əgər bu layihə qəbul edilməsə, onda nəzərdə 
tutulan layihənin dəyəri 1 362 000 $ məbləğində olacaqdır.

Turizmin inkişaf planı və proqramı belə bir fərziyyəyə 
əsaslanır ki, sonrakı illərdə 8 ölkənin iqtisadi inkişafı
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nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının ödəmə qabiliyyət
li orta sinfi yaranacaq və bunlar da istirahət məqsədi ilə 
ölkədə səyahət edəcəklər və dövlətin dinamik fəaliyyəti, 
beynəlxalq bazarlarda kəskin dəyişən "Azərbaycan" isti
qamətini açacaqdır. Əgər 2014-cü ildə daxili turizm tələ
batı Avropa əmsallarına çatarsa, onda beynəlxalq turizm 
daha mülayim templərlə inkişaf edəcək: planlaşdırılır ki, 
istirahət və mədəni kəşflər məqsədlərində gəlmələrin 
ümumi sayı 2009-cu ildə 75 000 nəfər olmuşdursa, 2014-cü 
ildə 146 000 nəfərə çatacaq və uyğun olaraq gündə 418 000 
və 987 500 tur təşkil edəcək. Bu beynəlxalq tələbat 101 mln $ 
gəlir əldə etməyə imkan yaradacaq.

Azərbaycanın bir sıra mühüm tarixi obyektlərinin 
yenidən bərpası, millətin mədəni irsinin saxlanması üzrə 
Azərbaycan Hakimiyyətinə köməklik məqsədi ilə həyata 
keçirilir. Layihənin müəllifləri proqnozlaşdırırlar ki, 2004-cü 
ildə Şirvanşahlar Sara
yının bərpasından son
ra o, 105 000 insanı,
2009-cu ildə 198000 in- 
sam qəbul etmiş, 2014-cü 
ildə 417000 nəfəri qə
bul edə biləcəkdir ki, 
bundan əldə olunan gə
lir 1 100 000 $ təşkil edəcəkdir. 2014-cü ildə Şirvanşahlar 
Sarayının görkəmi dəyişəcək və Şirvanşahlar dövlətinə 
məxsus bir çox dəyərli ekspanatlar dünyanın digər mü- 
zeylərindən sarayın özünə qaytarılacaqdır.

Azərbaycanın mədəni irsinin bərpasına dair daha üç 
layihə işlənib hazırlanmışdır: Şəkidə Xan Sarayının inkişaf 
planı, Naxçıvanda Möminə Xatun və Qarabağlarda Hudi 
Xatun Türbələrinin bərpası. Bunlar Azərbaycan mədəniyyə
tinin yüksəlməsində həlledici rol oynayacaqlar. ÜTT ekspert
lərinin iştirakı ilə bu layihələrin reallaşdırılması üçün şəxsi 
və başqa beynəlxalq təşkilarlardan donor axtanşı aparılır.
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QUBA-XAÇMAZ TURİZM 
BÖLGƏSİ

Respublikanın şimal-şərqində yerləşir. Rayonun öyrə
nilməsinə yaxın vaxtlarda başlanmışdır və bir neçə istiqa
mətdə aparılır: Yalama-Xudat sahili, Qalaaltı müalicə sa
natoriyası, Quba-Qusar, Xaçmaz və Şabran (keçmiş Dəvəçi) 
rayonlarında ovçuluq və balıq ovu istiqamətində işlər apa
rılır. Bu bölgənin ərazilərini və onlarda turizm potensialını 
növbə ilə nəzərdən keçirək. Turizm rayonunun formalaş
masına səbəb olan əsas aparıcı amil -  gözəl yarpaqlı m e
şələrin, Xəzər sahillərinin, ekoloji təmiz havanın, inkişaf 
etmiş nəqliyyat şəbəkəsinin, bağçılığm və heyvandarlığın 
mövcudluğu sayılır. Bu komponentlərin birləşməsi gələ
cəkdə Yalama-Xudat sahil bazasında Azərbaycan Rivyera- 
smın yaradılmasını proqnozlaşdırmağa, subregionun infra
strukturunun təkmilləşdirilməsinə və onun beynəlxalq 
turizm mərkəzinə çevrilməsinə imkan verir. Subregionun 
dəyərliyi həm də ona görə artır ki, Şabran limanı Təngin 
dərəsindən keçərək Qonaqkəndlə bilavasitə əlaqə saxlayır, 
Quba rayonunun, Qusarın, Laza kəndinin dağ əraziləri, 
Böyük Qafqaz dağlarından keçən keçidlər, turizm üçün 
unikal şəraitlər yaradır. Yüksək dağlarda, dağ silsilələrini 
aşan yollar vardır. Dağ dərələrində gəzinti turistlərdə yad
daqalan təəssürat yaradır. Mövcud olan turizm bazaları 
bu yerlərdə ildə 150-160 gün xidmət göstərmək qabiliy
yətinə malikdirlər. Xəzər dənizinin sahilində, Şabran də
miryol stansiyasının şərqində, turbazanm yaradılması 
tövsiyə olunur. Bu turizm marşrutunu dağlarda başlayıb, 
Təngin dərəsindən keçərək sahilə qalxmağa və turbazada 
istirahət etməyə imkan verəcək. Altıağac-Giləziturizm mər
kəzinin inşa biznes-planını 1998-ci ildə iqtisadçı-coğraf 
Y.Zeynallı təklif etmişdir.

Təngin dərəsinin qərb hissəsində də turizm bazalarını 
təşkil etmək də yaxşı olardı. Bu ərazi özünün dağ yamac-
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larınm mənzərəsi ilə, meşə və çəmənləri ilə, dağ çayları 
ilə, şəlalələri ilə fərqlənir. Bu baza Şamaxı-Zaqatala magis
tralının vasitəsilə turizm marşrutları ilə əlaqə saxlaya bi
ləcək. Yüksək dağlıq yanında, Loza kəndində də turbaza 
yaratmaq mümkündür. Bu ərazi həm də xizək bazasının 
təşkili üçün əlverişlidir. Alpinizm obyekti sayılan Şahdağ 
çox yaxından görünür. İqlim şəraiti bu ərazini ilboyu tu
rizm məqsədləri üçün istifadə etməyə imkan verir. Quba
da, Xaçmazda və Yalama-Xudat sahilində avto turistlər 
üçün motellər yerləşdirmək məqsədəuyğun olar.

Subregionda turbazaların, motellərin və sanatoriyala
rın yaradılması onun infrastrukturunu gücləndirəcək və 
bu zonanın rekreasiya istifadəsini müxtəlif edəcəkdir.

Xızı rayonu Azər
baycanın Quba-Xaçmaz 
adlanan regionunda yer
ləşir. Respublikanın dağ
lıq relyefə malik olan 
inzibati rayonları ara
sında Bakıya ən yaxmı 
Xızıdır: Bakı ilə Xızı 
arasmda məsafə cəmi 70 km-dir. Bu bölgədə iqlim mülayim- 
isti olub yağıntılar az düşür. Rayonun şərq hissəsi Xəzər 
sahilləridir.

Xızıya gedən yolda, Baki-Rostov şosesindən 10 km ara
lıda çox maraqlı bir təbii hadisə müşahidə etmək olar: 
müxtəlif geoloji süxur layları təpəliklərin səthində çox özü
nə məxsus rəngi ilə seçilən landşaft yaradır. Mütəxəssislər 
bildirirlər ki, buna oxşar geoloji hadisəyə yer kürəsində 
buradakından başqa yalnız bir yerdə rast gəlmək olar -  
ABŞ-dakı Ölüm vadisində.

Respublikanın ən gözəl qoruqlarından biri olan "Altı
ağac" qoruğu Xızı rayonunda yerləşir. Onun ərazisinin 
90 %-i meşələrdən ibarətdir. Bu qoruq Böyük Qafqazın 
cənub-şərq yamaclarındakı nadir heyvan və bitki növlərini
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qoruyub saxlamaq və burada baş verən eroziya proses
lərinin qarşısını almaq üçün yaradılmışdır. Şirvanşahların 
hakimiyyəti dövründə salınmış karvan düşərgələrindən 
biri burada yerləşirdi. "Altıağac" adının mənası isə "6 ağac" 
sözləri ilə bağlıdır: iş burasındadır ki, "Ağac" sözu qədim 
uzunluq vahidi olub təxminən 7 kilometrə bərabərdir. Altı- 
ağacdan Şamaxı şəhərinə qədər məsafə 42 km, yəni "6 ağac" 
olduğu üçün bu yer belə adlandırılmışdır. Vaxtilə Şamaxı
nı Dərbəndlə birləşdirən qədim karvan yolu buradan keç
mişdir. Piyada turizm həvəskarları hələ də buradan Mərə- 
zəyə və Şamaxıya turist səfərləri edirlər. Yaşma yasaqlığı 
da Xızı rayonunun ərazisində (Sumqayıt şəhərinin yaxınlı
ğında) yerləşir. Sahəsi 4 hektara bərabər olan bu yasaqlıqda 
su quşları ovlamaq və balıq tutmaq üçün əlverişli şərait var.

Rayonun inzibati mərkəzi Xızı şəhəridir. Onun əha
lisinin sayı 13.500 nəfər, Bakıdan məsafəsi 104 km-di. Xızı 
Azərbaycanın məşhur yazıçısı və dramaturqu, milli kino 
sənətinin inkişafı üçün 
böyük işlər görmüş Cə
fər Cabbarlının vətəni
dir. Hazırda Azərbay
can Dövlət Kinostudi
yası onun admı daşıyır.
Azərbaycamn tanınmış 
mədəniyyət xadimləri 
Mikayıl Müşfiq və Cabir Novruz da əslən Xızıdandır. Bu
raya gələn səyyahlar, turistlər və sadəcə istirahət edənlər 
üçün şəhərin yaxınlığında "Cənnət bağı" adlı gözəl 
istirahət zonası yaradılmışdır. Bu zona dağ meşəsində, 
Ataçay çayının sahilində, Altıağac qoruğunun lap yaxınlı
ğında yerləşir. Xızıdan 8 km aralıda isə "Qızılqazma" adlı 
daha bir istirahət zonası var.

Siyəzən rayonu Azərbaycan paytaxtından şimalda, Xə
zər dənizinin sahilləri boyunca yerləşmişdir. İqlimi quru 
yarımsəhra iqlimi, landşaftı seyrək meşələrdən və kolluq
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lardan ibarətdir. Heyvanat aləmində canavar, çöl pişiyi, 
çaqqal, dovşan və digər növlər çoxluq təşkil edir. Sahilya
nı zonada su quşlarının bir neçə növünə rast gəlmək olar. 
Gilgilçay və Ataçay çayları bu rayonun ərazisindən axır.

ilkin orta əsrlər dövründə Xəzəryanı müdafiə isteh
kamlarının ikinci xətti buradan keçirdi (həmin istehkamla
rın birinci xətti Dərbənddədir). Bu xətt Azərbaycanın 
dövlət tərəfindən mühafizə olunan tarix-mədəniyyət abi
dələri siyahısına daxil edilmişdir. Gilgilçay müdafiə isteh
kamı həm də YUNESKO tərəfindən "Xəzəryanı Müdafiə 
İstehkamlar" kompleksində Ümumdünya mədəni abidə
lər irsinin siyahısına daxil edilmək üçün tövsiyə olunmuş
dur. Arxeoloqlar müəyyən etmişlər ki, Gilgilçay müdafiə 
istehkamının tikintisi lap çoxdan, hələ eramızdan əvvəl 
başlanmış, sonrakı dövrdə bu istehkamda daim əlavə tikin
ti işləri aparılmış və istehkam daha da möhkəmlədilmişdir.

İstehkam divarları bilavasitə dənizin içində başlanır 
(uzun illər boyu Xəzərdə suyun səviyyəsi vaxtaşırı də
yişikliklərə məruz qalmışdır). Bir neçə kilometr uzanan 
qala divarları möhtəşəm Çıraqqala Keşikçi Qülləsində 
(V əsr) başa çatır. Bu qülləyə qalxmağa dəyər: onun tarixi 
əhəmiyyəti öz yerində, dağın zirvəsindən baxanda dənizə 
və ətrafdakı dağlara çox gözəl bir mənzərə açılır.

Burada, dənizlə Qafqaz dağlarının ətəkləri arasında 
Azərbaycandan şimaldakı digər ölkələrə gediş-gəliş üçün 
rahat bir keçid var. Qədim dövrlərdən Xəzər keçidi adla
nan bu ərazidən həm qonşu dövlətlərdən, həm də uzaq 
ellərdən gəlmiş işğalçılar ölkəmizin ərazisinə soxulurdu
lar. Onlar Azərbaycana basqınlar edir, Bakı limanında 
qarətlər törədir, bəzən ölkənin lap içəri hissəsindəki rayon
lara da gedib çıxırdılar. Buna görə də həmin istehkam tiki
lisi müdafiə xarakterli olub Abşerona (Bakıya) və daha 
sonra qədim Azərbaycanın bütün sərhədyanı regionlarına 
siqnal çatdırmaq üçün istifadə edilirdi. İstehkam divarları
nın ölçüləri və müdafiə təyinatlı olması (o, böyük ipək
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yoluna keçidləri də qoruyurdu) onu Böyük Çin Səddi ilə 
müqayisə etməyə imkan verir, lakin bu obyekt hələ də 
bərpa edilməmişdir.

Çıraqqala qülləsindən bir qədər aralıda yerləşən Qala- 
altı kurort şəhərciyində Çıraqqala sanatoriyası diqqəti cəlb 
edir. Onun ərazisində müalicəvi əhəmiyyətə malik olan 
kükürdlü mineral su bulağı var. Bu su sidik kisəsində və 
öd kisəsində daş olan xəstələr üçün xüsusilə faydalıdır. 
Sanatoriyaya gedən yol boyunca çoxsaylı kababxana, kafe 
və kiçik kempinqlər yerləşir. Onların əksəriyyəti yalnız 
yay vaxtı işləyir.

Zarat kəndinin yaxınlığında Beşbarmaq adlı digər mü
dafiə istehkamının fraqmentləri salamat qalmışdır. Xalq 
arasında bu qalıqlar Xızırzində baba adlanır. Sədan kən
dinin yaxınlığında isə Dindar qalasının qalıqları diqqəti 
cəlb edir.

Bu regionda xalçaçılıq, ağac üzərində naxışlı oyma, 
xalq çalğı alətlərinin hazırlanması kimi sənətkarlıq növləri 
geniş inkişaf etmişdir. Rayonun mərkəzi Siyəzən şəhəri 
Bakıdan 103 km məsafədədir. Onun əhalisinin sayı 34.500 
min nəfərdir.

Siyəzəndə mehmanxana yoxdur. Ona görə də buraya 
gələnlər xüsusi evlərdə, ya da şəhərdən bir qədər aralıda 
yerləşən Çıraqqala sanatoriyasında qala bilərlər. Siyəzən
də nahar etmək istəsəniz "Görüş", "Zəfəran" və ya "Çıraq- 
qala" restoranlarının xidmətlərindən istifadə edə bilər
siniz. Şəhər Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşdiyi üçün 
bu restoranlarda ət və tərəvəz xörəklərindən əlavə geniş 
çeşiddə balıq xörəkləri də təklif edilir.

Şabran (Dəvəçi) rayonu Bakıdan şimal tərəfdə yerləşən 
şərq sərhədinə, Xəzərin sahilləri boyunca uzanır. Rayonun 
qədim adı Şabran son zamanlar bərpa edilmişdir. Buna 
qədər rayonun bu cür adlanması çox ehtimal ki, burada 
dəvə karvanı yollarının çox olması ilə əlaqədardır. Vaxtilə 
bu regionun sakinləri dəvə saxlayır, qonşu regionlardan 
buraya yerli bazarlara gələnlər isə təkcə dəvə deyil,
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həmçinin quş, heyvan, yağ və süd məhsulları, bal, yun 
(dəvə və qoyun yunu), xalça da alıb satırdılar. Bundan 
əlavə karvana qoşulmaq və ya özləri üçün dəvə və sarvan 
kirayə etmək üçün gələnlər də olundu.

Şabran rayonunun ərazisində dəniz sahilindən 12 km 
məsafədə Ağzıbir adlanan ovçuluq təsərrüfatı yaradılmış
dır. Sahəsi 1180 hektar olan bu təsərrüfatda su quşları və 
balıq ovlamaq olar. Ağzıbirdə yerləşən qarşılıqlı əlaqəli üç 
gölün dənizə çıxışı var. Burada ovçuları qəbul etmək üçün 
balaca evlər və qayıqlar da var. Rayonda meşələr çoxdur 
(21.500 hektar) bu meşələrdə ayı, tülkü, canavar, çaqqal, 
qaban və ceyran yaşayır. Quşlardan, o cümlədən su quşla
rından turac, kəklik, qaz, ördək, duma, qarabatdaq, qaş- 
qaldaq və digər növlərə rast gəlmək olar. Ərazinin relyefi 
çox müxtəlifdir. Burada düzənlik, dağətəyi bölgələrlə ya
naşı qayalar və dağlar da var. Keçiqaya adlanan yer həm 
turistlər, həm də yerli sakinlər arasında çox populyardır. 
Burada qayaların arasından çay axır, tərkibində çoxlu kü
kürd olan mineral bulaqlar diqqəti cəlb edir. Bu ərazidə 
Şabran rayon mərkəzinin 15 kilometrliyində Məştər kəndi 
istiqamətində yüksək dağlarda nadir sanatoriya "Qalaaltı" 
tikilmişdir. Hər il 2,5 min nəfərdən artıq insan, böyrək 
xəstəliyi olan xəstələr, burada müalicə olunurlar və 
istirahət edirlər. Yerin altından çıxan müalicəvi su isti olur 
və möcüzəli qüvvəyə malikdir. Onun tərkibi "Truskavets" 
kurortunun sularına bənzəyir, ancaq onun müalicəvi 
xüsusiyyətləri müəyyən olunduqdan sonra təyin edilmiş
dir ki, bu daha təsirli sudur. Onun qəbulundan üç gün 
sonra ağrılar dayanır, daşların parçalanma prosesi başla
yır və orqanizmdən kənar olunur. Müalicə kompleks şəkil
də aparılır. İsti dağ iqlimi, müalicəvi vannalarla və başqa 
əməliyyatlarla ahəng təşkil edir. İlk dəfə sanatoriya 150 
yerlik tikilmişdir. Sonra yeni korpuslar inşa edildi. İndi 
burada eyni vaxtda 500 nəfər qəbul etmək mümkündür. 
Sanatoriya müasir avadanlıqlarla, yüksək ixtisaslı tibbi
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personalia təchiz olunmuşdur. O, dəniz səviyyəsindən 600 m 
hündürlükdə mənzərəli yerdə yerləşir. Uzaqdan Xəzər 
dənizi görünür, ətrafında geniş yarpaqlı meşə və müali
cəvi bulaqlar vardır. IV əsrin sonlarında, Qafqaz Albani
yası sasanilərin hakimiyyəti altına düşdükdən sonra, sasa
ni şahları rəsmi dövlət dini kimi atəşpərəstliyi geniş yaymaq 
məqsədi ilə, ölkədə atəşpərəstlik məbədləri inşa etdirirdi
lər. Tədqiqatçı alimlərin fikrincə qaladakı baş bürc atəşpə
rəstlik məbədi kimi istifadə olunmuş və qalanın "Çıraq 
qala" adlandırılması da bununla əlaqədardır. Barbar tay
faların hücumları zamanı əhalini xəbərdar etmək məqsə
dilə dağın zirvəsində yandırılan böyük tonqallar gecələr 
uzaq yaşayış məntəqələrində aydın görünürmü. "Çıraqqa- 
la" elmi nöqteyi-nəzərdən kifayət qədər öyrənilmədiyin
dən, burada Qafqaz Albaniyasının hansı şəhərinin yerləş
diyi məlum deyil. Zənnimizcə, qala ərazisində geniş 
arxeoloji tədqiqat işləri aparıldıqdan sonra, bu problem öz 
həllini tapacaqdır. Abidə kompleksinə daxil edilən və 
ümumi uzunluğu 50 km-dən artıq olan "Gilgilçay" müda
fiə səddinin qorunub saxlanması da günün vacib məsələ
lərindən biridir.

Rayondakı tarix arxeologiya abidələrindən ən məşhuru 
Şahnəzərli kəndinin yaxınlığında yerləşən Şabran şəhər 
yeridir (V-VIII əsrlər). Şabran orta əsrlərdə Azərbaycanın 
ən iri ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri olmuşdur. 
Burada ipək istehsalı, dulusçuluq və şüşəüfürmə sənəti 
xüsusilə yüksək dərəcədə inkişaf etmişdir. 20-ci əsrin 80-ci 
illərində bu ərazidə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticə
sində həm yerli, həm də başqa ölkələrdən gətirilmiş olan 
çoxlu keramika məhsullarının aşkar edilməsi onu göstərir 
ki, Şabran şərqin bir sıra ölkələri ilk ticarət əlaqələrinə ma
lik olmuşdur. Arxeoloji qazıntılar zamanı 14-cü əsrdə tikil
miş su kəmərinin fraqmentləri də aşkar edilmişdir. Bu kə
mər şəhərdən 10 km-dən çox məsafədə yerləşən bulaqdan 
içməli su ilə şəhəri təchiz edirmiş.
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Gəndab kəndində Gülüstanı İrəm şəhər yeri (XVIII-XIX 
əsrlər) yerləşir. Şabran rayonunda bizim eradan əvvəl 3-2-ci 
minilliklərə aid edilən çoxsaylı arxeoloji obyektlər tapıl
mışdır. Qazıntılar zamanı aşkar edilmiş materiallarla Şab
ran şəhərindəki tarix-diyarşünaslıq muzeyində tanış ol
maq mümkündür.

Rayonun inzibati mərkəzi olan Şabran şəhəri Bakıdan 
122 km məsafədə yerləşir. Əhalisinin sayı 47.200 nəfərdir. 
Yerli "Pirəbədil" və "Herat Pirəbədil" xalçaları mütəxəs
sislərin təsnifatına görə Quba xalça məktəbinə aiddir. Oriji
nal və bənzərsiz olması ilə seçilən bu xalçalar əl ilə toxun
muş xalça məmulatları həvəskarları arasında məşhurdur.

Quba rayonu Azərbaycanın ən çox inkişaf etmiş kənd 
təsərrüfatı rayonlarından biridir. Quba şəhəri Qudyalçay 
çayının sahilində və Böyük Qafqaz silsiləsinə daxil olan 
Şah dağın şimal-şərq yamaclarında yerləşir. Quba rayonu
nun inzibati mərkəzi olan Quba şəhərinin əhalisinin sayı 
140.000 nəfər, Bakıdan məsafəsi 168 km, dəniz səviyyə
sindən yüksəkliyi 600 metrdir. Quba şəhərinin və Quba 
xanlığının tarixi, bu diyarı məşhurlaşdırmış insanlar barə
də yerli tarix muzeyində ətraflı məlumat almaq olar. Azər
baycanın məşhur ictimai xadimi, yazıçı və maarifçi Abbas
qulu ağa Bakıxanovun ev-muzeyi də buradadır. Bakıxa
novun kitablarından biri -  "Gülüstan-irəm" əsəri Azərbay
canın tarixinə həsr edilmişdir. Mahiyyət etibarilə bu kitab 
Azərbaycan tarixinə aid ilk elmi əsərdir.

Burada yetişdirilən meyvə və tərəvəz məhsulları pay
taxt bazarlarına aparılır, yerli konserv sənayesi müəssi
sələrində emal edilir, həmçinin başqa ölkələrə ixrac olu
nur. Quba rayonunda yetişdirilən meyvə və tərəvəz növlə
rinin çox olmasına baxmayaraq hər bir azərbaycanlı 
"Quba" dedikdə onun alma bağları yada düşür. Bakı ba
zarlarında alma satan adamlar öz mallarını tərifləyərkən 
hökmən onun Quba alması olduğunu vurğulayırlar. Zən
gin floraya malik olan Quba rayonu həm də dərman
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bitkilərinin geniş spektri ilə təmsil olunmuşdur. Burada 
yemişan, ardıc, pişikotu, andız, dəvədabanı, effedra və bir 
sıra başqa dərman bitkiləri yetişdirilir. Qubanın ətrafında 
mənzərəli guşələr çoxdur. Qəçrəş, Balbulaq, həmçinin 
dərinliyi 400 metrdən 600 metrə qədər olan Təngəaltı yar
ğanı xüsusilə populyar olub turistlərdə daha çox maraq 
doğurur.

Vəlvələçay üzərindəki məşhur Afurca şəlaləsi Azər
baycanın təbii abidələrinin siyahısına daxil edilmişdir və 
dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Burada öz qeyri-adiliyi 
və bənzərsizliyi ilə turistlərin və səyahətçilərin diqqətini 
cəlb edən başqa şəlalələr də var. Bu mənzərəli yerləri tu
rist cığırları ilə gəzib dolaşmağın özgə ləzzəti var. Dağlara 
tərəf qalxdıqca hündür ağaclar kollarla əvəz olunur, daha 
yuxarında -  Xaşiçay çayının sahilində isə dağ dərəsindəki 
qayalardan termal sular süzülür. Haçansa qədim vaxtlar
dan bacarıqlı sənətkarlar burada bir başa qaya süxurunda 
üç ədəd oyuq açaraq özünəməxsus vannalar düzəltmiş və 
onların kənarını daşla hörmüşlər. Buraya gələnlər həmin 
vannalarda kükürd - hidrogen tərkibli şəfalı isti suda çimə 
bilərlər. Səriştəli adamların dediyinə görə bu təbii daşdan 
hazırlanmış vanna suyun şəfalı təsirini daha da artırır.

Vaxtilə məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma Azər
baycana səyahətə gələrkən bu yerlərdə də olmuşdur. 
O, yolun yaxınlığında düşərgə salarkən bir qədər dincəl
mək və qəlyanaltı etmək məqsədilə yaxınlıqda düşərgə 
salmış qubalılar onu öz tonqallarının yanına dəvət edirlər. 
Qubalıların qoyunu necə məharətlə kəsib təmizləmələri və 
Dumanı kababa qonaq etmələri ona çox güclü təsir bağış
layır. Zəmanəmizin ən böyük səyyahı sayılan norvec alimi 
Tur Xeyyerdal da Azərbaycana gələrkən Qubaya da get
mişdir. O, belə hesab edirdi ki, "Edda" eposunda adları 
çəkilən "aslar" azərbaycanlıların qədim əcdadları olmuş 
və xalqlarm böyük köçürülməsi dövründə Avropanın şima
lına gedib çıxmışdılar.
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Qubada xalçaçılıq mərkəzi də var. Bu zonada toxunan 
"Çiçi", "Sirt Çiçi", "Qimil", "Cimi", "Yerfi" xalçaları dün
yanın bir sıra muzeylərinin və şəxsi kolleksiyaların bəzə
yidir.

Şəhərdə Səkinə Xanım Məscidi, Cümə Məscidi, XVI 
əsrə aid məqbərə, qədim şərq hamamları kimi tarixi abidə
lər qorunub saxlanılmışdır. XVIII əsrin birinci yarısında 
indiki Quba, Şabran, Qusar, Xaçmaz, Xızı və Siyəzən ra
yonlarının ərazisi Quba xanlığı şəklində birləşdirilmişdir. 
Əvvəlcə bu xanlığın mərkəzi Xudat şəhəri idi, lakin az 
sonra Quba xanı Hüseynəli Qubanı öz xanlığının mərkə
zinə çevirdi və öz iqamətgahını Qubaya köçürdü. Quba 
xanlığının hökmdarlarından ən məşhuru olmuş Fətəli Xan 
çalışırdı ki, Azərbaycanın pərakəndə xanlıqlarını özünün 
rəhbərliyi altında birləşdirsin. O, Dərbənddən Lənkərana 
qədər bütün şimal - şərqi Azərbaycanı özünə tabe etmiş
dir. Həmin dövrdə yəhudilər Qubaya, Qudyalçayın sol 
sahilində məskunlaşmağa dəvət edilmişdir. Əvvəllər Yə
hudi Slobodası adlanan bu yaşayış məntəqəsi 1926-cı ildən 
Qırmızı Qəsəbə adlanır.

Quba kiçik şəhərdir, lakin Böyük Qafqazın şimal-şərq 
yamaclarında yerləşən indiki Quba rayonunun ərazisi son 
dərəcədə mənzərəlidir və şəhərdən kənara çıxan kimi bu 
gözəlliklər aləminə qərq olacaqsınız. İstər azərbaycanlı istər
sə də əcnəbi turistlər bu regionu heç vaxt diqqətdən kə
narda saxlamırlar. Bakılılar isə, xüsusən Qubada istirahət 
etmək üçün oraya öz maşınlarında gələnlər çox vaxt Qu
badan Yalama dəniz sahilində, Qubadan çox da uzaqda 
olmayan istirahət zonasına baş çəkirlər. Yalamada (Nab- 
ran) istirahət edənlər də öz növbəsində Xəzər sahilində 
istirahətin zövqünü Qubanın dağətəyi meşələrinin ləzzəti, 
çoxsaylı bulaqların və təbii mənzərələrin seyr edilməsi 
fürsətini əldən vermirlər. Quba rayonu ölkəmizin ən gözəl 
guşələrdən biridir. Onun paytaxta yaxın, meşə zonasının 
Xəzər sahilləri ilə qonşuluqda yerləşməsini, burada çoxsaylı
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turist bazaları və istirahət zonaları olduğunu da nəzərə al
saq bu rayon ölkənin rekreativ zonası kimi çox böyük əhə
miyyət kəsb edir.

Şahdağ dağının ərazisində milli parkın yaradılması ba
rədə hökumət qərar qəbul etmişdir. Qoruğun ətrafmda 
Loza kəndində yeni dağ bazası "Suvar" yaradılmışdır. Bu 
baza yüksək dağlarda istirahəti və müxtəlif marşrutların 
öyrənilməsini planlaşdırır. Xarici turistlər bu zonaya daha 
çox gəlirlər. Milli parkın yaradılması haqda layihənin ma
liyyələşməsinə Mixail Zukkov fondundan alman ekspert
ləri öz münasibətlərini bildirdilər. Onlar ilk olaraq Ağ-göl 
qoruğunun ərazisində ilk layihəni həyata keçirdilər və 
Azərbaycan qoruqlarının mühafizəsinə dair birgə iş apar
mağı təklif etmişlər.

Alman ekoloqlarının səyi nəticəsində Ağ-göl qoruğun
da həyat bərpa edilmişdir. Analoji işlərin aparılması "Şir
van" və "Qobustan" qoruqlarında da planlaşdırılır. Qoruq 
zonalarının turistlərini sərbəst gəzinti yerlərinə çevrilməsi 
ideyası çoxdan müzakirə olunurdu, ancaq konkret tədbir
lər 2002-ci ilin əvvəlində görüldü. Hələ üç milli parkın 
"Qobustan", "Murovdağ" və "Buravar" yaradılması nəzər
də tutulur. Bunlara giriş, şübhəsiz pulsuz olmayacaqdır.

Qubaya gələnlər buradakı "Şahdağ" mehmanxanasın
da, eləcədə yaxın vaxtlarda tikilmiş Olimpiya Kompleksi
nin kotteclərində və mehmanxanasında qala bilərlər. 
"Olimpiya" kompleksində örtülü üzgüçülük hovuzu (uzun
luğu 50 m), açıq səma altında stadion, komanda idman 
növləri üçün nəzərdə tutulan örtülü stadion, trenajor zalı, 
tennis və mini futbol meydançaları vardır.

Qubada bir neçə istirahət zonası da var: "Quba", "Cən
nət Bağı", "Minarə", "Long Forest" və s. Bakı-Quba yolu 
boyunca yerləşən çoxsaylı kababxanalarda, Qubadan 7-9 km 
məsafədə, Qudyalçayın sahilində yerləşən Qəçrəş meşə 
massivində də nahar etmək imkanı var. Yol boyunca çoxlu
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kafe, restoran və müxtəlif istirahət zonalarında nahar et
mək mümkündür.

Quba rayonunda, Qubadan 57 km cənub-qərbdə, Bakı 
şəhərindən 225 km məsafədə uca dağlar qoynunda (dəniz 
səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə) yerləşən Xınalıq 
kəndinin əhalisi ayrıca unikal etnik qrupdur. Xmalığm 
köhnə məhəllələrində indiyə kimi 153 ev salamat qalmış
dır və bu evlərdə 1360 
nəfər yaşayır. Xınalıqda 
82 qədimi ev tam və qis
mən dağılmışdır. Kənd 
küçələrinin uzunluğu 
təxminən 5 kilometrdir.
Xınalığm inkişafı onun 
tarixi hissəsindən kəna
ra çıxmış və hazırda Xı
nalıq çayınm kənarında yeni yaşayış massivi salınmışdır. 
Xınalığm yeni yaşayış massivindəki 53 evdə 58 ailə yaşa
yır. 2011-ci ilin əvvəlinə Xınalıqda 370 təsərrüfat vardır. 
Xınalıqlıların qədim dili dünyadakı müasir dillərin heç 
birinə oxşamır. Xınalıqlılar Azərbaycan dilində də danışır
lar, lakin öz dillərini qoruyub saxlamışlar. 5000 ildən artıq 
bir tarixə malik olan Xınalıq fenomeni təkcə Azərbaycan 
tarixində deyil, ümumiyyətlə bəşər tarixində ən maraqlı 
etnoqrafik müəmmalardan biridir. Xınalıq adının onun ta
rixi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kəndə Xınalıq adı onun qar
şısında yerləşən dağın (3730 metr) günəş çıxanda verdiyi 
rəngə uyğun olaraq verilmişdir. Xınalıq adı təxminən XIX 
əsrin 50-60-cı illərindən sonra işlənməyə başlanmışdır. Qə
dim zamanlardan indiyə qədər Xınalıq kəndi və əhalisi 
özlərini "Kətş xalqı" ("Kədid" və ya "kədtid"), öz kəndlə
rini isə "Kətiş" adlandırırlar. Bu da çoxlu sayda "kətid"lərin 
yaşadığı yer mənası verir. Bu sözlərin mənası "müqəd
dəs" deməkdir. Xınalıq dilinin heç bir dialekt və ləhcəsi 
yoxdur. Yegənə fərq Xınalığm özündə kəndin yuxarı, orta
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və aşağı hissələrində kompakt yaşayan üç əsas nəsil ara
sında müəyyən hallarda tələffüz zamanı danışıq dili fərq
lənir. Bu dildə ismin 18 halı vardır. Kətiş dilinin rus və in
gilis dillərində lüğət kitabları çap olunmuşdur. Hələ 
xmalıqca-azərbaycanca lüğət tərtib edilməmişdir. Kətiş 
dili çoxsəsli dil kimi 76 hərflə ifadə olunur. Bu dildə 28 sait 
var. Kətiş dilində fellər həm cinsə, həm də insan və heyva
na görə fərqlənirlər. Məsələn, "gəlir" sözü qadın, kişi və 
heyvana görə müxtəlif tərzdə səslənir.

Xınalığm yaxınlığında müqəddəs ziyarətgah yerləşir. 
IX əsrə aid olan bu ziyarətgahda yerin altından təbii od çı
xır. Buna görə də xalq arasında bu yeri Atəşkeş adlandırır
lar. Xınalıq ərazisində 
31 türbə və ziyarətgah 
vardır. Onların 16-sı İs
lam dövrünə aiddir, qa
lanı isə islamaqədərki 
inanclarla bağlı olub və 
əhali tərəfindən müqəd- 
dəsləşdirilmiş ziyarət yer
ləridir. Buduq kəndin
də də bənzərsiz bir etnik qrup yaşayır. Bu insanlarında 
çox nadir bir dili var. Daxma adlanan qədim tikili salamat 
qalmışdır. Zərdüştilik dövrünə aid olan və xalq arasında 
"Sükut qülləsi" deyilən bu qüllələr zərdüştilərin dəfn mə
rasiminin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Yeni tarix və mədəniyyətinin çox cüzi bir hissəsini 
özündə cəmləşdirən və kəndin mərkəzi hissəsində yerlə
şən Xınalıq Tarix-Etnoqrafiya Muzeyini 2001-ci ildə kənd 
ağsaqqalı Xəlilrəhman Əbdürrəhman oğlu yaratmışdır. 
Xəlilrəhman Cabbarov camaatın köməyi ilə kolleksiya yığ
mış və muzeydə cəmləşdirmişdir. 160 kvadratmetrlik iki 
zaldan ibarət olan bu muzey, sanki "Muzey içərisində 
muzey"dir. Birinci zaldakı eksponatlar arasında qoyun ba
ğırsağından toxunmuş XIX əsirə aid kilə, taxıl ölçmək
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üçün müxtəlif səbətlər kəndin taxılçılıqla məşğul oldu
ğundan xəbər verir. Kətan parçalar və digər geyim əşya
larının işlədilməsində istifadə edilən qədim alətlər kollek
siyası da Xınalıqda parça, xalça istehsalının mövcudluğunu 
sübut edir. Biçinçilikdə istifadə olunmuş müxtəlif ölçülü 
oraq nümunələri diqqət cəlb edir. Çarıqlar və digər ayaq 
geyimləri Xınalıqda dəri məmulatlarının istehsalını 
göstərir. Müxtəlif ölçülü kotan ucluqlar əkinçiliyin inkişa
fına sübutdur. Ekspozisiyada XVII-XIX əsrlərə aid dəvə və 
at üzəngiləri də var. At buxovları, yabalar və digər kənd 
təsərrüfatı nümunələri XVIII-XIX əsrlərə aiddir.

Maraq doğuran nümunələr içərisində XVIII-XIX əsrlərə 
aid müxtəlif ölçülü, üzərində təsvirləri olan xurcunlar, 
həbbələr, namazlıqlar, corablar, uşaq geyimləri, qurşaqlar, 
pul kisələri təbii rənglərlə boyanmış yundan toxunmuş
dur. XIX əsrə aid daş ütülər də diqqətçəkəndir.

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin çəkisini təyin etmək üçün 
muzeydə qorunan qədim tərəzilər həm xarici görünüşü, 
həm də zahiri məzmunu baxımından maraq doğurur. On
lar forma etibarı ilə simmetrik quruluşa malikdir. Çox na
dir əşyalar sırasında XIX əsrə aid saz Xınalığm orta əsrlərə 
aid musiqi mədəniyyəti nümunəsi kimi qəbul edilir.

Zalın baş tərəfində qədim, nadir əlyazmalar və daş 
daşbasmalar nümayiş etdirilir. XII-XIX əsrlərə aid zəngin 
kitab kolleksiyası tarixi, dini, təbiət, etnoqrafiya, dil baxı
mından əhəmiyyətlidir. Bu əsərlər içərisində bədii ədəbiy
yat nümunələri də vardır. Bu mənbələrdən bir daha aydın 
oldu ki, ayrı-ayrı dövrlərdə Xınalıq əhalisi müxtəlif mər
kəzləri, məktəb və mədrəsələri, elm ocaqları ilə əlaqələr 
yaratmış və eyni zamanda Xınalığm özündə belə məktəb 
və mədrəsələr fəaliyyət göstərmişdir. XVIII əsrə aid yerli 
ustalar tərəfindən orijinal naxışlarla bəzədilmiş sandıq, Xına- 
lığın ailə-məişət mərasimləri nümunəsidir. Müxtəlif dövr
lərdə düzəldilmiş belə sandıqlar və məişət əşyaları gəlinə 
cehiz verilərdi.
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Eksponatlar arasında XVII-XVIII əsrlərə aid təqvimlər 
də nümayiş etdirilir ki, bu da Xınalıqda astronomik müşa
hidələr apardığım təsdiq edir. Xınalıqlı dini alim, Şamaxı 
mədrəsəsinin məzunu və həmin mədrəsənin müəllimi ol
muş Əhməd Əfəndinin öz müəllim və tələbələri ilə çəkdir
diyi fotoşəkil, Xınalıq ziyalılarının maarifçi fəaliyyətini ni
şan verir.

Nümunələr içərisində məişət əşyalarını, yorğan-döşək 
yığmaq və atla aparmaq üçün XIX əsrə aid məfrəş diqqəti 
cəlb edir. Məlum olur ki, belə məfrəşlərdən həm yaxın, 
həm də uzaq yerlərə müxtəlif məqsədlərlə səyyahlar za
manı, köçmək məqsədi ilə də istifadə edilirmiş. Muzeydə 
XVIII-XIX əsrlərə aid misdən hazırlanmış müxtəlif ölçülü 
samovarlar qorunur. Çox təəssüf ki, samovarları düzəldən 
ustaların adları əks etdirilməmişdir. Burada müxtəlif tarixi 
dövrlərə aid kağız pullar və sikkələr də nümayiş etdirilir. 
XIX əsrə aid ağacdan hazırlanan kilə nadir eksponatlar sı
rasındadır.

XVIII-XIX əsrlərin Xınalıq zərgərləri, dəmirçiləri və du
lusçuları tərəfindən zəngin bəzəklər həkk edilmiş mis 
zəncirlər, sinilər, kəfgirlər, qaşıqlar, camlar, süzgəclər, sər- 
puşlar, məcməyilər, parçlar, həvəngdəstələr, saxsı küplər, 
dolçalar maraqlı bədii sənətkarlıq nümunələridir. Saxsı
dan hazırlanmış çıraqlar, dolçalar, camlar 500-600 illik tarixə 
malikdir.

XIX əsrə aid dəstəmaz almaq üçün mis ləyən, XVII əsr 
ustaları tərəfindən hazırlanmış mis qazanlar, səhənglər 
ekspozisiyanı daha da zənginləşdirir.

Maraqlı nümunələr içərisində müxtəlif tarixi dövrlərdə 
neft daşımaq üçün istifadə edilmiş küp qablar, Xınalığın 
başqa şəhərlərlə, yaşayış yerləri ilə əlaqəsini təsdiqləyir. 
Taxıl döymək üçün vəllər, Xınalıqda taxılçılığın geniş ya
yıldığını sübut edir. Arıçılığın inkişafını göstərən daşlaş- 
mış an pətəkləri nadirliyi ilə seçilir.
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XV-XVIII əsrlərə aid daş kitabələr isə dərin maraq do
ğurur. Qəbirüstü abidələrdə öz əksini tapan belə yazılar 
birdaha göstərir ki, Xınalıqda qədim xəttatlıq mədəniyyəti 
də olmuşdur.

Xınalığın ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə kənar həmlələrdən 
qorunması üçün ustalar tərəfindən hazırlanan silahlar bu 
günə gəlib çatıb. Bu eksponatlar içərisində naqanlar, tü
fənglər, müxtəlif ölçülü qılınclar, xəncərlər, nizə ucları 
XV-XVII əsrlərə aid diğər silahlar xüsusi ilə diqqəti cəlb 
edəndir.

Yerli ustaların əl işlərini özündə əks etdirən nümunələr 
və fiqurlar xüsusi ilə qeyd edilməlidir. Belə mahir əl işləri 
üzərində həmin tarixi dövr hadisələrini əks etdirən çox 
incə naxışlar, bəzəklər həkk olunmuşdur.

Xaçmaz rayonu Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşib, 
şimal tərəfdən Rusiya ilə həmsərhəddir və Samur-Dəvəçi 
ovalığının bir hissəsinin tutur. Magistral şose yolu və Bakı- 
Moskva dəmir yolu bu rayonun ərazisində keçir. Rayonun 
iqlimi mülayim isti, yarımsəhra və quru çöl iqlimidir. La
kin rayon ərazisində 20 hektardan artıq sahə başdan-başa 
meşələrlə örtülmüşdür. Burada bir neçə çay, 3 süni göl, 
çoxsaylı, o cümlədən termal və mineral bulaqlar var.

Dağıstanla sərhəddə əvvəllər bir yol olmuşdur. İşğalçı 
skif, alan və hun tayfaları bu yol ilə gedib gəlirmiş. İndiki 
Xaçmaz rayonun ərazisinə gedib çatan xəzəryanı müdafiə 
istehkamı məhz bu məqsədlə tikilmişdir. XVIII əsrin əv
vəllərində qədim şəhər-qalalardan biri -  Xudat (bu sözün 
mənası "Allah vergisi" deməkdir) Quba xanlığının pay
taxtına çevrilmişdir. Xudat şəhəri yaxınlığında yeraltı su 
ehtiyatları xüsusilə çoxdur. 1914-cü ildə buradakı Şollar 
kəndindən Bakıya içməli su kəməri çəkilmişdir.

Rayonun bütün ərazisində neolit və tunc dövrünə aid 
insan məskənlərinin izləri aşkar edilmişdir. Alimlərin fik
rincə, "Xaçmaz" toponimi gəlmə Hunn tayfalarından olan 
Xaçmatak və ya Xaçmat tayfalarının adı ilə bağlıdır.
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Sonradan onlar yerli əhali ilə qaynayıb qarışmışdır. Ma
raqlıdır ki, bu qəbilələrdən biri Xaçmaz rayonunun ərazi
sindən indiki Oğuz rayonuna köçmüş və orada eyni adlı 
Xaçmaz kəndi, daha sonra Xaçmaz qalası yaratmışlar.

Bu regionda təqribən 60-a yaxın tarix və mədəniyyət 
abidəsi salamat qalmışdır. Lakin arxeoloqların fikrincə bu 
cür abidələrin sayı qat-qat çox ol
malıdır, çünki lap qədim vaxtlar
dan bu regionda əhali sıx məs
kunlaşmışdır. Molla Bürhan, Hü- 
lövlu, Qaracıq, Həsənqala kənd
lərinin yaxınlığında tunc dövrü
nə aid insan məskənləri və Kur
qanlar, canaxır və Bostançı kənd
lərinin yaxınlığında orta əsrlərə 
aid insan məkanları aşkar edil
mişdir. Şıxlar kəndindəki Şeyx 
Yusif məscidi (XV əsr) memarlıq- 
məqbərə komplekslərinin yaran
dığı ilk dövrlərə aiddir. Sonradan -  XVI-XVII əsrlərdə bu 
cür komplekslər daha geniş yayılmışdır. Moruqoba, Tağar- 
oba, Uzunoba kəndlərində XIX əsrə aid məscidlər, Qara- 
qurtlu kəndində XV əsrə aid məscid və mədrəsə salamat 
qalmışdır.

Xaçmaz rayonunun inzibati mərkəzi Xaçmaz şəhəridir. 
Onun Bakıdan məsafəsi 157 km, əhalisinin sayı 148.400 
nəfərdir. Burada ənənəvi xalq sənəti növlərindən xalçaçı
lıq daha geniş inkişaf etdiyi üçün yerli liseydə məxsusi 
fakültə açılmışdır. Gənc ustaların incə barmaqları ilə ecaz
kar xalça naxışlarını necə toxumalarına tamaşa etmək 
üçün buraya tez-tez qonaqlar gəlir. Bu xalçaların naxışları 
əsrlər boyu nəsildən-nəslə ötürülərək hələdə qorunub sax
lanılmışdır.

Xaçmaza gələnlər buradakı "Xaçmaz" mehmanxana
sında qala bilərlər. Xaçmaz rayonunun ərazisində ölçü
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lərinə və abadlığına görə respublikada ikinci yeri tutan 
istirahət zonası yerləşir. Xəzərin sahilləri boyunca Muxta- 
dır qəsəbəsindən Nabran qəsəbəsinə və bir qədərdə uzağa 
doğru ərazini tutan bu istirahət zonasında çoxlu turist ba
zaları və pansionatlar yerləşir.

Nabran-Xaçmaz rayonunda Xəzər dənizi sahillərində 
yerləşən kreativ təyinatlı ən böyük regiondur. Bu zonanın 
maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, kiçik bir ərazidə yerlə
şən qumsal çimərlikdən dərhal sonra meşə başlanır. Müx
təlif turist bazaları düşərgələr, pansionatlar, istirahət 
evləri həmin meşədə yerləşir. Onların şəraiti çox müxtə
lifdir -  "Lüks" tipli rahat mehmanxanalardan, bir neçə 
nəfər üçün nəzərdə tutulan abad kotteclərdən başlamış ça
dır şəhərciklərinə qədər geniş seçim imkanı var.

Qusar rayonu. Rayonun əhalisinin sayı 183.500 nəfər, 
rayon mərkəzi - Qusar şəhəri, onun əhalisinin sayı 15.800 
nəfərdir. Dağıstanla həmsərhəd olan Qusar rayonu 
Azərbaycanın şimal-şərqində Xudat dəmir yolu stansiya
sından 35 km məsafədə yerləşir. Rayonun adı "Qusar" 
sözü vaxtilə bu ərazidə yaşamış, sonradan tarixi etnoge- 
nez nəticəsində yox olmuş "Xisar" qəbiləsinin adından ya
ranmışdır. İndi bu rayonda əsasən ləzgi millətinin nüma
yəndələri yaşayır.

Bu diyarın landşaftı meşələrlə örtülü dağların və 
dərələrin bir-birini əvəz etməsi ilə əlamətdardır. Burada 
enliyarpaqlı ağaclar -  vələs, palıd, qayın ağacları daha çox 
yayılmışdır. Çay yataqlarındakı meşələrində əzgil, sumax, 
yemişan, itburnu, yabanı meyvə ağacları, yabanı üzüm, 
müxtəlif növ dərman bitkiləri yetişir. Burada "Alistan Ba
ba Meşəsi" deyilən qayın meşəsi (sahəsi 7 hektar) dövlət 
tərəfindən mühafizə olunur. Qusar rayonunun faunası da 
zəngindir. Burada canavar, ayı, qaban, dağ keçisi, qartal, 
bayquş və digər quşlar və heyvanlar yaşayır. Faunanın ov 
və ov sənaye növlərinin qorunub saxlanması və onların
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baş sayının bərpa edilməsi məqsədi ilə "Qusar" yasaqlığı 
yaradılmışdır (sahəsi 15 min hektar).

Dağ dərələrində gözəl şəlalələr var. Onların ən çox po
pulyar olanları Laza və Şahnabaz şəlalələri turistləri və 
Qafqazm yabanı təbiətinin həvəskarlarım buraya çox cəlb 
edir. Qusar rayonunun dağları və zirvələri alpinistləri cəlb 
edir. Yerli şəlalələr isə son illərdə qış fəslində buzlu dağla
ra dırmaşmağı xoşlayan idmançıların yarış yerinə çevril
mişdir. Laza kəndindən Quba rayonunun Xınalıq kəndinə 
piyada getmək olar. Son vaxtlar piyada turizm həvəskar
ları məhz bu marşruta üstünlük verirlər.

Ekoloji turizm marşrutu üzrə Qusar şəhərindən Laza 
şəlaləsi istiqamətində piyada gedənlər Ənik kəndində 
düşərgə sala bilərlər. Bu kəndin yaxınlığında XIII əsrə aid 
qala divarlarının qalıqları, qədim məscid binası yaxşı və
ziyyətdə qalmışdır. Laza kəndinin yaxınlığında isə "Su
var" istirahət bazasında qalmaq olar.

Qusardan Suduq kəndi istiqamətində marşrutun uzun
luğu 75 km-di. Şah dağın yamaclarında Həzrə kəndində 
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmail Xətainin 
Babası Şeyx Cuneydanin (XVI əsr) məqbərəsinə tamaşa et
mək olar.

Bütün Azərbaycan torpağında olduğu kimi, Qusar tor
pağında da bu xalqın qədim mədəniyyətinin və həyat 
tərzinin sübutlarını görmək olar. Həzrə, Hil, Balaqusar, 
Ənik, Yasab, Köhnə Xudat, Gündüz qala kəndlərində qə
dim məqbərələr, məscidlər, qədim insan məskənlərinin və 
qalaların qalıqları qorunub saxlanmışdır.

Qusar rayonunun inzibati mərkəzi Qusar şəhəri Bakı
dan 183 km məsafədə yerləşir. Böyük rus şairi Lermontov 
vaxtilə bu şəhərdə olmuşdur. İndi burada onun adını daşı
yan muzey yaradılmışdır.

Qusarda xalq sənəti növlərinin ən geniş yayılanı xalça
çılıqdır. Həm ev şəraitində həm də şəhərin mərkəzində 
təşkil edilmiş sexdə toxunan xovsuz Sumax xalçaları daha
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çox məşhurdur. Respublikada ən böyük xalça dəzgahı bu 
sexdə quraşdırılmışdır. Həmin dəzgahda 10 nəfərə qədər 
xalçaçı eyni vaxta işləyə bilər.

Qusara gələnlər Qarabulaq, Qaybulaq, Suvar istirahət 
zonalarında həm gecələmək, həm də yaxşıca nahar etmək 
imkanı əldə edəcəklər.
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LƏNKƏRAN-ASTARA TURİZM 
BÖLGƏSİ

Lənkəran-Astara turizm regionu Xəzər dənizinin 
cənub-şərq sahilində Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, 
Yardımlı, Salyan, Neftçala, Cəlilabad və Biləsuvar inzibati 
rayonlarının ərazisində yerləşir. Lənkəran ovalığı 0,6 min 
kvadrat km sahəni tutur.

Salyan rayonun əha
lisinin sayı 115.600 nəfər, 
rayon mərkəzi -  Salyan 
şəhəri, onun əhalisinin 
sayı 36.100 nəfərdir. Sal
yan rayonu Azərbaycanın 
cənub-şərqində, bənzərsiz 
mədəni-tarixi ənənələri, 
unikal bitki aləmi ilə se
çilən, uzun ömürlü sakinləri, balıq xörəklərinin üstünlük 
təşkil etdiyi özünəməxsus mətbəxi ilə ad çıxarmış ən 
qədim dövrlərdən məskunlaşmış Lənkəran-Astara regio
nunda yerləşir.

Salyan rayonu müəyyən mənada bu regionun qapısıdır -  
respublikanın nəqliyyat arteriyaları, Azərbaycanı onun 
cənub regionları ilə, eləcə də Yaxın Şərq ölkələri ilə əlaqə
ləndirən şose və dəmir yolları bu ərazidə yerləşir.

Çox qədim vaxtlarda burada müxtəlif tayfalar məskən 
salmış, tarixin keşməkeşlərində onlar bir-birini əvəz etmiş 
və Azərbaycan xalqının etnogenezinin komponentlərin
dən birinə çevrilmişlər. Bu qəbilələrdən biri "sal" adlanır
dı. Salyan şəhəri də öz adını bu sözdən almışdır.

Respublikanın əsas çaylarından biri -  Kür çayı Salyan 
rayonunun ərazisindən axır. Rayonun şərq hissəsi isə Xə
zər dənizinin sahillərinə qovuşur. Dənizə və çaya yaxın 
yerləşməsi bu ərazinin sakinlərinin milli mətbəxinin xüsu
siyyətlərini şərtləndirmişdir.

Məsim Abadov

"Şirvan" Milli Dövlət 
Parki burada yerləşir 
(2003-cü ildə eyni adlı 
qoruq yenidən təşkil edi
lərək milli parka çevrilmiş
dir). Qoruq özü 1969-cu 
ildə Şirvan ovalığının (ya
rımsəhra və sulu-bataqlıq 
ekosistemi ilə seçilən əra
zinin) səciyyəvi bitki kompleksinin qorunub saxlanması 
və çoxaldılması məqsədilə təşkil edilmişdir. Burada yerləşən 
"Bəndivan" yasaqlığı 1961-ci ildə salınmışdır. 30 min hektar 
sahəyə malik olan bu yasaqlıq iki inzibati rayonun -  Sal
yan və Qaradağ rayonlarının ərazilərinin bir hissəsini tu
tur. Yasaqlıq ceyranların və su quşlarının mühafizəsi və 
baş sayının bərpa edilməsi məqsədilə təşkil edilmişdir.

Bu diyar arxeologiya və salamat qalmış tarix-memarlıq 
abidələri baxımından da maraq doğurur. XX əsrin 70-80-ci 
illərində burada orta əsrlər dövrünə aid edilən bir sıra ob
yektlər aşkar olunmuşdur.

Vaxtilə buradakı şəhər yerləri inkişaf etmiş ticarət və 
sənətkarlıq mərkəzləri olmuşdur. Buradan çoxsaylı kera
mika, şüşə və daş məmulatlarının tapılması bu fikri təsdiq 
edir, sonradan Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin artma
sı ilə əlaqədar həmin məskənlər su altında qalmışdır. 
"Xəzər Atlantikası" deyilən bu ərazinin elmi cəhətdən öy
rənilməsi üçün V.Kvaçidzenen rəhbərliyi ilə stasionar su
altı arxeologiya ekspedisiyası yaradılmışdır. Həmin ekspe
disiyanın əldə etdiyi tapıntılarla indi Bakıdakı Azərbaycan 
Tarixi Muzeyində tanış olmaq mümkündür.

Bu rayonda tunc dövründən başlamış erkən orta əsrlə- 
rədək zaman kəsiyini əhatə edən bir sıra arxeoloji obyekt
lər də var. Onların arasında Marimli nekropolu, Kürsəngi 
kəndində küp qəbirləri nekropolu, indiki Noxudlu və
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Mahmudabad kəndlərində qədim insan məskənlərinin xa
rabalıqları xüsusi qeyd edilməlidir.

Rayon mərkəzindən 5 km məsafədə Azərbaycanın çox
saylı palçıq vulkanlarından biri Babazanan vulkanı yer
ləşir. Bu vulkandan püskürən palçığın müalicəvi xassəsi 
yerli sakinləri hələ də cəlb edir.

Salyana çatmağa az qalmış Daşgil adlanan ərazidə də
niz sahilinin yaxınlığında daha bir palçıq vulkanı nəzərə 
çarpır. Daşgil yasaqlığı da burada yerləşir. O, su quşları 
ovlamaq, kütüm, sazan və Xəzər dənizində yaşayan digər 
balıq növlərini ovlamaq üçün münasib yerdir.

Salyan rayonunun inzibati mərkəzi olan Salyan şəhəri
nin Bakıdan məsafəsi 126 km-dir. Budlara XIX əsrə aid 
edilən qədim məscid dövlət tərəfindən mühafizə edilən 
memarlıq abidəsidir. Hazırda buraya gələn səyahətçilər və 
turistlər müasir Karvansaranın xidmətlərindən istifadə 
edə bilərlər. Burada yerli qədim Azərbaycan mətbəxinin 
xörəklərini dadmaq mümkündür.

Salyan rayonuna gələnlər Bakı-Salyan yolunun üstün
də, Salyana çatmağa az qalmış, dəniz sahilinin yaxınlığın
da yerləşən "Kaliforniya" motelində də qala bilərlər.

Salyanın özündə nahar etmək üçün "Təndirxana" res
toranına və ya açıq havada fəaliyyət göstərən çoxsaylı 
kafelərdən birinə gedə bilərsiniz.

Biləsuvar rayonun əhalisinin sayı 78.900 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Biləsuvar şəhəri, onun əhalisinin sayı 18.000 nə
fərdir. Biləsuvar rayonu qərbdən İranla həmsərhəddir. Bu
ranın iqlimi yarımsəhra və quru səhra iqlimi olub, yayı 
quraqlıq keçir. İqlim şəraitinin xüsusiyyətləri burada pam
bıqçılığın, taxılçılığın və heyvandarlığın inkişafına şərait 
yaratmışdır. Bir fərziyyəyə görə bu rayonun adı su axtarışı 
ilə bağlıdır -  "Biləsuvar" sözünün mənası "burada su var" de
məkdir. Başqa bir versiya isə ondan ibarətdir ki, bu ad 
səhrada su tapmağı bacaran insanların olması ilə bağlıdır.
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Bu versiyaya görə "Biləsuvar" -  suyun harada olmasmı 
bilən insan deməkdir.

Azərbaycanın bütün ərazisində olduğu kimi Biləsuvar 
rayonunun ərazisi də ən qədim vaxtlardan insan məskəni 
olmuşdur. Bunu rayon ərazisində aşkar edilmiş çoxsaylı 
arxeoloji tapıntılar və memarlıq abidələrinin qalıqları da 
təsdiq edir. Çöl Ağdam, İçəri Ağdam, Torağaylı kimi şə
hər yerləri antik dövrə və erkən orta əsrlərə aiddir. Təəs
süf ki, bu arxeoloji obyektlərin əksəriyyəti hələ tədqiq 
edilməmişdir

Biləsuvar kiçik şəhərdir. O, Bakıdan 182 km məsafədə 
yerləşdir. Buraya gələnlər mehmanxanada və ya qonaq 
evində qala bilərlər. Nahar etmək üçün kababxanalardan 
birinə və ya "Zirvə" klubuna müraciət edə bilərsiniz.

Cəlilabad rayonun 
əhalisinin sayı 177.700 
nəfər, rayon mərkəzi Cə
lilabad şəhəri, onun əha
lisinin sayı 35.700 nəfər
dir. Cəlilabad rayonu Kür- 
Araz ovalığının sərhə
dində yerləşdir. Burada 
iqlim zonaları yağıntıla
rın demək olar ki, mün
təzəm paylandığı mülayim isti iqlimdən başlamış, yayın 
quraqlıq keçməsi ilə səciyyəvi olan yarımsəhra və quru çöl 
iqliminə qədər dəyişir. İncəçay, Bulqarçay, Mişarçay, Göy- 
təpəçay çayları bu rayonun ərazisindən axır. Bu bölgədə 
üzümçülüyün intensiv inkişafı rayonun iqlim və relyef 
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Əvvəllər bu vilayət bütövlükdə 
keçmiş SSRİ üçün müxtəlif növ dənli bitkilərin əsas 
tədarükçüsü idi. İndi həmin ənənələrin dirçəldilməsi isti
qamətində fəal iş aparılır.

Cəlilabad rayonunun ərazisi ov üçün əla yerdir. Təqri
bən 14,7 min hektar sahə meşələrlə örtülüdür. "Zəvvar"
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ovçuluq təsərrüfatında su quşları ovlamaq olar. Rayonun 
faunası canavar, dovşan, porsuq, qaban, tülkü, vəhşi ördək, 
qaz, qartal, turac və digər canlılarla təmsil edilmişdir.

Cəlilabad rayonunun 
inzibati mərkəzi -  Cəli
labad şəhəri Bakıdan 208 
km məsafədə yerləşir. Ar
xeoloqlar bu şəhərin 
kənarında Həmşəhrətə- 
pə adlı qədim şəhər yeri 
aşkar etmiş və orada qa
zıntı işləri aparmışlar.
Qazıntı nəticəsində ene- 
olit dövrünə aid maddi mədəniyyət predmetləri tapılmış
dır. Alimlərin fikrincə erkən zərdüştilik dövründə ari tay
falarından biri -  məşhur maqlar tayfası məhz burada 
yaşamışdır. Maqlar qəbiləsinin nümayəndələri ənənəyə 
görə bu qədim dinin kahinlərinə çevrilir və onun ali ka
hinlər kastasının sıralarına qoşulurdular. Onlar təbabətin 
və zərdüştilik astrologiyasımn sirlərini mənimsəmişdilər. 
Bu insanlar o qədər bacarıqlı idilər ki, zaman keçdikcə 
həmin qəbilənin adı xüsusi ismə çevrilərək "Magiya" 
şəklinə düşmüşdür. Həmşəhrətəpə şəhər yerinin kiçik tə
pəliklərində məişət əşyaları və zərdüştilik dininə görə 
müqəddəs içki sayılan Xaoma hazırlamaq üçün vasitələr 
tapılmışdır.

Rayon ərazisində çox
saylı kurqanlar, şəhər 
yerləri, insan məskənləri 
və nekropollar tapılmış
dır. Onların yaradılma 
dövrü tunc dövründən 
başlamış erkən orta əsr
lər dövrünə qədər zaman 
kəsiyini əhatə edir.
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Şəhər lap əvvəldə Xasili adlanırdı. Sonradan onun adı 
dəyişdirilərək Astaraxanbazar kimi işlədilməyə başladı. 
Şəhərin indiki adı Şərqdə ilk satirik jurnal olan "Molla 
N əsrəddin" jurnalının banisi və əvəzsiz baş redaktoru Cə
lil Məmmədquluzadənin şərəfinə verilmişdir.

Cəlilabadda kiçik bir diyarşünaslıq muzeyi, park, meh
manxana və motel vardır. Şəhərdə nahar etmək istəyənlər 
çoxsaylı kiçik restoran-kababxanalara, yaxud "Yurd" restora
nına gedə bilərlər.

Masallı rayonun əhalisinin sayı 192.300 nəfər, rayon 
m ərkəzi -  Masallı şəhəri, onun əhalisinin sayı 9.400 nə
fərdir. Rayon 1930-cu ildə yaradılmışdır və ərazisi 792 kvad
ra t km-dir. Masallı rayonu bu regionun əsas nəqliyyat ar
teriyası -  Azərbaycan paytaxtından cənuba, İrana doğru 
gedən  magistral yolun üzərində yerləşir. Rayonun sərhəd
lərindən biri Xəzər dənizi sahilləri, digəri Talış dağlarıdır. 
Ərazinin relyefinin müxtəlifliyi -  dağlar və düzənliklər 
(Lənkəran ovalığı), burada iqlimin də xeyli dəyişkən ol
m asını şərtləndirir. Beləki rayonun iqlimi yayda quraqlıq, 
m ülayim  isti havalarla, həmçinin subtropik iqlimə xas 
o lan cizgilərlə əlamətdardır. Rayon ərazisindən axan Vi- 
ləş, Alvadiçay və Tatyan çayları Xəzər dənizinə tökülür.

Masallı rayonu mineral su bulaqları ilə zəngindir. Onla
rın  arasında termal sulu olanlar da var, buz kimi soyuq 
suyu  ilə seçilənlər də. Bəzi bulaqlarm suyunun tərkibində 
çoxlu kükürd və digər mikroelementlər vardır. Rayonun 
mənzərəli dağlıq guşələrinin birində İstisu mineral bulağı 
yerləşir. Bu bulağın suyu müalicəvi xassələrə malikdir. Bu
raya müalicə olunmağa gələnlər də var, elə-belə istirahət 
etm əyə gələnlər də. Termal su şəlaləsi və asma körpü bu 
yerlərə xüsusi gözəllik verir. Çox populyar müalicəvi mine
ral su olan İstisu qablaşdırılaraq ölkənin apteklərində satılır.

Masallı rayonunun inzibati mərkəzi olan Masallı şəhəri 
Bakıdan 230 km aralıda yerləşir. Vaxtilə bu yerlərdə "ma
sal" adlı bir qəbilə yaşayırmış. Xalqın yaddaşında həkk
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olmuş bu ad şəhərin müasir adım şərtləndirmişdir. Masal
lının həndəvərində meşədə kiçik mənzərəli bir göl var. 
Bura həm yerli sakinlərin həm də şəhərin qonaqlarının se
vimli istirahət yeridir.

Masallı şəhərinin ərazisində mövcud tarix-memarlıq 
abidələri XIX əsrdə tikilmiş məscid, qədim hamam, Ərki- 
van qülləsi və diyarşünaslıq muzeyinin binası ilə təmsil 
edilir. Digah və Boradigah kəndlərindəki XVI əsrə aid 
məscidlər, Seyid Sadiq məqbərəsi də maraqlı abidələrdir. 
Ənənəvi xalq sənəti məmulatları (həsir, baş yaylıqları, du
lusçuluq və ağac məmulatları, xalçalar, corablar) Musa- 
küçə, Türkoba, Qəriblər, Kolatan, Sığdaş və başqa kənd
lərdə hazırlanır.

Masallıdan Lənkərana gedən yol boyunca, Xəzər dəni
zinin cənub-qərb sahillərində (Qızılağac körfəzi) Qızılağac 
qoruğu yerləşir. Bu qoruğun ərazisi körfəzin bütün akva
toriyasını, eləcədə yaxınlıqdakı quru sahələrini əhatə edir. 
Qoruq 1929-cu ildə su, bataqlıq və çöl quşlarının mühafizə 
edilməsi və çoxaldılması, köçəri quşların qışlama yeri olan 
su və yarımsəhra təbii komplekslərinin mühafizəsi məqsə
dilə yaradılmışdır. Burada yaşayan 248 növ quş və 54 növ 
balıq arasında Qırmızı kitaba daxil edilmiş növlər də var.

İstisu -  Burada turistlər üçün qalmağa yer daha çoxdur. 
Bura gələn turistlər tərkibində yüksək kükürd olan isti su
dan müalicə əhəmiyyəti kimi istifadə edirlər. Burada Fati- 
meyi Zəhra turizm mərkəzidə yerləşir. Təbii İstisu, dağlar, 
yaşıllıq və s. turistlərin diqqətin cəlb edir. Buradan bir qə
dər aralıda (2-3 km) Şəlalə olan ərazidə modelli pillələr ya
radılaraq, zirvəsinə qədər turistlərin gəzə bilmək imkanı 
yaradılmışdır.

Zirvə -  ailəvi istirahət mərkəzi, isti suda yerləşir. Talış 
dağlarinin ətəyində salınan bu mərkəz, 2-4 nəfərlik, hər 
bir şəraiti olan kotteclərdən, yay və qış restoranlarından, 
gəzinti və istirahət guşələrindən ibarətdir. Ətrafda olan 
bulaqlar, şəlalə və meşə zolaqlan gəzinti üçün füsunkardır.
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Daşdivənd -  turistlər üçün şəraiti və xidməti çox yüksək 
olan bir yerdir. Ərkivan kəndinin yaxınlığında yerləşən bu 
istirahət bazasında Avropa şəhər standartları üzrə təchiz 
olunmuş kotteclər və otel vardır. İçərisində kondisioner, 
vanna, bar, peyk televiziyası olan rahat nömrələr, sauna, 
restoran, bar, konfrans zalı, dövrəsində romantik talvarlar 
düzəldilmiş nohur, balıq ovlamaq imkanları -  bütün bun
lar bazaya gələnlərin xidmətindədir. Son 2-3 ildə Daşdi- 
vənddə bir neçə kotteclər də tikilmişdir. Burada qiymət 
başqa obyektlərə nisbətən bir qədər yüksəkdir

Gölüstü park -  adın
dan göründüyü kimi Ma
sallı gölünün üstündə 
yerləşir. Buradan açılan 
mənzərə, yay dövründə 
10-12 saat canlı musiqi, 
uşaqlar üçün əyləncə yer
ləri, voleybol meydança
sı və s. turistlərin diqqə
tini cəlb edir və marağına 
səbəb olur.

Masallıya gələnlər "Dəmirağac", "Rasim" istirahət zo
nalarında və "Turan" sanatoriyasında qalıb orada da isti
rahət edə bilərlər. Bütün bu sanatoriya və istirahət mər
kəzlərinin hər biri müasir tələblərə cavab verən şəraitə və 
xidmətə malikdirlər. Bu yerlər təkcə yerli turistlərin deyil, 
artıq neçə illərdir ki, əcnəbi turistlərin də sevimli istirahət 
yerinə çevrilmişdir.

Lənkəran rayonunun ərazisi Xəzər dənizinin şərq sahil
lərini və Talış dağlarına qədər olan hissədə bütün Lənkə
ran ovalığını əhatə edir. Xəzər dənizinin buradakı sahil
lərində çoxlu rahat qumlu çimərliklər salınmışdır. Rütubətli 
subtropik iqlim, qışın sərt keçməməsi, quru və qızmar yay 
günləri, yağışlı payız fəsli bu regionun zəngin flora və fau
nasını şərtləndirmişdir. Lənkarançay, Verapvul, Qumbaşı,
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Boladi çayları yazda və payızda əsasən yağış suları hesa
bına daşır, yayda isə sakitləşir və nəzərə çarpacaq dərəcə
də dayazlaşırlar. Buna görə də bu ərazidə kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin suvarılması məqsədilə Xanbulançay su anbarı 
yaradılmışdır.

Lənkəran rayonu Azər
baycanın daha bir mühüm 
kənd təsərrüfatı regionu
dur. Onun özünəməxsus 
iqlim şəraiti burada çay 
naringi, xurma, feyxoa və 
bir neçə limon növü ilə 
təmsil olunan subtropik 
bitkilər becərilməsini şərt
ləndirmişdir. Lənkəranın 
məşhur çayı öz keyfiyyətinə və ətrinə görə klassik Hindis
tan çayından heç də geri qalmır.

Təsadüfi deyildir ki, burada mahir oyma işi ustaları ye
tişir. Axı bu diyar nadir və endemik növlər də daxil ol
maqla unikal ağac növləri ilə zəngindir. Məşhur dəmir- 
ağac, probka ağacı, məxməri qayın ağacı, hirkan şəmşidi, 
ipək akasiya, palıd, evkalipt, bir də Talış dağlarının əsas 
meşə ağacı sayılan enliyarpaq palıd bu meşələrin bir növ 
rəmzidir. Bundan əlavə Lənkəran meşələrində çoxlu yaba
nı meyvə ağacları, dərman otları və kollar bitir. Buna görə 
də təəccüblü deyildir ki, Lənkəran rayonunun ərazisində 
iki qoruq və bir yasaqlıq yaradılmışdır.

"Qızılağac" Qoruğu Xəzər dənizinin cənub-qərb sahil
lərində Qızılağac körfəzi rayonunda yerləşir. Bu qoruğun 
ərazisi böyük Qızılağac körfəzinin bütün akvatoriyasını, 
kiçik Qızılağac körfəzinin şimal hissəsini, eləcədə sahilya
nı zonanın yaxınlıqdakı hissələrini əhatə edir. Qoruq qışla- 
yan və köçəri su, bataqlıq və çöl quşlarının mühafizə edil
məsi və çoxaldılması məqsədilə 1929-cu ildə yaradılmışdır. 
Burada 248 növ quş və 54 növ balıq vardır.
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Ərazisinin sahəsi 21.435 
hektar olan Hirkan Qoru
ğu da bu rayonda yerləşir.
2004-cü ildə həmin qoruq 
Hirkan Milli Parkına çev
rilmişdir. Milli park Asta
ra və Lənkəran rayonları
nın ərazisinin bir hissəsini 
tutur. Kiçik Qızılağac ya
saqlığı (sahəsi 10,7 min hektar) 1978-ci ildə kiçik Qızılağac 
körfəzində qışlayan, köçəri su, bataqlıq və suətrafı sahədə 
yaşayan, o cümlədən nadir və məhv olmaq həddində olan 
quşların mühafizə edilməsi və onların baş sayının bərpa 
olunması məqsədilə yaradılmışdır. Bu yasaqlıq bilavasitə 
Qızılağac qoruğu ilə həmsərhəddir.

Lənkəran rayonunun inzibati mərkəzi Lənkəran 
şəhəridir. Əhalinin sayı 193.700 nəfər, Bakıdan məsafəsi 
268 km-dir. Şəhərin əlverişli coğrafi mövqeyi münbit tor
pağı təbii ehtiyatları həmişə adamları buraya cəlb etmiş
dir. Lənkəran ölkənin cənub-şərqində, Lənkərançay çayı
nın sahilində yerləşir. Belə hesab edirlər ki, şəhər təxminən 
300 il bundan əvvəl elə burada, dənizin yaxınlığında salın
mışdır. Əvvəlcə keşikçi qüllələri ilə təchiz olunmuş qala ti
kilmiş, mayak qurulmuşdur. Şəhərin ilkin adı "Ləngər- 
künan" olmuşdur. Bu sözün mənası lövbərli dayanacaq, 
yəni liman deməkdir.

Lənkərandakı tarixi memarlıq abidələrindən indiyədək 
salamat qalanlar orijinal fasad naxışları ilə diqqəti cəlb 
edən Xan evi, Kiçik qala məscidi, Güldəstə minarəsi və 
qədim Hacı Mirzə hamamıdır. Şəhərdəki tarix muzeyinə 
baş çəksəniz bu diyarın tarixi ilə tanış ola bilərsiniz. Muze
yin özünün binası da memarlıq baxımından çox maraqlı
dır. Şəhərdə dekorativ-tətbiqi sənət emalatxanaları çoxdur. 
Orada çalışanlar ağac, daş və metal üzərində oyma sənəti 
ilə məşğul olur. Lənkəranda fəaliyyət göstərən teatrın ilk
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tamaşası 1850-ci ildə olmuş, həmin tamaşadan əldə edilən 
gəlir isə tam həcmdə yerli yoxsullara paylanmışdır. Şanlı 
sərkərdə -  2 dəfə Sovet İttifaqı Qəhramam general Həzi 
Aslanov da bu şəhərdə doğulmuş və yaşamışdır. İndi 
onun doğulduğu evdə muzey ekspozisiyası açılmışdır.

Lənkəranın ətrafındakı Bola- 
di, Vilvan və Veravul kəndlərin
də ənənəvi xalq sənəti növləri -  
zərgərlik, xalçaçılıq, həsir toxuma 
sənətləri geniş inkişaf etmişdir.
Bəzi mənbələrə görə vaxtilə bü
tün Lənkəran şəhəri qamış bas
mış bataqlıq ərazidə salınmışdır.
Lənkəranın ətrafındakı memarlıq 
və tarix abidələrindən bir qismi 
zəmanəmizə qədər salamat qal
mışdır: Yuxarı Nüvədi kən
dindəki Əbirlər qülləsi, Şıxaka- 
ran kəndindəki Şeyx Zahid qülləsi, Lənkərandan bir qədər 
qərb tərəfdə isə qədim Balabur qalasının xarabaları qal
mışdır. Bu qalanm tikintisində inşaat materiallarının çox 
maraqlı bir qarışığından -  bişmiş qırmızı kərpicdən və çay 
daşından istifadə edilmişdir. Xalq arasında Boz qala de
yilən bu qalada keramikadan hazırlanmış su kəməri boru
ları hələ də salamat qalmışdır. XVIII əsrdə Qara xanın 
hakimiyyət dövründə Lənkəran Talış xanlığının mərkə
zinə çevrilir. Bu vaxtdan etibarən onun mədəni və iqtisadi 
inkişaf dövrü başlanır, sənətkarlıq, xüsusən metal üzərin
də iş tərəqqi edir. Dəmirçilik və zərgərlik, misdən qab- 
qacaq hazırlanması ilə məşğul olan sənətkarlar çoxalır. 
Lənkəran mühüm ticarət mərkəzinə çevrilir. İrandan, 
Mərkəzi Asiyadan, Hindistandan və Rusiyadan gələn 
mallar buradan keçirdi. Şəhərdə geniş infrastruktura ma
lik olan 9 böyük bazar vardır. Bu şəhər özünün əlverişli 
geosiyasi vəziyyətinə və sərvətlərinə görə qonşu xanlıqla
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rın və daha iri dövlətlərin işğalçılıq iştahalarını həmişə qı
cıqlandırırdı. 1795-ci ildə İran şahı Ağaməhəmməd Qaca
rın qoşunları Lənkəranı qarət etdi. 1813-cü ildə isə Rusiya 
bütün Lənkəran xanlığını tutdu və sonralar Türkmənçay 
müqaviləsi bu işğalı bir növ qanuniləşdirdi.

Lənkəran şəhərindən 5-7 km aralıda, dağ ərazisində 
Xavtuni kəndində müalicəvi mənbə bazasında 350-yerlik 
"İstisu" sanatoriyası tikilmişdir. Sanatoriya Talış dağları
nın əhatəsində mənzərəli yerdə salınmış, onurğa sütunu 
və damar xəstəliklərinin müalicəsi üçün nəzərdə tutul
muşdur. Mənbənin kükürd -  hidrogen mineral suları bir 
çox xəstəliklərə müalicəvi təsir göstərir. Yerli sakinlər söy
ləyirlər ki, 1944-1945-ci illərin müharibəsi zamanı müəy
yən xəstələri xərəkdə gətirirdilər, 5-6 gündən sonra, vanna 
qəbul edən xəstələr ayağa qalxıb evlərinə qayıdardılar. 
Ancaq son zamanlar sanatoriya böyük maliyyə çətinlikləri 
ilə qarşılaşır.

Sanatoriyaya olan göndəriş vərəqələri bahalaşıb (20 gün 
müalicə 350$ məbləğindədir). Bura gələnlər, göndəriş və
rəqəsinin 20 %-nı özləri, qalan 80 %-nı isə sosial -  müdafiə 
fondu ödəyir. Lakin sosial-müdafiə fondunun məhdud 
ayırmaları heç də bütün arzu edənlər üçün əlçatandır. 
Buna görə də sanatoriyaya göndəriş vərəqi tələb olunmur 
ki, öz vəsaiti ilə gəlmək istəyənlər üçün açıq olsun. Bu 
səbəbdən birinci dərəcəli "İstisu " sanatoriyası yalnız 30-40 % 
yüklənir. Bundan başqa sanatoriya "Azərkurort" səhəm- 
dar cəmiyyətinə aid olduğu üçün, qida məhsullarının çat
dırılmasına dair yerli sahibkarlarla sərbəst müqavilə bağ
lamaq hüququna malik deyil. Buna görə də sanatoriyada 
qidalanmanın təşkili çox aşağı səviyyədədir, istirahət 
edənlər məcburdurlar ki, öz vəsaitləri hesabına əlavə ola
raq məhsul alıb qidalansınlar. Servis xidməti aşağı səviy
yədədir. Müalicəyə gələn insanların az olması ilə əlaqədar 
olaraq, sanatoriyanın rəhbərliyi xidmətedici personalı ixti
sar etmək məcburiyyətində qalır və əmək haqqı fondunun
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azalması ilə bağlı olaraq qalan işçilər çox az maaş alırlar. 
Əlbəttə ki, belə şəraitdə personaldan yüksək xidmət səviy
yəsini tələb etmək qeyri-mümkündür.

Regionun ən baxımlı yeri, təbiətin ən mənzərəli guşə
sində yerləşən hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan Xanbu- 
lançayıdır. Süni şəkildə yaradılmış gölün yaxınlığında ek
zotik bitkiləri olan park yaradılmışdır, parkın içində gölün 
sahilində mötəbər qonaqlar üçün pansionat inşa edilmiş
dir. Burada Finlandiyanın prezidenti U.Kokkenon və baş
qa yüksək vəzifəli şəxslər istirahət etmişlər.

"Qala-Lətıkəran" Oteli. Oteldə telefon, kondisioner və 
kabel televiziyası ilə təchiz olunmuş 59 nömrə, biznes 
mərkəzi, konfrans zalı, restoran və bar vardır. Servis bank 
xidmətləri, taksi və camaşırxana xidmətlərindən bütün 
sutka ərzində istifadə edə bilərsiniz.

Lənkərana gələnlər "Xanbulançay" qonaq evində də 
qala bilərlər.

Lerik rayonun əhali
sinin sayı 67.400 nəfər, 
rayon mərkəzi -  Lerik 
şəhəri, onun əhalisinin 
sayı 6.900 nəfərdir. Lerik 
ulu tanrının yaratdığı 
şah əsərlərdən biridir.
Təbiət tərəfindən qənir- 
sizliyi bir yana, insan əli
də onun yaxasında yeni-yeni füsunkar ünvanlar yaradıb. 
Lənkəranla Lerik arasındakı 56 kilometrlik məsafə var.

Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən biri olan Lerik ra
yonu Talış dağlarının qoynunda yerləşir. Buranın gözəl 
təbiəti meşənin ətri duyulan dağ havası, bulaqlar, çaylar, 
münbit torpaq bu diyarın sakinlərinin uzunömürlü olma
sını şərtləndirir. Lerikdə yay fəslində havanın temperaturu 
çox nadir hallarda + 25 dərəcəni keçir. Lakin yazda yağışla
rın çox yağması bəzən yollarda gediş-gəlişi çətinləşdirir,
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bəzi kəndlərə gedib gəlmək tamamilə mümkün olmur. Le
rik meşələrinin əlçatmaz guşələrində yaşayan bəbir bu 
gün xüsusi proqramla qorunur.

Burada qaban, tülkü, dovşan, quş (ördək, kəklik) ovla
maq üçün hər cür şərait var. Talış dağlarının ən yüksək 
nöqtələri Kömürgöy (2492 m) və Qızyurdu (2433 m) zirvə
ləridir.

Bu diyarın çox özünəməxsus tarixi var və bu tarix bü
tün Azərbaycanın mürəkkəb tarixinin ən maraqlı məqam
larını özündə əks etdirir. Lerik rayonunun ərazisində bu 
diyarın hələ neolit dövründə məskunlaşmış olmasını sü
but edən çoxsaylı mədəniyyət və tarix abidələri qalmışdır. 
Məsələn, daş dövründən qalmış mağara şəklində düşərgə 
yeri, Mistan dağ kəndinin yaxınlığında dəniz səviyyəsin
dən təqribən 2430 m yüksəklikdə yerləşən qədim Qızyur- 
du məskəni bu qəbildəndir.

Сопи kəndinin yaxınlı
ğındakı Baba Həsən məq
bərəsi, Mondigah kəndində
ki Baba İsa məqbərəsi, Xa
nəgah kəndindəki Xoca 
Seyid məqbərəsi (XIV əsr),
Kekonu kəndinin yaxınlı
ğındakı Pir Yusif məqbə
rəsi, Cəngəmiran kəndinə 
gedən yolun kənarındakı Cabir məqbərəsi (XII-XIV əsrlər) 
və Xəlifə Zəkəriyyə məqbərəsi yerli sakinlər tərəfindən mü
hafizə olunur, həmin məqbərələrin ərazisindəki qədim və 
adi yaşlı ağaclara səcdə edilir. Vaxtilə Aleksandr Düma 
Cəngəmiran kəndində olmuş, sonradan öz əsərlərinin birin
də bu kənddə yaşayan qadınlardan birinin qəhrəmanlıq
larla dolu taleyini poetik şəkildə təsvir etmişdir.

Qız qalası, Oğlan qalası, İç qala, Narınqala -  bu qalalar 
haqqında el arasında maraqlı əfsanələr dolaşır. Amma hər 
bir abidənin tarixinin mükəmməl öyrənilməsi məhz arxeo-
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loqlarm işidir. Lerik qalaları hələ də tədqiqini gözləmək
dədir.

Rayonun ərazisində, xüsusilə də köhnə qəbiristanlıq
larda 30-dan arüq türbə qeydə alınmışdır. Bir məsələ diq
qət çəkir ki, həmişə türbələrin ətrafında nadir kollar və 
ağaclar bitir. Məsələn, dağdağan. Bu ağacın göyərdiyi tor
pağın ətrafı belə müqəddəs sayılır. Leriklilərin böyük ehti
ramla ziyarət etdiyi müqəddəs ünvanlardan biri Babagil 
türbəsidir. Əlbəttə, inanc yeri olan ocaqlar çoxdur: Qoca 
Seyid, Baba Həsən,Yer ocağı və sair. Lüləkəran kəndində 
XIX əsrdə inşa edilmiş orijinal məscid salamat qalmışdır. 
Rayonun bir sıra kəndlərində daşdan düzəldilmiş qoç fi
qurlarının saxlanması da diqqətəlayiq faktdır.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Lerik rayonu uzunömür
lülər diyarı kimi məşhurdur. Məsələn bu rayonun sakini 
Şirəli Müslümov (1812-1975) 163 il fəal həyat tərzi keçirmiş, 
uzunömürlülük üzrə dünya rekordu müəyyən etmişdir. 
Rayonun digər sakini Mahmud Eyvazov (1808-1958) 150 il 
yaşamışdır. Lerikdə bu gün də yaşı bir əsri keçmiş, lakin 
əmək qabiliyyətini itirməmiş onlarca sakin yaşayır.

Rayonda xalq sənəti növlərindən xalçaçılıq, ağacdan 
müxtəlif məişət əşyalarının hazırlanması, eləcə də dulus
çuluq sənəti daha çox inkişaf etmişdir. Buradakı xalça to- 
xuculuğunun məxsusi cəhəti ondan ibarətdir ki, bu xalça
lar ənənəvi şaquli dəzgahlarda deyil, birbaşa döşəmə 
üzərində yerləşən üfüqi dəzgahda toxunur.

Rayonun inzibati mər
kəzi Lerik şəhəridir. Bakı
dan məsafəsi 325 km olan 
Lerik şəhəri Talış dağları
nın ətəyində, məhsuldar 
düzənlik sahədə yerləşir.
Burada tarix-diyarşünaslıq 
muzeyinə getmək, Qara
bağ münaqişəsinin qur
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banlarının xatirəsinə ucaldılmış memoriala baxmaq müm
kündür.

Lerikə gələnlər yerli sakinlərin mənzillərində eləcədə 
Lənkəran - Lerik yolu boyunca yerləşən çoxsaylı istirahət 
zonalarında qala bilərlər. Onların ən populyarları "Şəlalə" 
və "Meşəçi" istirahət zonalarıdır. Lerikin səfalı yerlərində 
yaradılmış "Təbəssüm", "Şahmurad", "Meşəbəyi", "Mir
zə", "Çingiz", "Natiq" və s. istirahət yerlərində yüzlərlə 
turist dincəlir. Bir neçə ildir fəaliyyətə başlayan "Relax" 
turizm və istirahət mərkəzi Şərq və Avropa üslubunda ti
kilmişdir. Bundan respublikamızın sakinləri ilə bərabər, 
dünyanın başqa ölkələrindən gəlmiş insanlar da istifadə 
edirlər.

Yardımlı rayonunun unikal yüksək dağları turistlər 
üçün ekskursiya obyektləri sayılır. Bu rayonlara aparan 
yol çox gözəldir, bu yol gah dərin dərələrdən keçir, gah da 
maili yamaclara qalxır. Yardımlmın ərazisinin 21 min hek
tarı meşə ilə örtülmüşdür. Rayonun şəlaləsi və "Göz narı" 
adlanan çeşməsi yerli adamların və qonaqların ən çox sev
dikləri, dincəldikləri yerlərdir. Bu rayonun sakinləri əsa
sən heyvandarlıqla məşğul olurlar və istehsal etdikləri 
məhsulları çətinliklə realizə edirlər. Turizmin inkişafı bu 
problemi aradan qaldıra bilər.

A stara rayonun əhalisinin sayı 88.500 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Astara şəhəri, onun əhalisinin sayı 14.800 nəfər
dir. Astara rayonu Azərbaycanın cənub-şərqində İranla 
sərhəddə yerləşir. Rayonu ərazisinin bir hissəsini Talış 
dağları qalan hissəsini ovalıq sahə tutur. Bu regionun özü
nəməxsus iqlim şəraiti də bununla bağlıdır.

Meşələrin sahəsi 37.000 hektardır. Mənbəyini Talış dağ
larının zirvələrindən götürən Astara çay və Təngərüd çay
ları Xəzər dənizinə tökülür. Astaranın bitki aləmi zəngin 
və rəngarəngdir. Burada yabanı heyva, əzgil, yemişan, bö
yürtkən, ipək akasiya, həmişəyaşıl iynəyarpaq bitkilər, 
həmçinin lianalar fəsiləsinin nümayəndələri bitir. Çox ağır
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olduğuna görə suda baxan məşhur dəmirağac da burada 
bitir. Qədim zamanlardan yerli sakinlər bu ağacdan toxucu 
dəzgahlan, müasir dövrdə isə toxuculuq sənayesində isti
fadə edilən dəzgahlar üçün müəyyən detallar hazırlayırlar.

Rayonun florası kimi faunası da rəngarəngdir. Astara 
meşələrində cüyür, canavar, çöl pişiyi, maral və digər 
vəhşi heyvanlar sərbəst şəraitdə yaşayırlar. Xəzər dənizi
nin sahillərində isə təmiz, şəffaf sulu çoxlu çimərliklər sa
lınmışdır.

Hirkan Milli parkının bir hissəsi bu rayonun ərazisində 
yerləşir. Bu fakt ekoloji turizm həvəskarlarını Astaraya 
cəlb edir. Rayonun İran sərhədinin yaxınlığında İstisu ad
lanan sahədə müalicəvi mineral su bulaqİarı çoxdur. Bu 
rayonda çayçılıq və tərəvəzçilik geniş inkişaf etmişdir. Sit
rus bitkiləri yetişdirilir.

Rayonun ərazisində çoxsaylı (təqribən 400) tarix və me
marlıq abidəsi vardır. Demək olar ki, hər bir kənddə bu 
diyarda ta qədim dövrdən insan yaşamasını sübut edən 
izlərə rast gəlmək olar. Məsələn, Şindan kəndində bir 
qüllə var. Onu xalq arasında Babək qalası adlandırırlar. 
Nudis kəndindəki qüllə, Pensər kəndindəki Məşədi Abutalıb 
hamamı, Hacı Teymur məscidi və Hacı Cahanbaxış məscidi, Şa- 
hağac kəndindəki məqbərə, Ərçivan kəndindəki Kərbəlayı 
Həmid Abdulla hamamı bu qəbildəndir. Həmin kəndə məş
hur kükürdlü bulaq da var. Bu bulağın suyuna yanmış 
kibriti yaxınlaşdıranda su alışıb yanır. Qapıçı məhəllə kən
dində Qala qalıqları, VII nj 
əsrə aid məqbərə, kar- 
vansara, daş dövrünə və 
tunc dövrünə aid daş 
heykəllər, Sınıyapert, Lo- 
min və Piləkən kəndlərin
də XIII əsrə aid körpü
lərin qalıqları hələ də 
qalmaqdadır.
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Astara rayonunun inzibati mərkəzi Astara şəhəri Bakıdan 
322 km məsafədə yerləşir. Bakı-Tehran magistralında mü
hüm tranzit məntəqə olan Astara bir tərəfdən dənizlə digər 
tərəfdən Talış dağları ilə hüdudlanan kiçik sərhədyanı 
şəhərdir. Şəhərin ətrafında çəltik zəmiləri diqqəti cəlb edir. 
Burada balıqçılıq da geniş inkişaf etmişdir -  heç bir hadisə 
yerli milli mətbəxin xüsusiyyətlərini dəyişə bilməmişdir.

Astaradakı diyarşünaslıq muzeyinin ekspozisiyası ki
fayət qədər zəngindir. Bu muzeydə müxtəlif dövrlərdə 
zərb edilmiş və qədim vaxtlarda bu bölgədə ticarətin tə
şəkkül tapmasını təsdiqləyən qədim sikkələrlə yanaşı, daş
dan yonulmuş insan heykəli də saxlanılır. Bu heykəlin yaşı 
2000 ildən çoxdur. Astaraya gələnlər yerli sakinlərin mən
zillərində qala bilərlər.

İttifaq dağılmamışdan öncə Astara sərhədyanı şəhər 
kimi bağlı idi və bura yalnız buraxılış vərəqi ilə gəlmək 
olardı. Buna görə də şəhərdə turizmi müəssisələri yoxdur. 
Lakin indi hər şey dəyişib. İranla turizm münasibətlər dü
zəlib və bu münasibətlərin geniş turist təbəqəsi üçün isti
fadə edilməsi vaxtı gəlib çatıb. Sərhədyanı kəndlərin əha
lisi tez-tez İranda yaşayan qohumlarının və dostlarının 
görüşünə gedirlər. İrandan da bura qonaqlar gəlirlər. Ar
tıq sərhəd zonasında turist mübadiləsi baş verir. Hələ ki, 
qatarlar və avtonəqliyyatlar maneəsiz yalnız Astaraya qə
dər gedir. Sərhəd çayı üzərində dəmiryolu körpüsünün 
inşasına başlanmışdır. Onun vasitəsilə qatarlar İpək Yolu 
marşrutu üzrə İranın ərazisindən keçərək başqa ölkələrə 
gedəcək. Belə ki, sərhədsiz turizm minilliyinə qədəm qo
yuruq. Bunun üçün subregionun o, cümlədən Astaranın 
infrastrukturunun yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə 
dərhal başlamaq lazımdır. Bu məqsəd üçün həm yerli, 
həm də xarici investorları cəlb etmək daha məqsədə uy
ğun olar. Ancaq hələ ki, bu sahədə Böyük İpək Yolunun 
bərpası və inkişafı barədə yalnız çağrışlar vardır.
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ŞƏKİ-ZAQATALA TURİZM 
BÖLGƏSİ

Şəki-Zaqatala turizm bölgəsi Azərbaycanın şimal -  
qərb hissəsində, Böyük Qafqazın cənub ətəklərində yerləş
mişdir. Şimaldan Dağıstan respublikası (Rusiya Federasi
yası), cənubdan Gürcüstan respublikası ilə həmsərhəddir. 
Buraya Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ ra
yonları daxildir. Bölgə 1,039 milyon hektar sahəni əhatə 
edir ki, bu da Azərbaycanın ümumi sahəsinin 12%-nı təş
kil edir.

Regionda yeddi ov
çuluq təsərrüfatı vardır:
Ulu-düz, Zaqatala, Qax,
Şəki, Qəbələ, İsmayıllı,
Oğuz. Regionun ərazi
sində 4 dövlət qoruğu və 
4 yaşaqlıq mövcuddur.

Qəbələ rayonu Azər
baycanın şimal-qərb his
səsində, Şəki-Zaqatala zonasının ərazisində, Dağıstan və 
Gürcüstan sərhədində yerləşir. Bu region çox qədim tarixə 
malikdir. Hələ neolit dövründə burada insanlar yaşamış
dır. Qəbələ bir müddət Qafqaz Albaniyasının mərkəzi ol
muş, sonra isə Şirvanşahlar dövlətinin və Şəki xanlığının 
tərkibinə daxil olmuşdur. Rayonun ərazisindən Dəmir- 
aparan çayı, Vəndam çayı, Bum çayı, Tikanlı çayı və başqa 
çaylar axır.

Qəbələ rayonu qoz-fındıq və şabalıd bağları ilə ad çı
xarmışdır. Dağ yamaclarında, dəniz səviyyəsindən 1000 m 
yüksəklikdə məşhur şabalıd meşəsi yerləşir. Baharda şa
balıd ağaclarının çiçək açması ecazkar mənzərə yaradır. 
Bu meşədəki ağaclar çox qədimdir. Onların hər birinin 
orta yaşı 500 ildən çoxdur. Bu ağaclardan bəziləri dövlət 
tərəfindən mühafizə olunan təbii abidələr siyahısına daxil
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edilmişdir. Burada ceyran, cüyür, ayı, canavar, dovşan və 
yerli faunanı təmsil edən digər heyvanları ovlamaq olar. 
Respublikanın ən uca zirvəsinə Bazardüzü dağma (dəniz 
səviyyəsindən 4466 metr yüksəklikdə) gedən alpinist marş
rutlarından biri bu rayondan keçir.

Rayonun ərazisində tarix, mədəniyyət və memarlıq 
abidələri çoxdur. Bum kəndindəki məscid (XIX əsr), Əmili 
kəndindəki Alban məbədi (IV əsr), Bayramkoxa kəndindəki 
Ustacan qülləsi (IX əsr), Nic kəndindəki Hacı Qərib məscidi 
və Çotari Alban kilsəsi, Həzrə kəndindəki Şeyx Bədrəddin və 
Şeyx Mənsur türbələri (XV əsr), Şəfili kəndindəki məqbərə 
(XVII əsr), eləcə də Həmzəlli kəndindəki Şixbaba piri (XVI əsr) 
və Komrad dağının zirvəsindəki Komrad piri (sağlığında 
müqəddəs və əməlisaleh hesab edilmiş insanların dəfn 
edildiyi yerə pir deyilir).

Nİc kəndinin yaxınlığındakı Yalovlu dağında arxeoloq
lar qədim insan məskəninin qalıqlarını aşkar etmişlər. Bu
rada tapılmış arxeoloji mədəniyyət nümunələri Azərbay
canın şimal rayonları üçün səciyyəvidir və elmdə "Yalovlu 
təpə mədəniyyəti" adı ilə tanınmışdır. Burada dəmirdən və 
tuncdan hazırlanmış silahlar, qızıl əşyalar, dəyirman daş
ları və başqa nümunələr tapılmışdır. Xalq sənəti növlərin
dən ağac emalı (Vəndam kəndi), dulusçuluq (Qəmərvan 
kəndi), xalçaçılıq (Laza və Bum kəndləri) geniş inkişaf et
mişdir. Bum kəndində yaradılmış Zop-Zopa folklor an
samblı xarici ölkələrdə keçirilən müxtəlif festivallarda 
uğurla çıxış etmişdir. Qəbələ rayonunun Nic kəndində 
udinlər yığcam halda yaşayırlar. Qədim albanların sələfləri 
hesab edilən bu etnik qrup öz əcdadlarının ənənələrini, di
lini, maddi və mənəvi mədəniyyətini bu günədək qoru
yub saxlaya bilmişdir.

Rayonun inzibati mərkəzi olan Qəbələ şəhəri Şahdağın 
ətəklərində yerləşir. Eramızın I əsrinə aid Yunan və Roma 
yazılı mənbələrində (Pliniy) adı çəkilən qədim Kabala 
şəhəri təqribən bizim eradan əvvəl salınmış və 600 ildən
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çox bir müddətdə Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuş
dur. Qədim Qəbələ şəhərinin xarabaları müasir Qəbələnin 
yaxınlığında (ondan 15 km məsafədə) Qaraçay və Covur- 
luçay çaylarının arasmdakı ərazidə yerləşir. Qəbələ şəhəri
nin özündə İmam Baba Türbəsi (XVIII əsr) və Cümə Məscidi 
kimi abidələr qalmışdır. Şəhərdə kiçik bir tarix- 
diyarşünaslıq muzeyi də var. Bu muzeydə rayon ərazisin
də aşkar edilmiş çoxsaylı arxeoloji tapıntılar toplanmışdır.

Qəbələ şəhərinin yaxınlığında "Ay İşığı" istirahət zona
sı yaradılmışdır. "Dağ Turist Bazası" adlanan ekskursiya- 
turizm xidməti meşədə istirahətin, ekskursiyaların, hey
van və balıq ovunun təşkil edilməsi ilə məşğul olur.

"Sahil" istirahət zonası (sahəsi 1,5 hektar) Qəbələ-Bakı 
şose yolundan 5 km aralıda, Nohur gölünün sahilində yer
ləşir. Turistlər şəlalələrin yanma, meşəyə, tarixi abidələrin 
yanına səfər edə bilərlər. Nahar etmək üçün "Xanlar" res
toranına və çoxsaylı kababxanalara gedə bilərsiniz. Vən- 
dam kəndində "Şəlalə" restoranı var. Restoranın bu cür 
adlanması onun dağ yamaclarında, birbaşa şəlalənin üzə
rində yerləşməsini əks etdirir. Lakin bu restoran yalnız 
yay mövsümündə işləyir. Həmzəlli kəndində ləzzətli qoz 
halvası yeyə bilərsiniz. Yerli sakinlər bu halvanın hazır
lanmasının sirrini heç kəsə açmırlar.

Oğuz rayonu ölkəmizin 
Şəki-Zaqatala zonasında Bö
yük Qafqazın cənub yamacla
rında yerləşir. Şimal sərhədi 
Rusiya ilə həmsərhəd, Baş 
Daşağlı, Filfili, Kamervandan 
keçir, Qəbələ-Oğuz nəqliyyat 
yolu cənub sərhədi sayılır.
Bura, dəniz səviyyəsindən 
500-1000 m hündürlüyü olan 
ərazilər daxildir. Yamacları 
sıx meşə bitkiləri ilə örtülü
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dür. Ehtiyat sahəsi 600 km2-dir. Bu rayon o qədər gözəldir 
ki, onu haqlı olaraq, "Azərbaycanın İsveçrəsi" adlandırırlar. 
Rayon ərazisinin yarısından bir qədər azı meşələrlə örtü
lüdür. Burada çoxlu şəlalə, kükürdlü və termal su bulaqla
rı var. Rayonun faunası dovşan, ayı, dağ keçisi, qaban, qır
qovul, kəklik, qaz, həmçinin som və forel balıqları ilə 
təmsil olunmuşdur. Rayon ərazisində müxtəlif meyvələr 
və giləmeyvələr -  qoz, fındıq, alma, armud, zoğal, yemi
şan, gilas, alça, qarağat və moruq yetişir.

İqlimi mülayim istidir, yanvarda orta temperatur 0-1° C 
şaxta, iyulda +22 -  +24° C isti olur. Yağıntıların illik miqda
rı 500-700 mm bərabərdir. Bağ sahəsi kimi Oğuz qəsəbəsi 
çox məşhurdur. Onun ətrafında çoxlu qoz və şabalıd me
şələri, mineral mənbələr və bulaqlar mövcuddur. Sıx palıd -  
vələs meşələri əhəmiyyətli sahələri tuturlar, burada fındıq, 
zoğal, meşə alması, meşə armudu bitir. Bu rayon istirahət 
turizm müəssisələrinin təşkili üçün tövsiyə olunur.

Ənənəvi xalq sənətlərindən xalçaçılıq (Filfilli kəndi), 
metal və ağac üzərində oyma (Baş, Daş, Ağil kəndi) da
vam etdirilir. Buradakı insanlar hələ neolit dövründə otu
raq həyat tərzi keçirirdilər. Bizim eranın əvvəllərində bu 
ərazi Qafqaz Albaniyasının tərkibinə, XVIII əsrdə isə Şəki 
xanlığının tərkibinə daxil olmuşdur. Arxeoloqlar Kərimli 
və Qarabaldir kəndlərinin yaxınlığında qədim insan məs
kənləri aşkar etmişlər. Burada nizələr üçün ucluqlar, tunc 
silah, daşdan hazırlanmış qadın heykəlləri və əsalar tapıl
mışdır.

Rayon ərazisində qədim tarix və memarlıq abidələri 
çoxdur. Xaçmaz kəndi yaxınlığındakı Sarısu çayının üs
tündəki Daşüz körpüsü (XIX əsr), Sincan kəndindəki 
Məscid (XVIII əsr), Kərimli kəndindəki Məqbərə (XV əsr), 
Muxas kəndindəki Üçmərtəbəli Qüllə (XIV əsr), Xaçmaz 
kəndində Qaladağ dağının zirvəsində yerləşən müdafiə 
təyinatlı Qabur Qülləsi (VII-XIV əsrlər) yenə də Qaladağ 
zirvəsinin yaxınlığında yerləşən, lakin içməli su ilə təchiz
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olunan Gavurqala qülləsi (VII əsr), Filfilli çayının yaxınlı
ğında, Qalaçay çayının sahilində yerləşən, çay daşından ti
kilmiş Surxayxan Qülləsi (XVIII əsr) və s.

Rayonun inzibati mərkəzi Oğuz şəhəridir. O ğuz şə
hərinin ərazisində qədim Sinaqoqali (1849-cu il) Y əhudi 
Qəsəbəsi, hazırda yerli diyarşünaslıq muzeyinin yerləş
diyi Alban Məbədi, Azərbaycan ərazisində hazırda fəaliy
yətdə olan ən qədim məktəblərdən biri -  XIX əsrdə tikil
miş məktəb (Padar və Xaçmaz kəndlərində də bu cür 
məktəblər var) yerləşir.

Burada şəhərdən 15-20 km aralıda balıq və heyvan ovu 
üçün münasib yerlər çoxdur. Şəhərdə və kəndlərdə sizi 
müşayiət etmək üçün yerli sakinlərdən bələdçilər tu ta  
bilərsiniz. Oğuza gəlsəniz, ən yaxşısı -  yerli sakinlərin şəx
si evlərində və ya müasir ARFA otelində qalmaqdır. N ahar 
və qəlyanaltı etmək üçün "Soyuq bulaq", "Qaynana", "Şah
dağ", "Qobur", "Kərimli" restoranlarına gedə bilərsiniz.

Şəki rayonu Böyük Qafqaz dağlarının mənzərəli cənub 
yamaclarında yerləşir. Şəkinin həndəvərində erkən orta 
əsrlər memarlığının çoxsaylı abidələri -  qalalar, m üşahidə 
qüllələri, kilsələr, Qafqaz Albaniyası dövrünə aid m əbəd
lərin xarabalıqları qalmışdır. Bideyiz, Baş Küncüt, Orta 
Zəyzid kəndlərindəki abidələr, Kiş kəndində m üqəddəs 
Yelisey tərəfindən ucaldılmış kilsə daha çox maraq doğu
rur. Bu kilsə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ərazisində ən 
qədim xristian tikilisi he
sab edilir. Hazırda həmin 
kilsə bərpa edilmiş və 
muzeyə çevrilmişdir.

Şəki şəhəri Şəki- 
Zaqatala rayonunun əsas 
şəhəridir. Azərbaycanın 
ən qədim və ən gözəl şə
hərlərindən biri olan Şə
kinin bizim eradan əvvəl
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birinci minillikdə salınması güman edilir. Ərəb, türk, gür
cü, rus və avropa yazılı mənbələrində bu şəhərin adı 
çəkilir.

Alimlər belə hesab edirlər ki, bu şəhərin adı bir vaxtlar 
burada yaşamış Sak tayfalarının adından alınmışdır. Şəki 
Böyük ipək Yolu marşrutu üzərində yerləşir. Ptolemey 
Şəki barədə qeydlərində onun adını Niqa kimi yazır. Müa
sir alimlər bu adda şəhəri qədim Nuxa şəhəri ilə eyniləş
dirirlər. Yaşlı sakinlər Şəkini hələ də Nuxa adlandırırlar. 
1772-ci ildə Şəkini sel basanda şəhər sakinləri yaxınlıqdakı 
salamat qalmış Nuxa kəndinə köçmüşdülər. Xristianlığın 
geniş yayıldığı dövrdə Şəki Qafqaz Albaniyasının dini 
mərkəzlərindən biri idi. Ərəb-Xəzər müharibələri dövrün
də (VII-XIX əsrlər) bu şəhər hərbi münaqişə və toqquşma
lar meydanına çevrilmişdir. Ərəb Xilafəti zəifləyəndə bu
rada yaradılmış knyazlıq Şirvanşahlar dövlətinin tərkibinə 
daxil idi.

Elxanilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Şəkidə 
tərəqqi mərhələsi başlandı və şəhər yerli hökmdar Sidi 
Əlinin (Seyid Əlinin) hakimiyyəti altında müstəqil bir 
ərazinin mərkəzinə çevrildi. Teymurun hücumları zamanı 
Sidi Əli işğalçılara ciddi müqavimət göstərmiş sonra isə 
özü başda olmaqla qoşun götürüb o vaxt (1397-1398 illər) 
Əlincə Qalasını qəhrəmancasına müdafiə edən Naxçıvanın 
köməyinə getmişdir.

Məşhur Şəki bazarlarında qızğın alver gedir, burada 
taxıl, üstündə döymə üsulu ilə naxış çəkilmiş qab - qacaq, 
zərgərlərin hazırladığı bəzək əşyaları satılırdı. Şəki ipəyi
nin müxtəlif növləri olur-yumşaq və qeyri-şəffaf, nazik və 
şəffaf, tünd rəngli və ya güləbətin sapla tikilmiş... Bu 
şəhərin sənətkarları Böyük ipək Yolu boyunca ticarətin in
kişafına çox böyük töhfələr vermişlər. Şəki bütün Qafqazın 
ipəkçilik mərkəzi olmuşdur. 1862-ci ildə Nuxa (Şəki) qu
berniyasında 62 min 239 pud ipək istehsal edilmişdir. 1861- 
ci ildə burada ilk ipək əyrici fabrik tikildi. Bu, dünyada ən
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böyük fabriklərdən biri idi. Artıq 1862-ci ildə Londonda 
keçirilən beynəlxalq sərgidə Şəki ipəyi qızıl medala layiq 
görülmüşdü.

Məşhur filosof, yazıçı və maarifçi Mirzə Fətəli Axundov 
Şəkinin fəxridir. Bu şə
hərdə M.F.Axundovun 
və Sabit Rəhmanm ev- 
muzeyləri yaradılmış
dır. Şəki Xan Sarayı xalq 
memarlığı ilə (ağac və 
gəc üzərində oyma) şər
qin saray memarlığı 
ənənələrinin (lakla çə
kilmiş divar rəsmləri) 
əlaqələndirilməsinə aid nadir nümunədir.

XVIII əsrdə tikilmiş Aşağı Karvansaranın və Yuxarı Kar
vansaranın ölçüləri onu göstərir ki, orta əsrlərdə burada 
ticarət çox geniş inkişaf etmişdir.

Şəkinin yaxınlığında, Kiş çayının qərb sahilində qədim 
"Gələrsən-Görərsən" qalasının xarabalıqları qalmışdır. Bu qa
lanın adından məlum olur ki, onun müdafiəçiləri düşməni 
bu qalaya buraxmamaq əzmində olmuş və qalanın məğlub 
edilməzliyinə əmin olmuşlar. Lev Tolstoyun "Hacı Murad" 
povestinin qəhrəmanlarının başına gələn hadisələr bu qala
da cərəyan edir. Aleksandr Düma, Kempfer və N.Rayevski 
Şəkidə olmuşlar. N.Rayevski öz məktublarında yazırdı: 
"Bizim düşərgəmiz yulğun, nar, çinar və başqa ağaclar 
bitən meşədə yerləşir... Nuxa çox gözəl yerdir". 1805-ci ildə 
Şəki xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil oldu və bir xanlıq 
kimi onun mövcudluğuna son qoyuldu. Artıq 1819-cu ildə 
Rusiya çarının fərmanı ilə Nuxa quberniyası yaradılmışdı 
və Şəki çarın komendantı tərəfindən idarə edilirdi.

Bu şəhərdə cəlbedici mədəniyyət obyektləri çoxdur: Sa
bit Rəhman adına Dram teatrı, Dekorativ və Tətbiqi Sənət 
Muzeyi, Rəsm Qalereyası bu cür obyektlərdir.
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Şəkinin sakinləri öz bənzərsiz ənənələrini və qədim 
sənət biliklərini bu gün də qoruyub saxlamışlar. "Kəlağayı" 
deyilən ipək baş örtükləri hətta Orta Asiya ölkələrinə də 
ixrac edilir və orada yerli sənətkarlar tərəfindən ipək 
üzərində naxış salmaq məqsədilə istifadə edilir. Burada 
üzərində Şəkiyə xas olan xüsusi naxışlar çəkilmiş taxta 
sandıqlar da hazırlanır. Yerli zərgərlər tərəfindən hazırla
nan bəzək əşyalarının forması isə qədim dövrlərdən bəri 
az dəyişmişdir. Şəkidə Təkəlduz deyilən tikmə sənəti yük
sək dərəcədə inkişaf etmişdir. Əvvəllər bu işlə əsasən kişi
lər məşğul olurdu. Bundan əlavə, Şəkidə papaqçılıq, musi
qi alətlərinin hazırlanması və Şəbəkə sənəti davam etdirilir. 
Naxışlı taxta şəbəkədən hazırlanan və rəngli şüşə salınan 
bu cür çərçivələr adə
tən qapı və pəncərə 
yerlərində istifadə edi
lir. Azərbaycanda ana
loqu olmayan orijinal 
Şəki mətbəxi də Şəki
nin bənzərsiz mədəniy
yətinə daxildir. Şəki- 
lilərin bişirdiyi qeyri- 
adi şirniyyat (Şəki halvası) düyü unundan yoğurulmuş 
xəmirdən nazik yuxa yayılması və onun doğranıb naxışlı 
şəkildə hörülməsi yolu ilə alınır.

Şəkiyə gələnlər "Şəki-Karvansara" otelində qala bilərlər. 
Eyni vaxtda 75 nəfərə qədər qonaq qəbul etməyə imkan 
verən bu müasir mehmanxana kompleksində 38 nömrə, o 
cümlədən 8 "lüks" nömrə, əyləncə mərkəzi, diskoteka, 
konfrans zalı, kafe, qış və yay restoranları vardır. Burada 
ekskursiyaya və gəzintiyə çıxmaq üçün gid və nəqliyyat 
ximəti imkanı var.

Bundan əlavə, "Şəki" mehmanxanasında və yeni Olimpi
ya Kompleksinin kotteclərində də qala bilərsiz. Bu komp
leks trenajor zalı, böyük və stolüstü tennis oynamaq üçün
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meydançalar, il boyu fəaliyyət göstərən üzgüçülük hovu
zu və komanda idman növləri ilə məşğul olmaq üçün ör
tülü stadionla təchiz olunmuşdur.

Şəkidə nahar etmək istəsəniz "Çələbi xan","Yeddi 
Gözəl", "Səadət", "Qarabağ", "Soyuq Bulaq", "Marxal", "Cən
nət məkan" restoranlarına gedə bilərsiniz.

istəsəniz, Şəkinin özündə deyil, yaxınlıqdakı Kiş 
kəndində -  "Marxal" istirahət zonasında qala bilərsiniz. 
İstirahət zonasının ərazisi 4 hektardır. Buradakı 11 nömrə- 
lik mehmanxana eyni vaxtda 30 nəfərə qədər qonaq qəbul 
etməyə imkan verir. İstirahət zonasında böyük restoran və 
kafe var, buradan ekskursiyalar və meşədə gəzintilər təş
kil etmək olar.

Qax rayonu respublikanın şimal- 
qərbində yerləşir və Gürcüstanla 
həmsərhəddir. Rayonun cənubun
da quru, mərkəzdə mülayim isti və 
subtropik rütubətli iqlim, dağlarda 
soyuq, yağıntıların müntəzəm pay
lanması ilə səciyyəvi olan iqlim 
şəraitinə malikdir. Gördüyümüz 
kimi, burada nisbətən kiçik bir 
ərazidə dörd iqlim zonası vardır.
Qaxda temperaturun dəyişmə həd
di çox böyükdür, dağların zirvəsin
də mənfi 40 dərəcədən Acinohur gölünün yaxınlığında 
müsbət 40 dərəcəyə qədər temperatur müşahidə olunur.

Rayonun ərazisində "İlisu" Dövlət Qoruğu yerləşir 
(sahəsi 9,2 min hektardır). Burada mühafizə olunan əsas 
obyektlər orta dağlıq qurşaqdakı meşələrdir (qoruğun 
ərazisinin 90%). Burada təqribən 300 növ bitki, o cümlə
dən 90 növ oduncaq və kol bitkisi, bir sıra endemik və 
məhv olmaq həddində olan bitki növlərinə rast gəlmək 
mümkündür. Dağ meşələrində ayı, dağ keçisi, canavar, 
qaban, vəhşi pişik və çaqqal yaşayır. Qaniq-Əyriçay vadisi
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rayonunda heyvan və balıq ovu üçün münasib yerlər 
vardır.

Qax rayonunun ərazisində tarixi abidələr çoxdur. Ar
xeoloqların burada aşkar etdiyi kurqanlar hələ tunc döv
ründə bu regionun məskunlaşmış olduğunu sübut edir. 
XVIII əsrdə tikilmiş Ulu Körpü, Sumuq Qalası və onun 
mərkəzində yerləşən məscid əvvəllər ilisu sultanlığının 
paytaxtı ərazisində olmuşdur. Sumuq xalqın yaddaşında 
Şeyx Şamilin məsləkdaşı, yerli sultanların sonuncusu ol
muş Daniyal Bəyin arxasında dayanan qüvvələrdən biri 
kimi qalmışdır. Bu yerlərdə insanlar çox qədim dövrlər
dən məskunlaşmışdır. Arxeoloqlar burada bizim eradan 
əvvəl I əsrə aid küp qəbirləri aşkar etmişlər. İlisuda hün
dürlüyü 10 metrə bərabər olan kvadrat şəkilli Keşikçi Qül
ləsi də salamat qalmışdır (XV əsr). Bu kəndin ətrafında 
çoxsaylı kükürdlü termal bulaqlar vardır.

Tirməçi kəndinin yaxınlığında, qocaman palıd ağacları 
bitən meşədə Şeyx Şamilin naibi (sərkərdəsi) Hacı Muradın 
qəbri var. Onun məzarı üzərində qoyulmuş baş daşında 
ərəb dilində bu sözlər yazılmışdır: "Burada böyük cəfakeş, 
milliyətcə avar olan Hacı Murad Xunzaxski dəfn edilmişdir".

Qum kəndinin yaxınlığında Qafqaz Albaniyası dövrü
nə aid abidələr -  Sirtqala istehkamı (XVIII əsr), Qum Bazili- 
kasinin Xarabaları (V əsr), Dəyirmi Məbəd (VII əsr), Ləkit 
kəndində isə Məbəd Kompleksi (XII əsr) salamat qalmışdır.

Sarıbaş və Cəlayir kəndlərində yerli sənətkar qadınlar 
orijinal naxışlı xalçalar və yun corablar toxuyurlar. Qaxbaş 
kəndində isə yerli sakinlər ev şəraitində şərab istehsal 
edirlər.

Qax rayonunun inzibati mərkəzi -  Qax Şəhəri dəniz sə
viyyəsindən 500 metr yüksəklikdə yerləşir. Qurmuxçay 
adlı dağ çayının sahilində, Böyük Qafqaz dağlanmn ətəklə
rində yerləşən bu şəhərin admm mənası "Qala" deməkdir.

Buraya gələnlər "İlisu" pansionatında qala bilərlər. 
Hərçənd pansionat şəhərin mərkəzində deyil, Kumruxçay
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adlı dağ çayının sa
hilində, rayon mər
kəzindən 10 km 
məsafədə yerləşir. 
Pansionatm rahat 
kottecləri, yüksək 
səviyyədə servis 
xidmətləri təklif 
edilən mehmanxa
na kompleksi var. 

Qaxın özündə 
iki mərtəbəli, kifayət qədər rahatlığı olan mehmanxanada 
qala bilərsiniz. Nahar etmək üçün "Mərkəz" və "Baş 
Qala" restoranlarının xidmətlərindən istifadə etmək olar.

Zaqatala rayonu Böyük Qafqazın yamaclarında, res
publikamızın şimal-qərb bölgəsində yerləşir. Rayon şimal- 
şərq tərəfdən Rusiya ilə həmsərhəddir. Rayonun relyefi 
dağlıq və düzənlik, iqlimi -  dağlarda soyuq və düzənlik
lərdə istidir. Rayonda meşə çoxdur, lakin onlar əsasən 
dağlarda və dağ ətəyi bölgədə yerləşir. Zaqatala rayonun 
florası müxtəlif qiymətli ağac növləri ilə zəngindir -  şaba
lıd, qoz, fındıq, palıd, vələs, qarağac və s. Fauna -  maral, 
dağ keçisi, qaban, ayı, canavar, dovşan, həmçinin çoxlu 
quş növləri -  qırqovul, kəklik, dağ şahini, çalağan, turac, 
dolaşa və bülbül ilə təmsil olunmuşdur.

1929-cu ildə burada, Baş Qafqaz dağlarının cənub ya
maclarında "Zaqatala" Dövlət qoruğu yaradılmışdır. İndi 
sahəsi 23.843 hektar olan bu qoruq dəniz səviyyəsindən 
650-3646 metr yüksəklikdə yerləşir və həm Zaqatala, həm 
də Balakən rayonlarının ərazisini əhatə edir. Qoruğun 
ərazisində turistlərin istirahət etməsi və gecələməsi üçün 
münasib yerlər var. Qas kəndi yaxınlığında qışda bol qar 
yağır.

Zaqatala rayonunda azərbaycanlılarla yanaşı başqa mil
lətlərin etnik qrupların nümayəndələri də yaşayır -  ruslar,
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avarlar, ləzgilər, 
saxuolar, tatarlar, 
ingiloylar -  burada 
təqribən 20-yə ya
xın xalq dinc yana
şı yaşayır.

Rayonun tarixi 
abidələri ən qədim 
vaxtlarda indiyə 
qədər salamat qal
mış kəndlərdə yer
ləşir. Gözbarax və Halal kəndlərində XVIII əsrə aid 
məscidlər, Kebeloba kəndində XIV əsrə aid iki qüllə, Ma- 
zıx kəndində XII əsrə aid qüllə, Yuxarı Çardaxlar kəndin
də V əsrə aid Pəri Qalası, Car kəndində XIV əsrə aid 
Cingəz qülləsi və rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi, Pa
şan kəndində Alban qülləsi (XIII) və Axaxdərə kəndindəki 
Alban qülləsi (XII), rayonun müxtəlif kəndlərində Əliabad 
və Mosul kəndlərində XIX əsrdə tikilmiş məscidlər sala
mat qalmışdır.

Turistlər Zaqatala şəhərindən 6 km şimal-qərbdə yerlə
şən Car kəndinə getməyi çox xoşlayırlar. Bu kənd yerli tə
biətin gözəl guşəsi olmaqdan əlavə, orada məhz bu regio
na xas olan orijinal memarlıq-inşaat və məişət ənənələri 
qorunub saxlanmışdır.

Zaqatala rayonu
nun inzibati mərkəzi 
olan Zaqatala Şəhəri də
niz səviyyəsindən 535 
metr yüksəklikdə Ta- 
laçay çayının sahilində 
yerləşir. Şəhərin əhali
sinin sayı 109.300 nə
fər, Bakıdan məsafəsi 
372 km-dir.
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Bu şəhər özünün iqlim xarakteristikalarma və gözəl tə
biətinə görə əsl kurort adlandırılmağa layiqdir. Burada 15 
hektar sahədə mədəniyyət və istirahət parkı salınmışdır, 
çox maraqlı bir təbii abidə -  800 yaşlı çinar ağacı da bura
da yerləşir.

Şəhərdəki qədim Qala (1830-cu il) 
təkcə qədimliyinə görə deyil, 
həm də ona görə maraqlıdır ki, 
vaxtilə "Potyomkin" zirehli gə
misində qiyam qaldırmış matros
ları buradakı həbsxanaya salmış
dırlar. Gəmidə təşkil edilmiş 
qiyamın iştirakçılarından S.De- 
maşkoya yerli parkda abidə qo
yulmuşdur. Pambıqyığan maşı
nın sükanı arxasına keçmiş ilk 
azərbaycanlı mexanizator qadın 
Sevil Qazıyevanın abidəsi də ma
raqlıdır.

Zaqatala şəhərindəki Tarix-diyarşünaslıq muzeyində 
orta əsrlərə aid əlyazmaların zəngin kolleksiyasının top
lanmışdır. Zaqatalaya yay vaxtı gələnlər Car kəndinin ya
xınlığında meşədə yerləşən "Ləzzət" istirahət zonasının 
kotteclərində, Aşağı Tala kəndindəki "Tala" otelində və 
"Turqut" motelində qala bilərlər.

Şəhərdə nahar etmək üçün "Ləzzət", "Murad", "Gö
rüş", "Turan" və "Tala" restoranlarının xidmətlərindən 
istifadə edə bilərsiniz.

Balakən rayonu Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşir. 
Cənubdan və qərbdən Gürcüstanla, şimaldan Rusiya və 
şərqdən Zaqatala rayonu ilə həmsərhəddir.

Rayonun relyefi təzadlı olması ilə seçilir: burada dağlar 
və düzənliklər bir-birini əvəz edirlər. Düzənlik bölgələrdə 
mülayim isti, qışda quru, dağətəyi sahələrdə isə yağıntıla
rın müntəzəm paylanması ilə seçilən mülayim isti, dağlar
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da isə soyuq rütubətli qış müşahidə olunur (orta illik 
rütubət səviyyəsi 40 %-dən çoxdur).

Burada çoxsaylı dağ çayları, Katex dağının yaxınlığın
da gözəl bir göl var, rayonun şimalında isə ərazi başdan- 
başa meşələrlə örtülmüşdür. Zaqatala qoruğunun ərazisi
nin yarıdan çox hissəsi Balakən rayonunda yerləşir. Bu 
qoruq özünün bitki örtüyünün xarakterinə görə dağlıq - 
meşəlik (67,4%) və dağlıq-çəmənlik hissələrə bölünə bilər. 
Qoruğun florasına mindən çox, o cümlədən nadir bitki 
növləri daxildir (vələs, qızılağac, palıd, qoz, şabalıd, akasi
ya, 30 növdən çox dərman bitkisi). Bu regionun faunası da 
zəngindir. Qara rəngli qafqaz meşə xoruzunun burada ge
niş yayılması xüsusi qeyd edilməlidir.

Rayonun ərazisində tarixi və memarlıq abidələri çox
dur. Arxeoloqlar burada erkən dəmir dövrünə aid çoxlu 
qədim insan məskənləri aşkar etmişlər. Məsələn, Maha- 
mallar kəndindən 2 km aralıda Göbək qayasının yaxınlı
ğındakı Noxo mağarasında erkən dəmir dövrünə aid in
san məskənlərinin izləri qalmışdır. Yenə orada, Mahamallar 
kəndinin yaxınlığında küp qəbirləri (bizim eradan əvvəl 
I-II əsrlər), pir və yaşayış tikililərinin qalıqları (V-VIII 
əsrlər), məscid (XVIII əsr), qüllə (XIX əsr), qala divarları 
salamat qalmışdır.

Qullar kəndində XVIII əsrə aid Yeraltı Su Anbarı və 
Məscid, Tülü kəndində XIV əsrə aid Məqbərə, Hənifə 
kəndində XIV əsrə aid Məbəd, Xalatala kəndində XVI əsrə 
aid Məscid, Hənifə və Mazimçay kəndlərində Alban 
Məbədləri, Qullar kən
dində, Gümbəz çayı
nın sahilində XII əsrə 
aid Pəri Qülləsi, Mək- 
ləkan dağında erkən 
orta əsirlər dövrünə 
aid şəhər yeri qalmış
dır.
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Balakən rayonunun inzibati mərkəzi Balakən Şəhəridir. 
Onun əhalisinin sayı 85.300 nəfər, Bakıdan məsafəsi 394 
km-dir. Şəhərdə XVII-XIX əsrlərə aid, minarəsinin qeyri- 
adi dərəcədə hündür olması ilə maraq doğuran məscid bi
nası salamat qalmışdır.

Rayonun diyarşünaslıq muzeyində bu region üçün 
ənənəvi sənət məmulatları, buranın hələ neolit dövründə 
məskunlaşmış olmasının təsdiq edən arxeoloji tapıntılar, 
diyarın tarixi ilə bağlı hadisələri izləməyə imkan verən 
digər eksponatlar toplanılmışdır. Balakəndə misgərlik, 
şəbəkə (qapı və pəncərələr üçün naxışlı ağac çərçivələr ha
zırlanması), ağac üzərində oyma və dulusçuluq peşələri 
yaxşı inkişaf etmişdir. Azərbaycanda nadir hallarda rast 
gəlinən Təkəlduz tikmə növü də burada qorunub saxlan
mışdır (Təkəlduz -  tünd fonda ipək sapla əlvan fantastik 
naxışlar tikmək sənətinə deyilir).

Balakəndə sahəsi 7,5 hektar olan böyük şəhər parkı 
var. Şəhərdə gəzintidən sonra bu parkda dincəlmək 
mümkündür.

Buraya gələnlər moteldə və mehmanxanada qala bilər
lər, lakin mehmanxana və motel qızdırılmadığı üçün ora
da yalnız yay vaxtı qalmaq məsləhətdir.

Nahar etmək üçün "Katex", "Şabalıdlıq", restoranları
na və açıq səma altında yerləşən çoxsaylı kababxanalara 
gedə bilərsiniz.

по

ŞİRVAN TURİZM 
BÖLGƏSİ

Şirvan turizm bölgəsi Azərbaycanın mərkəzi şərq böl
gələrini əhatə etməklə, Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, 
Göyçay, Ağdaş, Ucar, Zərdab və Kürdəmir rayonlarının 
ərazisini əhatə edir.

Qobustan rayonu ölkəmizin Şirvan adlanan tarixi vi
layətinin inzibati rayonlarından biridir. Şirvan ərazisində 
VIII-XVI əsrlərdə Azərbaycanın ən mühüm dövlət qurum
larından birinin paytaxtı Şamaxı şəhərində yerləşən Şir
vanşahlar dövləti mövcud olmuşdur. Orta əsrlərin Şərq 
tarixində bu ən uzun müddət mövcud olan dövlət olmuşdur.

İndiki Qobustan rayonu Şamaxıdan şərq tərəfdə, Bakı
dan 101 km aralıda yerləşir. Burada ərazinin relyefi -  də
rələr, yarğanlar, qayalar, toponimik şəkildə öz əksini tap
mışdır. Bu yerlərin baharı çox gözəl olur -  lalələr, 
çobanyastığı, qaymaqçiçəyi gül açır.

Rayonun iqlimi əsas etibarı ilə yarımsəhra iqlimidir. 
Burada ən maraqlı və turistlər üçün cəlbedici obyekt şəhə
rin yaxınlığındakı dərədə, Söyünlü kəndində yerləşən Ma
ğara Labirintləridir (Kürələr). Burada xalq arasında "Ağla
yan Qaya" deyilən çox orijinal bir təbii hadisəni müşahidə 
etmək mümkündür. Rəvayətə görə bu qayadan axan "göz 
yaşları" əsgər oğlanları həlak olmuş ananın göz yaşlarıdır. 
Mağaralar orta əsrlərdə Azərbaycanda tayfa müharibələri 
və yadelli işğalçıların basqınları baş verərkən, süni yolla 
genişləndirilmiş və yaşayış üçün uyğunlaşdırılmış təbii 
qalereyalar sistemidir.

Qobustan rayonunun inzibati mərkəzi olan Mərəzə 
şəhəri, rayonun əsas magistral yolunun yaxınlığında, Mə
rəzə yaylasında yerləşir. Bir rəvayətə görə bu şəhərin adı 
("mərəz") nüfuzlu şəxslərdən birinin sevimli arvadı bura
da məskənləşərək sağaldığına görə bu hadisədən sonra 
belə adlandırılmışdır. Bu rəvayətin həqiqət olub olmadığını
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heç kəs bilmir, lakin Mərəzə yaxınlığında bir mineral su 
bulaği var. Onun suyu şor və acı olmasına baxmayaraq 
müəyyən mədə bağırsaq xəstəlikləirini sağaldır.

Məşhur Şix Düzü kur
qanları, b.e.ə. I-VIII əsrlərə 
aid olan, indiki Dağ Kolani 
kəndinin qədim ticarət yol
larında yerləşmiş qədim in
san məskənlərinin qalıqları, 
şəhərin ətrafındakı Diri Baba 
türbəsi (XV əsr); şəhərin lap 
mərkəzində yerləşən Şah 
Abbas Karvansarasının qalıq
ları göstərir ki, bu yerlərdə 
ən qədim dövrlərdə insan 
məskənləri olmuşdur.

Burada lap qədimdən xal
ça toxumaqla məşğul olur
dular. Yerli "Мғгәгә", "Çu- 
xanli", "Çemcemli" xalçalarının naxışları butun dünyada 
məşhurdur. "Nabur" xalçalarını isə eyni adlı kənddə hələ 
də əl ilə toxuyurlar.

Mərəzə kiçik şəhərdir. Burada mehmanxana yoxdur. 
Ona görə də burada yaşamaq üçün otaq və ya xüsusi ev 
kirayələmək olar. Sizin arzunuzdan aslı olaraq ev sahibləri 
xörək bişirmək qayğılarını da öz üzərlərinə götürə bilərlər.

Şamaxi rayonu -  Azərbaycanının tarixi vilayəti, keçmiş 
Şirvanşahlar dövlətinin yerləşdiyi qədim Şirvanin mərkə
zidir. O, Böyük Qafqazm cənub-şərq yamaclarında yerləşir. 
Rayonun əsas hissəsinin iqlimi mülayim isti, yayda isə quru 
iqlimdir. Landşaft dəyişkəndir. Hündürlükləri 1000-2000 m 
olan Böyük Qafqazın dağətəklərini əhatə edir. Dağ yamac
ları sıx yarpaqlı meşələrlə örtülüdür. İqlimi mülayim-isti, 
yanvarda orta temperatur 24° C şaxta, iyulda 18-20° C isti 
olur. Yağıntıların illik miqdarı 800-1000 mm təşkil edir.
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Qar örtüyü davamlı və uzun müddətlidir, bu baxımdan 
da burada qış turizm növlərini təşkil etmək mümkündür. 
Burada mineral sular mənbələri mövcuddur: Həftəsiab, 
Koleyburqut, Namazgah, Kəndoba və b.

Burada çölləri dağətəyi çəmən, daha sonra meşələr 
əvəz edir. Dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca payız da
ha sərin olur, qışda qar bir o qədər çox qalır. Lakin 
bütövlükdə rayonun iqlimi mülayim, torpaqları münbit, 
flora və faunası zəngindir. Burada cüyür, qaban, çöl pişiyi, 
tülkü, canavar, ayı, çoxlu quş növləri yaşayır. Vələs, qayın, 
palıd kimi enliyarpaq ağaclar bitən meşələr, baharda al 
qırmızı lalələrə bürünən göy çəmənlər göz oxşayır. Rayo
nun ərazisində 50 növdən çox dərman bitkisi yetişir. Ku
rort komplekslərinin yaradılması üçün ilkin yerlər - Şama
xı şəhərindən 3 km aralıda yerləşən, 900-1000 m hündürlükdə 
olan Çuxuryurd əlverişli iqlimin attraktiv dağ landşafları- 
mn və mineral suların bir ahəng təşkil etməsi, Çuxuryur- 
du iqlim -  balneo- 
loji kurort saymağa 
imkan verir. Bura
da dayaq hərəkət 
aparatı və sinir sis
temi xəstəlikləri 
müalicə oluna bi
lər. Şamaxı yayla
sında yerləşən, Pir- 
qulunun orta dağlıq 
ərazisi sıx çəmən bitkiləri ilə örtülüdür. Burada çoxlu bu
laqlar yerləşir. Davamlı qar örtüyü 3-4 ay davam edir, bu 
da dağ xizək idmanı ilə məşğul olmağa şərait yaradır. Bu 
bölgəyə əsasən Bakı sakinləri, xüsusi ilə də gənclər çox 
gəlirlər. Beləliklə, bölgə turizm və istirahət, xüsusi ilə də 
qış turizm növlərinin inkişafı üçün istifadə oluna bilər. 
Burada, Pirsaatçay çayının sağ sahilində yerləşən Çuxur
yurd qəsəbəsində, əslən Rusiyadan olan malakanlar yaşayır.
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Onların hazırladığı dadlı günəbaxan yağı, turşuya qoyul
muş tərəvəz, Respublika paytaxtına satmağa apardıqları 
dağ balı, tərəvəz və meyvələr çox məşhurdur.

Çuxurdyurd və Şamaxı arasında dərin meşədə, dağlar
da yerləşən "Dədə Yurd" pansionatı bu zonada orjinal tu
rizm mərkəzi sayılır. Bu pansionatm orijinallığı ondan 
ibarətdir ki, turistlərin yaşama tərzində bizim əcdadla
rımızın -  albanların həyat tərzindən seçilmiş məqamlar 
saxlanılır. Turistlər alaçıqlarda (yurtlarda, çadırlarda) ya
şayırlar, ancaq müasir sivilizasiyanın elementləri də möv
cuddur: televizor, telefon, qaynar su, vanna otağı və s.

Şamaxı rayonu Azərbaycanın ən iri üzümçülük mərkə
zidir. Şamaxı şərabları təkcə yerli bazarda populyar ol
maqla yanaşı, mütəmadi olaraq beynəlxalq sərgilərdə me
dal və diplomlara layiq görülmüşdür.

Bu region Azərbaycan paytaxtının sakinlərinin və id
man turizmi həvəskarlarının populyar istirahət yeridir. Pi
yada səfərə çıxmağı xoşlayanlar buradan Quba və Ismayil- 
li şəhərlərinə ekskursiyaya gedirlər. Ekoloji turistlər və adi 
səyahət həvəskarları Cəngi meşəsinə getməyə çalışırlar. 
Burada yabanı alma, armud, alça ağacları bitir, meşənin 
kənarında, dərənin yaxınlığında isə yerdən kükürdlü su 
bulaqları çıxır. Dağ kəndlərində məşhur "Şirvan", "Şama- 
xi", "israfil" və "Ərciman" xalçaları toxunur.

Şamaxı rayonunda görməli yerlər çoxdur.. Qirxbulaq 
adlanan ərazidə çoxlu içməli su bulaqları vardır. Məlhəm 
kəndinin yaxınlığında özünün şəfalı xassələri ilə ad çıxar
mış məşhur mağara yerləşir. Şərqdə çox məşhur olan şair 
Əfzələddin Xaqani XII əsrdə bu kənddə anadan olmuşdur. 
Ümumiyyətlə bu diyar özünün şairləri, filosoflar, memar
ları ilə məşhurlaşmışdır. Seyid Əzim Şirvani, İmadəddin 
Nəsimi, Mirzə Ələkbər Sabir, Haci Zeynalabdin Şirvani, 
Məhəmməd Şirvani, Əzim Əzimzadə, Abbas Səhhət, Hə
mədi Şirvani, Fələki Şirvani -  bu diyarın övladlarıdır (on
ların adlarında "Şirvanı" sözünün tez-tez təkrarlanması
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Şərqdə qədimdən mövcud olmuş bir ənənə ilə bağlıdır. 
Adətən, insan məşhurlaşandan sonra qəbul etdiyi soy 
adında onun anadan olduğu yerin adı əks etdirilir).

Pirqulu qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən Nəsirəddin 
Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR) dəniz 
səthindən 1400 metr yüksəklikdədir. Keçmiş SSRİ-də ən 
böyük teleskoplardan biri məhz burada quraşdırılmışdır. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ilk prezidentlə
rindən biri -  Azərbaycanda neft kimyasının əsasını qoy
muş akademik Yusif Məmmədəliyev vaxtıilə bu rəsədxa
nanın təşkil edilməsi üçün çox iş görmüşdür. ŞAR 
ərazisində indi çalışan alimlərin təşəbbüsü ilə, Y.Məmmə
dəliyevin minnətdarlıq əlaməti olaraq burada onun hey
kəli ucaldılmışdır. Bakı məktəbliləri isə Tusi adma ŞAR-a 
gedib oradakı böyük teleskopa baxmaq üçün nə vaxt eks
kursiyaya gedəcəklərini həmişə səbirsizliklə gözləyirlər. 
Qışda adətən qar görməyən Bakı sakinləri buraya gəlməyə 
daha çox can atırlar: axı Pirquluda qar yerdə uzun müddət 
qalır, deməli buraya gələndə qartopu oynamaq da olar. 
Yayda isə yerli sakinlər qonaqların arzusu ilə onları at 
belində gəzintiyə çıxarırlar.

Rayonun tarixi abidələri: Cümə Məscidi (VIII-X əsrlər); 
Pirmərdəkan türbəsi (X1II-XIV əsrlər); Şahxəndan türbəsi 
(XVII əsr); 7 türbədən ibarət olan Yeddi Gümbəz Komp
leksi (XVIII əsr); eyni adlı dağ kəndinin yaxınlığında 
yerləşən əfsanəvi Qalayi-Buqurt Qalasinin qaliqlari (XII-XVI 
əsrlər) sanki sal qayaya yapışmışdır. Gülüstan Qalasinda 
(VIII-XV əsrlər) Şirvanşah Şahrux İran qoşunlarının hücu
munu mərdliklə dəf etmişdir. Qalanın içində Şirvanşahın 
sarayı və unikal su təchizatı sistemi salamat qalmışdır. Bu
radakı gizli su kəməri müdafiə istehkamlarını su ilə təchiz 
edirmiş. Suyu saxlamaq üçün nəzərdə tutulan daş çarho
vuzlar və su qülləsi də salamat qalmışdır. Rayonun ərazi
sində yerləşən Pirqulu qoruğu 1968-ci ildə yaradılmışdır. 
Üç hissədən ibarət olub ümumi sahəsi 1521 hektar olan bu
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qoruğun ərazisinin 1362 hektarı dəniz səviyyəsindən 
800-2000 metr yüksəklikdə yerləşən meşələrdir. Qoruğun 
florasına 45 növ nadir və endemik bitki daxildir, onların 
çoxunun adı Qırmızı kitaba daxil edilmişdir.

Rayonun inzibati mərkəzi Şamaxi Şəhəridir. Şamaxının 
əhalisinin sayı 83 min nəfər, Bakıdan məsafəsi 120 km-di.

Qədim dövrlərdə "Şarvan", "Əşşəmax", "Şirvan", "Şax- 
max" adlanmış indiki Şamaxı şəhəri vaxtı ilə Şirvanın -  Şir
vanşahlar dövlətinin paytaxtı olmuşdur. VIII əsrdə Abba
silər sülaləsi zəifləyəndən sonra yaranmış bir neçə kiçik 
dövlətdən biri də Şirvanşahlar dövləti idi. Bu şəhərin şanlı, 
lakin faciəli taleyi var -  o, dəfələrlə dağıdılmışdır. Bu da
ğıntılar təkcə işğalçıların basqınları ilə deyil həm də 
zəlzələlərlə bağlı olmuşdur, çünki bura yüksək sesmik 
ərazidir. 1191-ci ildə Atabəy Eldəgəzlər sülaləsindən olan 
Qızıl Arslan bu şəhəri ələ keçirib onu viran edəndə Şirvan
şah I Axsitan öz paytaxtını müvəqqəti olaraq Bakıya köçür
müşdür. 1501 - ci ildə isə Şah İsmayıl Səfəvi həm Şamaxını, 
həm də Bakmı tutdu. 37 ildən sonra Şirvanşahlar dövləti
nin mövcudluğuna son qoyuldu və Təhmasib Səfəvi Səfə- 
vilər dövlətini yaratdı. Sonrakı dövrlərdə Səfəvilərlə Os
manlı türkləri arasında gedən müharibələrdə Şamaxı dəfələrlə 
dağıdılmışdır. Belə vaxtlarda İnsanların həlak olması ilə 
yanaşı memarlıq abidələri və kitablar da məhv edilirdi...

Lakin şamaxılılar həmişə özlərində qüvvə tapıb şəhəri 
bərpa etmiş, öz güzəranlarını qaydaya salmışlar. Vaxtilə 
Azərbaycana səyahətə gəlmiş Aleksandr Duma Şamaxı 
barədə yazmışdır ki, bu şəhərin sakinləri sabaha sağ çıxıb- 
çıxmayacaqlarını heç vaxt bilmirlər. Hazırda Şamaxmın 
ətrafında çoxlu qədim abidələr qalmışdır.

Şamaxının mərkəzində "sovet tipli" köhnə mehmanxa
na qonaqlara öz xidmətlərini təklif edir. Burada "Magic 
World" adlı abad və cəlbedici istirahət zonası da var.

Pirqulu qəsəbəsində "Fortuna" adlı istirahət zonasının 
rahat kottecləri yerləşir. Bu kotteclərdə hər cür zəruri məi
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şət rahatlıqları yaradılmışdır, peyk televiziyası da işləyir. 
Kompleks rəsədxananın lap yaxınlığında yerləşir. Burada
kı restoranda geniş çeşiddə yeməklər təklif edilir. Resto
randan əlavə bar, rəqs meydançası da fəaliyyət göstərir, 
arzu edənlər üçün at ilə ekskursiyalar təşkil edilir.

Restoranlar: "Şirvangöl" (İsmayilli və Ağsu rayonları
na gedən yolun kənarındakı süni gölün sahilində yerləşir); 
"Zümrüd" və "Qaya" restoranlarından baxanda Gülüstan 
qalasına gözəl bir mənzərə açılır.

Ağsu rayonu Şamaxıdan 37 km aralı, Axsu çayının 
sahilində yerləşir. Azərbaycanda "Ağsu" adlı çay çoxdur. 
Bu çaylar öz mənbəyini qarlı dağlardan götürür, buna 
görə də "təmiz su, şəffaf su" mənasını verən "Ağsu" sözü 
ilə adlanır.

Ağsuya gedən yol Ağsu aşırımından keçir. Uzunluğu 
14 km olan bu aşırımın ən uca nöqtəsi dəniz səviyyəsin
dən 900 metr yüksəklikdə yerləşir. Aydın havada buradan 
Şirvan vadisinin gözəl mənzərəsi açılır.

Ağsu şəhərinin görməli yerləri sırasmda tarix muzeyi, 
yeni tikilmiş məscid, 20 yanvar şəhidlərinin xatirə memori
alı və orjinal üslubda tikilmiş vergi idarəsinin binasını gös
tərə bilərik. Vaxtilə Ağsudan 4 km aralıda Yeni Şamaxı adlı 
yaşayış yeri mövcud olmuşdur. 1734-cü ildə Nadir şah Şa
maxını yerlə-yeksan edəndən sonra salamat qalmış əhalinin 
həmin yerə köçürülməsini əmr etmişdir. Bu həmən şəhərin 
xarabalıqlarını indi də "xaraba şəhər" adlandmrlar.

Ağsu şəhərindən 3 km aralıda yerləşən Seyx Dursun 
məqbərəsi 1382-ci ildə tikilmişdir. 1457-ci ildə ucaldılmış 
Şeyx Mezid məqbərəsinin fasadı və interyeri isə müxtəlif 
rəngli kaşıdan istifadə edilmişdir. Şəhərdən bir qədər 
cənubda "Ağ Günbəz" məqbərəsi, şərqdə isə XVIII əsrə 
aid tikililərin xarabalıqları, Gürcüvan kəndində Qız Qalası 
maraqlı abidələrdir.

Rayonda toxunan "Bico", "Qaşed", "Pirhəsənli" xalça
ları çox məşhurdur.
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Göyçay rayonu Azərbaycan Respublikasinin mərkəzin
də, Şirvan düzünün şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağları
nın ətəklərində yerləşir. Rayonun ərazisi iki hissəyə, dağ
lıq və düzənliyə ayrılır. Rayonun ərazisindən Göyçay çayı 
və Yuxarı Şirvan kanalı axır. Rayonun bəzəyi sayılan 199 
çinar ağacı hökumət qərarı ilə qorunur. Hər birinin yaşı 
170 ildən çox olan bu ağacların diametri 110 sm, hündür
lüyü 25 metrdən hündürdür. Cəyirli kəndində yaşı 400 il
dən çox olan 2 çinar ağacı var. Onların diametri 200 sm, 
hündürlüyü 35 metrdir. Bığır kəndində yaşı 520 il, diamet
ri 180 sm, hündürlüyü 20 metr olan palıd ağacının çox 
əzəmətli görünüşü var.

Ərəbcəyirli, Qarabağlar və İncə kəndlərinin yaxınlığın
da b.e.ə. II əsrdə yaşamış insanların məskənləri aşkar edil
mişdir. Rayon mərkəzindən 9 km aralıda yerləşən Ərəbcə
yirli kəndində XII-XIV əsrlərə aid Surxay qülləsi, Alpoud 
kəndində XIX əsrə aid Hacı Cəlil məscidi, XIX əsrdə tikil
miş "Yeraltı hamam" abidə kompleksi sənətkarlıq baxı
mından başqa abidələrdən seçilir. Hamamın çirkab suları
nın hansı yolla hara axıdıldığı hələ də sirr olaraq qalır.

İsmayilli rayonu 
ərazisində Azərbay
canda mövcud olan 8 
iqlim zonasından üçü
nə rast gəlirik. Buranın 
qış fəsli quru, mülayim 
keçir, düzənliklərdə 
havalar isti, yağıntılar 
müntəzəm olur, dağ
larda isə qış soyuq və 
rütubətli keçir. Rayonun əsas relyefi dağlardan ibarətdir. 
Buranın çox gözəl təbiəti var. Meşəli dağlar, qayalar, çay
lar (Girdman, Ax-Ox, Göyçay), şəlalələr (Qalaciq -  hün
dürlüyü 50 metr, Çayqovuşan -  hündürlüyü 30 metr, İsti
su -  hündürlüyü 25 metr, Mədrəsə -  hündürlüyü 25 metr).
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Babadağin yamaclarında dəniz səviyyəsindən 3500 metr 
yüksəklikdə 3 təbii göl, Kürdmaşi və Aşiqbayramli kənd
lərinin yaxınlığında düzəldilmiş üç süni göl çox mənzərəli 
olmaqla bərabər, həm də balıq ovu üçün münasib yerlərdir.

Rayonun ərazisində yerləşən "İsmayilli" qoruğu 1981-ci 
ildə yaradılmışdır. Sahəsi 5778 hektar olan bu qoruq iki 
hissədən ibarətdir -  Topçu və Qalacıq. Onların bir-birin
dən məsafəsi 1 km-dir. Qoruğun meşələri 5021 hektar, su
balp çəmənlikləri 227 hektar yer tutur. Burada 40 növdən 
çox oduncaq və kol bitğisi, 170 növ onurğalı heyvana rast 
gəlmək olar -  maral, dağ keçisi, qaban, ayı, canavar, tülkü, 
dovşan və s.

Bu rayonun adı rus ədəbiyyatının tarixinə düşmüşdür: 
M.Y.Lermontov İsmayıllının Tircan kəndində olarkən ora
da Aşıq Qərib haqqında aşıq Orucdan və aşıq Ləzgi Əh
məddən eşitdiyi dastan əsasında özünün "Aşıq Qərib" po
emasını yazmışdır.

Qədim dövrlərdən başlayaraq, bu rayonun ərazisində 
azərbaycanlılarla yanaşı başqa xaİqların və etnik qrupların 
nümayəndələri -  İəzgilər, yəhudilər, ruslar (İvanovka kən
dində yaşayan malakanlar), lahıclar (iran dilli tayfa), ha- 
pıtlar (qədim albanların varisləri) da məskunlaşmışdır.

İsmayıllı rayonunda qədim xəlq sənətlərinin və tətbiqi 
sənətin ənənələri qorunub saxlanılmışdır. Burada xalçaçı
lıq (Qalaciq və Təzəkənd kəndləri), misdən hazırlanmış 
üzərində döymə naxışlar açılan qab və silah, dabbaqlıq, 
dəmirçilik, ağac və metal üzərində oyma (bu peşələr Lahic 
kəndində daha geniş yayılmışdır, bu kəndin mərkəzi kü
çəsində çoxlu dükan və emalatxanalar), Basqal kəndində 
qadınlar üçün "Kəlağayi" adlanan milli baş örtükləri ha
zırlanır. İpək parçadan hazırlanan kəlağayının naxışları 
basma üsulu ilə həkk edilir.

Lahic və Basqal kəndlərində tarix-mədəniyyət qoruqla
rı yaradılmışdır. Buradakı abidələrin çoxu dövlət tərəfin
dən mühafizə olunur. Bədoy Zevero məscidi (1791-ci il), 
Ağali Məscidi, Zevero Bulaği, Məscid və Hamam (XVIII əsr).
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Digər abidələr: Xanəgah kəndindəki Qiz Qalasi (XVII 
əsr), Sulut kəndindəki Fitdağ Qülləsi (XVIII əsr) və bir sıra 
digər arxeoloji obyektlər. Maraqlıdır ki, yerli sakinlər Fit
dağ qülləsini Makedonyalı İsgəndər haqqında bir rəvayət
lə bağlayırlar. Deyilənə görə, Makedonyalı İsgəndər özü 
burada düşərgə salmış, onun carçıları isə dağın zirvəsinə 
qalxıb oradan qızıl şeypurlarla bir-birinə xəbər çatdırmış
lar. Ona görə də həmin qülləyə Fitdağ qülləsi deyilir.

Qafqaz Albaniyasının hökmdarlarından biri olmuş Ca
vanşir (VII əsr) isə, rəvayətə görə, Girdiman çayının sol 
sahilindəki başqa bir dağın zirvəsində Talistan kəndinin 
yaxınlığındakı qalada yaşamışdır. Sulut kəndində Qirxo- 
taq qalasi, Haram qülləsi, Xirəki müdafiə səddi və Cümə 
Məscidi də salamat qalmışdır.

İsmayıllı rayonunun inzibati mərkəzi İsmayilli şəhəri
dir. Şəhərin əhalisinin sayı 74.100 nəfər, Bakıdan məsafəsi 
185 km-dir. Buraya gələnlər "Talistan" motelində yaxud 
"Qız Qalası" istirahət zonasında qala bilər. Nahar etmək 
üçün "Gülüstan" və "Bədo" restoranlarına, eləcə də əsas 
nəqliyyat magistralı boyunca yerləşən çoxsaylı kafe və ka
babxanalara getmək olar.

Kürdəmir rayonunda əhalinin sayı 96.400 nəfərdir. 
Kürdəmir rayonunun inzibati mərkəzi Kürdəmir şəhəri 
Kür çayının sol sahilində, Bakidan 189 km məsafədə yer
ləşir. Əhalisinin sayı 17.800 nəfərdir

Kürdəmir rayonu Azərbaycanın tarixi vilayəti olan Şir
vanda, Bakıdan şimal-qərb istiqamətində yerləşir. Bu bərə
kətli, gözəl diyar turizm və istirahət üçün çox cəlbedicidir, 
iqlimi subtropik olmaqla, yay fəsli çox isti keçir.

Kürdəmirdə yay isti və quraqlıq keçir. İqlimi çöl iqlimi 
sayılır. Rayonun heyvanat aləmi rəngarəgdir -  burada qa
ban, canavar, tülkü, çaqqal, qırqovul, turac, vəhşi ördək və 
qaz yaşayır. Bu diyarın üzüm bağları çox məşhurdur. Ən 
məşhur üzüm növü isə "Şirvanşahı" adlanır. Rayon mər
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kəzindən 25 km məsafədə yerləşən Mollakənd kəndində 
Carlı deyilən ərazidə çıxan radonlu su bazasında qurulan 
"Şəfqət" sanatoriyası eyni vaxtda 50 nəfərə xidmət edə bi
lir. Sanatoriyanm üzgüçülük hovuzu da fəaliyyər göstərir. 
Kürdəmir rayonu özünün xalaçaçılıq ənənələri ilə də ad 
çıxarmışdır. Dünya bazarında yerli xalçaların ən məşhur 
növü "Şilyan" xalçasıdır. Bu xalça Kürdəmirin yaxınlığın
da yerləşən eyni adlı kənddə toxunur.

Burada Bakı-Gəncə magistralı boyunca yerləşən çox
saylı kafe və restoranlarda nahar etmək olar. Onlardan ən 
populyarı -  rayon mərkəzindən 5 km qərbdə yerləşən 
"Qarabağ" restoranıdır.

Ucar rayonu Şirvan düzündə, dəniz səviyyəsindən 28 
metr çökəkdə yerləşir. Bakıdan 234 km məsafədə yerləşir. 
Əhalisi 72 800 nəfərdir. Burada yarımsəhra və quru çöllər 
üçün səciyyəvi 
olan iqlim müşa
hidə edilir. Yayı 
çox isti olur. Göy
çay və Türyan 
(Qarasu) çayları 
bu rayonun əra
zisindən keçir. Bi- 
yan bitkisi bu ra
yonun florasında mühüm yer tutur. Dərman bitkisi olan 
biyan kökləri tədarük edilərək, başqa ölkələrə ixrac edilir. 
Rayonun faunasında canavar, turac, qırqovul daha geniş 
yayılmışdır.

Yuxarı Şilyan kəndində əl ilə xalça toxumaq sənəti hələ 
də qorunub saxlanmışdır.

Rayonun inzibati mərkəzi Ucar şəhəridir. İkinci Dünya 
Müharibəsi illərində məşhur 416-cı Taqanroq diviziyası 
burada yaradılmışdır. Həmən diviziyanın döyüşçüləri şə
rəfinə burada abidə də ucaldılmışdır.
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Zərdab rayonu düzənlik ərazidə, Kür və Qarasu çayla
rının sahilində yerləşir. İnzibati mərkəzi Zərdab şəhəridir 
və Bakıdan 231 km məsafədə yerləşir. İqlimi quraqlıq və 
istidir. Yanvar ayında or
ta temperatur +1.8° C, iyul 
ayının orta temperatur 
+26.2° C. Kür çayının sa
hilləri boyunca Tuğay me
şələri uzanıb gedir. Bu 
meşələrin sahəsi 1000 hek
tardır. Rayonun faunasın
da canavar, tülkü, dov
şan, ceyran, qaban, turac, qırqovul kimi heyvanlar 
səciyyəvidir. Kənd təsərrüfatında pambıqçılıq və heyvan
darlıq üstünlük təşkil edir. Zərdab, Azərbaycan məşhur 
yazıçı və maarifçi, XIX əsrin axırlarında Azərbaycan tari
xində ilk mətbu orqan olan "Əkinçi" qəzetini təsis etmiş 
Həsən Bəy Zərdabinin vətənidir.

Ağdaş rayonun ərazisi Şirvan düzənliyinin şimal -  qərb 
hissəsini tutur. 91 700 nəfər əhalisi var. Yuxarı Şirvan və Baş 
Şirvan kanalları Ağdaş rayonun ərazisindən keçir. Rayon 
mərkəzi Ağdaş şəhəridir Bakıdan 249 km məsafədə yerləşir.

"Türyançay" qoruğunun əsas hissəsi Əlincə və Türyan 
çayları arasmda yerləşir. Bu qoruqda quraqlığa davamlı 
qiymətli ağac növləri, o cümlədən, məşhur Eldar şamı me
şələri salınmışdır. Rayon ərazisində salamat qalmış tarixi -

mədəni abidələrdən XVI- 
II əsrə aid karvansaram 
və rayon mərkəzindən 
şərq tərəfə 30 km məsa
fədə, Ərəb və Kükəl 
kəndləri arasmda yerlə
şən XVIII əsrə aid Surxay 
qalasının qalıqlarım gös
tərmək olar.

< 1 2 2 >
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GƏNCƏ-QAZAX TURİZM 
BÖLGƏSİ

Gəncə-Qazax Turizm Bölgəsini çox zaman Gəncəbasar 
(keçmiş Gəncə xanlığının ərazisi olduğu üçün belə adla
nır) da adlandırırlar. Bu bölgəyə Gəncə, Qazax, Ağstafa, 
Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Şəmkir, Samux, Göygöl, Yev
lax, Goranboy (Naftalan şəhəri ilə), Mingəçevir şəhər və 
rayonları aiddir.

Gəncə şəhəri -  Gəncə-Qazax ovalığında, Gəncəçay ça
yının sahillərində yerləşir. Çay şəhəri iki hissəyə bölür. 
Burada iki iqlim zonasını -  mülayim-isti yarımsəhra və 
quru çöl iqliminin, həmçinin mülayim isti iqlim zonasının 
bir növ sərhədidir. Şəhərin əhalisinin sayı 302.000 nəfər, 
Bakıdan məsafəsi 375 km-dir.

XVII əsrdə şəhər əvvəlki yerindən 6 km şərqdə yenidən 
tikilmişdir. XVIII əsrin əvvəllərində Gəncə yenidən işğal
çıların hücumuna məruz qalmış, həmin əsrin ortalarında 
isə Gəncə xanlığının mərkəzinə çevrilmişdir. Gəncə xanlı
ğı Rusiya tərəfindən işğal edilənə qədər mövcud olmuş
dur. 1804-cü ildə rus ordusunun sayca üstün qüvvələri 
Gəncəyə hücum edərkən Cavadxanın dəstəsi Gəncəni 
qəhrəmanlıqla müdafiə qj 
etmiş, Cavadxan özü isə 
igidliklə həlak olmuş
dur. Bu hadisədən sonra 
1804 - cü ildə Rusiya im
peratriçəsi Yelizavetanın 
şərəfinə Gəncənin adı 
dəyişdirilərək Yelizavet- 
pol adlandırılmışdır.

1918-ci ildə -  Rusiya imperiyası dağılan dövrdə Gəncə 
bir neçə ay müddətində müstəqil Azərbaycan Respublika
sının paytaxtı olmuşdur. Həmin dövrdə Gəncədə zabitlik 
məktəbi açılmışdır. 1935-ci ildə Gəncənin adı yenidən
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dəyişdirilərək Kirovabad adlandırılmışdır. Yalnız 1989 - 
cu ildə -  Azərbaycanın yenidən müstəqillik əldə etməsi və 
SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Gəncənin tarixi adı ona 
qaytarıldı.

Gəncə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəridir. Burada 
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə Pedaqoji Uni
versiteti, Azərbaycan Aqrar Universiteti, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Gəncə Filialı, Elmi-Tədqiqat Pam
bıqçılıq İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu, 
Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu, "Aqromexanika" Elmi- 
Tədqiqat Mexanikləşdirmə İnstitutu, Eksperimental Kənd 
Təsərrüfatı Stansiyası və digər elm ocaqları vardır. 
Şəhərdə müasir Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir.

Gəncə dünya 
şöhrətli şair Niza
mi Gəncəvinin, şai
rə Məhsəti xanımın,
Mirzə Şəfi Vazehin 
vətənidir. Burada 
çoxlu tarixi abidə
lər var: cümə məs
cidi və onun məd
rəsəsi, şeyx İbrahim 
türbəsi, Qızıl Hacılı, Ozan, Bala Bağman, Qazaxlar, 
Şərəfxanli və Şahsevən məscidləri, Gəncəçay çayı üzərin
dən salınmış Böyük Körpü və Kiçik Körpü (XII əsr), Kar
vansara və tikililər kompleksi, göy kaşı gümbəzli İmam
zadə, son dərəcədə gözəl qədim Şəhər hamamları vardır 
(hamamların işə salınmsı üçün bərpa işləri aparılılr). Bura
ya gələnlərə tövsiyə olunur ki, şəhərin girəcəyində yerlə
şən Nizami Gəncəvi məqbərəsini hökmən ziyarət etsinlər.

Gəncə müxtəlif dövrlərdə ölkəmizin tarixində mühüm 
rol oynamış ən qədim şəhərlərdən biridir. Ərəblər bu 
şəhəri Canza adlandırırdılar. Gəncədə aparılan qazıntılar 
zamanı arxeoloqlar bizim eradan əvvəl II əsrə aid edilən 
qədim insan məskənləri, Gəncənin ətrafında isə tunc döv
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rünə aid çoxlu arxeoloji obyektlər aşkar etmişlər. Müasir 
tədqiqatlar və analizlər nəticəsində şəhərin yaşının 4000 
ildən çox olduğu müəyyən olunmuşdur

Gəncənin tarixi -  onun işğalçılar tərəfindən az qala 
yerlə yeksan edilməsi və sonradan tərəqqi etməsi tarixidir. 
Xəzər -  ərəb müharibələrində yadelli döyüşçülər, Alan 
tayfaları, monqollar, gürcü knyazları, osmanlılar Gəncəni 
viran etmişlər. XI əsrdə albanların xristian başçısının Bər- 
dədəki iqamətgahı viran ediləndən sonar, onun iqamət
gahı Gəncəyə köçürülmüşdür. Xristian və islam dinlərinə 
etiqad bəsləyən insanlar Gəncədə dinc yanaşı yaşayır, 
Şərq ölkələrindən Qara dəniz sahillərinə aparılan mallar 
bu şəhərdən keçən karvan yolları ilə daşınırdı.

60-cı illərdə Gəncə şəhərindən 30 km aralıqda 300 yer
lik "Hacıkənd" istirahət evi və 200 yerlik turbaza yaradıl
mışdır. Buradakı yerlərin təbiət gözəlliyi, Göy-göl, Maral 
göl, Ağ göl kimi dağ göllərinin mövcudluğu, dağ yamac
ları ilə növbələşən çiçəkli 
çəmənliklər, təmiz şəffaf 
hava təkcə daxili regiona 
turistləri cəlb etmir, xarici 
turistlər də buralara tez- 
tez gəlirlər. Göy-göl Azər
baycanın incisi heasb olu
nur. Gölün təbi mavi 
səthində Kəpəz dağının 
silueti əks olunur, göl özü 
isə hər tərəfdən dağlarla əhatə olunaraq, qeyri-adi gözəlliyə 
malikdir. Göy-göl zonası Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamac- 
lannda, Göygöl inzibati rayonunun (keçmiş Xanlar) əra
zisində yerləşir. Göy-göl 1139-cu il Gəncə zəlzələsindən ya
ranıb. Bu zəlzələ nəticəsində 19 göl -  7 böyük və 12 kiçik 
göllər əmələ gəlib. Bunlardan ən böyük olanı Göy-göl 
(2600x1000x96 metr) 1556 m hündürlükdə yerləşir. 31 m də
rinlikdən sonra kükürdlü qat gəlir ki, bu da gölün daha bir 
unikallığıdır. Qalan iri göllər Maral göl (1000x1000x97 metr),
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Zəli göl (500x400x16 metr), Qara göl (300x100x24 metr), 
Güzgü göl (2 hissədən -  meşədə (100x100x8 m) və qayalıq
da (50x70x16 metr) olan hissələrdən ibarətdir). Gilli göl 
(bataqlıq göl olub, otlaq sahəsi suyun altında qalıb) və so
nuncu iri göl -  Üç göllər adlanır və 2800 metr yüksəklikdə, 
Murov dağda 8 ha ərazi tutmaqla yerləşir. Xırda göllərə 
Çoban gölü, Ayı gölü, Bataqlıq gölü və s göstərə bilərik. 
Göy-göl ərazisində çoxlu bulaqlar var. Bunlardan Yeddi 
bulaq (çay kənarında), Göy dağ bulağı, Novruz bulağı, 
Qızxanım bulağı, Dərzi Qaya bulağı, Xatm bulağı, Çınqıl 
dağının bulağı və bir çox başqalarını göstərə bilərik. Tu
rizm üçün maraqlı olan bulaqlardan turş sulu bulaqları da 
göstərmək olar. Bu bulaqlar Murovdağ istiqamətində və 
Göy-göl gölü ərazisində yerləşir. Göy-göl ərazisi qərbdə 
Daşkəsən rayonu ilə, Cənubdan və şərqdən Murovdağla, 
şimalda -  Göygöl-Çaylı nəqliyyat yolu ilə sərhəddədir. 
Sahəsi 500 km2, relyefi orta dağlıq zonasına aiddir. 
Dərələri, təpələri, zirvələri, qayalı yamacları, ekzotik görü
nüşü vardır.

Səthi palıd -  vələs meşələri və ya çəmən bitkiləri ilə ör
tülmüşdür. İqlimi mülayim-istidir, yayı qurudur. Yanvar
da orta aylıq temperatur -2° C şaxta, iyunda +18+20°C isti
dir. Yağıntıların illik miqdarı 400-600 mm-dir. Qar örtüyü 
kifayət qədər davamlıdır, dağlar genişyarpaqlı meşələrlə 
örtülüdür. Hal-hazırda Göy-Göl və Hacıkənd çox məş
hurdur. Gölün rayonunda qoruq fəaliyyət göstərir. Hacı- 
kənd özü Murovdağın ətəyində, Gəncədən 17 km aralıda, 
1000 m hündürlükdə yerləşir. Ərazinin relyefi təpəlidir, 
maili yamaclarla əvəz olunur. İqlimi Göygöl rayonuna nis
bətən daha yumuşaqdır. Burada kurort-rekreasiya obyekt
ləri fəaliyyət göstərir.

Göy-göl zonasının ərazisi, dağ-iqlim kurort ərazisi sa
yılır və insan orqanizminə sağlamlaşdırıcı təsir göstərir, 
attraktiv landşafta malikdir. Bununla əlaqədar olaraq ra
yon istirahətin, müalicənin və turizmin inkişafı üçün
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məsləhət görülür. Göygöldə (Xanlar) -  "İki gözlü körpü" 
(XVI əsr), "Üç gözlü körpü" (XIX əsr), Luteran kilsəsi 
(1854), Göygöl (Xanlar) yaxınlığında Ağ körpü Xll əsr; Xll 
əsrə aid Zurnabad kəndi yaxınlığında qala, tunc və dəmir 
dövrünün kurqanları, Sarıqaya kəndində XVI əsrə aid 
məqbərə, Şəhriyar kəndində Qabriel kilsəsi (1674), Dozu- 
lar kəndində XVI əsrə aid Birgoz körpü və bir çox başqa 
maraqlı abidələr turizmi genişləndirmək üçün çox cəlbedi
cidir.

Əfsuslar olsun ki, erməni təcavüzkarları ilə müharibə 
nəticəsində həm turbazada, həm də istirahət evlərində 
müvəqqəti olaraq Qarabağdan köçkün düşmüş vətəndaş
larımız yaşayırlar. Erməni təcavüzkarlrı bu yerlərə böyük 
ziyan vurdular. Göy-Göl qoruğunun xallı maralı tamamilə 
məhv edilib, cüyürlərin sayı kəskin azalıb və burada yaşa
yan bir çox canlılar Azərbaycanın Qırmızı kitabına daxil
dir. Bu rayon çox qədimdən özünün heyvanlar aləminin 
zənginliyi və müxtəlifliyi ilə fərqlənirdi. Azərbaycanın bu 
dağ incisinin gözəlliyini vəsf edən mahnılar bu gün də 
dillərdın düşmür.

Bu regionun tərkibinə daxil olan respublikanın qərb 
ryonlarımn mənzərəli guşələrində beş ovçuluq təsərrüfatı 
təşkil olunmuşdur:
Gəncədə, Şəmkirdə,
Eldarda, Mingəçevir
də və Varvarada. Bun
dan başqa dörd ya
saqlıq yaradılmışdır:
Şəmkir, Kürçay, Qa
rayazı və Mingəçevir.
Sonradan ovçuluq tə
sərrüfatlarının sayı artırıldı və Tovuz, Daşkəsən, Qazax və 
digər rayonlarda da yaradıldı.

Turistlər üçün ən cəlbedici qoruq Göy-göl qoruğudur 
və ondan 30 km aralıda yerləşən "Ellər oyuğu" filialıdır.
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Region həm də inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsi ilə fərqlə
nir. Buradan dəmir yolu və avtonəqliyyat yolları magistra
lı Gürcüstana, Ermənistana, həm də Azərbaycanın istəni
lən yerinə aparıb çıxarır. Buradan Böyük İpək Yolu həm 
Avropaya, həm də Asiyaya gedir.

Turizm infrastrukturu yaxşı inkişaf etməmişdir. Gəncə 
şəhərində Gəncə çaymın sahillində 9 mərtəbəli "Kəpəz" 
turist mehmanxnası inşa edilmişdir, lakin təəssüflər olsun 
ki, o, müasir şəraiti və servis xidmətinə görə orta səviyyə
dən də aşağı təlabata cavab vermir. Gəncə şəhərinin qə
dim tarixi, bə bir çox tarixi abidələri, Bakıdan sonra, ölçü
lərinə görə ikinci inzibati mərkəz olsa da, turizmin müasir 
tələblərinə cavab verən şərait yoxdur. Bakıdan fərqli ola
raq Gəncə kurort şəhəri sayılır. Kiçik Qafqaz dağlarının 
yaxınlığı buradakı havanı təmiz edir. Şəhər yaşıllıq içində
dir, iqlimi qurudur, istidir, az yağıntılıdır. Bununla belə 
turizm infrastrukturunun inkişafı üçün atılan addımlar 
kifayət deyildir. Düzdür son zamanlar turizm sektorunun 
inkişafına təkan verən bir sira obyektlər açılmışdırbir, la
kin bunlar barəsində növbəti bölmələrdə ətraflı məlumat 
veriləcəkdir.

Şəhərdə çoxlu sayda memarlıq abidələri, o cümlədən 
müxtəlif əsrlərə aid məscidlər vardır. Ancaq, onların ha
mısı bərpa olunmamış və ekskursiya gəzintisi üçün yararlı
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deyildir. Şəhərin mərkəzində yerləşən, müxtəlif bitkiləri 
olan park, şəhər sakinlərinin və qonaqların sevimli gəzinti 
və dincəlmək yeridir. XVI əsrdə tikilmiş Şah Abbas məsci
di bərpa olunub, ekskursiyalar zamanı istifadə olunur. 
Məscidin yaxınlığında yerləşən çökək hamam bərpa olu
nub, qədim Karvansarayın yaxınlığında isə "Gəncə" meh
manxanası bərpadan sonra yenidən fəaliyyət göstərir. Sa
hilləri, restoranları, parkları birləşdirən gözəl körpülər 
Gəncə çaymm üzərində tikilmişdir. Dram teatrın yaxınlı
ğında yeni park salınmışdır. Bütün bunlar turistlər üçün 
maraqlı olardı.

Gəncədə beynəlxalq hava limanı yerləşir, buradan Du
baya, İstanbula, Moskvaya, Sankt-Peterburqa və digər 
dünya ölkələrinə uçmaq mümkündür. Ancaq şəhərin tu
rizm firmaları yalnız turistlərin xaricə göndərilməsi ilə 
məşğuldurlar və çox az səy göstərirlər ki, xarici turistlər 
də bizim ölkəyə gəlsinlər. Burada birgə müəssisələr, hətta 
işsizlik probleminə baxmayaraq, turizmin inkişafı üçün nə 
isə etmək qabiliyyətinə malik deyillər. Regionda bağçılıq, 
tərəvəzçilik, heyvandarlıq və üzümçülük inkişaf etmişdir. 
Şəhərin coğrafi yerləşməsi, zəngin təbii ehtiyatların möv
cudluğu, çoxlu sayda insan potensialının olması regionda 
turizmin inkişafı üçün şərait yarada bilər.

Gəncənin öz Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi vardır. Mu
zeyin eksponatları arasında tunc dövrünə aid çox maraqlı 
tapıntılar var. Gəncədə Dram Teatrı və Uşaq Kukla Teatrı 
fəaliyyət göstərir.

Turistlər və şəhərin qonaqları şəhərin mərkəzində yer
ləşən "Gəncə", "Emon", "Ramada", "My wey", "EL otel" 
və başqa mehmanxanalarda qala bilərlər.

Qazax rayonun əhalisinin sayı 83.000 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Qazax şəhəri, onun əhalisinin sayı 19.000 nəfər
dir. Qazax rayonu Azərbaycanın qərb sərhədlərinin yaxın
lığında yerləşir. Ümumiyyətlə, Qazax və Ağstafa rayonları 
təkcə müasir Azərbaycanın deyil, həmdə qədim Qafqaz
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Albaniyası dövlətinin qərb sərhəddi sayılır. Bu regionun 
iki müstəqil inzibati rayona -  Qazax və Ağstafa rayonları
na bölünməsi nisbətən yaxın vaxtlarda baş vermişdir.

Yer üzündə ucadan-uca, qocadan-qoca, cavandan-ca
van bir dağ var. Bu, Qazağın şanı-şöhrəti, başının tacı, 
zirvəsi qartallı Göyəzən dağıdır. Göylərə ucaldığına görə, 
başı buludlardan nəm çəkdiyinə görə xalq onu "Göylərə 
baş çəkən" Göyəzən dağı adlandırmışdır.

100 milyon yaşı olduğu söylənən Göyəzən dağı nadir 
ğeoloji təbiət abidəsidir. Vulkan püskürməsi nəticəsində 
əmələ ğəlmişdir.

Azərbaycanın xalq şai 
ri, milli iftixarımız, sənət 
peyğəmbərimiz böyük Sə
məd Vurğun əzəmətinə 
və vüqarına ğörə ona 
"Göylərə baş çəkir Göyə
zən dağı" demişdir. İkin
ci belə bir dağ Mərkəzi 
Amerkada Mon-Peledir.
O da bizim Göyəzən dağı 
kimi təbiətin möcüzəsi 
nəticəsində doğulmuşdur

Arxeoloqlar Göyəzənin ətəklərində qədim insan məs
kənləri, yaşayış yerləri, mağaralar ilə bərabər yeddi bürclü 
qalanın qalıqlarım aşkar etmişlər.

Göyəzən dağı bizim daş yaddaşımız, ğələcəyə gedən 
silinməz yazımız, qədim tariximizin ilk səhifəsidir. Xalqı
mızın hünərinin, qeyrətinin, mərdliyinin, sərtliyinin, ucalı
ğının, məğrurluğunun simvoludur. Ulu keçmişimizlə bu 
günümüz arasında körpüdür, canlı bir tarix kitabıdır.

Bəli, Göyəzən dağı xalqımızın tarixi mədəniyyət abi
dəsi olmaqla, Azərbaycan xalqının ulu keçmişinin yadiga
rıdır. Dünyanın möcüzəli dağlarından biridir. Elə buna
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ğörədir ki, dünyanın ən uzaq yerlərində yaşayan insanla
rın diqqətini özünə cəlb edir.

Damcılı bulağı Qazaxdan 10-12 km aralı, Daş Salahlı 
(qədim yeri Aşırlı) kəndində Avey dağının Şərq ətəyində 
yerləşir. Bu bulaq çox-çox əvvəl daş dövründə əmələ 
gəlmişdir. Bu yerlər Məmməd ağa, Hüseyn ağa Mirala- 
yevlərin baba yurdu, İmralı ocağı adlanan ziyarətgah ol
muşdur. Keçmiş Sovetlər qurulandan sonra bu yerlərin 
sahibləri Orta Asiya respublikalarına sürgün edilmiş, bir 
çox adlı-sanlı nəsillər kimi onlar da öz ata-baba yurdların
dan didərgin salınmışlar. Lakin təbiətin nadir sərvəti, 
qiymətli abidəsi bu gün də insanlara sevinc, fərəh gətirir, 
onların ruhunu oxşayır. Damcılı bulağı sanki möcüzədir, 
təbiətin insanlara verdiyi, onu qoruyub, saxlayanlardan, 
bu günkü nəsillərə qalan ən ğözəl hədiyyədir.

Sirl-sehirli Damcılı bulağı öz hüsnü və ğözəlliyinə ğörə 
heç bir bulağa bənzəmir. Təbiətin yaratdığı bu bulağa ta
maşa etməkdən doymaq olmur. Sıldırım qayalardan süzü
lən damcıların seyrinə daldıqca, adamda xoş duyğular ya
ranır. Bunlar adi damcılar deyil, dili nəğməli, dodağı 
zümzüməlidir. Damcılar qayalardan töküldükcə, sanki 
musiqi ahənği yaradır. Bu 
damcılar "Zabul"du, "Se
gah" dı, könülləri ovsun- 
layan saz havasıdır.

Damcılı bulağı tarixi 
təbiət abidəsi olmaqla ya
naşı, istirahət üçün ən gö
zəl məkandır. İnsanların 
mənalı istirahət etmələri 
üçün burada hər cür əlve
rişli şərait yaradılmışdır. Burada tez-tez toylu-büsatlı, çallı- 
çağırlı, musiqili-nəğməli məclislər keçirilir. Bura həmişə 
qonaq-qaralı, məclis-yığnaqlı olur.
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Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən və başqa yerlər
dən Damcılı bulağına çoxlu qonaqlar, turislər, səyyahlar 
ğəlir və bu ğözəl məkandan xoş təəssüratla ayrılırlar. 
Damcılı bulağı Qazax rayonundakı "Avey" Dövlət Qoru
ğu tərəfindən qorunub mühafizə edilir.

Burada dövlət tərəfin
dən qorunan tarixi abidlər 
(memarlıq və arxeoloqiya 
abidələri) var: Siniq Kör
pü (XII əsr); Damcili ma- 
ğarasi; Yuxari Əskipara 
kəndində V əsrə aid Mə
bəd; XV əsrə aid Şəkər 
Qala məbədi; meqalit tipli Didevan istehkamı; Daş Salahli 
kəndində Alban dövrünə aid (VII əsr) Məbədlər komplek
si; Qala divarları qalıqları (orta əsrlər) və s.

Qazax rayonunun ərazisində qədim insanların məs
kunlaşdığı yerlər çoxdur: Avey Dağında, Daş Salahli və 
Kəmərli kəndləri arasında, İncəsu çayının vadisində, Kiçik 
Qafqazın şimal-şərq yamaclarında neandertallıların (must- 
ye) dövrü məskunlaşdığı mağaralar, Avey dağındaki 
Damcılı mağarasının yaxınlığında kromanyon adamları
nın məskənləri, çəhrayı-qızılı rəngə çalan qəşəng Qızıl Qa
yanın yaxınlığında Xal-Xal şəhər yeri və qala divarlarının 
qalıqları aşkar edilmişdir. Belə bir ehtimal var ki, bu ərazi 
Albaniya hökmdarlarının yay iqamətgahlarından biri ol
muşdur. Arxeoloqlar burada heç bir qazıntı aparmadan 
bir-başa yerin səthində tunc dövrünə aid keramik qablarm 
çoxsaylı qalıqlarını aşkar etmişlər. Albanlar vaxtilə romalı 
Pompeyin qoşunlarını da burada darmadağın etmişdilər. 
Qədim yazılı mənbələrdə bu barədə deyilir: "Albanlann 
10 min süvarisi və 60 min piyadası Pompeyin qoşunlarına 
qarşı vuruşurdu".

Qızıl Qayadan bir qədər qərb tərəfdə yerləşən Bərkin 
Ağzi dərəsində tunc dövrünə aid kurqan qəbirləri aşkar
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edilmişdir. Bütün bu tarixi obyektlər (Sınıq körpüdən baş
qa) Qazax şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Bu diyarm 
təşəbbüskar insanlarının səyi sayəsində çoxlu arxeoloji ar- 
tefakt toplanmış və yerli Diyarşünaslıq müzeyində sərgiyə 
qoyulmuşdur. Yuxarı Salahli kəndinə gələnlər tanınmış 
Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun buradakı evinə baş 
çəkə bilərlər.

Qazax rayonunun relyefi -  dağlar, vadilər, çaylar (Kür, 
Ağstafaçay, Coqaz, Xramçay) mövsümi heyvandarlıq 
üçün həmişə əlverişli olmuşdur. Yerli çobanlar qoyun 
sürülərini yaylaqlardan (dağ otlaqlarından) qış mövsü
mündə buraya gətirib saxlayırlar. Xalq müsiqisinin və mil
li mətbəxin yerli xüsusiyyətli bu ərazinin təbii şəraitindən 
irəli gəlir. Burada aşıqlar çox olur, onları müxtəlif ailə 
şənliklərinə və bayramlara dəvət edirlər.

Qazax şəhərinin qədim adının "Kasal", "Qasal", və 
"Qazak" olması ehtimal edilir. Bəzi yazılı mənbələrə görə 
VIII əsrdə sərkərdə Mərvan ibn Məhəmməd burada şəhər 
salmışdır. Ərəb mənbələri burada iri bir yaşayış məntəqə
sinin olmasını qeyd edirdilər.

Azərbaycanın qərb sərhəddində axırıncı iri şəhər olan 
Qazax istedadlı şairlərin və yazıçıların vətənidir. Xalq ara
sında qazaxlıları xüsusi poetik duyğuya malik olan adam
lar kimi tanıyırlar. Bir sıra məşhur aşıq, alim və sərkərdə 
burada doğulmuşdur. Şairlərdən Səməd Vurğun, Molla 
Pənah Vaqif, yazıçılardan Mehdi Hüseyn, İsmayıl Şıxlı, 
Prot - Artur qalasının müdafiəsinin iştirakçısı olmuş, "Ar- 
tileriyanın Allahı" adlandırılan general Əliağa Şixlinski və 
başqaları əslən qazaxlıdır. 1917-ci ildə Azərbaycanda ilk 
müəllimlər seminariyası da məhz burada -  Qazaxda açıl
mışdır.

Şəhərdə əslən Qazaxdan olan məşhur şairlər Vaqif və 
Vidadinin həyatını əks etdirən müzeylər, qədim məsçid və 
digər maraqlı obyektlər var. Qazax ən qədim xalçaçılıq 
mərkəzlərindən və atçılıq zavodlarından biri kimi də
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məşhurdur. Burada yetişdirilən Diliboz cinsli yerli atlar 
xüsusilə məşhurdur. Qazax xalça məktəbinin məhsulları 
olan "Dağ Kəsəmən", "Qazaxça", "Ağqoyunlu", "Dörd 
Buynuz", "Damğalı", "Şıxlı", "Çobankərə", "Borçalı", "Fax
ralı", "Qaymaqlı", "Zili" xalçalarına dünya bazarında bö
yük tələbat var. Qazax zonasının mətbəxi əsasən sadə, la
kin çox dadlı ət və un xörəklərindən ibarətdir. Buraya 
gələn turistlərə məsləhət görülür ki, yerli sakinlərin 
evlərində qalsınlar.

Ağstafa rayonunun əhalisinin sayı 75.600 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Ağstafa şəhəri, onun əhalisinin sayı 12.100 nəfər
dir. Ağstafa rayonu Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində, 
Azərbaycanın Gürcüstan və Ermənistanla sərhəddində 
yerləşir. Rayonun iqlimi mülayimdir. Yerli sakinlər əsasən 
heyvandarlıq və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar.

Rayon ərazisindən bir-neçə kiçik çay və Kür çayının 
qolu olan Ağstafaçay axır. Candargöl gölü də burada yer
ləşir. Ağstafa şəhərindən 20 km məsafədə yerləşən Tatli 
kəndində Gəlaçma adlı bulaq həm yerli sakinlərin, həm də 
turistlərin sevimli istirahət yeridir.

Kür çayının sahilində 4,9 min hektar sahədə yerləşən 
Qarayazi dövlət qoruğu Kür ətrafı zonalardakı Tuqay me
şələrini, Qarayazı ovalığını və Kür çayının orta axarını qo
rumaq və bərpa etmək üçün 1978-ci ildə yaradılmışdır. 
Qoruqda mühafizə edilən əsas obyekt -  Tuqay meşələri 
massividir.

Rayon ərazisində bir sıra tarixi abidələr aşkar edilmiş
dir: Köçəsgər kəndinin yaxınlığında paleolit dövrünə aid 
Molla Naği Təpəsi adlanan qədim insan məskəni; Qiraq 
Kəsəmən kəndində XVII əsrə aid Qüllə və XIX əsrə aid 
Məsçid; Kolxəlvəli, Qarahəsənli, Dağkəsəmən və Düz Qiş- 
laq kəndlərindəki XIX əsrə aid məsçidlər və s. Bu ərazidə 
daş dövrünə, tunc dövrünə və dəmir dövrünə aid abidələ
rin sayı-hesabı yoxdur. Bu faktlar onu göstərir ki, qədim 
dövrlərdə bu regionun məskunlaşma səviyyəsi kifayət qə
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dər yüksək olmuşdur. Bütün bu arxeoloji obyektlərin ət
raflı tədqiq edilməsinə və yeni qazıntı işlərinin aparılması
na ehtiyac var.

Ağstafa rayonunun ərazisində Azərbaycanla Gürcüsta
nın dövlət sərhəddi yaxınlığında qədim mağaralar komp
leksi yerləşir. Keçmiş SSRİ dövründə həmin sahədə Sovet 
ordusunun hərbi hissəsi yerləşdiyindən, oraya ğiriş qada
ğan idi. Odur ki, həmin abidələr tədqiq edilməmişdir .

Son vaxtlar Gürcüstan Respublikası həmin mağaralarla 
maraqlanır, həmin sahəni almaq və əvəzində başqa torpaq 
vermək istəyini də ğizlətmir. Bu mağaralar kompleksi 
Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının rəyinə görə, 
qədim dövürlərə aid bir abidədir.

Ağstafada həmin ma
ğaralar olan dağlar ta qə
dimdən "Adəm dağları" 
adlanır və rayon mərkə
zindən 70-80 km məsafə
də yerləşir. Mağaralar (on
ların sayı təxminən 100-ə 
yaxındır) sıldırım qayalıq
larda yerləşir. Bu dağ sil
siləsinin uzunluğu 37-40 km-dir. Hazırda həmin dağ 
silsiləsinin bir hissəsinə "Keşiş dağı"(tarixi mənbələrdən 
məlumdur ki, xristanlıq dinini yaymaq üçün Suriyadan 13 
nəfər ğələrək orada məskunlaşmış və oranı monastr 
etmişlər), diğər hissəsinə isə "Keşikçi dağı" deyirlər. Top
lanan məlumatlardan aydın olur ki, bu dağlar müsəlman
lar, xristianlar və dünyanın müxtəlif yerlərindən ğəlmiş 
insanlar tərəfindən müqəddəs yerlər hesab olunur, orada 
qurbanlar kəsilir.

"Keşikçi dağının" arxa hissəsində Qulu bulağı deyilən 
yerdə, qədim Xan bağının qalıqları qalmışdır, orada nadir 
meyvə ağacları diqqət çəkir. Dağların cənub hissəsində 14 
mağara tədqiq edilmişdir. Bu mağaralar vaxtilə monastr
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kimi istifadə edilmişdir. Buradakı mağaraların sahəsi 7-8, 
hətta 200 m2-ə qədərdir. Hətta 2-3 mərtbəli olanları da var. 
Orada ehtiyat su anbarları və s. mövcuddur. Kiçik ma
ğaralar ayrıca təkiyə rolu oynamışdır. Təkiyələrin bəziləri 
iki hissədən ibarətdir, onun bir hissəsində dərs keçirilmiş, 
diğər hissəsi yataq otağı kimi işlədilmişdir. Böyük mağa
ralar isə ibadət üçün istifadə edilmişdir. Mağaralarm 
bəzilərinin interyeri sonralar gəc materialı ilə malalanmış 
və üstündə məlakələrin, İsa peyğəmbərin, müqəddəs Mər
yəmin rəsimləri çəkilmiş, kiril və ğürcü əlifbası ilə yazılar 
yazılmışdır. 1970-ci illərdə mağaranın bəzi hissələri təmir 
edilmişdir (təmir işləri çox keyfiyyətsiz aparılmışdır). İn
teryerdə Azərbaycana aid olan müxtəlif rəmzi elementlər 
sındırılıb-dağıdılmışdır. Mağaradan kənarda küllü miq
darda belə elementlərin qırıntılarına rast ğəlmək mümkün
dür. Bunlardan aydın olur ki, mağaralar kompleksi çox 
qədim yaşayış yerləri, qədim şəhərgah olmuşdur. Orada 
buddizimdən qabaq olan inam elementlərinə (kişi qadın 
siluetlərinə), qırılıb atılmış qaya parçalarının üzərində qə
dim yazılara (qədim Runi və Alban əlifbasına) rast ğəlinir. 
Dağın ətək hissəsində Ceyrançöldə də yaxından olduğu 
kimi qoç, at, quş heykəllərinə rast ğəlmək olur. "Füzulinin 
yatağı" deyilən yerdə 5 türbədən ibarət kompleksin qalıq
ları qalmışdır. Orada 2 m dərinliyində yerdən küp çıxarıl
mışdır.

Bu qədim mağaralarm, şəhərgahının yerləşdiyi dağ sil
siləsinin və Ceyrançölün bir hissəsinin (dünya xalqları 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməsini nəzərə alaraq) dün
ya əhəmiyyətli abidələr siyahısına salınmasına böyük ehti
yac vardır.

Tədqiq edilən mağaralar kompleksinin, adı çəkilən dağ 
silsiləsinin ("Adəm dağının"), orada yerləşən şəhərgahm 
qədimliyini, müqəddəsliyini, gələcəkdə dünya əhəmiyyət
li turist obyekti ola biləcəyini nəzərə alaraq, ərazini qoruq 
elan etmək lazımdır.

■; 136 - I

Məsim Abadov

Dağıdılıb mağaralar ətrafına atılmış xristanlıqdan qa
baqkı dövrə aid olan mədəniyyət elemetlərini yığaraq, 
mağaraların özündə bir muzey yaradılsa, turizim, tarix və 
diyarşünaslıq nöqteyi nəzərindən çox dəyərli olar.

Ağstafa şəhəri Gürcüstan sərhəddinin yaxınlığında, 
Bakıdan 479 km məsafədə yerləşmişdir. Bu şəhər 1914-cü 
ildə dəmir yol qovşağı kimi salınmışdır. O vaxt ərazisi ki
çik olan bu şəhər Yelizavetinka adlandırılmışdır.

Turistlərin rahat hərəkətini təmin etmək məqsədilə 
orada bərpa abadlıq işləri aparılması da məqsədəuyğun
dur.

Kiçik və rahat bir şəhər olan Ağstafa şəhərinin 
mərkəzində park, kinoteatr, Həmçinin "Turist", "Incəgül", 
"Tural", "Sərinlik", "Karvan", "Poylu", "Dəli Kür", "Tut 
Baği", "Bənövşə" və başqa restoranlar var. Buraya gələn 
turistlər Tovuz -  Ağstafa yolunun üstündə yerləşən "Hə- 
sənsu" mehmanxanasında qala bilərlər (mehmanxanada 
restoran da var).

Göygöl rayonun əhalisinin sayı 54.400 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Göygöl şəhəri, onun əhalisinin sayı 17.600 
nəfərdir. Bakıdan 384 km məsafədə yerləşir. Göygöl şəhəri 
XIX əsrdə Xanıqlar adlı qədim kəndin yerində köçkün al
manlar tərəfindən salınmışdır. Onlar bu şəhəri özlərinə 
xas olan səliqə ilə planlaşdırmış və 1819-cu ildə onu Yele- 
nendorf adlandırmışlar. İndi də bu şəhərin hamar küçələ
rinə, ağacdan tikilmiş, üzərində oyma işləri görülmüş 
evlərin fasadlarına, kirxaya (lüteran kilsəsi) baxanda bura
da vaxtilə almanların yaşaması yada düşür. SSRİ dövrün
də Stalinin göstərişi ilə buradakı yerli almanlar Orta Asi
yaya sürgün edilmişdir. Göygöİ rayonu Kiçik Qafqaz 
dağlarının ətəklərində, Gəncədən bir qədər cənubda yer
ləşir. Son dərəcədə mənzərəli olması ilə diqqəti cəlb edən 
bu rayonda kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdir. İqlimi 
mülayim istidir. Burada quşların yuva yerləri xüsusilə 
çoxdur. Gəncəçay və Quşqara çayları ov etmək və balıq
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tutmaq üçün əla yerlərdir. Rayonun ən uca nöqtəsi dəniz 
səviyyəsindən 3724 m yüksəklikdə yerləşən Murovdağ 
silsiləsidir. Bu rayon turistlər və ekoturistlər arasında çox 
populyardır. Onlar buraya gələndə yerli sakinlərin evlə
rində və ətraf kəndlərdə qalırlar.

Göygöl şəhərində yerli Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, 
musiqi məktəbi, kinoteatr, çoxsaylı kafe və restoranlar 
vardır. Bu sakit, yaşıl şəhərə gələn turistlər oradan müx
təlif marşrutlarla turist səfərlərinə çıxırlar. Tunc və dəmir 
dövrünə aid edilən arxeoloji tapıntılar bu şəhərin qədim 
tarixə malik olmasını təsdiq edir. Göygöl şəhərinin özün
də Lüteran Kilsəsi (1854-cü il), Gəncəçay üzərində iki kör
pü -  "ikigözlü Körpü" ( XVI əsr) və "Üçgözlü Körpü" 
(1896-cı il) kimi tarixi-memarlıq abidələri salamat qalmış
dır. Göygöl şəhərinin yaxınlığında salamat qalmış abidə
lərə misal olaraq Zurnabad kəndində XII əsrə aid qalanı, 
Sari Qaya kəndində XVI əsrə aid Məqbərəni, Topalhəsənli 
kəndində XII əsrə aid "Ağ Körpünü", eləcə də Çaykənd 
kəndindəki bir sıra tarixi abidələri göstərmək olar.

Samux rayonu şimaldan Gürcüstanla həmsərhəddir. 
50200 nəfər əhalisi var. Rayon mərkəzi -  Samux şəhəri Ba
kıdan 362 km məsafədə yerləşir. Rayon ərazisi vaxtilə Qaf
qaz Albaniya dövlətinin tərkibində olmuşdur. "Samux" 
sözü qədim alban dilində "ov üçün meşəlik yer" kimi 
tərcümə edilə bilər. XVIII əsrdə samux Gəncə xanlığının 
dörd vilayətindən biri olmuşdur. O zamanlar Samux ma
halı Qazanı dağlarının ətəyində, Qanlı Qobu və Qabırrı 
vadiləri arasında, Kür çayının sahilindəki ərazini tuturdu. 
Samuxun kurqanları çox məşhurdur. Diametri 10-20 metr . 
hündürlüyü 1-1.5 metr olan Nəbiağalı kurqanları daha çox 
seçilir. Bu kurqanların yaranma tarixi tunc dövrünün so
nuna və daş dövrünün başlanğıcına aid edilir.

Gəncəçay, Qarıx, Qabırrı çayları rayon ərazisindən axır. 
Bu çayların ətrafı balıq və heyvan ovu üçün çox münasib
dir. Sərkar kəndindəki Zəhra bulağınin suyu mədə-bağır
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saq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Nəbiağalı 
kəndindəki Xırmansuyu bulağının suyu kükürdlüdür.

Rayonun, yaşı yüzilliklərlə ölçülən unikal təbii abidə
ləri -  çinar ağacları var. Bu ağacların birinin yaşı 1200-1300 
ildir. Ağacın gövdəsində nal izinə oxşar iz vardır ki, el 
arasında bu İmam Əlinin atının adı ilə Düldül adlandırılır. 
İndi bura ziyarətgahdır.

Rayon ərazisində "Göy-göl" qoruğunun filialı -  "Eldar 
şamı" qoruğu yerləşir. Bu qoruq Eldar şamı ağacının qo
runub saxlanması və öyrənilməsi məqsədi ilə yaradılmış
dır. Bura dünyada yeganə yerdir ki, quraqlığa və şoranlı
ğa davamlı olan Eldar şamı təbii şəraitdə meşə halında 
bitmişdir. Qoruğun şimal-şərqində dağda məşhur "Koroğ
lu qalası" qülləsi, həmən qüllənin yaxınlığında isə müa
licəvi əhəmiyyətə malik bulaq vardır. Rayondakı memar
lıq abidələri arasında hündürlüyü 12 metr olan İmamzadə 
türbəsi (VIII əsr) diqqəti cəlb edir.

Daşkəsən rayonun 
əhalisinin sayı 31.400 nə
fər, rayon mərkəzi -  Daş
kəsən şəhəri, onun əha
lisinin sayı 9.400 nəfərdir.
Bakıdan 397 km məsa
fədə yerləşən bu şəhərin 
adından da göründüyü 
kimi, bu region qədim 
dövrlərdən başlayaraq daş və ağac üzərində oyma 
sənətinin biliciləri sayılan daşyonan sənətkarları ilə 
məşhur olmuşdur. Hazırda burada xalq sənət növlərindən 
xalçaçılıq və corab toxuma sənətləri yaxşı inkişaf etmişdir.

Daşkəsən rayonu Azərbaycanın filiz hasilatı mərkəzi 
olub Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində yerləşir. Bura
da temperatur çox kəskin dəyişə bilər. Belə ki, qışda 20 
dərəcəyə qədər şaxta (ümumiyyətlə desək, bu, Azərbay
can üçün heç də səciyyəvi olmayan haldır), yayda isə,
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yarımsəhra zonasında yerləşən Abşeronda olduğu kimi, 
35 dərəcəyə qədər isti müşahidə edilir. Rayonun təmiz ha
vası, alp çəmənlikləri ilə zəngin olan dağ otlaqları və bu
laqlar həm turistləri, həm də sadəcə istirahət edənləri bu
raya cəlb edir.

Arxeoloqlar bu rayonun Xoşbulaq, Zağalı, Gürbulaq, 
Əmirvar, Bayan, Dardərya kəndlərinin ərazilərində daş 
dövrünə aid qədim insan məskənlərinin qalıqlarını aşkar 
etmişlər. Quşqara Çayinin üzərindən salınmış iki qədim 
daş körpü və Əhmədli kəndindəki məqbərə bizim 
zəmanəyə qədər salamat 
qalmış tarix-memarlıq abi
dələridir. Quşçu kəndin
də 487-ci ildə tikilmiş 
Monastır salamat qalmış
dır. Bayan kəndində isə 
XV əsrə aid edilən Xristi
an Məbədinin xarabalıq
larını görmək olar.

Buradakı kiçik restoranlarda müştərilərə milli mətbə
xin səciyyəvi xörəkləri təklif edilir, kababxanalarda isə 
həm təzə ətdən hazırlanan ləzzətli milli yeməkləri dad
maq, həm də aşıqların ifasında xalq musiqisini dinləmək 
mümkündür. Daşkəsən balı respublikada balm ən yaxşı 
növlərindən biri sayılır. Yaxınlıqdakı Gəncə şəhərinin sa
kinləri istirahət etmək üçün Daşkəsən rayonunun Xoşbu
laq kəndinə gəlməyi xoşlayırlar.

Şəmkir rayonun əhalisinin sayı 178.400 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Şəmkir şəhəri, onun əhalisinin sayı 36.100 
nəfərdir. Şəmkir şəhərinə Gəncədən miniklə bir saata get
mək olar. Şəmkirin Bakıdan məsafəsi 417 km-dir.

Şəmkir rayonunda tunc dövrünə və erkən dəmir döv
rünə aid çoxlu arxeoloji obyektlər vardır. Onlar əsasən 
Çənlibel, Seyidlər və Qaracəmirli kəndlərində aşkar edil
mişdir. Orta əsrlərə aid bir sıra tarixi-memarlıq abidələri
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vardır: Tatarli və Aşaği Seyfəlli kəndlərindəki qalalar, 
Təhnəli kəndində və Zəyəm çayının üzərindən salınmış 
körpülər, Yuxari Çaykənd, Günəşli, Dağ Cəyirli kəndlə
rindəki xristian kilsələri buna misal ola bilər.

Burada balıq ovu həvəskarlarının xoşladığı yerlər də 
var -  Kür çayı üzərindəki Yenikənd bəndi daha çox məş
hurdur.

XIX əsrdə burada alman köçkünlərinin Annenfeld ad
lanan kiçik kolonyiası vardı. Göygöl rayonunda olduğu 
kimi bu koloniyanın sakinləri barədə də xatirə kimi, bura
da ideal hamar vəziyyətdə olan bir neçə küçə və Lüteran 
kilsəsi qalmışdır.

Yazılı mənbələrə və arxeoloji məlumatlara görə bu şə
hər V-VI əsrlərdə indiki Muxtariyya kəndinin yaxınlığın
da Böyük Şəmkir çayının sahilində, müasir Şəmkirdən 20 km 
aralıda salınmışdır. Otra əsrlərdə Şamkur adlanan həmin 
şəhərdə 8-qülləli feodal qəsri olmuşdur. Şamkurun sərvət
ləri təkcə tacirləri deyil, işğalçıları da cəlb edirdi. Azər
baycanın qədim şəhərlərinin çoxu kimi, Şamkur da möv
cud olduğu dövrdə dəfələrlə dağıdılmış, sonradan bərpa 
edilmiş və tərəqqi dövrü keçmişdir. Lakin növbəti hücum
ların birindən sonra şəhərin salamat qalmış əhalisi oradan 
köçüb getmiş və yeni şəhər salmışdır.

Müasir Şəmkirin ətrafında, XVII əsrə aid edilən iki 
qədim qala salamat qalmışdır -  Şamxor Qalası və Koroğlu 
Qalası (bu qalanın adı zalımlara və qəddarlara qarşı qəh
rəmanlıqla mübarizə aparmış igid Koroğlunun şərəfinə, 
milli rəmzimiz kimi seçil
mişdir). Alimlərin çoxu 
bu fikirdədir ki, Koroğlu 
real tarixi şəxsiyyət olmuş
dur. Lakin onun həqiqətən 
Çənlibel qalasında ya
şaması inandırıcı şəkildə 
müəyyən edilməmişdir.
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Şəmkirdə nahar etmək istəsəniz "Xan Sarayı", "Murov
dağ", "Efes" restoranlarından birinə gedə bilərsiniz. Bura
da yaşamaq üçün xüsusi ev və ya ayrıca bir otaq kirayə 
etmək mümkündür.

Gədəbəy rayonun əhalisinin sayı 89.300 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Gədəbəy şəhəri, onun əhalisinin sayı 8.500 nə
fərdir. Gədəbəy rayonu Kiçik Qafqaz dağlarında, o cüm
lədən yüksək dağlıq (Qoşabulaq zirvəsinin hündürlüyü 
3549 metr, Qocadağ 
zirvəsinin hündürlüyü 
3317 metrdir) və orta 
yüksəkliyə malik dağ
larda yerləşir. Burada 
ərazinin dəniz səviyyə
sindən yüksəkliyinin 
müxtəlif olması iqlim 
şəraitinin də müxtəlif 
olmasını şərtləndirir.
Dağlıq ərazidəki tundraya xas olan iqlim tədricən qızmar 
yay fəsli ilə müşahidə olunan quru iqlimə keçir. Rayon 
mərkəzinin Bakıdan məsəfəsi 462 km-dir.

Gədəbəyə ya Şəmkirdən, ya da Tovuzun Qovlar stansi
yasından getmək olar. Tovuz yolu daha mənzərili olsa da, 
minik maşınlarının bu yolu keçməsi çətindir: burada "ba- 
sarkeçər" avtombillər lazımdır.

Gədəbəy rayonunun ərazisində Şəmkir çaymda balıq 
tutmaq üçün yaxşı şərait var. Qalakənd kəndinin yaxınlığın
da isə məxsusi balıq ovu təsərrüfatı yerləşir. Gədəbəy rayo
nunun bitki və heyvanat aləmi zəngin və müxtəlifdir. "Qızı- 
lağac" qoruğu bu rayonun ərazisində yerləşir. "Azərbaycanın 
təbiət abidələri" kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunan 
obyektlərin siyahısına daxil edilmiş bir neçə təbii obyekt -  
Şamliq, Qamiş, Gödəkdərə, Qovdu meşələri də buradadır. 
Keçi-Keçi, Cüyür, Ayi, Cərgə bulaqlan, eləcə də Narzan, Qi- 
zilca, Mormor, Çaldaş mineral su bulaqlan bu qəbildəndir.

Məsim Abadov

Burada Azərbaycan tarixinə Xocali-Gədəbəy Mədəniy
yəti adı ilə daxil olmuş qədim mədəniyyət abidələri tunc 
dövrünə aid tsiklopik tikililər, eləcə də "Gədəbəy Xəzi
nələri" -  ev müxəlləfatı və daşqaş saxlamaq üçün nəzərdə 
tutulan qədim küzələr, XVI əsrə -  Şah Təhmasibin haki
miyyətdə olduğu dövrə aid gümüş pul silkələri tapılmış
dır. Bu pullar Təbrizdən (indiki İran) başlamış Şirvana və 
Gəncəyə qədər geniş ərazidə tədavüldə olmuşdur.

Rayon ərzvaisində salamat qalmış tarixi-memarlıq tiki
lilərinə nümunə olaraq Tağli Körpünü (XIX əsr), Qala 
kəndindəki Qülləni (XVI əsr), Söyüdlü kəndindəki Qiz 
Qalasini (və ya Namərd qala -  IX əsr), Novosaratovka, Sö
yüdlü, Çanaxçi və Kiləvi kəndlərində erkən orta əsrlər 
dövrünə aid xristian məbədlərini göstərmək olar.

Saratovka kəndində rusların "duxobor" deyilən köhnə 
təriqətçilər tayfasının nümayəndələri yaşayır. Onlar özlə
rinin maddi və mənəvi mədəniyyətini hələ də qoruyub 
saxlamışlar.

Bu regionda xalq sənəti növlərindən ağac üzərində oy
ma, xalçaçılıq, əlvan rəngli qaba yun sapdan corab və əl
cək toxumaq, qoyun dərilərinin emal edilməsi kimi sənət 
növləri yaxşı inkişaf etmişdir.

Azərbaycanın ərazisi qərbdəki bəzi məşhur sahibkarla
rın diqqət mərkəzində olmuşdur. Məsələn, Nobel Qardaş- 
lari Bakı nefti hesabına varlanmışlar. Almaniyanın "Si- 
mens" firması isə XIX əsrin axırlarında Gədəbəydə iki mis 
əritmə zavodu tikmişdir. Çar Rusiyasında əridilən bütün 
misin dörddə bir hissəsi bu zavodlarda alınırdı. Simens 
qardaşları bu qeyri-adi diyarın tarixi ilə ciddi maraqlandı
lar və bu regionda arxeoloji qazıntılar aparılmasını təşkil 
etdilər. Həmin tədqiqatların nəticələrinə əsasən "Qala
kənd" adlı elmi əsər yazılmışdır.

Buraya gələnlər şəhərin mərkəzində yerləşən mehman
xanada qala bilərlər.
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Tovuz rayonun əhalisinin sayı 147.600 nəfər, rayon 
mərkəzi -  Tovuz şəhəri, onun əhalisinin sayı 12.800 nəfər
dir. Tovuz şəhəri Bakıdan 457 km məsafədə yerləşir. 
Azərbaycanın Tovuz rayonu 
respublikanın qərbində yerləş
mişdir, Gürcüstan və Ermə
nistanla həmsərhəddir. Kür, Axın
ca, Tovuz, Zəyəm və digər çaylar 
bu rayonun ərazisindən axır.
Dağ yamaclarındda çoxlu meşə
lər, bulaqlar, zəngin bitki və 
heyvanat aləmi (canavar, tülkü, 
dovşan, turac, kəklik) var. İqlimi 
qurudur, burada əsasən dovşan 
və su quşları ovlamaq olar.

Tovuz rayonunda qədim abi
dələr qorunub saxlanılmışdır.
Onlardan ən maraqlıları Kirzan 
kəndindəki XII əsrə aid məbədin, Yaniqli kəndindəki XVII 
əsrə aid məsçidin, Qazqulu kəndindəki məqbərələrin, 
Əlibəyli kəndindəki qalanın və başqalarının adlarını 
çəkmək olar. Burada həmçinin tunc, dəmir və erkən orta 
əsrlər dövrünə aid çoxsaylı arxeoloji obyektlər vardır.

Rayonun inzibati mərkəzi Azərbaycanın əksər şəhərlə
ri kimi, Tovuz da daş dövrünə və tunc dövrünə aid qədim 
insan məskənlərinin yerində salınmışdır. Bu şəhər sanki 
minilliklər ərzində bir-birini əvəz etmiş əcdadlarımızın 
yaşadığı yerləri xatırlatmaq üçün xalqın genetik yaddaşın
da iz qoymuşdur. Qədim türk yazılı mənbələrinə görə bu 
şəhərin adı iki qohum türk qəbiləsinin -  Oğuzlarin və To- 
ğuzlarin adından yaranmışdır. Bu ad məhz burada yaran
dığı üçün toponim kimi təsbit olunmuşdur.

Müasir yaşayış məntəqəsi kimi Tovuz şəhərinin təməli 
alman köçkünləri tərəfindən qoyulmuş, onlar bu şəhəri 
Traubenfeld adlandırmışdırlar.

Məsim Abadov

Tovuzda məhşur aşıq Hüseyn Bozalqanlmm (1860- 
1942) kiçik müzeyi var. Aşıq Hüseyn Bozalqanlı Koroğlu 
dastanını başdan-ayağa əzbər bilirmiş.

Buraya gələn turistlər, adətən, yerli sakinlərin evlə
rində qalırlar. Sakinlər ayrı-ayrı otaqları və ya evləri 
kirayə verirlər. "Günay" motelində də qalmaq olar. To
vuzda restoranlar da var. Onlardan ən iriləri "XXI Əsr", 
"Anar", "Meşə zolağı", "Vladivostok" və digər restoranla
rıdır.

Goranboy rayonu Gəncə və Bərdə rayonlan arasında, 
qədim ipək yolunun üstündə yerləşir. Goranboy şəhəri Ba
kıdan 307 km məsafədə yerləşir. Rayon mərkəzi -  Goran
boy şəhəri, yaxınlığında qədim Şatal şəhər qalası yerləşir. 
Alban səlnaməçisi Musa Kalankatı özünün "Albaniya tari
xi" kitabında qeyd etmişdir ki, Şatal Şəki, Şamaxı, Şabran 
və Şəmkirlə eyni səviyyədə idi.

Qədim mənbələrdən məlum olur ki, Şatal V-VI əsrlər
də şəhər kimi mövcud olmuş, müxtəlif vaxtlarda Şatar, 
Şətəl, Şutur kimi adlanmışdır. 1231-ci ildə monqollar Gən
cəyə, Beyləqana və Şəmkirə basqın edərkən, Şatal şəhərini 
yerlə-yeksan etmişdirlər. Şatal şəhərinin əsrlər boyu möv
cud olduğu ərazi indi "qala yeri", yaxınlıqdakı kənd isə 
"sevinc, şənlik, səadət" mənasında Şadlı adlanır.

Goran stansiyasından 2,5 km şimalda b.e.ə. I minilliyə 
aid insan məskənlərinin qalıqları, Goranboy şəhərindən 2 
km şimal -  şərqdə tunc dövrünə aid Qoçtəpə yaşayış yeri, 
Qızılhacılı qəsəbəsi yaxınlığında orta əsrlərə aid Təpəya- 
zılan məskəni, Balakürd kəndi yaxınlığında VII-VIII əsrlə
rə aid "Tosal ocağı" abidəsi, Xanqərvənd kəndi yaxınlığın
da XVIII əsrə aid abidə, Səfikürd kəndindəki XX əsrin 
əvvəllərində tikilmiş türbə, qala (XIII əsr) və XIX əsrdə ti
kilmiş məscid, Rəhimli kəndində XVIII-XIX əsrlərə aid 
türbə kompleksi, XIX əsrdə ucaldılmış Şatal qalası, XIX 
əsrə aid Mirzə Adıgözəl bəy türbəsi, Qazanbulaq kəndin
də orta əsrlərə aid türbələr, Kürəkçay kəndində XIX əsrə
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aid qala, Gülüstan kəndində XII-XVII əsrlərə aid Gülüstan 
qalası turizm nöqteyi-nəzərindən maraq kəsb edən tarixi 
abidələrdir.

Goranboy rayonun məhşur yerlərindən biri də Nafta
lan kəndi ərazisində salman Naftalan şəhərinin naftalan 
neftidir. Naftalan neftinin müalicəvi xüsusiyyətləri hamı
ya məlumdur. Goranboy rayonunun mərkəzi Goranboy 
şəhərinin yaxınlığında yerləşən kiçik Naftalan şəhərinin 
əhalisinin sayı 6.500 nəfərdir. Bu kurort şəhərindəki sana
toriya və pansionatlara gələn xəstələr Naftalan nefti və 
onun əsasında hazırlanan məlhəmlərlə müalicə alırlar. 
Naftalan nefti yaraların, dəri, sinir, uroloji və ginekoloji 
xəstəliklərin, həmçinin qaraciyər, oynaqların və oynaq 
ətarfındakı yumşaq toxumaların, dayaq-hərəkət aparatı
nın müaliəcsi üçün çox səmərəli vasitədir. Naftalan şəhəri 
eyniadlı kiçik kəndin yerində salınmışdır. Bu adın əsasını 
təşkil edən "nafta" sözü isə Azərbaycan ərazisindəki qə
dim dövlət qurumlarından biri olmuş Midiya dilində 
"axan, süzülən" deməkdir.

Azərbaycanda hələ bir neçə min il bundan əvvəl müx
təlif məqsədlər üçün neftlə bərabər, naftalandan da istifa
də etməyi bacarırdılar. Naftalan neftindən yaraların müa
licəsi üçün istifadə edən təkcə yerli sakinlər olmamışdır, 
vaxtilə Azərbaycana hücum etmiş Makedoniyalı İsgəndə
rin əsgərləri, Roma legionerləri və vikinqlər, həmçinin 
alanlar, xəzərlər və digər qəbilələrin nümayəndələri Naf
talan neftindən yaraların müalicəsi məqsədilə istifadə 
etmişlər. Naftalan həm də ixrac məhsulu olmuşdur. Onu 
karvan yolları ilə başqa ölkələrə -  Kiyev Rus dövlətinə, 
Mərkəzi Asiyaya, Əfqanistana, Hindistana, İran körfəzi 
ölkələrinə daşıyırdılar. Orta əsrlərin məşhur səyyahı Mar
ko Polo Naftalan neftini "dəri xəstəliklərinin çarəsi olan 
sehrli məlhəm" kimi təsvir etmişdir.

Naftalan müalicəvi nefti haqqında hələ qədimdən mə
lum idi. Bu neftin müalicəvi xüsusiyyətini təsdiqləyən
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çoxsaylı tarixi məlumatlar da vardır. Onun tərkibində de
mək olar ki, nə benzin, nə də ki, ağ neft vardır. Tarixi 
sənədlərdə naftalan neftinin istifadə edilməsi barədə belə 
yazılır: "Dünyanın hər yerindən bura xəstələr bir neçə 
günlük gəlirdi (1928-ci ilədək) və naftalanla doldurulmuş 
ümumi torpaq quyularında çimirdilər. Naftalandan çıxıb 
silinirdilər, arabaya yaxınlaşaraq əllərinə nə keçirdisə ge
yinib özlərini isti saxlayırdılar. Çoxlu qaynar çay içib tərlə
yirdilər.."

XIX əsrdə Bakıda neft sənayesi sürətlə inkişaf etməyə 
başlayanda Azərbaycanda Avropadan gəlmiş mühəndis
lərin, sənayeçilərin və bankirlərin sayı xeyli artmışdır. 
1874-cü ildə alman mühəndisi Yager yerli sakinlərin nafta
lan nefti barədə söylədikləri ilə maraqlanmış və Almani
yada "Naftalan" mazının istehsalını tənzimləmişdir. 
O, həmin məlhəmi dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac 
edirdi. Aydındır ki, Azərbaycan Naftalanı əsasında məl
həmlər istehsal edən almanlar yaxşı menecerlər olmuşdur, 
çünki bu məlhəmdən təkcə Avropa ölkələrində istifadə 
etmirdilər. 1904-cü ildə Rus-Yapon müharibəsi zamanı ya
pon əsgərlərinin aptek dəstinə içərisində naftalan mazı 
olan bankalar da daxil idi. Bu maz ilk tibbi yardım vasitəsi 
kimi istifadə edilirdi. Həmin bankaların üzərinə belə ya
zılmışdı: "Kimin əlində bu məlhəm varsa, o heç bir yara
dan qorxmasın".

Bu turizm mərkəzinin formalaşması 60-cı ilərə təsadüf 
edir. 1960-cı ildə müalicəvi neft əsasında fəaliyyət göstə
rən və ümumdünya şöhrəti qazanmış "Naftalan" sanatori
yası yaradılmlışdır. Qısa müddətdə o, 2000 yerə qədər 
genişləndirildi. Minnlərlə kilometr uzaqdan bura xəstələr 
gəlib, şəfa tapıblar. Naftalan kurortu ildə 60 min nəfər in
san qəbul etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu kurort 
şəhərində "Mil", "Muğan", "Qarabağ", "Şirvan" və "Çi
nar" sanatoriyaları və turistlər üçün mehmanxana 
fəaliyyət göstərir. Son zamanlar inşa edilmiş "Naftalan"
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sanatoruyası isə müasir şəraitli otaqlarla, müalicə şöbəsi 
ilə təhciz edilmiş və xarici və yerli qonaqların ixtiyarına 
verilmişdir.

Naftalan çayı şərti olaraq şəhəri iki hissəyə bölür: sağ 
sahili tamamilə kurort zonasını əhatə edir, sol sahildə isə 
üç mikrorayondan ibarət iri yaşayış massivi tikilmişdir. 
Kurort şəhərinin əhalisisnin sayı 1979-cu illə müqayisədə 
3 dəfə artmışdır. Yaşayış evləri ağ daşdan tikilmiş, milli 
omamentlə bəzədilmiş, gözəl və yaraşıqlıdırlar. Burada 
Naftalan kurort turizm kompleksinin xidmətedici perso
nalı yaşayır. Kurortun ərazisində "Azərbaycan" kinoteatrı, 
ticarət mətkəzi, barlar, restoranlar, mədəniyyət sarayı, 100 
min tomluq kitabxana və s. tikilmişdir. Nəqliyyat şəbəkəsi 
yaxşı inkişaf etmişdir (avtobuslar, təyyarələr və s.). Avto
bus vağzalı şəhər mərkəzindən bir qədər kənarda tikilmiş
dir ki, avtonəqliyyat kurort zonasına daxil olmasın. Şəhər 
ekoloji cəhətdən təmiz sayılır. Ş.Qurbanovun adını daşı
yan şəhərin mərkəzi küçəsi yaşıllıqla əhatə olunur, şəhər
də müalicə və turizm infrastrukturu yaradılmışdır. Turist
lər üçün 310-500 nəfərlik yüksək mərtəbəli mehmanxanaların 
inşasına başlanmışdır. Kurort poliklinikası, idman komp
leksində park, su hovuzu və istirahət üçün çimərlik möv
cuddur.

Bu primitiv kurortun yerində dünya təyinatlı müasir 
kurort yaradılmışdır. Müstəqillik əldə olunandan sonra, 
bu dünyəvi kurort Azərbaycanın sərvəti və bizim milli qü
rurumuz sayıldı. Naftalanın keçmiş şöhrətini qaytarıb, 
onu beynəlxalq müalicə və istirahət mərkəzinə çevirmək 
lazımdır.

Yevlax rayonun əhalisinin sayı 110.700 nəfər, rayon 
mərkəzi Yevlax şəhəri, onun əhalisinin sayı 52.900 nəfər
dir. Yevlax rayonu Kür çayının sağ sahilində yerləşir və el 
arasında Gəncəbasar deyilən regionun iri şəhərlərindən 
biridir. Gəncəbasar bölgəsi Azərbaycanın bir neçə rayonu
nu əhatə edir. Bu rayonları birləşdirən onların müştərək
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tarixi və oxşar coğrafi-iq
lim şəraitidir.

Yevlax rayonunun in
zibati mərkəzi olan Yev
lax şəhəri Bakıdan 280 
km məsafədə yerləşir.
Yevlax çoxsaylı yolların 
kəsişdiyi ərazidə yerləşir.
Buradan Mingəçevir,
Şəki, Balakən, Gəncə və Xankəndi şəhərlərinə birbaşa yol
lar gedir. Təsadüfi deyildir ki, XII əsrə aid yazılı mənbə
lərdə Yevlax "Qarabağın qapısı" adlandırılmışdır. Bu "qa
pılardan" həm karvanlar və səyyahlar keçib gedir, həm də 
qoyun sürülərini alp çəmənliklərində yerləşən yay otlaqla
rına-yaylaqlara aparırdılar. Yevlaxın Qaraməmmədli, Qa- 
ramanlı və Xaldan kəndlərində tunc dövrünə və erkən 
orta əsrlərə aid bir sıra arxeoloji obyektlər aşkar edilmişdir.

Mingəçevir şəhərinin əsası XX əsrdə 40-cı illərin sonu, 
50 ci illərin əvvəllərində qoyulmuşdur. Mingəçevir adının 
mənası Türk mənşəli Mingiçöhr adlı sərkərdənin adı ilə 
əlaqələndirirlər. Başqa bir fərziyyəyə görə isə şəhərin adı: 
"geri qayıt, daha yol yoxdur" deməkdir. XVII əsrdə yaşa
mış türk səyyahı Övliya Çələbi özünün "Səyahətlər" kita
bında yazırdı: "Qədimdə Kür çayının sağ sahilində Min
gəçevir adlı yer olmuşdur."

Boz dağın ətəklərində ensiz yarğandan çıxan Kür çayı 
bəndə salınaraq, su elektrik stansiyası yaradılmışdır. 
Yarğanın yerində isə Mingəçevir dənizi yaranmışdır.

Şəhər ətrafında aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsin
də məlum olmuşdur ki, Sudaqılan şəhər yerinin ərazi
sində böyük bir kənd varmış. Burada qədim məbədin qa
lıqları aşkar edilmişdir. Həyat mənbəyi olan çiçəyə can 
atan iki tovuz quşunun təsviri çəkilmiş iri daş kapitel bö
yük marağa səbəb olur. O, sarımtıl rəngli yumuşaq daş
dan yonulmuş, yuxarı hissəsində alban əlifbası ilə yazı
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həkk edilmişdir. Burada tapılmış Yunan, Roma, və Sasani 
sikkələri həmən tikililərin V-VI əsrlərə aid olduğunu 
söyləməyə imkan verir.

Yaxın vaxta qədər Mingəçevirdə eyniadlı gölün sahi
lində böyük turbaza fəaliyyət göstərirdi, ancaq indi orada 
müvəqqəti köçkünlər yaşayırlar. Kürün sahilində Olimpi
ya avarçəkmə bazası da fəaliyyət göstərir. Çay sahilində 
olan kafe və çayxanalar qonaqların və yerli sakinlərin 
dincəldiyi, ən çox istifadə etdiyi yerlərdir.

"Kainat" mehmanxanası və "Günəşli" turist bazası qo
naqları qəbul etməyə hazırdır. "Atəşgah", "Ana Kür", 
"Kosmos" restoran və kafeləri qonaqlara ləzzətli yeməklər 
təklif edir.
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ARAN TURİZM 
BÖLGƏSİ

Aran turizm bölgəsinə Hacıqabul, Şirvan (keçmiş Əli- 
Bayramlı), Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan rayonları da
xildir. Bu turizm bölgəsi Azərbaycanın mərkəzi -  cənub 
ərazisini tutur. Bu ərazilər Mil-Muğan ərazisini əhatə edir.

Hacıqabul rayonunun əhalisi 60 min nəfər, rayon mər
kəzi -  Hacıqabul şəhəri, onun əhalisinin sayı 22 min nəfər
dir. Hacıqabul rayonu Kür-Araz ovalığındakı bərəkətli 
qədim Muğan diyarının bir hissəsini tutur. İqlimi yarım
səhra, quru və isti, qışı mülayim keçir. Qışda havanın tem
peraturu müsbət 6 dərəcədən aşağı olmur. Burada yağış 
az yağır. Kür çayının axarı boyunca kolluqlar və Tuqay 
meşələri uzanır.

Müəyyən geoloji dövrdə Xəzər dənizinin təbii çəkil
məsi nəticəsində yaranmış Haciqabul gölü bu rayonun 
ərazisindədir. Yaz vaxtı Kür çayının daşması nəticəsində 
gölün sututar sahəsi genişlənmişdir. İndi Şirvan Dövlət 
Rayon Elektrik Stansiyasının (DRES) işlənmiş isti suları da 
bu gölə daxil olur. Dərinliyi 5 metri aşmayan bu göl qışda 
donmur. O, köçəri quşların qışlaması, su-bataqlıq quşları
nın yuva qurması üçün münasib yer kimi böyük əhəmiy
yətə malikdir. Həmin quşların çoxu nadir və məhv olmaq 
həddinə çatmış növlərə aiddir.

Burada xalçaçılıq hələ qədim dövrlərdən geniş inkişaf 
etmişdir. Şirvan məktəbinin "Sarı xalça" deyilən əl xalça
larını toxumaq ənənəsi hələ də davam edir.

Rayonun inzibati mərkəzi Hacıqabul şəhəri Bakıdan 
113 km məsafədə yerləşir. Onun adının mənası "Allah sə
nin Həcc ziyarətini qəbul etsin" deməkdir. Müsəlmanların 
müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərlərinə ziyarəti "Həcc" 
adlanır. Həcc ziyarəti etmiş şəxsə fəxri "Hacı" rütbəsi veri
lir və bu söz onun adının əvvəlinə əlavə edilir. Mahiyyət 
etibarilə həcc ziyarəti ruhani anlayışlar kompleksi olub,
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Allahdan rəhm diləmək, müxtəlif tövbələr etmək kimi 
xahişləri də əhatə edir. Buna görə də Hacıqabul şəhərinin 
adından məlum olur ki, bura təkcə ticarət karvanlan üçün 
deyil, həm də Həcc ziyarəti edənlər üçün düşərgə yeri ol
muşdur. Bəzi zəvvarlar karvanlarla gedir, bəzi zəvvarlar 
isə Həcc ziyarətinə piyada getməyi əhd edirdilər. Burada 
həm zəvvarları, həm də İran körfəzi regionuna səyahətə 
çıxan tacirləri qəbul etmək üçün karvansaralar olmuşdur.

XVII əsrdə Şah Abbas Hacıqabul gölünün yaxınlığında 
böyük bir karvansara tiktidirmiş, Səfəvilər sülaləsinin ha
kimiyyəti dövründə isə şəhər salınmış və o vaxt bu şəhər 
Mahmudabad adlandırılmışdır. Sonradan bu ad unudul
muş və şəhər yenidən Hacıqabul adlanmağa başlamışdır. 
Lakin bu ərazidə hələ 5 min il bundan əvvəl insanlar yaşa
yırmış -  arxeoloqlar şəhərin şimal-qərbində Haramı dağın
da tsiklopik tikililərin qalıqlarını aşkar etmişlər. Bu tikililə
rin divarlarında petroqliflər diqqəti cəlb edir. Onun 
yaxmlınğmdakı daşlarm üzərində də insanların və qeyri- 
adi, fantastik heyvanların təsvirləri aşkar edilmişdir. Alim
lər bu obyektin eneolit dövründə yaranması güman edirlər. 
Hacıqabul yaxınlığında digər tarix-arxitektura abidələri də 
qalmışdır. Qubalı Baloğlan kəndində Pir Hüseyn xanə
gahına qədim minarəli məscid, qala divarları, karvansara, 
yaşayış binaları (XIII-XIV əsrlər), XI əsrdə yaşamış Şeyx 
Hüseynin məqbərəsi (Şeyxin şərəfinə tikilmiş bu məqbərə 
onun ölümündən iki əsr sonra ucaldılmışdır), eləcə də 
qədim körpü (XVII-XIX əsrlər) daxildir. Xanəgahın üzərinə 
şir (rəng) çəkilmiş kaşısı haqlı olaraq bütün müsəlman 
Şərqində ən yaxşı kaşılardan hesab edilir. Hazırda bu kaşı- 
larm bir qismi Sankt-Peterburqdakı Dövlət Ermitajmda və 
Bakıdakı Nizami Gəncəvi adma Ədəbiyyat Muzeyində sax
lanılır. Udulu kəndində erkən orta əsrlər dövrünə aid Gün
görməz müdafiə qülləsi salamat qalmışdır. Bu qüllənin 
adından görünür ki, orada müdafiə olunan insanlar son nə
fəsə qədər düşmənlərə güzəşt etməmək əzmində olmuşlar.
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Şirvan şəhəri Kür çayının sol sahilində yerləşən gənc 
şəhər olmaqla (əvvəllər Əli Bayramlı adlanırdı), 1954 cü 
ildə Kirovdağ neft yataqlarının kəşf edilməsi ilə salınmış
dır. Əvvəllər kiçik bir yaşayış məntəqəsi olan Şirvan, Av
ropada açıq tipli ən iri istilik elektrik stansiyası burada 
tikiləndən sonra, rayon mərkəzinə, sonradan isə inkişaf et
miş sənaye şəhərinə çevrilmişdir.

Şirvan şəhərinin iqlimi yarımsəhra iqlimə uyğundur. 
Yayda temperatur burada +44° C - ə çatır, qış mülayimdir, 
nadir hallarda -  6° C - ə düşür.

Şəhərin yerləşdiyi ərazidən 2 km aralıda, Murovdağın 
aşağı hissəsində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı XIV 
əsrə aid şəhər yerinin xarabalıqları aşkar edilmişdir. Hə
mən şəhərdəki sənətkarlar məhəlləsində 12 dulusçu sobası 
çox yaxşı vəziyyətdə qalmışdır. Burada müxtəlif məişət və 
bəzək əşyaları da tapılmışdır. Şəhər ərazisindən vaxtilə 
karvan yolları keçirdi.

Şəhər əhalisi əsasən sənaye sektorunda çalışır. Şəhərdə 
muzeylər, xalq teatrı, kinoteatrlar, restoranlar, mehmanxa
nalar var. İnfrastruktur yaxşı inkişaf etmişdir. Xalq sənət
lərindən xalçaçılıq, daş üzərində oyma və zərgərlik sənət
ləri qorunub saxlanılır.

Qonaqların qalması üçün "Kür" mehmanxanası müasir 
tələblərə cavab verməsə də, fəaliyyət göstərir. İaşə xidmət
lərini "Qulu", "Aynurə", "Elxan bulağı", "Qızılgül", "Dal
ğa" restoranları təklif edir.

Sabirabad rayonu Mil düzündə yerləşir. Kür və Araz 
çayları bu rayonun qərb sərhədində, Suqovuşan kəndində 
qovuşur. Rayonun iqlimi mülayimdir. Yayda burada ha
vanın temperaturu +40° C-ə qədər, qışda isə -5° C-ə qədər 
enir. Sabirabadda müxtəlif meyvə və bostan məhsulları 
bol olsa da, bunların sırasında Sabirabad qarpızları öz 
şirinliklərinə və tamına görə fərqlənirlər. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarından pampıqçılıq, heyvandarlıq, taxılçılıq geniş 
yayılmışdır.
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Rayonun inzibati mərkəzi Sabirabad şəhəri şair Mirzə 
Ələkbər Sabirin şərəfinə belə adlandırılmışdır. Şəhərdə di
yarşünaslıq muzeyi fəaliyyət göstərir. Rayon ərazisində 
Suqovuşan, Sorra, Qalaqaym, Cavad, Sarısu, Şəhərgah 
şəhər xarabalıqları, Sura, Qaratəpə, Muqbil, Qaraqaşlı, Bu
laqlı, Kürkəndi, Caval nekropolları, Quruzma kəndi ya
xınlığında Puttəpə, Qaratəpə yaxınlığında Binə, Yastı qobu 
yaşayış yerləri vardır. Tarixi abidələrdən Şıxlar kəndindəki 
Baba Səmid türbəsi (XIV əsr) və Sabirabad şəhərində 1900-cu 
ildə tikilmiş hamam qorunub saxlanmışdır.

Rayonda xalçaçılıq, ağac və metal üzərində oyma, san
dıq düzəldilməsi kimi ənənəvi xalq sənətləri davam etdiri
lir. Kür çayı boyunca Tuqay meşələri üzanır. Rayon mər
kəzindən 28 km aralıda yerləşən Sarısu gölündə ovçuluq 
və balıq ovu ilə məşğul olmaq üçün şərait var.

Turistlərin qalması üçün "Gülüstan" mehmanxanası, 
"Aysel" və "Çənlibel" motelləri öz xidmətlərini göstərir. 
Nahar üçün isə "Araz", "Kür", "Dostluq", "Elvin" və baş
qa iaşə obyektlərinin xidmətlərindən istifadə etmək olar.

Saatlı rayonunun mərkəzi Saatlı şəhəri Araz çayının 
sağ sahilində, okean səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerlə
şir. Mülayim iqlimə malik olan bu rayonun, orta tempera
turu yayda +34° C, qışda +3° C olur. Araz çayının sahillə
rində olan meşə zolağı bu yerlərin füsünkarlığmı artırır. 
Rayon ərazisində yerləşən Sarısu gölündə ovçuluq və ba
lıq ovu ilə məşğul olmaq üçün münasib şərait var. Bərə
kətli Muğan torpağı, Araz çayının suları bu rayonda pam
bıqçılıq, tərəvəz, meyvə və bostan bitkiləri yetişdirmək 
üçün əla şərait yaradır.

Araz çayının sahilyanı ərazisində b.e.ə. və orta əsrlərdə 
çəkilmiş Qovurarx, Həkim arxı, Muğan arxı suvarma arx- 
larının qollarına rast gəlmək olar. Azakənd, Fətəlikənd, 
Varxankənd və Cəfərxan kəndlərinin ərazisində çoxsaylı 
arxeoloji abidələr var: b.e.ə. III-II minilliyə aid nekropallar 
və kurqanlar, Qaraqaşlı və Qaralar adlı qədim məskənlər
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(tunc dövrü), Abbasbəyli (XI-XIII əsrlər), Məmmədabad 
(X-XVI əsrlər), Sarısu (IV-XII əsrlər), Qışlaq (XII-XVIII əsr
lər), Araz düşərgəsi və s.

Yerli diyarşünaslıq muzeyinin ekspozisiyasına tamaşa 
etmək hər bir kəs üçün çox maraq kəsb edir. Burada bir- 
birindən maraqlı, 6300-dən çox ekspozisiya nümayiş etdi
rilir. Xalq sənətkarlığından xalçaçılıq, ağac və metal üzə
rində oyma, sandıq düzəldilməsi kimi sənətlər davam 
etdirilir.

"Cənnət" istirahət mərkəzi qonaqlara gecələməklə ya
naşı, müxtəlif ləziz yeməklər də təklif edir. Bundan başqa 
"Əlisoltanlı", "Niyaz" restoranlarında, "Titanik", "Vete- 
rok" kafelərində qırqovul, kəklik, turac və digər ov quşla
rından hazırlanmış ləziz yeməklərdən, yerli mətbəxin xə
mir məmulatlanndan hazırlanmış mantı, xəngəl qonaqlarda 
yerli mətbəxlə yaxından tanış olmağa imkan yaradacaq.

İmişli rayonu Mil və Muğan düzlərinin qovuşduğu 
ərazidə, Araz çayının hər iki sahilində və Kür çayının cə
nubunda yerləşir. İmişli rayonunun ərazisi Kür-Araz ova
lığında Mil-Muğan düzündədir. Araz çayı rayon ərazisini 
ortadan kəsib keçir. Arazın sağ sahili Muğan düzünə, Ara
zın sol sahili isə Mil düzünə aiddir. İmişli rayonu ərazisi
nin Mil düzündəki sahəsini Şirvan düzü ilə Kür çayı ayırır.

İmişli ərazisinin Muğandakı sahəsini Muğanın İranda
kı sahəsindən dövlət sərhədi ayırır. İmişli rayonu ərazisi 
düzən yerlər olduğuna görə keçmiş sərkərdələr, hökmdar
lar bu yerlərdə müvəqqəti qalmaq üçün istifadə etmişlər. 
Bu yerlər qədim Manna, Urartu, Midiya, Makedoniyalı 
İsgəndərin, İran Əhmənilər şahlarının, Ərəblərin, Səlçuq- 
ların, Monqolların, Əmir Teymurun, Nadir şahın, Qacarın, 
rusların və onlarla fatehlərin, sərkərdələrin hücumlarına 
şahid olmuşlar. Cənub-qərbdən İranla sərhəd olan İmişli 
rayonu, Biləsuvar, Beyləqan, Saatlı, Ağcəbədi, Kürdəmir 
rayonları ilə də həmsərhəddir. Rayon ərazisindən axan 
Araz çayı heç bir maneəyə rast gəlmədən axaraq, çoxlu
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adalar əmələ gətirmişdir. Çay boyu uzanan meşələrdə 
hətta Dəmir ağacma da rast gəlmək mümkündür. Bitki 
növlərindən itburnu, biyan, hətta kaktus da bu ərazidə ya
yılmışdır. Biyan kökü toplanaraq, xaricə ixrac olunur.

Rayonda iqlim şəraiti mülayim iqlimdən başlamış, isti 
yarımsəhra iqliminə qədər dəyişir. Orta temperatur yan
varda +1° C, iyul aymda isə +26° C olur. Ov həvəskarları 
üçün "Şərbət-qobu" və "Sarısu"ovçuluq sahələri fəaliyyət 
göstərir.

Vaxtilə acı yovşan qoxusu verən bu ucsuz-bucaqsız 
çöllərdə qoyun sürüləri otlayır, qış otlaqları yerləşirdi. İn
di bu yerlərdə Sərxanlı, Buludlu, Cəfərli, Muradxanlı və 
başqa kəndlər salınmışdır.

1930-cu ilin avqust aymda Qaradonlu kəndi mərkəz ol
maqla Qaradonlu rayonu adlandırılmışdır. Rayon mərkəzi 
olana kimi Qaradonlu "uyezd" idi və o əvvəllər Salyan 
qəzasına, Cavad qəzasına tabe olmuşdur. 1938-ci ildən 
Qaradonlu Muğan düzündə bir kənd kimi qalsa da, rayon 
mərkəzi dəmir yolu stansiyası yaxınlığında yerləşən İmişli 
kəndinə köçərək, sürətlə inkişaf edib iri rayon mərkəzinə 
çevrilmişdir. İmişli kəndi Qaradonlu stansiyasına ən yaxm 
və kiçik bir kənd olmuşdur. Kəndin adının əmələ gəlməsi, 
mənası hələ aydınlaşmamışdır. "Yemişli", "Gümüşlü", 
"Ibişli və ya İmiş" adları ilə bağlılıq da fərziyyə olaraq qa
lır. Rayon iqtisadiyyatı əsasən pambıqçılıq, heyvandarlıq,
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taxılçılıq olsa da, iri sənaye müəssisələri də fəaliyyət 
göstərir. Azərbaycanda ən iri şəkər zavodu 2005-ci ildə 
Imişlidə qurulmuşdur. Burada süd emalı, konserv, təbii 
şirə istehsal zavodları, ət kombinatı, quşçuluq fabriki və s 
fəaliyyət göstərir.

Rayon ərazisində çoxlu sayda kurqanlar var -  Muxtar- 
təpə, Qaratəpə, Qoşatəpə, Bəhrəmtəpə və s. ərazidə aparıl
mış arxeoloji qazıntılar zamanı yaşı 3 min ildən çox olan 
gil qablar, müxtəlif məişət əşyaları tapılmışdır. İndi Bəci- 
rovan kəndinin adı, ərəblərin Azərbaycanda olduğu za
manlarda mövcud olmuş Bacirovan şəhərinin adını xatır
ladır. Rayon ərazisində XII-XIV əsrlərə aid Qızıl Təpə, 
Muxor Təpə, Qara Təpə, Yeddi Kurqan, Dəyirman yeri, 
Qalaça yeri və s. tarixi abidələr var. Lakin həmin yerlərdə 
arxeoloji qazıntılar aparılmadığı üçün, həmin abidələr 
barəsində ətraflı məlumatlar yoxdur.

Bəhramtəpə su ambarı bu rayonun ərazisindəki ən 
səfalı yerlərdən biridir. Bu ambarın suyu beton arakəsmə
lər vasitəsi ilə bir neçə kanallara paylanır. Bu su qovşağı
nın özü bir gözəl mənzərədir. Rayonun tarix -  diyarşünas
lıq muzeyi onun tarixinin bir çox səhnələini açmağa 
kömək edir. Muzeyin eksponatlari kimi, onun binasının 
memarlıq üslubu da rayonun fəxridir. Xalq sənətindən 
xalçaçılıq ənənısi davam edir.

İmişli rayonu ərazisində ilk məktəb 1906-cı ildə Qara
donlu ərazisində açılmışdır. Qaradonlu orta məktəbinin 
hazırkı binası isə 1922-1923-cü illərdə tikilmişdir. Rayon 
ərazisində ilk tibb ocağı 1913-cü ildə Çaxırlı kəndində baş 
vermiş vəba ilə əlaqədar olaraq elə həmin il Qaradonluda 
tikilmiş Tauna qarşı mübarizə stansiyası idi. Yeni rayon 
mərkəzi olan İmişlidə ilk inzibati bina -  "Qırmızı bina" 
1937-1938-ci illərdə tikilmişdir.

1906-cı ildə Çarın fərmanına əsasən Rusiyanı baş na
ziri Stolpinin aqrar islahatları nəticəsində Qaradonlu 
"Muğanstroy" qəsəbəsi tikilmiş, Muğanda geniş suvarma
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şəbəkəsi qurumu və Rusiyadan Azərbaycana köçürülən 
əhalinin hesabına İranla sərhəd zonalarda yeni kəndlər sa
lınmışdır.

"Mil" mehmanxanası müasir tələblərə cavab verməsə 
də, qonaqları qəbul etməyə hazırdır. Nahar etmək üçün 
isə "Dostluq", "Fidan", "Aran", "Araz" və başqa restoran
lar münasibdir. Həmçinin Araz çayının sahilində, magist
ral yolun kənarında, şəhərin cənub girişində, yol ayrıcında 
armudu stəkan formasında qurulmuş çay evi şəhərə gələn 
qonaqlara məxməri çay təklif edir.

Beyləqan rayonu şimaldan Kür çayı ilə, cənubdan İran 
sərhədi ilə həmsərhəddir. Yuxarı Qarabağ kanalı da rayo
nun ərazisindən keçir. Tarixi mənbəələrə görə əsası V 
əsrdə Sasani hökmdarı I Qubad tərəfindən qoyulmuş Bay- 
lakan şəhəri Beyləqan rayonunən məşhur tarixi -  mədəni 
abidəsidir.

Mil düzündə, Kür və Araz çaylarının arasında yerləşən 
Kəbirli kəndi yaxınlığında qədim Örənqala (Baylakan) 
şəhərinin yerləşdiyi ərazidə aparılmış qazıntı işləri orta 
əsrlərin mədəniyyətinə dair zəngin material əldə etməyə 
imkan vermişdir. Qala divarlarının hündürlüyü 6 metrə 
yaxın olan bu şəhərin ərazisi 400000 m2 olmuşdur. Şəhər 
yerinin yaxınlığında vaxtilə çox məşhur olmuş Gavurarx 
suvarma kanalının qalıqları və Mil -  minarənin xarabalıq
ları qalmışdır. Mil düzünün adı bu minarə ilə bağlıdır. 
Örənqala şəhərinin adı qazıntı işləri zamanı aşkar edilmiş 
qabların üzərində tapılmışdır ("Baylakanda Fəqlun düzəl
dib" yazıları vardı). Divar hörgüsündə Sasani möhürləri
nin aşkar edilməsi belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, bu 
şəhərin dövrəsindəki divar V-VI əsrlərdə tikilmişdir. 
Arxeoloji qazıntılar zamanı IX-X əsrlərə aid şirli keramik 
qablar və Abbasilərin pul sikkələri, metaldan, şüşədən və 
sümükdən düzəldilmiş məmulatlar aşkar edilmişdir.
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IX-X əsrlərdə Baylakanda keramik məmulatların birləş
mə texnikası çox mükəmməli olmuşdur. Ayaqla işləyən 
dulusçu dairəsi, əl ilə işləyən dulusçu dairəsini tamamilə 
əvəz etmişdir. Keramik qabların hazırlanmasında şirdən 
istifadə edilməsi Baylakan dulusçularının böyük nailiyyəti 
idi. Şüşə qablar hazırlanması prosesində sərbəst üfürmə, 
qəlibdə üfürmə, qəlibdə tökmə üsullarından istifadə edi
lirdi. Rəngli şüşənin alınması üsullarının mənimsənilmə
sində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Toxuculuq, ipəkçilik, 
xalçaçılıq sənətləri inkişaf etmişdir. Baylakanlann şimiyatı- 
natif də çox məşhur idi.

Sasani çarı II Xosrovun (590-628-ci illər) hakimiyyəti 
dövründən qalan drahmalarm, onun hakimiyyəti dövrün
dən sonra qemmlərin və ərəblərin zərb etdiyi ilk sikkə 
nümunələrinin aşkar edilməsi onu göstərir ki, Baylakan 
lap əvvəllər başqa ölkələrlə ticarət əlaqələri saxlayırmış. 
VIII-IX əsrlərdə Baylakanda zərb edilən gümüş dirhəmlər, 
mis felslər üzərində Arran sözü həkk olunmuşdur. Dir
həmlər Baylakan hüdudlarından uzaqlarda -  Kiyev Rus 
dövlətinin ərazisində, Baltik ölkələrində də tədavüldə ol
muşdur və arxeoloji qazıntılar zamanı bu cür dirhəmlər 
həmən ərazilərdən tapılmışdır.

IX əsrdən XIII əsrin əvvəllərinə qədər Baylakanda ti
kinti işləri texniki cəhətdən təkmilləşdirilmiş, bişmiş fiqur
lu kərpicdən, kaşıdan, keramikadan istifadə edilmiş, çoxlu 
saraylar inşa edilmişdir. Şəhərə su bişmiş kərpicdən tikil
miş örtülü kanallar vasitəsi ilə, eləcə də saxsı borulardan 
ibarət su kəmərləri vasitəsi ilə Gavurarx kanalından gə
tirilirdi.

Qazıntı zamanı daşdan, dəmirdən, tuncdan hazırlan
mış çəki daşları, 150-dən çox, üzərində onları hazırlayan 
ustaların möhürləri olan qablar tapılmışdır. Burada həm
çinin İran çinisi, Çin seladonu, Hindistandan gətirilmiş ka
uri balıqqulaqları, ərəb şüşə qablarının hissələri, çoxsaylı 
pul sikkələri tapılmışdır.
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IX-X əsrlərə aid keramik məmulatların səthi əsasən 
həndəsi və nəbati naxışlarla, nadir hallarda heyvan və ba
lıq təsvirləri ilə və daha nadir hallarda insan təsvirləri ilə 
bəzədilirdisə, XI-XIII əsrlərdə həmin təsvirlərin əhatə dai
rəsi xeyli genişlənirdi.

1221-ci ilin payızından (hicri 618-ci ilin ramazan ayın
dan) etibarən Baylakanm faciəli günləri başlandı. 30 min
lik monqol qoşunları Cebe və Subutayın başçılığı alünda 
şəhəri mühasirəyə alıb, işğal etdilər və bütün əhalini qı
lıncdan keçirdilər. Bu o qədər gözlənilməz olmuşdur ki, 
hətta sənətkarlar sobaları boşaltmağa belə imkan tapma
mışlar.

Qazıntı zamanı tapılmış ərzaq və taxıl ehtiyatlarının 
yandırılmış qalıqları, çoxlu keramik qablar, mis sikkələr, 
əmək alətləri, məişət əşyaları, şüşə qablar tapılmışdır. Qiy
mətli metalların, zinət əşyalarının tapılmaması onu gös
tərir ki, şəhər əvvəl qarət olunmuş, sonra isə yandırılmış
dır. Şəhəri Araz çayından su ilə təmin edən kanallar və su 
sistemləri dağıdılmış, şəhər tezliklə xarabalıqlara çevril
mişdir. Şəhərin bərpası və yenidən canlandırılınası üçün 
Şərəf əl-Mülkün, Teymurun və onun nəvələrinin göstərdi
yi bütün cəhdlər bir səmərə vermədi. Monqollar şəhəri elə 
viran qoymuşdular ki, tarixçilər buna inanmayaraq bunu 
təbii fəlakətlə izah etmişlər.

Müasir Beyləqan inkişaf etməkdə olan kənd təsərrüfatı 
rayonudur. Hal-hazırda cəbhə xəttində yerləşən bu şəhər 
turizm üçün heç də əlverişli şəraitə malik deyil. Bu da Qa
rabağ işğalının aradan qaldırılması probleminin həll edil
məsi ilə aradan qalxa bilər.
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NAXÇIVAN TURİZM 
BÖLGƏSİ

Azərbaycanın cənub-qərbində Naxçıvan Muxtar Res
publikası (NMR) yerləşir. O, Azərbaycan Respublikasının 
əsas ərazisindən başqa bir dövlətin ensiz zolağı ilə ayrı sa
lınıb ki, bu da keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Qafqazdakı im
periya maraqlarının nəticəsində 1920-ci illərin əvvəllərin
də mümkün olmuşdur. NMR Dərələyəz dağlarının güney 
ətəklərində və Zəngəzur dağlarının günbatar səmtində qə
rar tutur.

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı 
və əhalinin həyat tərzinin yüksəldilməsi üçün ən əlverişli 
yol təbii ehtiyatların rasional istifadə yolu ilə turizmin in
kişaf etdirilməsidir.

Məlumdur ki, dünyada elə ölkələr vardır ki, onun döv
lət büdcəsinin 30-50 %-i turizmin hesabına formalaşır. 
Naxçıvan belə ölkələrdən birinə çevrilməlidir. Bunun 
üçün çoxlu investisiya tələb edən iri zavodları inşa etmək 
zəruriliyi yoxdur, turizmin inkişafına isə kiçik investisiya
lardan başlamaq olar. Adətən turizmin inkişafı və təşkili 
tez gəlir verən kiçik müəssisələrdən başlayır.

Naxçıvan MR unikal rekreasiya-turizm ehtiyatlarına 
malikdir: qədim tarixə, özünəməxsus mədəniyyətə, unikal 
iqlimə, tarixi və memarlıq abidələrinə, əvəzolunmaz mət
bəxə, tamlı və təzə meyvə-tərəvəzlərin çoxluğuna. Naxçı
van turistlər üçün tapmaca sayılır. Turistləri müalicəvi 
mənbələr, yerli sakinlərin qeyri-adi qonaqpərvərliyi cəlb 
edir. Dağ iqlimi, əsasən də əlverişli coğrafi yerləşməsi tu
rizmin inkişafı üçün zəmin yaradır. Burada iki qitənin -  
Avropanın və Asiyanın mədəniyyəti qovuşur, Şərqə ge
dən Böyük İpək Yolu Avropanı Çinlə birləşdirir. Qədimdə 
ardı-arası kəsilməyən karvan axınları ondan keçirdi. Hər 
bir sivilizasiya memarlıqda və mədəniyyətdə öz izini qoy
muşdur.
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2009-cu ilin məlumatlarına görə (yanvar ayı) Naxçıvan 
MR 385 min insan yaşayır, bu da Azərbaycan əhalisinin 
4,5 %-ni təşkil edir. Əhalinin əsas hissəsi Araz düzənliyin
də, dağlıq ərazidə, dağ çaylarının vadilərində və bulaqlar 
mövcud olan yerlərdə yaşayırlar. Naxçıvan Azərbaycanm 
paytaxtı Bakıdan 535 km aralıda yerləşir və onunla Bakı- 
Culfa dəmiryolu vasitəsilə əlaqə saxlayır. Erməni terrorçu
larının təcavüzü nəticəsində Meqri rayonundan keçən 
dəmir yolu ekstrimistlər tərəfindən dağıdılmış və Naxçı
van mühasirəyə salınmışdır, baxmayaraq ki, bu yoldan 
keçən yüklərin 85 % Ermənistana məxsus idi. Bu gün Er
mənistan bütün dünyaya car çəkir ki, Azərbaycan respub
likası Bakı-Culfa yolunu bağlayıb, Ermənistam mühasirə
də saxlayır.

Turizm axınım yaradan bir çox ölkələr üçün Naxçıvan 
nisbətən güclü potensiala malik olan region sayılır. Onun 
təkrarolunmaz mədəni irsi, müxtəlif landşafları güclü ak
tiv sayılır, Türkiyə və İranla qonşuluq regional və sərhəd
yanı turist axınlarının inkişafını proqnozlaşdırmağa im
kan verir.

Aydındır ki, keçmişdə Naxçıvanda turizm inkişaf et
məzdi, çünki onun strateji vəziyyəti, keçmiş Sovet ittifaqı
nın sərhəddində olması orada heç bir turizm obyektinin 
inkişafına yol verməzdi. Buna görə də hər şeyi sıfırdan 
başlamaq lazım gəldi. Belə şəraitlərdə bir çoxları üçün 
konsepsiyanın özü və ya turizmin inkişafı anlayışı kifayət 
qədər mücərrəd ideya kimi görünərdi.

Ancaq, əgər hər şey yaxşı hesablansa, öyrənilsə və ha
zırlansa, o cümlədən davamlı inkişafa lazımı yanaşma aid 
edilsə, onda turizmin inkişafı çox maraqlı şəraitlərdə baş 
verə bilər. Bu o deməkdir ki, zəif inteqrasiyaya, yerli sa
kinlərin turizmin inkişafında iştirak etmək qabiliyyətinə 
daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Bu zəif iştirak xüsusilə 
dağ regionlarında özünü daha çox biruzə verir, amma
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məhz dağ regionları turizmin fəaliyyəti üçün əlverişli və 
prespektiv sayılır.

Naxçıvanın bütün turizm potensiallarına yanaşma, in
kişaf aktivlərinin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsindən iba
rətdir, bu zaman əsas kimi Naxçıvanın müxtəlif regionları
nın bir neçə coğrafi əraziləri götürülür. Belə praqmatik 
yanaşma Naxçıvanın, Azərbaycanm ümumi inkişaf strate
giyasına inteqrasiyası zəruriliyini rəhbər tutur və eyni 
vaxtda, Türkiyə, İran və Ermənistanla qonşuluğuna görə 
onun spesifik potensialına xüsusi diqqət yetirir.

İki məşhur dağ massivləri arasında yerləşən Naxçıvan, 
Araz çayının Şimal sahilini tutur. Bura dağlıq məkandır -  
Muxtar Respublika ərazisinin 30 faizindən çoxu dəniz sə
viyyəsindən 600-1000 metr yüksəkdə yerləşir. Bölgənin ən 
hündür dağları -  Qapiciq (3904 m) və İlandağdir (2385 m). 
Şimal-qərbdən cənub-şərqə qədər uzanan dağ silsiləsi 
onun Ermənistanla sərhəddini qeyd edir. Bəzi dağ zirvələ
rinin hündürlüyü 3000 m çatır və qəsəbələr 800 m hündür
lükdə yerləşirlər. Regionun qərb hissəsinndə orta hündür
lüyə malik dağ massivləri, rəngarəng ahəngli süxurlarla 
mənzərənin gözəlliyini daha da artırırlar. Lakin Naxçıva
nın qərb hissəsi az cəlbedici mənzərəyə malikdir. Naxçı
van şəhərinin şimalında (Şahbuz rayonu), çayın böyük 
hövzəsi təpəli mənzərə təqdim edir. Bu hissə Naxçıvanın 
qalan hissəsindən kəskin fərqlənir.

İki mühüm obyekt -  Möminə Xatun Türbəsi və Qara- 
bağlar abidəsindən əlavə Naxçıvan bir sıra başqa abidələr 
də təklif edir. Onlar əsasən regionun mərkəzi və şərq his
sələrində Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində yerləşirlər. 
Naxçıvanın tarixi kökləri bəşəriyyətin ən ilkin mövcud ol
duğu mərhələlərinə gedib çıxır. Yaxınlığında yerləşən Ağ
rı dağı hesab edirlər ki, "Nuh" ölkəsi olub. Başqa bir əf
sanəyə görə Araz çayı, Cənnəti qidalandıran dörd çaydan 
biridir. Dəqiq məkan əsasının təşkili üçün Naxçıvan MR 
bütün ərazisi yeddi rayona və bir şəhərə bölünür, onların
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hər biri özünə məxsus landşaftı təqdim edir, bu da ümumi 
cəhətdə Naxçıvanın faktiki inzibati bölünməsinə uyğun 
gəlir. Bu aşağıdakılardır:

0 Naxçıvan şəhəri 
0 Şərur rayonu (şimal - qərb)
0 Şahbuz rayonu (mərkəzi və şimal hissəsi)
0 Culfa rayonu (mərkəzi və şərq hissəsi)
0 Ordubad rayonu (cənub hissəsi)
0 Babək rayonu (mərkəz və cənub hissə)
0 Sədərək rayonu (qərb hissə)
0 Kəngərli rayonu (mərkəz və qərb hissə)
Naxçıvan şəhəri Naxçıvançaym sağ sahilində, dəniz 

səviyəsindən 1000 metr yüksəklikdə yerləşir. Naxçıvançay 
hövzəsinin özünəməxsus mənzərəsi vardır. Naxçıvan xal
ça, ədəbiyyat, tarix, arxitektura muzeyləri ilə bərabər, 
M.S.Ordubadi, H.Cavid, C.Məmmədquluzadə kimi yazıçı
lara, astranom-alim Nəsrəddin Tusi, məşhur alim-kimyaçı 
Yusif Məmmədəliyev, xalq qəhrəmanlarından Koroğlu, 
Babək, Əbubəkr kimi xalq arasında hörmət və məhəbbətə 
malik olan bir çox başqalarına ucaldılan abidələr ilə də çox 
məşhurdur.

Naxçıvan Azərbaycanın və Şərqin ən qədim və iri şə
hərlərindən olmuşdur. Şəhərin tarixi minilliklərin dərinlə
rinə gedib çıxır: arxeoloqlar burada eramızdan öncə II və I 
minilliklərə aid çoxlu maddi mədəniyyət əşyalan tapmışlar.

Yerli sakinlər Naxçıvanın yerində yaşayış məskəninin 
yaranmasını Böyük Daşqından sonra xilas olmuş Nuh 
peyğəmbər haqqında rəvayətlə bağlayırlar. Əfsanəyə gö
rə, Nuhun gəmisi quruya yan almazdan öncə üç dəfə Ki
çik Qafqazın dağ zirvələrinə toxunmuş və onlardan biri - 
Ağrıdağ iki yerə ayrılmışdır -  Böyük Ağrıdağ və Kiçik 
Ağrıdağ.

Gəminin toxunduğu o biri sualtı dağ zirvələri isə Qapı
çıq, İlandağ və Alagöz olub. Yerli sakinlər arasında dola
şan bu əfsanəyə görə, Nuh daşqın çəkildikdən sonra bura
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da xeyli yaşamış və bu torpaqda vəfat etmişdir. Bu əfsanə 
xalq arasında o qədər geniş yayılmışdır ki, hətta məşhur 
rəssam Bəhruz Kəngərli "Nuhun qəbri" adlı rəsm əsəri də 
yaratmışdır.

Naxçıvanın adının çəkildiyi ən erkən yazılı qaynaq- 
Ptolomeyin (II əsr) əsərləridir. O, Naxçıvanın adını "Nax- 
suana" kimi qeyd edir. Orta yüzillərin ərəb qaynaqlarında 
şəhərin adı "Nəşava" kimi yazılır, amma Məhəmməd 
Naxçıvani, Həmdullah Qəzvini, Katib Çələbi və Evliya 
Çələbi və b. bu kimi məşhur orta əsr müəlliflərinin əsərlə
rində şəhərin adı böyük hörmətlə "Nəqşi-Cahan" adlandı
rılır ("Dünyanın Bəzəyi"). Erkən orta yüzillərdə Naxçıva
nın Kiçik Asiya, Yaxın Şərq və Güney Qafqaz ölkələri ilə 
sıx və intensiv əlaqələri olmuşdur.

Möminə Xatun türbə
sinin yerləşdiyi yer şəhə
rin mərkəzi sayılır. Bura
da həmçinin şəhərin baş 
məscidi (1827), ticarət 
kompleksləri, Xan sarayı 
və bir sıra evlər yerləşir. 
Yaxınlıqda kiçik məscid 
yerləşir. Başqa şəhərlər

dən fərqli olaraq, burada Xan sarayı və bazar meydanı va
hid memarlıq ansamblı yaradırlar. Təbrizə gedən yol bu 
mərkəzi meydandan keçir ki, bu da hər iki şəhər arasında 
sıx iqtisadi və tarixi əlaqəni əks etdirir. Şəhərin cənub-qərb 
hissəsində tikili daha çoxdur. Şəhərin bu hissəsində yaşıl
lıqlar boldur.

1812-ci ildə Naxçıvana təşrif buyuran Frayqan gördük
lərini belə yazır: "Naxçıvan dəfələrlə dağılmaya məruz 
qalmış kiçik yerdir. Hal-hazırda şəhər keçmiş firəvanlığın 
faciəli qalıqlarını əks etdirir". Şəhərin qədim tarixi vardır. 
Bu zaman kəsiyində şəhər dəfələrlə tikilmiş və dağıdılmış
dır. Naxçıvanın yüksəlişi XII-XIII əsrlərə -  Atabəylərin
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paytaxtı olan dövrlərə təsadüf edir. XVII əsrdə Şah Abba
sın qoşunları şəhərə növbəti dəfə dağıdıcı zərbələr vur
muşdur.

Naxçıvanda qalan abidələr arasında Möminə Xatun 
Türbəsi -  ən gözəl və mükəmməl memarlıq əsəri sayılır. 
O, Cahan Pəhlivamn həyat yoldaşının şərəfinə ucaldılmış
dır.

Möminə Xatun Türbəsi, Naxçıvanın şəhər parkından, 
Xan sarayından, Xalça muzeyindən ibarət geniş ictimai 
məkanın nisbətən fokal nöqtəsi sayılır. Mərkəzdə yerləş
məsinə baxmayaraq, o yalnız ümumi şəhər mənzərəsinin 
ən cəlbedici elementini təşkil edir, onun aktiv əsasını yox. 
Onun mərkəzdə yerləşməsi "Aşağı şəhərə", Araz çayınm 
vadisinə, İran dağlarına baxmağa imkan verir. Türbənin 
qarşısında yazılı məlumat və göstəricilər yoxdur, yalnız 
içərisinə girdikdən sonra onun özünə məxsusluğunu dərk 
edib, onun tarixi ilə tanış olursan. Cahan Pəhləvanm həyat 
yoldaşı Möminə Xatuna olan faciəvi sevgisini əks etdirən 
tarixin özü turistlər üçün çox cəlbedicidir. Məhz bu faciə 
əsasında memar Əcəmi bu ölməz abidəni yaratmışdır. 
Abidə sevilən qadına həsr olunduğuna görə, onun inşasın
da "zəriflik", "monumentallıq" saxlanılmışdır. Türbənin 
daxilində qızılla çərçivəyə salınmış 5 medalyon çox cəlb
edici sayılır. Möminə Xatun Türbəsi Azərbaycanın orta əsr 
memarlıq mədəniyyətinin zirvəsi sayılır və şübhəsiz ki, 
2004-cü ildə bərpasından sonra ona baxmağa gələn turist
lərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İki böyük Abi
dənin: Möminə Xatun və Qarabağlar türbələrinin bərpası, 
turizmin inkişafı üçün stimul olacaq.

Mehmanxanalar Naxçıvan şəhərində cəmlənmişlər. 
İrandan, Türkiyədən, bəzən də Yaxın şərq ölkələrindən 
qonaqlar gəlirlər. Bu turistlərin böyük əksəriyyəti əsasən 
biznes məqsədləri və qohumları ilə görüşmək üçün gəlsə
lər də, gələcək turizmin inkişafının ilk carçıları hesab olu
na bilərlər.
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Ordubad rayonu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
şərq hissəsində yerləşən Ordubar rayonu şimaldan və 
şərqdən Ermənistanla, Cənubdan İranla, qərbdən Culfa 
rayonu ilə həmsərhəddir. Rayonda yay çox isti, qış isə çox 
soyuq keçir. Rayon mərkəzi Ordubad şəhəridir.

Ordubad şəhərinin ənənəvi zonasında maraq doğuran 
bir neçə obyekt mövcuddur: Cümə məscidi, XVIII əsrdə ti
kilmiş Mədrəsə, muzey binasının təkrarolunmaz memarlı
ğı və onun zəngin kolleksiyası, Alban kilsəsi, Satabad 
məscidi, ümumilikdə şəhərin dağlıq zonada yerləşməsi və 
Givi kəndində dörd milli mədəniyyət obyektlərindən biri 
(arxeoloji yasaqlıq) yerləşir.

Ordubad şəhəri turizmin inkişafında xüsusi yer tuta 
bilərdi. Ordubad unikal və qədim şəhərdir, tikililəri yaxşı 
saxlanılmışdır. Qabaqlar bu yerlər sərhədyanı ərazilər ol
duğundan, turistlər bura gələ bilmirdilər. Yalnız istisna 
hallarda Naxçıvan MR marşrutunun tərkibində Ordubad 
şəhəri ilə tanış olmaq olardı. Sovetlər Birliyi dağılmamış
dan əvvəl burada turizmin bəzi inkişafı qeydə alınmışdır. 
Bununla əlaqədər olaraq, bir neçə yaşayış evləri (hər birin

də 30 yataq yeri olmaq
la) mehmanxana üslu
bunda düzəldilmişdir. 
Ancaq Naxçıvanın mü
hasirədə olması, bu ev
lərdə qalanların sayını 
tamamilə sıfıra endirdi. 
Şəhərin memarlıq an
samblını qorumaq məq
sədi ilə qərar qəbul edil

mişdir ki, şəhər qoruq zonası elan edilsin. Məscidə yaxın 
(XVII əsr), Mədrəsə (XVIII əsr) binası, yaxşı vəziyyətdə 
qalmış su borulan, körpü (1862 il) və b. yaxşı saxlanılmışdır.

Ordubad şəhərində Naxçıvanın memarlığının və mə
dəniyyətinin yüksəliş dövründə Gilan şəhəri inşa edilmişdir.
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Lakin sonradan dağıdılmış və nə vaxtsa iqtisadi inkişaf et
miş şəhərdən, indi yalnız qalıqlar və xaraba Gilan adı al
mışdır. Burada sikkələr kəsilirdi və 1912-ci ildə qazıntılar 
zamanı 500 qızıl puldan ibarət nəhəng xəzinə tapılmışdır. 
1917-ci ildə də bir neçə pul tapılaraq, mənsubiyyəti Abba- 
sidlərin hakimiyyət dövrünə, IX əsrə aid edilmişdir.

Qazıntılar zamanı arxeoloqlar tapmışlar ki, Gilan şəhə
ri hələ antik dövrlərdə mövcud olub. Bu fərziyyə saxsı su 
kəmərinin mövcudluğu ilə təsdiq edilir və buradakı yük
sək inkişafdan xəbər verir.

Araz çayının qolları arasında yerləşən Gilan şəhəri mə
dəniyyət mərkəzi olaraq, Azərbaycan mədəniyyətinin və 
memarlığının inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Qazıntı
lar göstərir ki, burada üç müxtəlif dövrün mədəniyyəti 
birləşmişdir.

Ordubad şəhəri dağlarla, meyvəli və çiçəkli bağlarla 
əhatə olunmuşdur. Burada çox tamlı və ətirli meyvələr 
becərilir: ərik, armud, heyva, alma, gözəl üzüm sortları və 
s. Bir çox meyvələr qışda istifadə edilir (səbzi, ərik qurusu 
və s.). Yayda məhlə evlərinin yanından keçərkən qızılgül
lərin və başqa çiçəklərin ətri insanı valeh edir. Çoxlu say
da bulaqlar bir-biriləri ilə və evlər arasında, hələ orta əsr
lərdə inşa edilmiş saxsı (keramik) su borusu sistemi ilə 
bağlıdır. Burada həm də ipəkçilik inkişaf etmişdir. Demək 
olar ki, hər bir evdə limon becərilir, çörək bişirmək üçün 
təndir vardır. Evlər arasındakı sahələrdən azminerallı so
yuq su mənbəyi çıxır, onun yanına piyalə qoyular ki, yol
dan keçənlər su içə bilsinlər. Ordubadın yüksəkdağlı 
kəndləri, kölgəli dağ dərələrində yerləşirlər. Şəhərdə kon
serv zavodu və ipəkçilik kombinatı fəaliyyət göstərirlər.

Kiçik Qafqazın ən yüksək zirvəsində yerləşən "Gəmi- 
qaya"nm, qədim şəkilləri Ordubad rayonun ərazisində 
yerləşir. Yüksək dağlarda Göy-Göl gölü yerləşir.

Şahbuz rayonu Kiçik Qafqazın aşağı qolunda Naxçıvan 
çayının yuxarı hissəsində yerləşir. Rayon Zəngəzur sıra
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dağlarının cənub qərb yamaclarında, orta və yüksək dağlıq 
qurşağında yerləşir. Landşaftı Şərq palıdından, püstə ağa
cından, göyrüş ağacın
dan, meşə armudun
dan, ağcaqaymdan iba- 
tər meşələr təşkil edir.
Meşələrdən başqa Qan- 
lıgöl, Batabat 1 və Ba
tabat 2 gölləri rayonun 
dəyərləri hesab edilirlər.

Çox saylı mineral 
mənbələr arasında Ba
damlı ehtiyatları sut
kada 1000 /, Vayxır sutkada 475 l su verirlər. Rayonun iqli
mi soyuqdur. Yanvarda temperatur -8 -10° C şaxta, iyulda 
+15 +20° C istidir. Yağıntıların illik miqdarı 500-700 mm 
bərabərdir, davamlı qar örtüyü müşahidə olunur, kurort 
istirahətinin yaradılması və qış idman növlərinin təşkili 
üçün məsləhət görülür. 1974-cü ildə Batabat gölündə 200 
nəfərlik turbaza yaradılmışdır. İndi bu zona naxçıvanlıla
rın sevimli istirahət yerinə çevrilmişdir. Burada yay vaxt
larında çadır qurub, gölün sahilində, gözəl guşələrdə, heç 
bir turizm infrastrukturu olmadan ana təbiətin qoynunda 
yaşamağa üstünlük verənlər də çoxdur.

Şahbuz şəhəri, rayonun inzibati mərkəzidir. Şəhərin hən
dəvərində qədim maraqlı bir abidə aşkar edilib. Xalq arasın
da bura Nizaminin "Fərhad və Şirin" poemasının qəhrəma
nının adı ilə "Fərhadın evi" adlandırılır. Əslində bu qədim 
insamn yurd yeridir və o qədər də adi görünüşə malik deyil: 
dağın daş - divarmda "verandası" olan 4 otaq yonulmuşdur. 
Arxeoloqlar tərəfindən qədim hakimin adını daşıyan "Şah- 
pur" qalasının da xarabalıqları tapılmışdır. Hesab edilir ki, 
bu ad zaman keçdikcə "Şahbuz" şəklini almışdır.

Qalmaq üçün yerli əhalidən münasib qiymətlərə ev və 
ya mənzil kirayələmək olar.
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Culfa rayonu Naxçıvan şəhərindən şərqdə yerləşir. 
Yayda burada quru və isti, qışda çox soyuq olur. İldə 
220-600 mm-ə yaxın yağıntı düşür. Rayonun ən yüksək 
nöqtəsi Dəmirlidağdır (3364 metr). Burada Əlincə, Qardər- 
ya, eləcə də Araz (İranla sərhəd boyunca) çayları axır. Cul
fa yolu boyunca dağlar olduqca gözəl və özünəməxsusdur -  
geoloji faktor (süxurların tərkibi, onların yaşı və s.) xarici 
görünüşə təsirini göstərib -  zahirən dağlar nəhəng, qübbə- 
vari, fantastik tikililəri xatırladır.

Culfa dağlarında meşə 
massivlərinə rast gəlinir, 
meşələrdə fıstıq, vələs, 
palıd bitir; faunanı cana
varlar, tülkülər və dov
şanlar təmsil edirlər.

Araz çayının sahilində 
qədim tikililərin xaraba
lıqları qalmışdır. Bunlar -  
Azərbaycan ərazisində ən qədimi sayılan XIII əsr karvan
sarası, Naxçıvan xanı, hakim Ziyaəddinin əmri ilə XIV 
əsrin əvvəlində salınmış körpünün (şəkildə) qalıqları, 
Cuqa kəndi yaxınlığında kiçik Gülüstan məqbərəsi (XIII 
əsr, şəkildə), Dər kəndi yaxınlığında daha üç qədim məq
bərə -  onlardan bürclü (qülləli) məqbərə daha yaxşı vəziy
yətdədir (XV əsr). O cümlədən, Xanağa kəndindəki Əlincə 
qalanı (XII-XIII əsr). Qazançı kəndində körpünü (1551-ci il), 
hamamı (XVII əsr), məscidi (XIX əsr) və bir çox digər 
abidələr və qədim tikililərin qalıqları göstərilə bilər.

Rayonun ərazisində çoxlu (40-a yaxın) su qaynaqları və 
bulaqlar mövcuddur. Onlardan biri, Daridağin cənub ya
maclarında, eyni adlı mineral su mənbəyidir. Bulaq gündə 
500 min litrə yaxın güclü minerallaşdırılmış su verir.

Culfa şəhəri Araz çayının sahilində, İranla sərhəddə 
yerləşir. Azərbaycan Culfasina demək olar simmetrik şə
kildə Arazın o biri sahilində, eyni ilə Culfa adlanın İran
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şəhəri yerləşir. Keçmişdə 
İrandan Şirvana, Gürcüs
tana, Dağıstana gedən qə
dim karvan yolu buradan 
keçirdi. İndi burada sər
həd nəzarət buraxılış mən
təqəsi yerləşir.

Burada dəmiryol vağ
zalı yaxınlığındakı "Araz" 
mehmanxanasında qal

maq olar. Mehmanxananın restoranında, şəhər mərkəzin
dəki "Gülüstan" restoranında və "Eldar" kafesində də na
har etmək olar.

Babək rayonu Muxtar Respublikanın şimalında Ermə
nistanla, cənubda İranla həmsərhəddir. Bu ərazinin şimalı 
və cənub-şərqi dağ relyefinə malikdir, cənub-qərbi isə 
düzənlikdir. Ən yüksək dağ zirvələri Keçəltəpə (2740 
metr), Qaraquş (2617 metr), Buzqov (2470 metr). İllik ya
ğıntının miqdarı 200-600 mm təşkil edir. Yanvarda orta 
temperatur -  3-10° C-yə qədər, iyulda isə + 28 -  +35° C 
qədər dəyişir.

Rayonun ərazisində Sirab, Qahab, Vayxir mineral su 
qaynaqları, daş duz yataqları mövcuddur. Buradan Naxçi- 
vançay və onun qolu Cəhriçay axır, Araz, Nehrəm, Uzun- 
oba, Sirab su anbarları yerləşir.

Rayon ərazisində me
şəyə rast gəlinmir, üzüm
çülük, taxılçılıq, bostançı- 
lıq və heyvandarlıq inkişaf 
etmişdir. Rayon mərkəzi 
Babək şəhəri 1978 ci ilə 
qədər Təzəkənd adlanırdı.

Rayonun ərazisində 
məşhur arxeoloji abidələr 
Gültəpə -1  və Gültəpə -  2
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abidələri bu ərazidə yerləşir. Həmçinin burada Abasabad, 
Çalxanqala, Vayxir, Əznəburt kimi memarlıq abidələri qo
runub saxlanmışdır.

Rayon mərkəzində "Qartal" mehmanxanası və "Babaş- 
qan" restoranı qonaqlara lazımi səviyyədə xidmət göstə
rirlər.

Şərur rayonu Muxtar Respublikanın qərbində yerləşir, 
cənubda İranla həmsərhəddir. Ərazisinin şimalı və şərqi 
dağ relyefinə malikdir. Dərələyəz dağ sistemi buradan ke
çir. Ən yüksək dağı -  Qalinqayadir (2775 metr). İqlimi 
yarımsəhra, quraqdır. Lakin kifayət qədər yumşaqdır -  
qışda temperatur nadir hallarda +3 dərəcədən aşağı düşür, 
yayda +26 dərəcədən yuxan qalxmır, illik yağıntı 200-400 mm 
olur.

Buradan Araz çayının qolu Arpaçay və digərləri axır. 
Arpaçay suyundan suvarmada istifadə edilir. Onun 
üstündə Arpaçay su anbarı tikilmişdir. Yerli faunası - muf- 
lonlar (dağ qoyunu), canavarlar, qabanlar, dağ keçiləri,

Burada az olmayan tarixi 
abidələr Araz və Arpaçay sahil
ləri boyunca tunc dövrünə aid 
qədim yaşayış məskənləri ilə 
təmsil olunur.

Salamat qalmış abidələrdən 
Arpaçay üzərində orta əsrlərdə 
tikilmiş körpünü, Quta Xatun 
məqbərəsini, orta əsrlərə aid məs
cidin, ziyarətgahın və karvansa
ranın adını çəkmək olar.

Ərbatan, Verməziyər, Qara- 
həsənli, Babəki, Kosacan kənd
lərinin yaxınlığında aparılmış 
arxeoloji qazıntılar burada Kü- 
lüklər, Köhnə Ərbatan, Köh-

tülkülər, dovşanlardır.
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nəkənd, Kültəpə və Külük adlı məsgənlər olması barədə 
ehtimalı təsdiq etmişdir.

Şərur şəhəri, Şərur rayonunun inzibati mərkəzidir. Ye
ni şəhərdir, dəmiryolun çəkilişi zamanı yaranmışdır. Şə
hərdə iki park, muzey, stadion, məscid, şəhidlərin xatirə 
abidəsi, kinoteatr, 2 mehmanxana var. Dəmir yolunun o 
biri tərəfində hamamları, bazarı, məscidləri ilə köhnə şə
hər də qorunub-saxlanmışdır.

Kəngərli rayonu Naxçıvan şəhərindən qərbdə, Babək 
və Şərur rayonlarının arasında yerləşən yeni yaradılan ra
yondur. Rayonun cənub hissəsi İranla, şimalı -  Ermənis
tanla həmsərhəddir. Rayon dağlıq relyefə malik olmaqla, 
Dərələyəz dağlarında yerləşir. Muxtar Respublikanın hər 
yerində olduğu kimi, iqlimi kəskin kontinentaldır -  yayda 
çox isti, qışda soyuq olur. Dağlıq relyef, iqlimin xüsusiy
yətləri və kiçik çayların olmaması yerli bitki örtüyünü 
şərtləndirir. Onlar əsasən, yarımsəhra və dağ növləri ilə 
(kolluqlar, otlar, nadir ağaclar) təmsil olunur. Bu kənd tə
sərrüfatı rayonunda tütün, üzüm, dənli bitkilər, tərəvəz və 
bostan məhsulları yetişdirilir. Rayonun ərazisindən, Azər
baycanla İranın dövlət sərhəddi boyunca Araz çayı axır.

Bu rayon Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşir, də
miryolu və şose yolu ilə onunla əlaqə saxlayır. Bu rayonun 
şəhərlilərin iştirak zonası kimi istifadə edilməsi çox rahat
dır. Naxçıvan çayının yuxarı mənsəbi sıx meşələrlə, mənzə
rəli dağlarla və dəniz səviyyəsindən 1500-1700 m hündür
lükdə yerləşən subalp çəmənliklərilə əhatə olunmuşdur. 
Burada iqlim ilboyu mülayimdir və az ziddiyyətlidir. So
yuq, karbonlu mülayim mineral mənbələr, quru və təmiz 
dağ havası, turizm sağlamlıq mərkəzinin yaradılmasına şə
rait yaradır. Naxçıvan zonasının iqlimini əhəmiyyətli dərə
cədə mülayimləşdirən süni göl, turizmin su idman növlə
rinin inkişaf üçün istifadə etmək daha məqsədəuyğundur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər yerində olduğu 
kimi burada da böyük sayda qədim abidələr qalır ki, bu
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da diyarın arxaik zamanlardan əhali ilə məskun olduğun
dan xəbər verir: Çalxan Qala kurqanları, Qazma mağarası, 
eləcə də Qalaciq, Govurqala, Damlama, Qulamlitəpə, 
Balatəpə yaşayış məskənləri. Qazma mağarasında Mustye 
dövrünə aid ibtidai insanların hazırladığı daşdan hazır
lanmış əmək alətləri tapılmışdır.

Burada Şahtaxtı yaşayış məskənində zövqlə işlənmiş 
bəzəkli saxsı qab nümunələri aşkar edilmişdir. Burada 
müxtəlif ev əşyaları, üzərində oyma naxışlar və yazılar 
olan gil və minalı qabların -  küpələrin, vazaların, bardaq
ların parçaları və başqa əşyalar tapılmışdır. Bundan başqa, 
Saxtaxtinski kəndi Azərbaycanda məşhur insanların adları 
ilə məşhurdur. Həmin rayonda turizm sahəsi üçün maraq 
doğuran bir neçə obyekt mövcuddur: Qarabağlar kəndin
də Qarabağlar Türbəsi (XIV əsr), Fəth şahının arxeoloji qa
zıntıları (Qıvraqdan cənuba 3 km aralıda), Qıvraqda Hü
seyn Cavidin muzeyi (şəkildə) Araz çayı sahillərində yerləşən 
Yengicə qədim şəhəri (məscid, köhnə bazar və hamam) və s.

Sonrakı dövrlərin salamat qalmış abidələrindən Xok 
kəndində Came Məscidi (XVIII) və Şahtaxtı kəndində ha
mam (XIX əsr) və başqalarını göstərə bilərik.

Qivraq qəsəbəsi 2004-cü ildə yaradılmış bu yeni rayo
nun inzibati mərkəzidir. Qıvraq Naxçıvan-Şərur şossesi 
üzərində, diyarın paytaxtı Naxçıvan şəhərindən 30 km 
aralıda yerləşir. Qəsəbədən Araz çaymadək 6 km-dir.

Rayonun inzibati mərkəzi statusunu təzəlikcə alması 
ilə bağlı olaraq Qıvraq qəsəbəsində hələlik turistlərin qə
bulu üçün infrastruktur yoxdur. Lakin, burada yerli sakin
lərin evlərində qonaq qalmaq olar.

Sədərək rayonu Naxçıvan Muxtar respublikasının ən 
şimal-qərbində yerləşir. Rayon ərazisi Türkiyə və Ermə
nistanla, müvafiq olaraq 11 km və 24 km uzunluğunda 
sərhəd ilə ayrılır. Şimalda və şərqdə dağlıq relyef, Araz 
çayı boyunca ovalıq relyef müşahidə olunur. İqlimi quru 
kontinentaldır. Sədərəyin yayı çox isti, qışı isə soyuq keçir.
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Rayon ərazisi boyunca Qaraçay və Çapan çaylan, Türkiyə 
sərhədi boyunca isə Araz çayı axır.

1980-ci ildə Sədərək rayonu ərazisində müalicəvi əhə
miyyətə malik, tərkibinə görə "İstisu" və "Jeleznovodsk" 
sularına yaxın hesab edilən mineral su mənbəyi aşkar edil
mişdir.

Rayonun inzibati mərkəzi Heydərabad yaşayış məntə
qəsidir. Taxılçılıq, heyvandarlıq, üzümçülük və şərabçılıq 
bu rayonun iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir.

Rayon ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticə
sində rayonun cənubunda bizim eradan əvvəl IV-III minil
liklərə aid olan qədim insan məskənləri aşkar edilmişdir. 
Rayonun şimalında, Araz çayının sol sahilində isə orta 
əsrlərdə mövcud olmuş, böyük bir insan məskəninin qa
lıqları tapılmışdır. Rayon ərazisində bir sıra tarixi abidələr, 
o cümlədən, Sədərək qalasının qalıqları, orta əsrlərə aid 
3 məscid, müdafiə qurğularının xarabalıqları, karvansara, 
Ağoğlan piri, XIX-XX əsrlərə aid hamam binası hələ də qalır.

Sədərəkdə yerli sakinlərin evlərində qonaq qalmaq 
olar. Bu zaman yerli yeməklərdən istifadə etməklə, səhər, 
günorta və axşam yeməklərindən nuş etmək mümkündür.
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QARABAĞ TURİZİM 
BÖLGƏSİ

Qarabağ Turizm Bölgəsini çox zaman Azərbaycanın ağ 
ciyəri adlandırırlar. Burada paytaxtı Şuşa olan Qarabağ 
xanlığı mövcud olmuşdur. Bu yerlərdə Azərbaycan xalqı
nın qədim arxitektura və mədəniyyətini təmsil edən çox
saylı abidələr cəmlənmişdir. Buraların füsünkar təbiəti 
burada olmuş hər kəsi heyrətə gətirir. Qarabağın adət- 
ənnələri babalardan, nənələrdən qorunub, bu günlərə ki
mi gəlib çatmışdır. Qarabağ xalçaları və Qarabağ atlarının 
şöhrəti hələ də dünyanı dolaşıb, gəzir. Qarabağ poeziya 
və xalq musiqisinin beşiyidir. Buradan adlı-sanlı xənəndə- 
lər, şairlər, yazıçılar çıxmışdır. Təsadüfi deyil ki, Qarabağı 
Şərqin konservatoriyası adlandırırlar.

Qarabağ bölgəsinə Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Laçın, Qu
badlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Fizuli, Xocavənd, Ağdam, Ağca
bədi, Bərdə, Tərtər, Kəlbəcər rayon və şəhərləri aiddir. Bu 
bölgə respublikanın qərbində, təbiətin mənzərəli güşəsin- 
də yerləşir. Zəngin rekreasiya ehtiyatlarına malikdir və 
turistlərin marağına səbəb ola biləcək bir çox mədəni- 
tarixi abidələrlə zəngindir.

Şuşa şəhəri Azər
baycanın ən gözəl şə
hərlərindən biridir. Şə
hərin adı buraların ha
vasının qeyri-adi dərə
cədə saf, təmiz sözü
nün rəmzi "şüşə" sö
zündən götürülmüşdür.
Təbiət Şuşaya unikal 
bulaqlar, mineral sular 
bəxş etmişdir. İsabulağı, Soyuq bulaq, Çarıx bulaq, Saxsı 
bulaq, Qırx bulaq, Yüz bulaq və bir sıra başqa bulaqları 
göstərə bilərik. Şuşa şəhərindən 17 km aralıda yerləşən
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Turşsunun suları hidrokarbonatlarla cox zəngindir. Mən
bəyi meşə zonasında yerləşir. Turşsudan 6 km aralıda, 
qərb istiqamətdə Şirlan mənbəyi də mövcuddur.

Şuşa şəhəri iki tərəfdən güclü qala divarları ilə əhatə 
olunmuşdur. Qarabağ xanlığının hökmdarı Pənahəli xan 
yadelli işğalçılardan müdafiə məqsədi ilə bir neçə qala, o 
cümlədən, Bayat və Şahbulaq qalalarının tikdirmiş, Əsgə- 
ran qalasını möhkəmləndirmişdir. Lakin bu qalalar da 
kifayət etmədiyindən, Pənahəli xan 1756-1757-ci illərdə tə
zə bir qala tikdirir. Əvvəllər bu qala xanın şərəfinə Pəna- 
habad, bir neçə ildən sonra isə yaxınlığındakı kəndin adı 
ilə Şuşa qalası adlandırılmışdır. Xalq arasında bu qəsr 
sadəcə olaraq "Qala" adı ilə məşhurdur. XVIII əsrin 80-ci 
illərində şəhərin dövrəsində düclü qala divarları çəkildi. 
Ticarət, sənətkarlıq, xalq sənətkardığı sürətlə inkişaf etmə
yə başlayır. Şəhərdə "Pənabadi" (və ya "Pənahabadi") adlı 
gümüş sikkələr zərb edilirdi. Şəhərin əsas küçəsi olan Ras- 
tabazarda çoxlu sayda təcarət köşkləri, sənətkarlıq emalat
xanaları vardı. Bu küşə Meydan deyilən əsas meydan ilə 
tamamlanırdı. İki mərtəbəli Karvansara, qoşa minarəli 
Cümə məscidi, müxtəlif ibadətgahlar və ticarət dükanları 
ilə əhatələnmiş bu meydan şəhərin baş meydanı idi.

Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170 bina və 160 sənət 
abidəsi vardır. Məşhur "Gəncə darvazaları", Qala divarla
rı, Qarabağ xanlarının imarəti, İbrahim xanın və onun qızı 
Qara Böyükxanımın qəsrləri, Natəvanın ev muzeyi. Port -  
Arturun müdafiəçisi, artileriya generalı Mehmandarovun 
evi, şair və rəssam Mir Mövsüm Nəvvabın evi, görkəmli 
bəstəkar Üzeir Hacıbəylinin ev-muzeyi, şair Vaqifin məq
bərəsi də bu qəbildəndir.

Şuşada olanlar "Cıdır düzü" deyilən yerdə, dibi görün
məyən Daşaltı uçurumu kənarında və Daşaltı çayına 
gedən yoldakı məşhur "Qırx pilləkan"da olmağı vacib he
sab edir. "Xəzinə qalası" deyilən mağara da bu "qırx 
pilləkan"ın yaxınlığındadır.
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Şuşa şəhəri və İstisu rayonunda iki böyük rekreasiya 
müəssisəsi tikilmişdir. Şuşa çoxdan sağlam iqlimi, mənzə
rəli təbiəti ilə fərqlənir. İsti vaxtlarda burda çoxlu istirahət 
edənlər olur. Qədimdə Şuşa Qarabağ xanlığının paytaxtı, 
mədəniyyət, musi, ədəbiyyat mərkəzi olmuşdur. Molla 
Pənah Vaqif, məşhur şair Vidadi burada yaddaqalan əsər
lərini yaratmışlar. Qarabağ böyük Azərbaycan bəstəkarla
rının Üzeyir Hacıbəyovun, Müslüm Maqomayevin, məşur 
xanəndələr Bül-Bülün, Xan Şuşinskinin, Cabbar Qaryağdı- 
nın və başqalarının vətəni olmuşdur. Bu insanlar azərbay
canlıların mədəni irsinə böyük təsir göstərmişlər.

1970-ci ildə Şuşada 
700-yerlik iki istirahət evi 
yaradılmışdır. 1975-ci il
də isə rekreasiya müəssi
sələri eyni vaxtda 1430 
nəfərin istirahətini təmin 
edirdilər. Üzeyir Hacıbə
yovun, Bül-Bülün, Xan 
qızı Natavanın və başqa 
məhşur adamlann ev mu
zeyləri təşkil olunmuşdur. Burada tez-tez festivallar və 
gənc istedadlarin musiqili yarişmaları keçirilirdi. Coğrafi 
yerləşməsinə görə Şuşa təbiətin möcüzəsi sayılır və hər za
man turistləri cəlb etmişdir. Onun gözəlliyini vəsf etmək 
çox çətindir, onu görmək lazımdır, çünki o açıq səma al
tında muzeydir. Gözəl landşaft və təbi-iqlim şəraitləri Şu
şanı ölkənin ən yaxşı kurortlardan birinə çevrmişdir.

Kiçik Qafqazın dağ-iqlim kurortları arasında Şuşa xü
susi yer tutur. Kurort şəhəri Şuşa 1600 m hündürlükdə, 
dik sıldırımlı yamacları olan yaylada yerləşir. Şəhərin bu 
cür yerləşməsi günəşli günlərin sayını arürır, ərazinin 
ventilyasiyasını gücləndirir, havanın tozlanma dərəcəsini 
azaldır. Yanvarda orta aylıq temperatur -5° C şaxta, iyulda 
+18° C istidir. Küləyin orta illik sürəti 4 m/san bərabərdir.
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Şuşa şəhərinin bilavasitə yaxınlığında, yarpaqli meşə 
massivləri yerləşir. Onların tərkibində palıd, vələs, meyvə 
ağacları -  alça, zoğal, armud, alma, göyəm, tut ağacları, 
giləmeyvələrdən qara moruq, qarağat vardır. Üzümçülük 
geniş inkişaf etmişdir. Şəhərdə çoxlu kurort-rekreasiya 
müəssisələri vardır. Müxtəlif amillərin birləşməsi region
da ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi üçün iri kompleks 
yaratmağa imkan verir. Şuşa şəhərinin yaxınlığında çoxlu 
sayda mənbələrin mövcudluğu, Şuşa kurortunun yalnız 
iqlim yox, həm də sanatoriya-kurort kimi inkişafını şərəf
ləndirdi. Şəhər turizim və istirahət mərkəzi sayılır.

Xankəndi şəhəri Şuşadan bir qədər aralı, 900 metr 
yüksəklikdə yerləşir. Bu şəhərin ilkin adı Verende olmuş
dur. IX əsr yazılı mənbələrində onun adı çəkilir. Verende 
adı həmən ərazidə yaşamış türkdilli qəbilənin adından gö
türülmüşdür. XVIII əsrin axırları -  XIX əsrin əvvəllərində 
Mehdiqulu xan (Pənahəli xanın oğlu) burada Xankəndi 
adlı məskən salmış və onu sonradan öz xanımı Pəricahan 
Bəyimə bağışlamışdır. İndi Mehdiqulu xanın sarayından 
əsər-əlamət qalmamışdır, lakin Xan bağı və Xan Bulağı 
hələ də qalır. 1923 cü ildə Xankəndinin adı dəyişdirilib 
Azərbaycanlıların qatı düşməninin adı ilə adlandırılsa da, 
müstəqillik əldə olunduqdan sonra onun öz tarixi adı qay
tarılmışdır.

Xankəndi şəhəri Dağlıq Qarabağda mədə-bağırsaq 
traktmın müalicəsi üçün karbonlu mənbələrlə zəngin olan 
yerlərdəndir. Xankəndi şəhəri kurort şəhəri sayılır. Təmiz 
hava, şəffaf, təmiz su mənbələrinin mövcudluğu, müasir 
şəhər, sahədə yaşıllığın çoxluğu və kölgəli parkların olma
sı daima turistləri cəlb edir.

Beləliklə, subregionun profili əsasən kurort-sağlamlıq
dır, ancaq o həm də turizim kimi inkişaf edə bilər. Xan
kəndində rekreasiya müəssisələrin genişləndirilməsi nə
zərdə tutulurdu. Burada turist bazası, kottec və texniki 
xidmət stansiyası tikilməli idi. Burada birinci dərəcəli
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hava limanının mövcudluğu, onu keçmiş ittifaqın bir çox 
şəhərləri ilə, sonra isə dünyanın bir çox ölkələri ilə birləş
dirirdi. Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra burada 
turizmi inkişaf etdirmək mütləqdər. Xankəndində olduğu 
kimi Şuşada, Fizulidə, Kəlbəcərdə, Yanşaxda, Seyidlərdə, 
Vankulada, Vaquazda və b. yerlərdə də turizim müəssisə
lərini yaratmaq lazımdır. Burada həm də idman ovçuluğu-

nu da inkişaf etdirmək 
4^ olar. Bu yerlərin faunası 

çox zəngindir. Zəngilan 
və Qubadlı rayonlarında 
iki qoruq mövcuddur. 
Subregionun təbii -  iq
lim və mədəni-tarixi ir
sini nəzərə alaraq, onda 
olan prespektivləri tu
rizmin inkişafında istifa

də etmək mümkündür. Ancaq əfsuslar olsun ki, erməni 
millətçiləri bu regionu Azərbaycandan ayırmaq istəyirlər. 
Azərbaycan ərazisinin 20 %, o cümlədən baxılan subregi
on erməni təcavüzkar qoşunlarının əlindədir. Azərbaycan
lılar -  Qarabağın yerli sakinləri, evlərindən qovulmuş və 
qeyri-insani şəraitlərdə çadırlarda yaşayırlar.

Alınmış məlumatlara görə, regionda tarixi abidələr, qo
ruqlar, yaşaqlıqlar, muzeylər və azərbaycanlıların ürəyinə 
yaxın olan hər bir şey məhv edilmişdir. Tədris ocaqları, 
mədəni mərkəzlər dağıdılmış, əcdadlarımızın qəbirləri 
təhqir edilmişdir. Turizmə dağıdıcı zərbə vurulmuşdur.

Kəlbəcər rayonu Kişik Qafqazın ətəklərində yerləşir. 
Rayonun mərkəzi Kəlbəcər şəhərinin adının mənası "yük
sək yer", "uca aşırım" deməkdir. Mineral bulaqlarla zən
gin olan Kəlbəcər rayonunda "İstisu" kurortunun təşkili, 
burada olan müalicəvi təyinatlı mineral suların mövcudlu
ğu ilə şərtləndirilir. Əvvəllər kurort yalnız yerli əhəmiy
yətli idi, ancaq sonralar onun radioaktiv, karbonlu
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mənbələrinin müalicə əhəmiyyəti aydmlaşdırılandan son
ra, Kəlbəcər rayonunun yüksək dağlıq ərazisində 1000 
yerlik "İstisu" sanatoriyasinin müalicə korpusu inşa edil
mişdir. Bu müəssisə mövsümü xarakter daşıyırdı belə ki, 
yayda burda boş yer tapmaq qeyri mümkün idi, qışda isə 
çoxlu qar yağırdı və yollardan keçmək mümkün deyildi. 
Onun ilboyu istifadəsinə dair tədbirlər görülürdü. Kəlbə
cər bulaqları Tərtərçayın sahillərində, dəniz səviyyəsindən 
2000-2400 metr yüksəklikdə yerləşir. Burada 31 bulaq var 
ki, onların da suyu öz kimyəvi tərkibinə görə Karlovı Varı 
mineral suları ilə oxşardır.

"İstisu" kurortunun 
ərazisi əsasən dağlıq əra
zidir. Bitkiləri dağlı geniş 
yarpaqlı meşələrlə, çəmən 
və çöl bitkilərindən təşkil 
olunmuşdur. 1800 m hün
dürlükdə yamaclar yük
sək dağlı alp çəmənliyi 
ilə örtülüdür. İqlimi so- 
yuqdur qışda orta tempe
raturu -  3-6°C-yə bəra
bərdir. "İstisu" adı altında bir neçə mənbələr qrupu 
məşhurdur. Suyun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, onun 
müalicə-içməli su kimi dəyərini şərtləndirir, yüksək mine- 
rallığı isə termal faktorla birlikdə bu tip suların vanna 
qəbulu ilə uzlaşmasına və istifadəsinə imkan verir. Müa
licəvi suları geniş tətbiq olunurdu. "İstisu" kurortu isə 
ümumittifaq kurort sayılırdı. Kəlbəcərdən 10 km aralıda, 
Tutqunçaym sol sahilində, Tər-Tər çayın sağ qolunda çox
lu mineral suların mənbəyi yerləşir. Sanatoriya müalicəsi 
üçün əlverişli amillərdən başqa, kurortda uzunmüddətli 
və qisamüddətli istirahət üçün, qış idman növləri ilə 
turizimlə, alpinizlə məşğul olmaq üçün bütün şəraitlər 
vardir. Ən əsas müalicəvi amili mülayim iqlimdir, yüksək
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dağlıqda iqlim soyuqdur. Yanvarda orta temperatur -10 
-15 ° C, iyulda +15 +20° C.

Tərtər rayonun əhalisinin sayı 94.200 nəfər, rayon mər
kəzi -  Tərtər şəhəri, onun əhalisinin sayı 17.900 nəfərdir.

Tərtər rayonu Tərtərçayın aşağı axarında yerləşir, şi
mal tərəfdən İncəçayı ilə hüdudlanır, burada qış fəslində 
temperatur müsbət iki dərəcədən aşağı enmir, yayda isə 
çox nadir hallarda 25 dərəcəni aşır. Rayon ərazisində iqlim 
müxtəlifdir -  burada bəzi bölgələrdə mülafim iqlim, bəzi 
yerlərdə isə yarımsəhra iqlimi müşahidə olunur. Məhz bu 
cür dəyişkən iqlim şəraitinə görə burada qoyunçuluq ge
niş inkişaf etmişdir. Xaçınçay da bu rayonun ərazisindən 
keçir. Vaxtilə bu ərazi Azərbaycanın erkən dövlət qurum
larından (Manna, Midiya, Atropaten, Qafqaz Albaniyası) 
biri olan Albaniya dövlətinin tərkib hissəsi olmuşdur. 
Digər azərbaycanlılar kimi albanlar da qədim dövrlərdə 
zərdüştilik dininə sitayiş etmiş, sonradan isə xristianlığı 
qəbul etmişlər.

Tərtər şəhəri Tərtər rayonunun inzibati mərkəzidir. Şə
hər Tərtərçayının hər iki sahilində, Bakıdan 332 km məsa
fədə yerləşir. Burada heyvandarlıq və kənd təsərrüfatı ilə 
yanaşı, qədim xalq sənətləri olan xalçaçılıq, toxuculuq və
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tikmə sənəti ilə də məşğul olurlar. Qədim karvan yolu 
üzərində yerləşən Tərtər şəhəri vaxtilə Çaparxana adlan
mışdır. Rayonun Tərtər, Kəngərli, Qaradağlı, Qaynaq, 
Azad Qaraqoyunlu kəndlərində bir sıra memarlıq obyekt
ləri vardır.

Yeni salınan istirahət-əyləncə mərkəzləri, istirahət park
ları və bir sıra müasir tikililər Tərtər şəhərinin simasını 
günügündən dəyişir.

Bərdə rayonu Kür-Araz 
ovalığının şimal-qərb hissəsin
də yerləşir. Rayonun inzibati 
mərkəzi Bərdə şəhəri Qarabağ 
düzünün mərkəzində, Tərtər- 
çay sahilində yerləşir. Rayon 
ərazisindən Xaçınçay və Qara
bağ kanalı keçir. Kür çayı isə 
rayonun sərhədi boyu axır. Ra
yon mərkəzindən 3 km aralı 
iki göl var. Ağalı adlanan üçün
cü göl isə Bərdədən 23 km ara- 
lıdadır. Rayon mərkəzinə ya
xın qaynar kükürdlü su mənbəyi 
var ki, bura İstisu adı ilə tanınır. Burada isti vanna qəbulu, 
istirahət yeri və qidalanma üçün yeməkxan da var. Bun
dan başqa Muğanlı kəndinin yaxınlığında daha bir mine
ral su bulağı var. Zəngin meşə örtüyü, rəngarəng fauna və 
flora Bərdə rayonunu turizm üçün cəlbedici edir.

Bərdə şəhəri çox qədim şəhərlərdən biridir. Eramızın 
əvvəllərindən məşhur olan bu şəhər VI əsrdən etibarən 
Qafqaz Albaniyasının paytaxtı olmuşdur.

Bərdə Şəhristan və Rabad adlı iki hissədən ibarət idi. 
Şəhərin mərkəzi Şəhristan adlanırdı. Şəhər qala divarları 
ilə əhatə olunmuşdur. Rabat adlanan hissədə sənətkarlar, 
tacirlər məhəllələri yerləşirdi və gəlmələr üçün karvansara 
vardı. Bərdədə dulusçular, şüşəüfürənlər, daşyonanlar,
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dabbaqlar, toxucular məhəlləsi və başqa məhəllələr ol
muşdur. Şəhərin yaxınlığında Qaradəmirçilər adlanan 
kəndə vaxtilə Dəmirçilər məhəlləsi deyilirdi. Şirvanlılar 
məhəlləsində isə Şirvandan köçüb gələnlər yaşayırdı.

Bərdə Dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin "İsgəndəma- 
mə" poemasında Bərdəni tərənnüm etmişdir.

Bərdə dəfələrlə basqınlara və dağıntılara məruz qal
mışdır. 1736-cı ildə İran şahı Nadir şah Bərdəni tamam 
məhv etmişdir. XIX əsrin II yarısında Bərdə 200-300 nəfər 
əhalisi olan kiçik bir kəndə çevrilmişdir.

Bütün bu dağıntı
lara baxmayaraq, Bər
də ərazisi zəngin tari
xi -  mədəni abidələri 
ilə zəngindir. "Axsa- 
dan Baba" (XIV əsr),
"Güloğlular" türbələ
ri, tanınmış alim Bəh
mən Mirzə türbəsi, 
usta Əhməd Əyyub 
oğlu əl -  Hafizin tik
diyi çoxüzlü məqbərə (1322-ci il), İbrahim məscidi (XVIII 
əsr), Tərtər çayı üzərində iki körpü, Şirvanlı, Uğurbəyli, 
Qurdlar, Mollaəhmədli və s kəndlərdə XIX əsrə aid 
məscidlər, İmamzadə məqbərəsi, bu abidələrdəndir. Təd
qiqatçıların fikirincə, Şeyx İbrahimin dəfn edildiyi yerdə 
tikilmiş İmamzadə məqbərəsinin günbəz hissəsi daha 
əvvəl tikilmiş, minarələr isə XIX əsrin əvvəllərində əlavə 
tikilmişdir. Orta əsrlərdə çiy kərpicdən tikilmiş kvadrat 
şəkilli qala daha çox maraq doğurur.

Bərdənin xalçaları qədimdən məşhurdur. Burada xovlu 
"Aran", "Çələbi", "Buynuz", "Dəryanur", "Açma-Yum
ma", "Balıq", "Şabalıdbuta", "Bərdə", "Xanqərvənd", 
həmçinin xovsuz "Şəddə", "Vəmi" və "Zili" xalçaları to
xunur.
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Ağcabədi rayonu Respublikanın mərkəzində Kür-Araz 
ovalığında, Kür çayının sağ sahilində yerləşir. Rayonda 
isti səhra və yarımsəhra iqlim müşahidə olunur. Burada 
orta illik temperatur +14° C-dir.

"Ağgöl" Milli Parkı bu rayonun ərazisində yerləşir. 
Hüsülü, Boyat, Qaşaltı və Hindarx kəndlərinin yaxınlığın
da tunc dövrünə aid kurqanlar var. Dahi bəstəkar Üzeir 
Hacıbəyli Ağcabədidə anadan olmuşdur. Kəhrizli 
kəndində Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı 
Həmidə xanımın ev muzeyi fəaliyyət göstərir.

Ağdam rayonu və onun inzibati mərkəzi Ağdam şəhəri 
Qarabağ düzündə ən iri şəhərlərdən biridir. Eramızdan 
əvvəl I minillikdə yaran
mış bu şəhərin adı "Ağ
dam" sözü qədim türk 
dilində "kiçik qala" de
məkdir. Uzaq keçmişdə 
bu ərazidə yaşamış türk 
dilli qəbilələr özlərini mü
dafiə etmək üçün əsasən 
kiçik qalalar tikirdilər.
Zaman keçdikcə bu şəhə
rin adının mənası dəyişmişdir. XVIII əsrin birinci yarısın
da Qarabağlı Pənahəli xan bu şəhərdə özü üçün ağ daşdan 
imarət tikdirmək əmri vermişdir. Həmin imarət uzun müd
dət ətraf kəndlərin sakinləri üçün bir növ orientə çevril
mişdir. Bu mənada "Ağdam" -  günəş şüaları ilə nurlan
mış işıqlı, ağ ev deməkdir.

Rayon ərazisində olan memarlıq abidələrindən Xanoğ- 
lan məqbərəsini (XVII əsr), XVII əsrə aid məscidi, Pənahalı 
xanın sarayını və məqbərəsini, Xaçmtürbətli kəndində 
Musa oğlu Qutlu türbəsini (XIV əsr), Kəngərli kəndində 
XIV əsrə aid məqbərəni, Papravənd kəndində iki məqbərə 
və məscidi, Şahbulaq kəndində XVIII əsrə aid karvansara
nı göstərmək olar. Boz dağın şimal yamacında, dəniz
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səviyyəsindən 300 metr yüksəklikdə qayada çapılmış ma
ğara da qədim abidədir. VIII əsrdə yaranmış bu mağara -  
məbəd Qafqaz Albaniyası dövlətinin xristian memarlıq 
nümunələrindəndir.

Ağdamda dünyada yeganə olan Çörək muzeyi var. Bu 
muzeydə qədim dövrlərə və orta əsrlərə aid unikal ekspo
natlar toplanmışdır. Eksponatlar arasında daşlaşmış qə
dim taxıl nüm unələri nadir dənli bitki növləri, tacxılçılı- 
ğın inkişafına aid çoxsaylı qiymətli kitablar, əlyazmalar və 
başqa materiallar, qədim əkinçilik alətləri: xış, adi və dişli 
oraq, taxıl döyən vərdanə, əl dəyirmanı və başqa alətlər 
vardır.

Xocavənd rayonu Qarabağ ərazisində qədim insan 
məskəni olmuş ərazilərdən biridir. Rayon ərazisinində b.e.ə. 
IV əsrin əvvəllərində Sos 
kəndində tikilmiş Amaras 
monastrı ən maraqlı tikili
lərdən biridir. Həmən mo- 
nastr əsrlər boyu Qafqaz 
Albaniyasinin kafedral kil
səsi olmuşdur. V əsrdə 
monastırda məktəb açıl
mışdır. Xocavənd rayonu 
ərazisində Alban mədə
niyyəti ilə bağlı bir çox abidələr qorunub bu günlərə kimi 
saxlansa da, erməni vandalları bu abidələri erməniləşdir- 
məklə cani dildən məşğuldur. Rayon mərkəzi Xocavənd 
şəhəridir.

Fizuli rayonu Qarasu və Araz qovuşduğu yerin yaxın
lığında, dağıdılmış Qarabağ şəhərinin xarabalıqları həndə
vərində Quruçaym sağ sahilində Qarabulaq adlı bir məs
kən yarandı. 1956-cı ildən həmən yaşayış məntəqəsi şəhər 
statusu aldı və dahi söz ustası, bədii nəsrin banisi Fizuli- 
nin adını daşımağa başladı. Burada Qarğabazar kəndində 
karvansara (1684-cü il), Hacı Qiyasəddin məscidi (1682-ci il)
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yerləşir. Rayon ərazisindəki abidələr arasında üç türbə xü
susilə seçilir: Əhmədlilər, Babilər və Mirəli türbələri. Aşa
ğı Veysəlli kəndindəki Mirəli türbəsi Baylakandan (Beylə- 
qandan) Bərdəyə gedən köhnə yolun yaxınlığındadır.

Məşhur Azıx və Tağlar mağaraları Fizuli rayonunun 
ərazisindədir. Həmən mağaralarda ibtidai insanların məs
kənləri aşkar edilmişdir. Göndələnçayın sıldırım sahil
lərində Qaraköpəktəpə yaxınlığında da qədim insan məs
kəni olmuşdur. Burada daşdan düzəldilmiş əmək alətləri, 
silahlar, bəzək əşyaları, çoxsaylı keramik və metal məmu
latlar tapılmış, qədim tikillərin qalıqları aşkar edilmişdir.

Cəbrayıl rayonun ərazisində, Qumlaq və Xudafərin 
kəndləri arasında Araz çayı üzərində salınmış məşhur 
Xudafərin körpüləri Cəbrayılın rəmzidir. XII əsrdə tikil
miş bu körpülər çox dəyərli memarlıq abidələri və ölkənin 
tarixi keçmişinin şahididir. Zəmanəmizə qədər salamat 
qalmış körpülərin uzunömürlü olması Azərbaycan me
marlarının yüksək ustalığını sübut edir. Gur sulu böyük 
çayların üzərindən iri körpülər salınması probleminin həll 
edilməsi üçün tikinti sahəsində peşəkarlıq, xüsusi mühən
dis bilikləri ilə yanaşı, körpü tağları üçün çayların yatağın
da təbii qayalıq sahələr seçmək və körpünün memarlıq 
kompozisiyasının ətraf ərazi ilə əlaqələndirmək bacarığı
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tələb olunur. Rayonun Xudayarlı kəndində qüllələr, Şıxlar 
kəndindəki məqbərə də tarixi abidələr sırasındadır.

Zəngilan rayonu Azərbaycanın ən cənub-qərb guşəsin
də yerləşir. Rayonun ərazisi Araz çayı boyunca uzanır və 
İran respublikası ilə həmsərhəddir. Rayonun inzibati mər
kəzi Zəngilan şəhəri Oxçuçay çayının sahilində yerləşir. 
Rayon ərazisində Mincivan dəmir yolu stansiyası da var. 
Rayonun zəngin fauna və florasını qoruyub saxlamaq 
üçün, burada Bəsitçay yasaqlığı yaradılmışdır.

Qubadlı rayonu Aran Qarabağın cənub-şərqində, Araz 
çayının bir neçə qolunun keçdiyi ərazidə yerləşir. Qubad
lının Laləzar və Hacı Bədəl körpülərinin adları kimi, özləri 
də maraqlıdır. Burada Gavur yatağında mağara-ziyarət
gahlar, Muradxanlı və Əliuşağı (Göyqala) kəndlərində 
I əsrə aid qüllələr, Dəmirçilər kəndində isə iki məqbərə 
var.

Laçın rayonu Şuşa rayonundan bir qədər qərbdə yerlə
şir və Ermənistanla həmsərhəddir. Rayon Narzan tipli mi
neral sularla zəngin olan kurort-rekreaksiya zonası kimi 
məşhurdur. Rayonun Xoçaz kəndində mağara -  ibadətgah 
(V əsr), məqbərə (XIII əsr), Cimcimli kəndində Məlikəjdər 
türbəsi (XIV əsr), Zeyvə kəndində Kafir qalası (XVII əsr), 
Hüsnü kəndində Həmzəsultan sarayı (XVIII əsr), Həkəri 
çayının üzərindəki körpü (XVIII əsr)və başqa tarixi abidə
lər var.

Xocalı şəhəri Xocalıçay çayının sahilində yerləşir. Bu
rada XVIII əsrin ortalarında divarlarının qalınlığı 2 metr, 
hündürlüyü 5-6 metr olan Əsgəran qalası tikilmişdir. Bu 
qala uzun m üddət Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşaya can 
atan düşmənlərin yolunu kəsmişdir. Şuşaya gedən yolun 
kənarındakı Yuxarı Xanbağı deyilən yerdə vaxtilə bütün 
Qafqazda məşhur olan Tanrıverdi kişinin karvansarası 
yerləşirdi. Öz gözəl ənənələri və qonaqsevərliyi ilə seçilən 
bu karvansarada çayxana, musiqi salonu və dəlləkxana 
vardı. Bərdəyə, Gəncəyə, Bakıya, Tiflisə, İrəvana və Qafqa
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zın başqa şəhərlərinə gedən faytonlar, furqonlar həmişə 
burada düşərgə salırdı.

Xocalı şəhəri Xocalı -  Gədəbəy mədəniyyətinə aid 
edilən Xocalı qəbirstanlığı ilə də məşhurdur. Tunc dövrü
nün sonuna və dəmir dövrünün əvvəlinə (b.e.ə. II minilli
yin sonu -  I minilliyin əvvəli) aid edilən Xocalı qəbirstan- 
lığı Qafqaz ərazisində bir qədim maddi mədəniyyətə ad 
vermişdir. Bu qəbirstanlıqda daş qutular şəklində məqbə
rələr və hündürlüyü 1-15 metrə qədər olan kurqanlar çox
dur. Burada həmçinin buzlaqlar dövründən qalmış krom- 
lexlər və məngirlər vardır.

Xocalı ətrafında qazıntı işləri zamanı orada üzərində 
oyma üsulu ilə həndəsi naxışlar çəkilmiş gil qablar və si
lahlar, keçmiş SSRİ ərazisində ilk dəfə olaraq qeydə alın
mış enli düz qılınclar, xəncərlər, baltalar, çapacaqlar, eləcə 
də bürünc bəzək əşyaları tapılmışdır. Bu əşyalar indi dün
yanın bir sıra məşhur muzeylərində saxlanılır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 
GƏLMƏ TURİZMİN 

PROBLEMLƏRİ

Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət quruculuğu 
strukturunda baş verən köklü dəyişiklər respublikada tu
rizmin bazasına da böyük təsir göstərmişdir. 2001-ci ilin 
aprel ayının 18-də Respublika Prezidentinin fərmanı iıə 
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi yaradıldıqdan sonra, 
Respublikamızın ərazisində turizm şəbəkəsi genişlənməyə 
başladı.

2001-ci ilin sentyabrından Azərbaycan Ümumdünya 
Turizm Təşkilatına üzv qəbul olunmuşdur. Respublika tu
rizm xidmətlərindən istifadə edənlərin hüquqlarının qo
runması, normativ-hüquq aktlarının nizamlanmasına ya
radım göstərilməsi, beynəlxalq turizm bazarında Azərbay
canın nüfuzunun yüksəldilməsi və başqa məqsədlərlə 
2001-ci ildə Azərbaycan Turizm Sənayesinin İnkişafı İttifa
qı yaradılmışdır.

Gəlmə turizmin dünya səviyyəsinə uyğun yaradılması 
indiyədək əslində peşəkar şəkildə təşkil olunmamış prob
lem olaraq qalır. Bu xüsusilə də turizm potensialının ənə
nəvi rekreasion-idraki meyarlar çərçivəsinə sığmadığı re
gionlarda özünü daha qabarıq göstərir. Keçmiş SSRİ 
dövründə gəlmə turizmin əsas qayəsi, reklamı, məqsədi 
Sovet həyat tərzi ilə tanış olmaq, Sovet adamı iıə şəxsi 
ünsiyyət qurmaq, nəhayət tarixi yerlər və mədəni abidələr 
ilə tanışlıq.

SSRI-də gəlmə turizmin inkişaf etməməsi, onun maddi- 
texniki bazasının məhdudluğu, eyni zamanda "İnturist", 
"Sputnik", Ümumittifaq Həmkarlar Təşkilatı Mərkəzi Şu
rasının Turizm və Ekuskursiyalar üzrə Mərkəzi şurası, 
SSRİ Ticarət Sənaye Palatası, "Sovinmərkəz" kimi bir neçə 
dövlət idarəsinin inhisarı ilə şərtlənmişdir. Bu idarələr 
ucuz və cüzi məsrəflərlə dövlətin iqtisadi sifarişindən çox,
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sosial -  siyasi sifarişlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırdılar. 
Səbəb rəqabətin olmaması, Həmkarlar ittifaqları vasitəsilə 
qaydaya salınmış turist məhsulunun bölüşdürücü icbari 
hərəkət sistemi, Sovet turistlərinin məcburi iddiasızlığı, 
rəqabət aparan xarici səyahətlərlə bağlı azad seçim edə 
bilməmələri idi.

Cənub bölgələrində dəniz sahili kurort mərkəzlərində 
belə xidmət yüksək səviyyədə təşkil olunmamışdır və 
tarixən aza qane olan Sovet vətəndaşlarının istirahəti üçün 
hesablanmışdır. Ötən yüz illiyin 90-cı illərinin əvvələrində 
Qara dəniz sahillərində SSRİ-yə səfər edən xarici turist
lərin yalnız 20%-i istirahət edirdi. Hazırda onların sayı 
daha da azalıb (5 %). Bu isə təkcə Qara dəniz sahilləri 
mərkəzlərinin (onların bir hissəsi Ukraynaya və Gürcüsta
nın tabeliyinə keçmişdir) sayının azalması ilə deyil, həm 
də rəqabətə davam gətirəcək yüksək səviyyəli reklam 
şüarlarının olmaması ilə bağlıdır.

Hazırada MDB -  nin digər bölgələrində olduğu kimi, 
Azərbaycanda da turizmin inkişafına mənfi təsir göstərən 
bir çox neqativ amillər əsas etibarı ilə aradan qaldırılmış
dır. Məsələn, mülkiyyətin təşkilatı formalarına yenidən 
baxılmış, o cümlədən turizmdə yenidənqurma işləri apa
rılmışdır. Bizim günlərdə sahibkar strukturlar, regional və 
yerli idarəetmə orqanları bilavasitə turist mübadiləsi işti
rakçılarına çevrilirlər. Xarici turistlərin əvvəllər qapalı re
jimli bölgələrə səyahəti ilə bağlı bir çox maneələr aradan 
götürülmüşdür. Lakin xarici turistlərin əsas axını əvvəlki 
kimi Bakı, Şəki, Quba, Qusar, Lənkəran kimi turist mər
kəzləri istiqamətində səmt götürür. Gəlmə turizmin 50 %-i 
məhz həmin mərkəzlərin payına düşür.

Azərbaycan Respublikasının iri biznes mühitində və 
hakim strukturlarda gəlmə turizmin rolunun dərk edilmə
si uzun m üddət köhnə vəziyyətdə olmuşdur. Buna görə 
də mövcud təbii geosiyasi turizm ehtiyatları süst və hə
vəssiz mənimsənilmişdir. Regional rəhbərliyin və işgüzar
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elitanın böyük əksəriyyətinin psixoloji təfəkkürü gəlmə 
turizm sənayesini iqtisadiyyatın real bölməsi, xüsusilə də 
bir sıra regionların iqtisadiartımmın başlıca alternativ kimi 
qəbul etməyə imkan vermişdir. Turizm Azərbaycan elita
sının mövcud həyat tərzini nəzərə alaraq, çox istehsal 
etmək və çox qazanmaq imkanı deyil, cəzbedici yaxşı is
tirahət etmək və bu zaman kədərləndirici zərurət olan çox 
xərcləmək imkanı ilə uyğunlaşırdı.

Gəlmə turizmin hazırlıqsız infrastrukturu meydanında 
kiçik və orta biznesin heç də həmişə inandırıcı olmayan 
sahibkarliq təşəbbüsü, yeni və qeyri-adi təfəkkürlə, vətən
daş mövqeyinə və ya cəsarətliklə özünə hörmət qazandıra 
bilərdi, lakin bu bir qayda olaraq müflisləşmə və antirek- 
lamla nəticələndi. Formal olaraq ayrıca götürülmüş bölgə
nin reklam şüarına uyğun hərəkət etsələr də, belə müəssi
sələr özləri tam xidmət göstərmək iqtidarında deyildilər.

XXI əsrin ənənələri Azərbaycanda gəlmə turizmin 
gələcəyinə nikbinliklə baxmağa imkan verir. Bu nikbinlik 
hər şeydən əvvəl respublika prezidentinin "2002-2005-ci 
illərdə turizmin inkişafı haqqında" Dövlət proqramının 
təsdiqlənməsi ilə əlaqədardır. Bu dövlətin turizmin yük
sək iqtisadi potensialına xüsusi diqqət yetirilməsinin bariz 
nümunəsidir.

2012 ci ilin "Turizm ili" elan olunması, bu sahənin inki
şafına daha bir təkan verdi. Təkcə bir il ərzində 5 yeni, 
müasir beş ulduzlu otelin tikilib istifadəyə verilməsi bu 
sahədə aparılan işlərin məntiqi davamıdır. "Eurovision 
2012" musiqi festifalı üçün tikilən, analoqu olmayan "Kris
tal holl"un qısa müddətdə istifadəyə verilməsi də turiz
min inkişafına xidmət edən məqsədə uyğun işlərdən idi.

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi müxtəlif Beynəlxalq 
idman yarışları, sərgiləri, musiqi festifalları və digər təd
birləri gələn qonaqlarda ölkəmiz haqqında xoş təəssürat
lar yaratdıqca, yenidən bura turist kimi dönmək istəyində 
olan insanların sayının artmasına təkan verir.

XARİCİ TURİSTLƏRİ 
QƏBUL EDƏ BİLƏCƏK 

OTEL VƏ MEHMANXANALAR

Azərbaycanda müasir səviyyədə mehmanxana xidməti 
1994-cü ildə başlamışdır. O vaxtlar Azərbaycanın meh
manxana şəbəkəsi yox idi. Dörd təşkilat müxtəlif səviyyə
də mehmanxana təsərrüfatı ilə məşğul olurdu.

"QoskominturizinT'in Azərbaycan şöbəsi, Azərbaycan 
Həmkarlar Təşkilatı, İcrayyə Komitələri (İspolkom) və 
Gənclər təşkilatı. Hər təşkilatın özünün Standartları və 
Qiymətləndirmə əmsalları var idi. Gəlirin çox hissəsini 
"İnturist" götürürdü. Onda təchizat yuxarı səviyyədə idi. 
Amma adi mehmanxanalar böyük gəlirlə işləmirdilər. 
Belə mehmanxanalar ağır problemlərlə rastlaşırdılar və 
köhnəlib, müasir xidmət tələblərinə uyğun işləyə bilmirlər.

Əldə olan məlumatlara görə Azərbaycan rayonlarında 
50-dən çox mehmanxana var. Hazırda Azərbaycanın Döv
lət mülkiyyətində olan mehmanxana fondu demək olar ki, 
yoxdur. Mehmanxanaların çoxu özəlləşdirilib və yenidən 
əsaslı təmir olunaraq müasir tələblərə uyğun istifadəyə 
verilmişdir. Ən çox narahatlıq doğuran isə onların gəlirsiz 
və ya cüzi gəlirlə işləməsidir.

Turizmin vəziyyəti ölkədə olan siyasi və iqtisadi fak
torlarla sıx bağlıdır. Ölkədə bu sahədə baş verən hadisələr, 
mehmanxana təsərrüfatlarının indiki və gələcək vəziyyəti
nə bilavasitə təsir göstərir.

Mehmanxana xidmətlərinə tələbatın azalmasının başqa 
bir səbəbi də xidmətlərə olan qiymətlərin günü-gündən 
artmasıdır. Nəqliyyat qiymətlərinin də artması, əhalinin 
əksəriyyətinin səyahət etməkdənsə, evdə oturmağa üstün
lük verməsinə gəririb çıxarmışdır. Bu səbəbdən də Azər
baycanda mehmanxana biznesini canlandırmaq üçün da
xili turizmi inkişaf etdirmək lazımdır. Lakin bu sahədə də 
ciddi problemlər var. Bir tərəfdən ölkədə olan işsizlik,
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digər tərəfdən "Qarabağ" münaqişəsi daxili turizmin inki
şafına güclü zərbə vurur.

Azərbaycanda turizmin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının 
vəziyyətindən asılıdır. İqtisadiyyatı zəif olan ölkədə kütlə
vi turizmdən söhbət gedə bilməz. Bu cəhətdən Azərbay
canın günügündən inkişaf edib, güclənən iqtisadiyyatı bu 
sahənin də inkişafına birbaşa öz müsbət təsirini göstərir.

Son illərdə Azərbaycanda gəlmə turizmin inkişafında 
müsbət irəliləyişlər baş verir. Avrasiya nəqliyyat dəhlizin
də Bakının əlverişli mövqedə yerləşməsi, imzalanmış 
Beynəlxalq neft müqavilələrini, xarici iş adamlarının son 
zamanlar Respublikamıza axınının artmasına şərait yarat
mışdır. Dünyanın onlarla iri şirkətləri öz komersiya və 
sənaye fəaliyyətlərini Respublikamızın iqtisadiyyatına tət
biq etmək istəyir. Ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin sabit
ləşməsi, investisiyaların artmasını stimullaşdırır. Bu inves
tisiyalardan otellərin, istirahət zonalarının, işgüzar mər
kəzlərin, yaşayış binalarının, sosial-mədəni istiqamətli və 
turizm obyektlərinin tikintisində istifadə olunur.

Xarici şirkətlərin köməyi ilə Bakıda yenidən qurulan 
ilk obyektlərdən biri "Naxçıvan" mehmanxanası olmuş
dur. Türkiyə firması "Remko-Əmlakm" və ABŞ firması 
"Hay at İnternational'Tn inventisiyaları hesabına 
"Naxçıvan-Həyat Recensı" adlı 5 ulduzlu otelə çevrildi.

Türkiyənin "Ferko" firmasının köməyi ilə 5 ulduzlu, 
yüksək dərəcəli "Qrant otel Avropa", "Radisso SAS Pla
za", "Park Həyat", "Kresent-Biç", "Qazis", 4 ulduzlu "İr
şad", "Old City", "İçəri şəhər" və digər otellər də tikilib 
istifadəyə veriİmişdir. Bu otellər təklif olunan xidmətin 
keyfiyyətinin yüksək olması şərti ilə xarici turistlərin qə
bulu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakıda həmin mehmanxanalardan "Həyat Recensi", 
Həyat Park", "Ramada", "SAS Reddison", "Delfin", "Kresten 
Biç" və s. kimi mehmanxanalarda bir dəfəyə 2500 turisti 
bütün rahatlığı təmin olunmaqla yerləşdirmək mümkündür.

Məsim Abadov

Ümumdünya Turist Təşkilatının tövsiyyəsi ilə son onil
liklərdə 10, 15, 20, 30 və s. nəfərlik mehmanxanaların ti
kintisi çoxalmışdır. Qeyd olunur ki, belə mehmanxanalar
da iqtisadi baxımdan gəlir daha çox olur və qulluğu yüksək 
səviyyədə təşkil etmək mümkündür. Azərbaycanda Bakı
da və rayonlarda belə tipli 15 mehmanxana tikilmişdir. 
Məsələn, Bakıda "İçəri şəhər" -  8 nömrəli, "İrşad" -15  nöm
rəli, "Köhnə şəhər" -12  nömrəli, "Qazis" -  23 nəfərlik və s.

Qeyd edək ki, mehmanxana yüksək rahatlığı olan belə 
bir zonanın yaradılması təcrübəsi xaricdə geniş yayılmış
dır. Çox vaxt 3 ulduzlu mehmanxanalarda bir və ya bir 
neçə mərtəbəni xüsusi olaraq ayırır və burada rahatlıq sə
viyyəsini 4-5 ulduzlu mehmanxanalara çatdırırlar. Bunun
la yanaşı belə mehmanxanaların əsasında Qalaaltı, Bolus- 
lu, Qazanbulaq və digər bulaqlardan gətirilmiş mineral 
sulardan istifadə etməklə balneoloji müalicəvi sağlamlıq 
mərkəzi də yaratmaq olar.

Qalaaltı və ya Naftalanda balneoturizm obyektlərinin 
təşkili zamanı Rusiya sanatoriyalarının, habelə Qərbi Av
ropa balneokurortların təcrübəsini tam nəzərə almaq la
zımdır. O cümlədən tibb mərkəzinin bilavasitə yaxınlığın
da müxtəlif tutumlu və dərəcəli mehmanxanalar yerləş
dirmək məqsədə müvafiqdir. Məsələn, məhşur Baden- 
Baden (Almaniya) kurortunda müxtəlif dərəcəli (səyahət
lər üçün, birinci və lüks dərəcəli) 20 mehmanxana yerləş
dirilmişdir. Qərbi Avropa kurortları üçün isə 50-100-200 
nəfərlik mehmanxanalar səciyyəvidir.

Hazırda Naftalan şəhərində yeni tikilən mehmanxana 
və otellərlə yanaşı, keçmiş Sovetlər birliyindən inşa edil
miş "Çinar", "Mil", "Naftalan" və digər sanatoriyalar mü
asir şəkildə, yenidən tam və əsaslı təmir edilərək istifadə
yə verilmişdir. Bu binalarda müvəqqəti yerləşən Qara
bağdan olan məcburi köçkünlər isə, Goranboy şəhərində 
tikilmiş yeni 5 mərtəbəli binalardan ibarət yeni salınmış 
şəhərcikdə yerləşdirilmişlər.
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JW A BŞER O N -M A R IO TT 
BAKI

Yerləşdiyi ərazi: AZ1010, Bakı, Azadlıq meydanı 674
Fəaliyyətə başladığı il: -  2012
Otel Bakının mərkəzində, 

onun işgüzar, mədəni, tarixi 
hissələri, Prezident sarayı,
Fəvvarələr meydanı, Heydər 
Əliyev sarayı, dəmiryol və 
dəniz vağzalı, tarixi abidə
lərdən Qız Qalası, Şirvan
şahlar sarayının bir neçə yüz 
metrlik məsafəsində yerləş
miş, beş ulduzlu otel. Pəncə
rəsindən Dənizkənarı Milli 
Parka açılan mənzərə. Otelə 
ən yaxın metro stansiyaları 
"28 May" və "Sahil" dır.

Nömrələrin təsviri. Müasir 
üslubda qurulmuş 243 nöm
rə fərdi kondisioner, seyf, soyuducu, sputnik televiziya 
ötürücüsü, 107 sm dioqonallı proeksiyalı TV, DVD, vanna 
otağı (xalat, ayaqlıq, hamam ləvazimatları, duş və cakuzi), 
fen, mini-bar, internet və beynəlxalq rabitə sistemləri 
fəaliyyət göstərir.

İnfrastrukturu. Şərq və Qərb mətbəxlərinin zərif yemək
lərini hazırlaya bilən 3 restoran, bar, bağlı hovuz, fitnes 
mərkəzi, hər bir şəraiti olan sağlamlıq klubu, gözəllik və 
masaj salonu fəaliyyət göstərir. Oteldə mövcud olan Biz
nes mərkəz hər bir şəraitli konfrans və banket zalı təqdim 
etməklə, tədbirlərin keçirilməsi, sifarişlə Nigah mərasimi
nin təşkili və bir sıra başqa fəaliyyətlər göstərir. Oteldə su
venir maqazinləri, qəzet və jurnal köşkləri, siqaret çəkmək 
üçün xüsusi ayrılmış yerlər mövcuddur.

196 ј̂ г

Məsim Abadov

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, qonaqların arzusu ilə təyyarə və 
dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil kira
yəsi, gid-tərcüməçi xidməti təklif edir.

HİLTON BAKI

Yerləşdiyi ərazi: AZ 1000, Bakı, Azadlıq prospekti, 1
Fəaliyyətə başladığı il: -  2012.
Hilton Bakı -  

Dövlət Akademik Ope
ra və Balet teatrı, Fəv
varələr meydanı, Hey
dər Əliyev sarayı, də
miryol və dəniz vağ
zalı, Qız Qalası və Şir
vanşahlar sarayının bir 
neçə yüz metr məsafə
sində yerləşən beş 
ulduzlu oteldir. Otel 
"Azərbaycan" mehmanxanasının yerində inşa edilərək, 
Evrovision Bakı musiqi festivalı ərəfəsində istifadəyə ve
rilmişdir. Otelə ən yaxın metro stansiyaları "28 May" və 
"Sahil" dır.

Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş nömrələr 
kondisioner, seyf, soyuducu, çox kanallı televiziya, vanna 
otağında duş, cakuzi, çimmək üçün dərin vanna, xalat, 
ayaqlıq, hamam ləvazimatları, güzgü, fen, mini-bar, yük
sək sürətli internet və beynəlxalq rabitə sistemləri ilə 
təhciz edilmişdir.

İnfrastrukturu. Oteldə 2 restoran (yuxarıda yerləşən res
toran fırlanaraq şəhərin gözəl mənzərəsini hər bir qonağa 
nümayiş etdirir), bar, bağlı hovuz, fitnes mərkəzi, sağlam
lıq, gözəllik və masaj salonları fəaliyyət göstərir. Oteldə 
mövcud olan Biznes mərkəz hər bir şəraiti olan konfrans
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və banket zalı təqdim etməklə, tədbirlərin, görüşlərin 
keçirilməsini təşkil edir. Oteldə suvenir, qəzet və jurnal 
köşkləri, siqaret çəkmək üçün xüsusi ayrılmış yerlər möv
cuddur.

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, qonaqların arzusu ilə təyyarə və 
dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil kirayə
si, gid-tərcüməçi xidməti təklif edir.

AVROPA QRAND OTEL

Yerləşdiyi ərazi: Bakı, Tbilisi prospekti 1025/30
Fəaliyyətə başladığı il: -  1997
Bakının mərkəzin

də, onun işgüzar, mə
dəni, tarixi hissələri,
Prezident sarayı, digər 
mərkəzi hakimiyyət or
qanlarının 10-12 dəqi- 
qəliyində yerləşmiş, 9 
mərtəbəli, beş ulduzlu 
otel. Bura ən yaxın yer
ləşmiş metro stansiya- 
lan "Nizami" və "20 Yan- 
var"dır.

Nömrələrin təsviri. Ürəkaçan üslubda inşa edilmiş 96 
nömrəsi var. Bunlardan 16 "Deluxe" (lüks), 2 "King suite" 
(kral lüks) dərəcəlidir. Nömrələrdə fərdi kondisioner, seyf, 
soyuducu, sputnik televiziya ötürücüsü, vanna otağı, fen, 
mini-bar, internet və beynəlxalq rabitə sistemləri fəaliyyət 
göstərir.

infrastrukturu. Şərq və Qərb mətbəxlərinin zərif yemək
lərini hazırlaya bilən "Golden Caviar" (Qızıl Kürü) resto
ranı, müxtəlif kokteyl, milli şərab və konyak, elit sortlu 
çay və qəhvə, müxtəlif şirniyyatlar təklif edən "Kaspian"
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və açıq hovuzun yaxınlığındakı "Marina" barı fəaliyyət 
göstərir. Oteldə, tərkibində trenajor zalı, saunası, masaj sa
lonu, açıq üzgüçülük hovuzu olan sağlamlıq klubu var.

Xidmət. 24 sast ərzində tibb və servis, kimyəvi təmiz
ləmə, çamaşırxana, avtomobil kirayəsi, biletlərinin bron- 
laşdırılması, gid-tərcüməçi sifarişi və s xidmətlər.

Qiymət. Günorta yeməyi daxil olmaqla bir nəfər üçün 
bir sutkalıq lüks nömrə -  160, iki nəfər üçün lüks nömrə - 
180, konforlu nömrə -  260, prezident nömrəsi -  520, İsveç 
masası səhər yeməyi -  10 ABŞ dollarıdır. 

http://www.europaotelbaku.com

JUMEIRAH BİLGƏH OTEL

Yerləşdiyi ərazi: AZ 1000, Bakı, Bilgəh kəndi
Fəaliyyətə başladığı il: -  2012.
Jumeirah Bilgəh ote

li dəniz sahilindən bir 
neçə yüz metr məsafə
sində yerləşən beş ul
duzlu oteldir. Otel uzun 
illər müalicə sanatori
ya komplekslərinin 
yerləşdiyi ərazidə inşa 
edilmişdir. Bakının Bey
nəlxalq aeroportu, Azər
baycan Milli Aviasiya 
Akademiyası, Mərdə
kan Dendari bağı, bir 
çox tarixi və memarlıq 
abidələri oteldən 20-25 dəqiqəlik məsafədə yerləşirlər.

Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş 176 nöm
rə, 14 villa -  koteclərin hər biri kondisioner, seyf, soyudu
cu, çox kanallı televiziya, vanna otağında duş, cakuzi,
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çimmək üçün dərin vanna, xalat, ayaqlıq, hamam ləva
zimatları, güzgü, fen, mini-bar, yüksək sürətli internet və 
beynəlxalq rabitə sistemləri ilə təhciz edilmişdir.

İnfrastrukturu. Oteldə 9 restoran, bar, gecə klubu, akva- 
park, bağlı hovuz, sauna, türk hamamı, 9 SPA, fitnes 
mərkəzi, sağlamlıq, gözəllik və masaj salonları fəaliyyət 
göstərir. Otelin dəniz sahilində 300 metr uzunluğunda şəxsi 
çimərliyi fəaliyyət göstərir. Oteldə mövcud olan Biznes 
mərkəz hər bir şəraiti olan 3 konfrans və banket zalı təqdim 
etməklə, tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsini təşkil edir.

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, avtomobil kirayəsi, gid-tərcüməçi 
xidməti təklif edir. Futbol, voleybol, basketbol meydança
ları, tenis kortu, koqelban fəaliyyət göstərir.

http://www.jumeirah.com

BADAMDAR OTEL 
(Kempinski Hotel Badamdar)

Yerləşdiyi ərazi: AZ 1006, Bakı, M.Müşviq 1C.
Fəaliyyətə başladığı il: 2010 -  cu il
Şəhərin mərkəzi hissəsinə yaxın yerləşən beş ulduzlu 

oteldir. Otelə ən yaxın olan metro stansiyalan "Nizami"dir.
Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş nömrə

lərin hər biri kondisioner, seyf, soyuducu, çox kanallı tele
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viziya, vanna otağı (duş, xalat, ayaqlıq, güzgü), fen, mini- 
bar, butılkalara qablaşdırılmış su (pulsuz), yazı masası, 
şalvar üçün pres, naqilsiz internet təqdim olunur.

İnfrastrukturu. Oteldə restoran, pulsuz səhər yeməyi, 
bar, bağlı və açıq hovuz, sauna, fitnes mərkəzi, sağlamlıq, 
gözəllik və masaj salonları fəaliyyət göstərir. Oteldə möv
cud olan Biznes mərkəz hər bir şəraiti olan konfrans və 
banket zalı, audio- və videotexnika, katiblik xidməti təq
dim etməklə, tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsini təşkil 
edir. Oteldə suvenir, qəzet və jurnal köşkləri, oyun avto
matları zalı, valyuta dəyişmə məntəqəsi və siqaret çəkmək 
üçün xüsusi ayrılmış yerlər mövcuddur.

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, qonaqla
rın arzusu ilə təyyarə və dəmiryolu biletlərinin bronlaşdı- 
rılması, avtomobil kirayəsi, gid-tərcüməçi xidməti təklif 
edir. Dayanacaq xidməti və ictimai yerlərdə internetə qo
şulma pulsuzdur.

QAFQAZ BAKI ŞƏHƏR OTELİ 
(Qafqaz Baku City Hotel)

Yerləşdiyi ərazi: AZ 
Fəaliyyətə başladığı 
İnfrastrukturu: Otel 

Bakı Dövlət Universi
teti, Fəvvarələr mey
danı, Heydər Əliyev 
sarayının bir neçə yüz 
metr məsafəsində yer
ləşən dörd ulduzlu 
oteldir. Otelə ən yaxin 
olan metro stansiyala
rı "Elmlər Akademi
yası" və "Nizami" dir.

1122, Bakı, Tbilisi prospekti 34.
U: 2010 -  cu il
şəhərin mərkəzi hissəsinə yaxın,
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Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş 317 nöm
rələrin hər biri kondisioner, seyf, soyuducu, çox kanallı 
televiziya, vanna otağı (duş, xalat, ayaqlıq, güzgü), fen, 
mini-bar, kofe və çay dəmləyən, yazı masası, tələb olunar
sa ütü və ütü lövhəsi, əlavə ödənişlə internet təqdim olunur.

İnfrastrukturu. Oteldə 2 restoran, pulsuz səhər yeməyi, 
bar, bağlı hovuz, rus hamamı, fitnes mərkəzi, sağlamlıq, 
gözəllik və masaj salonları fəaliyyət göstərir. Oteldə möv
cud olan Biznes mərkəz hər bir şəraiti olan konfrans və 
banket zalı təqdim etməklə, tədbirlərin, görüşlərin keçiril
məsini təşkil edir. Oteldə suvenir, qəzet və jurnal köşkləri, 
siqaret çəkmək üçün xüsusi ayrılmış yerlər mövcuddur.

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, qonaqların arzusu ilə təyyarə və 
dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil kira
yəsi, gid-tərcüməçi xidməti təklif edir. Dayanacaq xidməti 
və ictimai yerlərdə internetə qoşulma pulsuzdur.

RAMADA BAKI

Yerləşdiyi ərazi: Salyan şossesi, Şixov çimərliyi 1023
Fəaliyyətə başladığı il: 2007 -  ci il
infrastrukturu: Xəzər dənizi sahilində yerləşən bu dörd 

ulduzlu otel Bakı şəhərinin girəcəyində, Bibi Heybət dini -  
tarixi kompleksi, "Kristak hall" konsert zalı, Dövlət Bayra
ğı Meydanı və Dənizkənarı Milli Parka yaxm ərazidə yerləşir.

Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş 82 nömrə
lərin hər biri kondisioner, seyf (nootbuk yerləşə bilən), çox 
kanallı televiziya, vanna otağı (vanna, duş, xalat, ayaqlıq), 
fen, mini-bar, mətbəxdə soyuducu, kofe və çay dəmləyən, 
yazı masası, naqilsiz internet ilə təhciz edilib. Nömrələrə 
giriş xarici dəhlizdəndir və hər bir nömrənin öz eyvanı var.

infrastrukturu. Aeroportdan Otelə və əksinə qonaqların 
daşınması pulsuzdur. Oteldə 2 restoran, pulsuz səhər ye
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məyi, bar, açıq və bağlı hovuz, otelə məxsus çimərlik, 
dəniz idman növləri ilə məşğul olmaq imkanı, fitnes mər
kəzi, sağlamlıq, gözəllik və masaj salonları, türk və fin sa
unası, uşaq maneji, tennis kortu fəaliyyət göstərir. Oteldə 
mövcud olan Biznes mərkəz hər bir şəraiti olan konfrans 
və banket zalı təqdim etməklə, tədbirlərin, görüşlərin keçi
rilməsini təşkil edir. Oteldə siqaret çəkməyə icazə verilmir.

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, qonaqla
rın arzusu ilə təyyarə və dəmiryolu biletlərinin bronlaşdı- 
rılması, avtomobil kirayəsi, gid-tərcüməçi xidməti təklif 
edir. Avtomobil dayanacağı, valyuta dəyişmə, aptek, su
venir mağazası və digər xidmətlər də mövcuddur.

http://www.ramadabaku.com
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SHERATON BAKU AIRPORT

Yerləşdiyi ərazi: AZI044, Bakı, H.Əliyev adına Aeroport
Fəaliyyətə başladığı il: -  2012.
Bey nə l xa l q  

Aeroporta yaxın 
beş ulduzlu mü
asir oteldir. Otel 
Bakının tarixi və 
görməli yerləri
nə yaxındır. Ba
kı ərtafı kurort 
və sanatoriyalar 
bir neçə on km 
məsafədədir.

Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş nömrələr 
kondisioner, seyf, soyuducu, çox kanallı televiziya, vanna 
otağında duş, cakuzi, çimmək üçün dərin vanna, xalat, 
ayaqlıq, hamam ləvazimatları, güzgü, fen, mini-bar, yük
sək sürətli internet və beynəlxalq rabitə sistemləri ilə təh- 
ciz edilmişdir.

İnfrastrukturu. Oteldə restoran, kafe və kafeteriya, bar, 
bağlı və açıq hovuz, fitnes mərkəzi, sağlamlıq, gözəllik və 
masaj salonları fəaliyyət göstərir. Oteldə mövcud olan Biz
nes mərkəz hər bir şəraiti olan konfrans və banket zalı 
təqdim etməklə, tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsini təşkil 
edir. Oteldə suvenir, qəzet və jurnal köşkləri, siqaret çək
mək üçün xüsusi ayrılmış yerlər mövcuddur.

Xidmət. Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, qonaqların arzusu ilə təyyarə və 
dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil kira
yəsi, gid-tərcüməçi xidməti təklif edir. Aeroportda qarşıla
ma və transfer otel hesabmadır. Bütün nömrələr siqaret 
çəkməyənlər üçündür.

http://www.sheratonbaku.com
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CROWN HOTEL BAKU
Yerləşdiyi ərazi: AZ  1003, Bakı, Qurban Abbasov küc., 7 
Fəaliyyətə başladığı il: 2007-ci il 
The Crown Hotel 

mehmanxana qrupuna 
daxildir. Otel şəhərin 
mərkəzi hissəsinə ya
xın, Bakı Dövlət Uni
versiteti, Fəvvarələr 
meydanı, Heydər Əli
yev sarayı, Şirvanşah
lar sarayı, Qız Qalası
nın yaxınlığında yerlə
şir. Otelə ən yaxin 
olan metro stansiyaları 
"Elmlər Akademiyası" 
və "Nizami" dir.

Nömrələrin təsviri.
Müasir üslubda qurul
muş 93 nömrələr seyf, kondisioner, soyuducu, çox kanallı 
televiziya, vanna otağında duş, cakuzi, hamam ləvazimat
ları, xalat, ayaqlıq, güzgü, fen, mini-bar, yüksək sürətli in
ternet və beynəlxalq rabitə sistemləri ilə təhciz edilmişdir.

İnfrastrukturu. Qeydiyyat dayağı olan vestibül, seyf, 
filmləri sifariş etmək imkanı, biznes mərkəzi, konfransla
rın keçirilməsi üçün 2 tam şəraiti olan zal, restoran, bar, 
istirahət otağı, qəzet dayağı, beynəlxalq telefon xətti, TV 
otaq, vestibül, pulsuz və qorunan avtomobil dayanacağı, 
sauna, fontan, lift. İdmanla məşğul olmaq üçün qapalı ho
vuz, trenajor zalı mövcuddur.

Xidmət. Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, qonaqların arzusu ilə təyyarə və 
dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil kirayə
si, gid-tərcüməçi xidməti təklif edir. 

http://www.crownhotelbaku.com
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CHIRAG PLAZA HOTEL & BUSINESS 
CENTRE

Yerləşdiyi ərazi: AZ 1065, Bakı, Tbilisi prospekti 49/C 
Fəaliyyətə başladtğı il: -  2009 
Bakının işgüzar mərkə

zində, mədəni, tarixi his
sələrinin 10-12 dəqiqəliyin- 
də yerləşmiş, 16 mərtəbəli, 
dörd ulduzlu otel. Bura ən 
yaxın yerləşmiş metro 
stansiyaları "Nizami" və 
"20 Yanvar"dır.

Nömrələrin təsviri. Ürək
açan üslubda tərtib edil
miş 42 nömrəsi var. Nöm
rələrdə fərdi kondisioner, 
seyf, soyuducu, sputnik te
leviziya ötürücüsü, 107 sm dioqonallı TV, vanna otağı, 
fen, mini-bar, kofe və çay dəmləyən, yazı masası, ödəniş
siz qəzet və butılkaya qablaşdırılmış içməli su, internet və 
beynəlxalq rabitə sistemləri fəaliyyət göstərir.

İnfrastrukturu. Şərq və Qərb mətbəxlərinin səhər, nahar, 
şam yeməklərini təqdim edən restoran, müxtəlif kokteyl, 
milli şərab və konyak, elit sortlu çay və qəhvə, müxtəlif 
şirniyyatlar təklif edən bar fəaliyyət göstərir. Həmçinin 
bufet, kafe, ərzaq maqazini də qonaqların xidmətindədir. 
Səhər yeməyi qonaqlar üçün pulsuzdur. Oteldə, tərkibin
də trenajor zalı, saunası, masaj salonu, açıq üzgüçülük ho
vuzu olan sağlamlıq klubu var.

Xidmət. 24 sast ərzində tibb və servis, kimyəvi təmiz
ləmə, çamaşırxana, avtomobil kirayəsi, biletlərinin bron- 
laşdırılması, hava limanına əlavə ödənişlə transfer, gid- 
tərcüməçi sifarişi, ütü, otaqların gündəlik təmizlənməsi, 
yatmazdan qabaq otaqların yığışdırılması və s xidmətlər. 

http://www.chiraqplazaotelbaku.com
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İRON OTEL

Yerləşdiyi ərazi: AZ  1030, Bakı, Faiq Rüstəmov 20/a 
Fəaliyyətə başladığı il: -  2010 
Bakının işgüzar mərkə

zində, mədəni, tarixi his
sələrinə, Tofiq Bəhrəmov 
adma stadiona yaxın yer
ləşmiş, 9 mərtəbəli, dörd 
ulduzlu otel. Bura ən ya
xın yerləşmiş metro stan
siyası "Gənclik"dır.

Nömrələrin təsviri. Müa
sir üslubda tərtib edilmiş 
42 nömrəsi fərdi kondisio
ner, seyf, soyuducu, sput
nik televiziya ötürücüsü,
82 sm dioqonallı TV, vanna otağı, fen, mini-bar, kofe və 
çay dəmləyən, yazı masası, ödənişsiz qəzet və butılkaya 
qablaşdırılmış içməli su, internet və beynəlxalq rabitə sis
temləri fəaliyyət göstərir.

İnfrastrukturu. Şərq və Qərb mətbəxlərinin səhər, nahar, 
şam yeməklərini təqdim edən restoran, müxtəlif kokteyl, 
milli şərab və konyak, elit sortlu çay və qəhvə, müxtəlif 
şirniyyatlar təklif edən bar fəaliyyət göstərir. Həmçinin 
bufet, kafe, də qonaqların xidmətindədir. Oteldə, tərkibin
də trenajor zalı, saunası, rus hamamı, masaj salonu, bağlı 
üzgüçülük hovuzu olan sağlamlıq mərkəzi var.

Xidmət. 24 sast ərzində tibb və servis, kimyəvi təmiz
ləmə, çamaşırxana, avtomobil kirayəsi, biletlərinin bron- 
laşdırılması, hava limanına əlavə ödənişlə transfer, gid- 
tərcüməçi sifarişi, ütü, otaqların gündəlik təmizlənməsi, 
yatmazdan qabaq otaqların yığışdırılması və s xidmətlər. 

http://www.ironotelbaku.com
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SƏRİN o t e l

Yerləşdiyi ərazi: AZI030, Bakı, Babək prospekti, 76 
Fəaliyyətə başladığı il: 2000 -ci il 
Beynəlxalq Serin 

Company Ltd mehman
xanalar qovşağına da
xildir. Bakının işgüzar 
mərkəzində, mədəni, 
tarixi hissələrinə, Atəş
gah əbədi od məbədi
nə, Tofiq Bəhrəmov adı
na stadiona yaxın yer
ləşmiş üç ulduzlu otel
dir.

Nömrələrin təsviri. Ventilyasiya, kondisionerli, vanna 
otağı vanna ilə, radio, televizor, peyk televiziyası, çarpayı
nın yanında və masanın üstündə telefon, faks, açılan pən
cərələr, səs keçirməyən pəncərələr, mini bar, seyf, kosme
tik güzgü, fen, mərbəxli, soyuduculu, eyvanlı 65 nömrələr.

infrastrukturu: Qeydiyyat dayağı olan vestibül, seyf, 
konfransların keçirilməsi üçün şərait, biznes mərkəzi, ve- 
getarianlar üçün yemək, restoran, tüstü detektorları, siqa
ret çəkməyənlər üçün otaqlar, telefon, beynəlxalq telefon 
xətti, internetə çıxış, vestibül, pulsuz açıq və qapalı avto
mobil dayanacağı, avtobus dayanacağı, idmanla məşğul 
olmaq üçün çimərlik, tennis, balıq tutmaq, at çapmaq 
əraziləri, stadion, piyada zolaqları, açıq hovuz, boulinq 
nəzərdə tutulmuşdur.

Xidmət. 24 sast ərzində tibb və servis, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, avtomobil kirayəsi, biletlərinin 
bronlaşdırılması, voğzalda qarşılama, gid-tərcüməçi sifari
şi, ütü, və s xidmətlər 

http://www.serin.az
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NOAHS ARK OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: AZ1095, Bakı, İçəri Şəhər, İ.Əfəndiyev 
Fəaliyyətə başladığı il: 2008-ci il 
Dövİət Akademik Ope

ra və Balet teatrı, Fəvvarə
lər meydam, Heydər Əli
yev sarayı, Qız Qalası və 
Şirvanşahlar sarayının bir 
neçə yüz metr məsafəsin
də yerləşən oteldir. Otelə 
ən yaxın metro stansiyala- 
n  "içəri şəhər" və "Sahil" dır.

Nömrələrin təsviri. Beş 
mərtəbəli otelin Ventilya- 
siyalı, kondisionerli, dəh
lizdə vanna otağı duş və 
hamam dəsti ilə, radio, 107 sm dioqonallı televizor, peyk 
kanalları və internet, çarpayının yanında telefon, masanın 
üstündə telefon, faks, lokal şəbəkə, açılan pəncərələr, səs 
keçirməyən pəncərələr, şalvar üçün pres, mini bar, seyf, 
kosmetik güzgü, fen, büro, hər birinin eyvanı olan 10 nöm
rəsi var. Hər səhər pulsuz İsveç stolu ilə səhər yeməyi, hər 
otaqda mətbəx, soba, qabyuyan maşın, blender, kofe və 
çay dəmləyən, soyuducu var. Qısadalğalı soba sifarişlə 
təqdim edilir.

İnfrastrukturu: Qeydiyyat dayağı olan vestibül, seyf, 
konfransların keçirilməsi üçün şərait, restoran, biznes 
mərkəzi, bağ/park, kafe/bistro, allergiyası olanlar üçün 
otaqlar, əlillər üçün otaqlar, arabada olan əlillər üçün 
otaqlar, restoran, tüstü detektorları, siqaret çəkməyənlər 
üçün otaqlar, internetə çıxış, pullu qapalı avtomobil daya
nacağı. İdmanla məşğul olmaq üçün tennis, qapalı hovuz, 
trenajor zalı, bilyard, boulinq nəzərdə tutulmuşdur. 

http://www.noahsark-hotel.com
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SEA PORT OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: AZ 1010, Bakı, Neftçilər pr. 58
Fəaliyyətə başladığı il: 2004-ci il
Otel Bakının mər

kəzində, onun işgü
zar, mədəni, tarixi 
hissələri, Prezident 
sarayı, Fəvvarələr 
meydanı, Şirvanşah
lar sarayı, Qız Qala
sı kimi tarixi abidə
lərin yaxınlığında yer
ləşir. Pəncərələrin
dən şəhərə və dənizə açılan gözəl mənzərə. Otelə ən yaxın 
metro stansiyaları "İçəri şəhər" və "Sahil" dır.

Nömrələrin təsviri. Müasir üslubda qurulmuş 14 nömrə 
fərdi kondisioner, seyf, soyuducu, sputnik televiziya ötü
rücüsü, 107 sm dioqonallı proeksiyalı TV, DVD, vanna 
otağı (xalat, ayaqlıq, hamam ləvazimatları), fen, mini -bar, 
internet və beynəlxalq rabitə sistemləri fəaliyyət göstərir.

İnfrastrukturu. Şərq və Qərb mətbəxlərinin zərif yemək
lərini hazırlaya bilən 18 restoran, bar, bağlı hovuz, fitnes 
mərkəzi, hər bir şəraiti olan sağlamlıq klubu, gözəllik və 
masaj salonu fəaliyyət göstərir. Oteldə mövcud olan Biz
nes mərkəz hər bir şəraitli konfrans və banket zalı təqdim 
etməklə, tədbirlərin keçirilməsi və bir sıra başqa fəaliyyət
lər göstərir.

Xidmət Gün ərzində tibbi və servis xidmətləri, kimyəvi 
təmizləmə, çamaşırxana, qonaqların arzusu ilə təyyarə və 
dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil kirayə
si, gid-tərcüməçi xidməti təklif edir. Sifarişlə nömrədə ma
saj xidməti almaq olar. Otaqların gündəlik təmizlənməsi 
aparılır.

http://www.seaport.az

; 210

Məsim Abadov

AMBASSADOR

Yerləşdiyi ərazi: Bakı, Səməd Vurğun küç. 934,
Fəaliyyətə başladığı il: 2005-ci il
İnfrastrukturu: Ventilyasiya, kondisioner, vanna otağı 

vanna ilə, vanna otağı su masajı ilə, vanna otağı duşla, ra
dio, televizor, peyk televiziyası, masanın üstündə telefon, 
faks, açılan pəncərələr, səs keçirməyən pəncərələr, şalvar 
üçün pres, mini bar, seyf, kosmetik güzgü, fen, büro.

Həmçinin: qeydiyyat dayağı olan vestibül, biznes mərkəzi, 
seyf, konfransların keçirilməsi üçün şərait, inzibati 
mərtəbə, damda bağ, disko/klub, kafe/bistro, restoran, ve- 
getarianlar üçün yemək, restoran, tüstü detektorları, siqa
ret çəkməyənlər üçün otaqlar, telefon, beynəlxalq telefon 
xətti, internetə çıxış, TV otaq, vestibül, pulsuz avtomobil 
dayanacağı, pulsuz qapalı avtomobil dayanacağı, avtobus 
dayanacağı, sauna, allergiyası olan insanlar üçün otaqlar, 
arabalı əlillər üçün otaqlar, fontan, lift. İdmanla məşğul ol
maq üçün qapalı hovuz, trenajor zalı mövcuddur.

http://www.hotelambassador.az

DİPLOMAT BAKI OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: Bakı, S.Rəhimov küç. 185
Fəaliyyətə başladığı il: 2003-cü il
İnfrastrukturu: Mehmanxana 9 mərtəbəlidir. Qeydiy

yat dayağı olan vestibül, seyf, biznes mərkəzi, konfransla
rın keçirilməsi üçün imkanİar, inzibati mərtəbə, bağ/park, 
restoran, vegetarianlar üçün yemək, bar, istirahət otağı, 
qəzet dayağı, tüstü detektorları, siqaret çəkməyənlər üçün 
otaqlar, telefon, internetə çıxış, TV otaq, vestibül, pulsuz 
avtomobil dayanacağı, avtobus dayanacağı, allergiyası 
olan insanlar üçün otaqlar, arabalı əlillər üçün otaqlar, lift. 
İdmanla məşğul olmaq üçün hovuz mövcuddur.

http://www.diplomathotelbaku.com
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HALE KAI

Yerbşdiyi drazi: Bakı, Mirzə İbrahimov küç. 18
Fəaliyyətə başladığı il: 2008-ci il
İnfrastrukturu: kondisioner, vanna otağı vannası ilə, te

levizor, peyk televiziyası, çarpayının yanında telefon, ma
sanın üstündə telefon, faks, açılan pəncərələr, səs keçirmə
yən pəncərələr, şalvar üçün pres, mini bar, seyf, fen, büro, 
eyvan, qeydiyyat dayağı olan vestibül, seyf, filmləri sifariş 
etmək imkanı, konfransların keçirilməsi üçün şərait, resto
ran, bar, istirahət otağı, tüstü detektorları, siqaret çəkmə
yənlər üçün otaqlar, telefon, beynəlxalq telefon xətti, inter
netə çıxış, pulsuz avtomobil dayanacağı.

http ://hotelhalekai. com

KİÇİK QALA 98

Yerləşdiyi ərazi: Bakı, İçəri Şəhər
Fəaliyyətə başladığı il: 2005-ci il
İnfrastrukturu: Mehmanxana 3 mərtəbəlidir, 13 otaqlı

dır və beynəlxalq GEF LLC mehmanxanalar qovşağına da
xildir. Kondisioner, vanna otağı duşla, televizor, peyk tele
viziyası, səs keçirməyən pəncərələr, mini bar, seyf, fen, 
büro, eyvan.

Həmçinin: qeydiyyat dayağı olan vestibül, seyf, konf
ransların keçirilməsi üçün şərait, restoran, biznes mərkəzi, 
vegetarianlar üçün yemək, restoran, tüstü detektorları, si
qaret çəkməyənlər üçün otaqlar, telefon, beynəlxalq tele
fon xətti, internetə çıxış, vestibül, pulsuz avtomobil daya
nacağı, avtobus dayanacağı. İdmanla məşğul olmaq üçün 
çimərlik mövcuddur.

http://www.hotelgef.com
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EAST LEGEND PANORAMA

Yerləşdiyi ərazi: Bakı, Bayıl, Xanlar küç. 38
Fəaliyyətə başladığı il: 2006-ci il
İnfrastrukturu: 4 mərtəbəli, 18 otaqlıdır, dəniz kənarın

da yerləşir. Ventilyasiya, kondisioner, vanna otağı duşla, 
radio, televizor, peyk televiziyası, masanın üstündə tele
fon, faks, açılan pəncərələr, lokal şəbəkə, internetə çıxış, 
mini-bar, seyf, kosmetik güzgü, fen.

Həmçinin digər xidmətlərlə yanaşı, pulsuz avtomobil 
dayanacağı, pulsuz qapalı avtomobil və avtobus dayana
cağı, sauna, çimərlik, açıq hovuz, trenajor zalı mövcuddur.

http://www.eastlegendhotelbaku.com

RED LİON

Yerləşdiyi ərazi: Bakı,Y.Məmmədəliyev, 7
Fəaliyyətə başladığı il: 2006-ci il
İnfrastrukturu: 4 mərbəli, 22 otaqlıdır və beynəlxalq 

RED LİON mehmanxanalar şəbəkəsinə daxildir. Kondisio
ner, vanna otağı vanna ilə, vanna otağı duşla, radio, televi
zor, peyk televiziyası,çarpayının yanında telefon, faks, səs 
keçirməyən pəncərələr, mini bar, seyf, kosmetik güzgü, 
fen, büro, eyvan.

Həmçinin: qeydiyyat dayağı olan vestibül, biznes 
mərkəzi, seyf, filmləri sifariş etmək imkanı, istirahət zona
sı, açıq havada restoran, kafe/bistro, restoran, bar, istirahət 
otağı, tüstü detektorları, siqaret çəkməyənlər üçün otaqlar, 
telefon, beynəlxalq telefon xətti, internetə çıxış, TV otaq, 
vestibül, pulsuz avtomobil dayanacağı. İdmanla məşğul 
olmaq üçün bilyard mövcuddur.

http://www.redlion.az
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Bundan əlavə Bakı şəhərində: Girkan Inn Bakı, Buta 
Guest, Holiday Inn Bakı, Excelsior Bakı oteli, AYF Palace, 12 
Inn Bulvar, Empire Bakı oteli, İrşad oteli, Sultan Inn Boutique 
oteli, Park Hyatt Bakı, Premier oteli, Austin Bakı oteli, Hyatt və 
digər müasir otel və mehmanxanalar da fəaliyyət göstərir.

GƏNCƏ MEHMANXANASI

Yerləşdiyi ərazi: Heydər Əliyev prospekti 
Fəaliyyətə başladığı il: 1959-cu il 
İnfrastrukturu:

Bu 3 ulduzlu, dörd 
mərtəbəli, 75 nöm
rəli oteldir. Bun
lardan ikisi appar- 
tament, 10 "Delu
xe" (lüks) dərəcə
lidir. Hər bir nöm
rələrdə kondisio
ner, soyuducu, 
peyk televiziya ötü
rücüsü, vanna otağı, fen, mini-bar, internet və beynəlxalq 
rabitə sistemləri fəaliyyət göstərir. Müasir tipli lift mərtə
bələr arası məsafəni tez və rahat keçməyə imkan verir.

Şərq və Qərb mətbəxinin zərif yeməklərini hazırlayan 
restoran, müxtəlif kokteyllər, milli şərab və konyakların 
geniş çeşidini təklif edən bar fəaliyyət göstərir.

Mehmanxana, Gəncə şəhərinin mərkəzində, H.Əliyev 
muzeyi, şəhər icra hakimiyyəti ilə üzbəüz yerləşir. Şəhərin 
görməli yerləri -  Xan bağı, "Butılkalı ev", "Şah Abbas 
məscidi", Cavad xanın türbəsi, musiqili fəvvarə, qonaqla
rın və yerli sakinlərin məmunluq hissi ilə gəzdikləri -  yalnız 
piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş Cavad xan küçəsi meh
manxananın yaxınlığında yerləşir. Mərkəzi univermaq,
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Mərkəzi bazar, müxtəlif ticarət obyektləri də mehmanxa
nanın 150-200 metrliyində yerləşirlər.

Mehmanxananın həyətində, çinar ağaclarının kölgəsin
də, yaşıl çəmən əhatəsində istirahət etmək, çay və sərinləş- 
dirici içkilər içmək üçün hər bir şərait yaradılmışdır.

Mehmanxananın böyük zalında fitnes və sağlamlıq 
mərkəzi qurulur və tezliklə qonaqların istifadəsinə verilə
cəkdir.

http://www.ganjaotel.com

GƏNCƏDƏ EMON OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: Şah İsmayıl Xətai prospekti ilə Fikrət 
Əmirov küşəsinin kəsişməsi

Fəaliyyətə başladığı il: 2008-ci il
İnfrastrukturu: 4 ul

duzlu, ürəkaçan üs
lubda inşa edilmiş,
4 mərtəbəli, 36 nöm
rəlidir. Bunlardan 3 
"Deluxe" (lüks), 2 
"King suite" (kral lüks) 
dərəcəlidir. Uşaqla qa
lan ailələr üçün xüsu
si 3 çarpayılı otalar 
vardır. Hər bir nöm
rələrdə fərdi kondisi
oner, soyuducu, peyk televiziya ötürücüsü, vanna otağı, 
mini-bar, internet və beynəlxalq rabitə sistemləri fəaliyyət 
göstərir.

Şərq və Qərb mətbəxlərinin zərif yeməklərini hazırlaya 
bilən otelin restoranı, müxtəlif kokteyllər, milli şərab və 
konyakların eksküliziv dəstini, geniş çeşidli, elit sortlu çay 
və qəhvə, müxtəlif şirniyyatlar təklif edən barı fəaliyyət

2 1 5  %

http://www.ganjaotel.com


Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri.

göstərir. Oteldə tərkibində trenajor zalı, saunası, açıq üz
güçülük hovuzu olan və peşəkar masajçıların xidmətlərini 
təklif edən sağlamlıq klubu var. 24 sast ərzində tibbi və 
servis xidmətləri, kimyəvi təmizləmə, çamaşırxana, təyya
rə və dəmiryolu biletlərinin bronlaşdırılması, avtomobil 
kirayəsi, gid-tərcüməçi xidməti sifariş əsasmda mövcuddur.

Geniş konfrans salonu kompüter, proektor, ekran və 
digər ofis avadanlıqları ilə təhciz edilmişdir. Bu konfrans 
zalı ən müasir tədbirlərin keçirilməsi tələblərinə tam ca
vab verir.

Otel Bakı-Qazax və Bak-Göygöl magistral yolunun ya
xınlığında yerləşir. Oteldən Azərbaycan Texnologiya Uni
versitetinə, Gəncə Pedaqoji Universitetinə, 20 Yanvar abi
dəsinə, mərkəzi avtovoğzala və dəmir yolu voğzalına qısa 
müddətə çatmaq olur.

http://www.emon-hotel.com

RAMADA PLAZA GƏNCƏ

Yerləşdiyi ərazi: Gəncə şəhəri, Nizami küşəsi, 237
Fəaliyyətə başladığı il: 2010-cu il
İnfrastrukturu: Gəncə şəhərinin qərb girəcəyində yerləşən, 

Gəncə-Qazax magistral 
yolunun üstündə, Ae
roporta yaxın yüksək 
səviyyəli, gözəl görü
nüşlü 5 ulduzlu otel
dir.

Otel Gəncə Olim
piya mərkəzinə, Hey
dər Əliyev adma par
ka yaxın yerləşir. Otaq
larda tam şəraitə ya
naşı, pulsuz Wi-Fi in-
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temet bütün gün qonaqların ixtiyarındadır. Otelin üç res
toranı milli, Avropa və Yapon mətbəxi təqdim edir. Səhər 
yeməyi, o cümlədən digər xidmətlər qonaqlar üçün pul
suzdur. Gecə yarısına qədər pab-bar, su idman növləri ilə 
məşğul olmaq imkanı, olimpiya tipli açıq və qapalı hovuz, 
tam təchiz olunmuş gimnastika zalı, sauna və buğxana, 
uşaq maneji, aeroportda VİP servis, tennis kortu, konf
rans-zallar, banket və biznes mərkəzi, qənnadı mağazası, 
açıq hovuzun yanında bar, valyuta dəyişmə, aptek, suve
nir mağazası və s gün ərzində fəaliyyət göstərir. Oteldə 
əlillər, siqaret çəkənlər üçün şərait və imkan yaradılmışdır.

Otelin həyətində 2 mərtəbəli kotteclər də qonaqların ix
tiyarına verilmişdir. Bu kotteclərdə ailəvi və ev hayvanları 
ilə birgə qalmaq mümkündür. Uşaqların əylənməsi, isti- 
ratət etməsi üçün də hər bir imkan vardır.

Mövcud konfrans salonları kompüter, proektor, ekran 
və digər ofis avadanlıqları ilə təhciz edilmişdir. Bu konf
rans zalları ən müasir tədbirlərin keçirilməsi tələblərinə 
tam cavab verir.

http://www.ramada.com

EL HOTEL GƏNCƏ

Yerləşdiyi ərazi: Gəncə şəhəri, Ü. Hacibəyov küşəsi, 126 
Fəaliyyətə başladığı il:

2007-ci il
İnfrastrukturu: Gəncə 

şəhərinin şərq tərəfində 
yerləşən, Gəncə-Samux 
magistral yolunun üs
tündə, şəhərin mərkəzi
nə yaxın, müasir, idman- 
sağlamlıq mərkəzi və 
istirahət bağı olan otel-
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Otel Gəncə Musiqi Kollecinə, Avtomobil bazarına, 
Türk litseyinə, Qələbə parkma, Dəmir Yol Vağzalına yaxın 
yerləşir. Otaqlarda tam şəraitlə yanaşı, pulsuz Wi-Fi inter
net bütün gün qonaqların ixtiyarındadır. Otelin kafesi mil
li və Avropa mətbəxi təqdim edir. Səhər yeməyi, o 
cümlədən Aqua Sport xidmətləri qonaqlar üçün pulsuz
dur. Bütün gün ərzində su idman növləri ilə məşğul ol
maq imkanı, o cümlədən, qızdırılan, filtirlənən qapalı ho
vuz, təchiz olunmuş trenajor zalı, tam mərmərdən qurulmuş 
sauna və buğxana, müasir üslubra qurulmuş kafe və digər 
xidmətlər gün ərzində fəaliyyət göstərir və qonaqların 
xidmətindədir.

Otelin 1, 2, 3 nəfərlik otaq və 4 nəfərlik villa binasi qo
naqların ixtiyarına verilmişdir. Bu nömrələr 1, 2 otaqlı, vil
la isə 3 otaqlıdır və hər biri tam təhciz olunmuşdur. Uşaq
ların əylənməsi, istiratət etməsi üçün həyətdə müxtəlif 
nağıl qəhrəmanlarının heykəl və maketləri ilə yanaşı, baş
qa digər imkanlar da yaradılmışdır.

Oteldə nömrələrə sifariş, paltarların yuyulması və qu
rudulması, görməli yerlərə ekuskursiyalar, qarşılanma və 
yolasalma kimi xidmətlər də təklif olunur. Qalma vaxtın
dan asılı olaraq oteldə müddətli güşətlər də təklif edilir.

KARVANSARAY OTEL

Yerləşdiyi ərazi: Gəncə şəhəri, Yevlax şossesi, 1 -  ci km
Fəaliyyətə başladığı il: 1995-ci il
İnfrastrukturu: 4 ulduzlu hotel Gəncə darvazalarının as

tanasında yerləşir. Buradan şəhərin mərkəzinə 2 km, də
mir yol vağzalına 5 km, təyyarə limanına 17 km, göllərinin 
şahı "Göy-göl" ə 25 km-dir.

Nömrələrin təsviri: Otel 3 mərtəbəli 25 otaqlidır. 23 lyüks 
və adi nömrələr yüksək zövq və dizaymla qurulmuşdur. 
Hoteldə lift, fəslə uyğun mərkəzləşmiş istilik və soyutma 
sistemi mövcuddur.
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İnfrastrukturu: Qeydiyyat dayağı olan vestibül, seyf, 
biznes mərkəzi, konfransların keçirilməsi üçün şərait, res
toran, telefon, beynəlxalq telefon xətti, internetə çıxış, ves
tibül, açıq və qapalı hovuz, avtomobil dayanacağı var.

Xidmət. Qonaqlar üçün səhər yeməyi, sauna, infra qır
mızı lampalı kabinə, açıq və qapalı hovuz xidməti 
ödənişsizdir. 70 nəfərlik restoran milli və Avropa yemək
ləri ilə qonaqların zövqünü oxşayır. Hotelimizin həyə
tində yay mövsümünə uyğun yaşıl örtüklü istirahət guşəsi 
vardır.

w w w .http://karvansaray.com

Budan başqa Gəncə şəhərində "My wey", ".Kəpəz", 
"Lyuks", "Vətən", "Qızıl Gül" otel, mehmanxana və qonaq 
evləri də fəaliyyət göstərir. Evlərdə yerləşdirmə xidməti 
ilə məşğul olan kiçik müəssisələr və firmaların da xidmə
tindən yararlanmaq mümkündür.
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ŞƏKİKARVANSARAY OTEL

Yerləşdiyi ərazi: Şəki şəhəri, Axundov prospekti 185 
Fəaliyyətə başladığı il: XVIII əsr 
İnfrastrukturu: Bu 3 ul

duzlu, 2 mərtəbəli, 76 nə
fərlik qədim oteldir. Bu 
otel bir daha Şəkinin qə
dim ticarət və mədəniyyət 
mərkəzi olmasım təsdiq 
edir

Yerli mətbəxinin zərif 
kaloritli yeməklərini hazırlayan 80 nəfərlik restoran, 
müxtəlif kokteyllər, milli şərab, çay süfrəsinin və yerli şir
niyyatın geniş çeşidini təklif edən 40 nəfərlik kafe, 50 
nəfərlik konfrans - zal fəaliyyət göstərir.

Karvansaray, Şəki şəhərinin qədim mərkəzində, Xan 
Sarayının, digər qədim və müasir tarixi-arxitektur yerlə
rinə yaxın yerləşir. Mərkəzi bazar, müxtəlif ticarət obyekt
ləri də karvansaray otelin 150 -200 metrliyində yerləşirlər.

Mehmanxananın həyətində, çinar ağaclarının kölgəsin
də, yaşıl çəmən əhatəsində istirahət etmək, çay və sərin- 
ləşdirici içkilər içmək üçün hər bir şərait yaradılmışdır.

PANORAMA OTEL

Yerləşdiyi ərazi: Şəki şəhəri
Fəaliyyətə başladığı il: 2005-ci il
İnfrastrukturu: 3 ulduzlu hotel Şəki şəhərinin mərkəzin

də yerləşir. Buradan şəhərin mərkəzinə gözəl panoram açılır.
Nömrələrin təsviri: Otelin 1 və 2 çarpayılı cəmi 5 otağı 

var. Otel əsasən az büdcəli qonaqlar və dəbdəbə axtarma
yan turistlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yerli kaloritli 
yeməklərin əlavə ödənişlə otağa gətirilməsi və ya yerli qo
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naqpərvərliyi nümayiş etdirmək şansını qaçırmamaq üçün 
qonaq evində təqdim edilməsi mümkündür.

ŞƏKİ OLİMPİYA KOMPLEKSİ

Yerləşdiyi ərazi: Şəki şəhərinin girəcəyi
Fəaliyyətə başladığı il: 2001-ci il
İnfrastrukturu: Komfortlu otel Şəki şəhərinin girəcəyin

də Olimpiya idman komleksinin tərkibində yerləşir.
Nömrələrin təsviri: Otelin 1, 2, 3 və 4 çarpayılı kottecləri 

var. Kotteclər yaxşı qulluq edilmiş ağaclarm, gül-çiçəklərin 
əhatəsindədir. Kotteclər hər bir şəraitlə təmin olunmuş
dur. Kompleksin tenis kortundan, örtülü hovuzundan, 
mini stadionundan və digər idman qurğularından istifadə 
etmək mümkündür. Fəaliyyət göstərən kafedə yerli kalo
ritli milli və dünya mətbəxinin yeməklərini sifariş etmək 
mümkündür. Mövcud konfrans zaldan müxtəlif tədbirlə
rin və görüşlərin keçirilməsi üçün istifadə etməyə hər bir 
şərait yaradılmışdır.

GREENHILL INN HOTEL

Yerləşdiyi ərazi: Şəki
Fəaliyyətə başladığı il
İnfrastrukturu: Otel 

4 ulduzludur və Şəki 
şəhərinin mərkəzində 
yerləşir.

Nömrələrin təsviri:
Otel 5 mərtəbəli 32 
otaqlıdır. 6 lyüks və 
10 kottec yüksək zövq
lə qurulmuşdur.

İnfrastrukturu: Ote
lin açıq və qapalı ho-

şəhəri 
: 2010-cu il
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vuzundan, idman və uşaq meydançasından, biznes 
mərkəzindən, "Manqal" restoranından, kafe və barından 
istifadə etmək mümkündür.

Oteliin həyətində yay mövsümünə uyğun yaşıl örtüklü 
istirahət guşəsi vardır

www.greenhillinn.az

ŞƏKİ SARAY

Yerləşdiyi ərazi: Şəki şəhəri
Fəaliyyətə başladığı il: 2007-ci il
İnfrastrukturu: Otel 5 ulduzludur və Şəki şəhərinin 

mərkəzində yerləşir.
Nömrələrin təsviri: Otel 34 nömrəlidir. Bu nömrələrin 

arasında Queen, Junior, biznes sinifli, prezident aparta- 
mentli otaqlar var.

infrastrukturu: Müasir tipli, kondisioner, vanna otağı, 
televizor, peyk televiziyası, çarpayının yanında telefon, səs 
keçirməyən pəncərələr, mini bar, seyf, kosmetik güzgü, fen, 
eyvan və terras mövcuddur. Həmçinin: biznes mərkəzi, 
kafe, restoran, bar, internetə çıxış, idmanla məşğul olmaq 
üçün bilyard mövcuddur.

www.shekisaray.az

QƏBƏLƏ OTEL

Yerləşdiyi ərazi. Qəbələ şəhəri
Fəaliyyətə başladığı il: -  2008-ci il.
Otel 2 hektar ərazidə yerləşir. Azərbaycanın dilbər gu

şəsi olan Qəbələ ərazisində yerləşir. Bu ərazinin çox his
səsi meşələrlə örtülüdür.

Dağlara açılan gözəl mənzərəyə malik 58 nömrə və 96 
yerli otel tam şəraiti ilə qonaqların ixtiyarına verilir. Biz
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nes və ekonom otaqlar da 
dincəlmək istəyənlərin ixtiya
rına verilir. Türk və Avropa 
xidmət keyfiyyəti tətbiq edi
lir. Fərdi kondisioner, seyf, 
soyuducu, vanna otağı mini - 
bar, internet və beynəlxalq 
rabitə sistemləri fəaliyyət gös
tərir.

Otelin birinci mərtəbəsi restoran, 2 bufet, bar, bilyard 
zalı, hovuz, sauna və digər xidmətlər qonaqların ixtiyarına 
verilir.

QAFQAZ RESORT HOTEL

Yerləşdiyi ərazi: Qəbələ şəhəri 
Fəaliyyətə başladığı il: -  2006-cı il 
Otel meşələrlə və 

dağlarla əhatələnmiş 
bir ərazidə, Qəbələ 
rayonunun kurort zo
nasında yerləşir. Biz
nes və ekonom otaq
lar, Türk və Avropa 
xidməti qonaqların 
ixtiyarına verilir. Yük
sək səviyyəli otellərə 
xas olan bütün xid
mətlər mövcuddur.

Ц Т  Д м Ы ,  r ^ .

www.qafqazresorthotel.com
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QAFQAZ RİVERSİDE HOTEL

Yerləşdiyi ərazi: Qəbələ şəhəri
Fəaliyyətə başladığı il: -  2007 ci il.
Otel 20250 m2 ərazi

də, Azərbaycanın dil
bər guşəsi olan Qəbələ 
rayonunun ərazisində,
Dəmiraparan çayının sa
hilində yerləşir. Bu əra
zidən başı qarlı dağlar, 
zümrüd yaşıl meşələr 
gözəl görünüşlə açılır.
Bakıdan 220 km məsa
fədədir.

Dağlara açılan gözəl 
mənzərəyə malik 123 nömrənin 96 nömrəsi yaxşılaşdırıl
mış, 12 nömrəsi yarım lyuks, 6 nömrəsi lyuks, 4 nömrəsi 
ikisəviyyəli lyuks, 5 nömrəsi apartamentdir. Otelin 
ərazisində 1, 2, 3 yerli 3 tipli 38 amerikansayağı kotteclər 
də var. Fərdi kondisioner, soyuducu internet və 
beynəlxalq rabitə sistemləri hər bir nömrədə mövcuddur.

www.qafqazriversidehotel.com

OĞUZ AFRA OTEL

Yerləşdiyi ərazi: Oğuz şəhəri
Fəaliyyətə başladığı il: -  2008 ci il.
Otel 5 ulduzdur və Azərbaycanın "İsveçrəsi" adlandı

rılan Oğuz ərazisində yerləşir. Bu ərazinin çox hissəsi 
meşələrlə örtülüdür. Çoxlu şəlalə, kükürdlü və termal su 
bulaqları var.

Dağlara açılan gözəl mənzərəyə malik 34 nömrə və 4 
villa tam şəraiti ilə qonaqların ixtiyarına verilir. Fərdi kon
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disioner, seyf, so
yuducu, sputnik 
televiziya ötürü
cüsü, proeksiyalı 
TV, DVD, vanna 
otağı (xalat, ayaq
lıq, hamam ləva
zimatları), fen, 
mini-bar, inter
net və beynəl
xalq rabitə sistem
ləri fəaliyyət göstərir.

Otelin ərazisində restoran, bar, bilyard zalı, hovuz, 
sauna, möhtəşəm tərtib edilmiş disko-klub, fitnes klub, te- 
nis kortu və digər xidmətlər qonaqların ixtiyarına verilir.

QUBA OLİMPİYA KOMPLEKSİ

Yerləşdiyi ərazi: Quba şəhəri
Fəaliyyətə başladığı il: 2000-ci il
İnfrastrukturu: Komfortlu 4 ulduzlu otel Quba Olimpi

ya idman komleksinin tərkibində yerləşir.
Nömrələrin təsviri: Otel 60 nəfəri yerləşdirə bilən 6 iki

mərtəbəli dörd otaqlı və 4 iki otaqlı kotteclərdən ibarətdir. 
Kotteclər yaxşı qulluq edilmiş ağacların, gül-çiçəklərin 
əhatəsindədir. Kotteclər hər bir şəraitlə təmin olunmuş
dur. Fəaliyyət göstərən kafedə yerli kaloritli milli və dün
ya mətbəxinin yeməklərini sifariş etmək mümkündür.

Mövcud konfrans zal müxtəlif tədbirlərin və görüşlərin 
keçirilməsi üçün 200 nəfərə xidmət etməyə hazırdır.
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QUBA TERRAS OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: Quba şəhəri 
Fəaliyyətə başladığı il: 2007-ci il 
İnfrastrukturu: 4 ul

duz otel Qubanın 
şəhərinin tarixi mərkə
zində yerləşir.

Nömrələrin təsviri:
Otel hər bir şəraitlə 
təmin olunmuş otaq
lardan, onların qarşı
sında yerləşən, gözəl 
panorama açılan ter- 
raslardan ibarətdir. Mər
kəzi kondisioner, seyf, soyuducu, sputnik televiziya ötürü
cüsü, proeksiyalı TV, DVD, vanna otağı (xalat, ayaqlıq, ha
mam ləvazimatları), fen, mini-bar, internet və beynəlxalq 
rabitə sistemləri fəaliyyət göstərir.

Otelin ərazisində bilyard zalı, bar, restoran fəaliyyət 
göstərir. Burada yerli kaloritli milli və dünya mətbəxinin 
yeməklərini sifariş etmək mümkündür.

CƏNNƏT BAĞI OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: Quba
şəhəri

Fəaliyyətə başladığı il:
2000-ci il

İnfrastrukturu: 4 ulduzlu 
otel meşə örtüklü dağ ya
macında yerləşir.
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Nömrələrin təsviri: Otel hər bir şəraitlə təmin olunmuş 
otaqlardan ibarətdir.

Otelin ərazisində bilyard zalı, sauna, bar, restoran fəa
liyyət göstərir. Ərazidə qurulan 2 otaqlı kotteclərdə ailəvi 
dincəlmək istəyənlər üçün ideal şərait yaradılmışdır. 
Təşkil olunan diskotekada canli musiqi dincələnlərin ru
hunu oxşayır.

PALMALİF OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: Lənkəran rayonu, Sutamurdov kəndi
Fəaliyyətə başladığı il: 2010-cu il
İnfrastrukturu: Otel 22 nömrəli, 6 kottecdən ibarətdir və 

eyni zamanda 100 qonağa xidmət edə bilər.
Nömrələrin təsviri: Otel hər bir şəraiti olan otaqlardan, 

restoran, bar, kafe, çay evindən ibarətdir. Hər otaq kondi
sioner, soyuducu, sputnik televiziya ötürücüsü, TV, DVD, 
vanna otağı, fen, mini-bar, internet və beynəlxalq rabitə 
sistemləri ilə təmin olunub.

Otelin ərazisində bilyard zalı, fitnes mərkəzi fəaliyyət 
göstərir. Burada yerli kaloritli milli və dünya mətbəxinin 
yeməklərini sifariş etmək mümkündür.

www.palmalife.az

RELAX OTEL

Yerləşdiyi ərazi: Lənkəran-Lerik yolunun üstü 
Fəaliyyətə başladığı il: 2011-ci il
İnfrastrukturu: Təbiətin yaratdığı bu gözəl məkanda qu

rulan kotteclərdə eyni zamanda 350 qonaq istirahət edə 
bilər.
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Nömrələrin təsviri:
Kotteclər hər biri kondisi
oner, soyuducu, sputnik 
televiziya ötürücüsü, TY,
DVD, duş, fen, mini-bar, 
internet və beynəlxalq 
rabitə sistemləri ilə təmin 
olunmuş otaqlardan 
ibarətdir.

Otel ərazisində resto
ran, bar, kafe, disko klub, 
boulinq və bilyard zalı, 
futbol, voleybol meydançası, tennis kortu, çayda üzmək 
üçün qayıq və s qonaqların ixtiyarındadır. Burada yerli 
kaloritli milli və dünya mətbəxinin yeməklərini sifariş 
etmək mümkündür. 

www.relax.com.az

QALA-LƏNKƏRAN OTELİ

Yerləşdiyi ərazi: Lənkəran şəhəri 
Fəaliyyətə başladığı il: 2006-cı il 
İnfrastrukturu: Otel 59 nömrəli, 1, 2, 3 və 4 nəfərlikdir. 
Nömrələrin təsviri: Otaqlarda gecələyənlərin tam və 

mənalı istirahəti üçün geniş xidmət sahələri yaradılmışdır. 
Nömrələr vanna otağı, telefon, kondisioner, kabel televizi
yası, internet ilə təchiz edilmişdir.

Oteldə istirahət edənlərə biznes-mərkəz, konfrans zal, 
restoran, bar, tibb, taksi və ekskursiya xidmətlərindən isti
fadə etmək təklif edilir.
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OBER-LÜKS OTELİ

Yerləşdiyi ərazi:
Fəaliyyətə başladığı il: 2003-cü il
İnfrastrukturu: Otel Nabran zonasında, Seyidlər kəndin

də, dəniz sahilində inşa edilmişdir. Turistlərə hər cür şə
raiti olan 68 kottec təklif edilir. Bunlardan 32 kottec tək 
(single) adamlıq, 20 kottec iki adamlıq, 10 kotteg 3 otaqlı 
olub, 4 adamlıq, 6 kottec 4 otaqlı olub, 6 adamlıqdır. Kot
teclər ailəvi istirahət edənlər üçün daha münasibdir və hər 
bir şərait ilə təhciz edilmişdir. Otel ərazisinə birbaşa bu
laqdan çəkilmiş su gəlir.

Nömrələr kondisioner, soyuducu, sputnik televiziya 
ötürücüsü, TV, DVD, duş, fen, internet təchiz olunmuş
dur. Canlı musiqisi olan yay və qış restoranları, diskoteka, 
tenis meydançası, bilyard zalı dincələnlərin mənalı isti
rahətinə xidmət edir. Uşaqlar onlar üçün ayrılmış hovuz
dan, yelləncəklərdən, motorlu velosipedlərdən istifadə 
edə bilərlər.

Otel ərazisində bilyard zalı, futbol, voleybol meydan
çası, və s qonaqların ixtiyarındadır. Burada yerli kaloritli 
milli və dünya mətbəxinin yeməklərini sifariş etmək müm
kündür.

XARİCİ QONAQLARI QƏBUL 
EDƏ BİLƏCƏK İSTİRAHƏT ZONALARI

Son zamanlar Azərbaycanda müasir istirahət zonaları, 
istirahət mərkəzləri salınmışdır. Son 10-15 ildə Azərbay
canda yaşayan xarici və yerli iş adamları gələn qonaqların 
tələbatına uyğun müasir tələblərə cavab verən bir sıra 
istirahət zonaları salmışdırlar. Müasir akvaparklar, sağ- 
lamliq mərkəzləri tam yeni, dünya standartlarına uyğun 
avadanlıqlar və qurğular ilə təmin olunmuşlar. Belə istira
hət və əyləncə mərkəzlərinin bir neçəsi ilə tanış olaq.
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АҒ OTEL

Bakıdan 35 km 
məsafədə, Novxam 
qəsəbəsində yerləşən 
"Af otel-Aqua Park" 
kompleksi 2005 ci 
ildə Xəzər dənizinin 
sahilində qurulmuş
dur. Bu yerlər tera
pevtik mineral duzlu 
sular ilə zəngindir.
Bu istirahət mərkəzi 
Qafqazda ən iri istirahət zonalarından biri olub, ailəvi isti
rahət üçün insanların ən çox seçdiyi yerlərdən biridir. İsti
rahətə gələnlər dənizə baxan terraslı iki mərtəbəli 16 otel
də standart iki nəfərlik 270 otaqda və ya 30 ədəd üç yerli 
ailəvi kotteclərdə qala bilərlər. 

www.afhotel.az

XƏZƏR GOLDEN BEACH

Bakıdan 45 km məsa
fədə, Mərdəkan qəsəbəsin
də yerləşən "Xəzər Golden 
Beach" kompleksi 2007 ci 
ildə Xəzər dənizinin sahi
lində qurulmuşdur.

İstirahətə gələnlər dəni
zə baxan eyvanlı üç mərtə
bəli oteldə iki nəfərlik 49 
lyuks otaqda qala bilərlər. Hər bir otaq maksimum kom
fort və rahatlıqla təhciz edilmişdir. Otaqların bir çoxu iki 
mərtəbəli, cakuzilidir. Aıçıq hovuz, fitnes mərkəz, çimər
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lik idmanı, tennis kortu istirahətə gələnlərin fəal istirahət 
üçün yaradılmışdır.

www.khazarbeachhotel.com

SEA BREATHE

Bakıdan 30 km məsafədə, füsünkar havası və təbiəti 
olan Nardaran qəsəbəsində yerləşən "Sea Breathe" komp
leksi Xəzər dənizinin sahilində 20 hektar sahədə qurul
muşdur. Ərazidə 20000 dən çox ağac, 10000 dən çox gül-çiçək 
əkilmişdir.

İstirahətə gələnlər dənizə baxan 60 nömrəli (hər biri 
200-1000 m2) oteldə, 40 kottecdə (hər biri 300-400 m2) və 
appartamentlərəd qala bilərlər. Hər bir otaq və apparta- 
ment maksimum komfort və rahatlıqla təhciz edilmişdir. 
Aıçıq hovuz, fitnes mərkəz, çimərlik idmanı, tennis kortu 
istirahətə gələnlərin fəal istirahət üçün yaradılmışdır.

İstirahət mərkəzinin ərazisində canlı musiqi ilə disko- 
teka, ləziz təamlarla zəngin restoran, kafe, bar var. Uşaqla
rın istirahəti üçün hər bir şəraiti olan uşaq meydançası, 
müxtəlif attraksionlar mövcuddur.

www.seabreeze.az

"BILGEH ESTATES"
Bilgəh-Abşeron yarımadasının ürək açan cənnət mə

kanı olub, Bakıdan 45 km məsafədə, qızıl qumlu çimərliyi 
olan dəniz sahilində yerləşir. 73 villanın hər birinin appar- 
tament və otaqları maksimum komfort və rahatlıqla təhciz 
edilmişdir. 5 ulduzlu xidmət, 3000 m2 sahəyə malik gözəl 
bağ bu yerləri unudulmaz edir. Aıçıq hovuz, fitnes mər
kəz, çimərlik idmanı, tennis kortu istirahətə gələnlərin fəal 
istirahət üçün yaradılmışdır.

İstirahət mərkəzinin ərazisində canlı musiqi ilə diskote- 
ka, ləziz təamlarla zəngin restoran, kafe, bar var. Uşaqların
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istirahəti üçün hər bir şəraiti olan uşaq meydançası, 
müxtəlif attraksionlar mövcuddur.

www.bilgehestates.az

İSTİSU İSTİRAHƏT ZONASI

İstirahət zonası Azərbaycanın cənubunda yerləşmiş 
Masallı rayonunun Qəriblər kəndi ərazisindədir. İstirahət 
ocağı Talış dağları ilə meşə zonası arasında salınmışdır. 
Buraya gələnlər 40 nömrəsi olan pansionatda gecələyə bi
lərlər. İstirahət zonasında müxtəlif yeməklər təklif edən 
restoran, müxtəlif içkilər və kokteyllər təklif edən bar, sto
lüstü tennis və bilyard oynamaq üçün müvafiq avadanlığı 
olan otaqlar, voleybol, basketbol meydançaları var. İsti
rahət zonasında əyləncəli şou proqramlar da fəaliyyət gös
tərir.

d a ş v ə n d  İs t i r a h ə t  b a z a s i

Daşvənd istirahət bazası, Azərbaycanın cənub böl
gəsində, Bakıdan 245 km aralı yerləşmiş Masallı rayonu
nun Ərkivan kəndinin qərb hissəsində salınmışdır. Baza
rım içərisində olan və Avropa üslubunda tikilmiş "Daşvənd" 
otelində 20 otaq var. Otaqlarda sputnik televiziyası, soyu
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ducu, kondisioner fəaliyyət göstərir. İstirahət bazasının 
qonaqlarına müasir və qədim Qafqaz xörəklərini təklif 
edən müasir üslublu 150 nəfərlik restoran, antik üslubda 
inşa edilmiş 60 nəfərlik bar xidmət göstərir.

Daşvəndin qonaqları üçün Yardımlı şəlalələrinə, 
Lənkəran çimərliklərinə, Azərbaycanda "İstisu" kimi tanı
nan müalicəvi bulaqlara, Xanbulançay su anbarına eks
kursiyalar təşkil edilir. İstirahət bazasının ərazisində iki 
süni göl yaradılmışdır. Qonaqlar bu göllərdə balıq ovla
maq, qayıq ilə gəzmək imkanına malikdirlər. Zonanın 
ərazisində sauna, müxtəlif ağaclar və gül kolları salınmış 
bağça, əsasən nadir quşlarla (qartal, qırqovul, tovuz quşu, 
sultan quşu və s.) təmsil olunmuş kiçik zoopark fəaliyyət 
göstərir.

SUVAR DAĞ-TURİST İSTİRAHƏT 
ZONASI

Suvar dağ -  turist istirahət zonası təbii baxımdan Azər
baycanın ən gözəl guşələrindən birində, Şahdağın ərazi
sində (Qusar rayonu, Laza kəndi) Alp çəmənliyində yer
ləşmişdir. Qusarçayın dağ sahilindəki dərədə yerləşmiş 
istirahət zonası hər tərəfdən hündür dağlar və qayalarla 
əhatələnib. Burada mənzərəli şəlalələrə, buz kimi suyu 
olan bulaqlara, Alp çəmənlərinin gül-çiçəklərinə tamaşa 
etmək təbiəti sevən turistlərin xoşuna gəlir.

istirahət edənlər üçün müasir avadanlıq və əşyalarla 
təmin olunmuş kottec tipli evlər quraşdırılmışdır. Birbaşa 
təbiət qoynunda istirahət etməyi sevən turistlərə çadırlarla 
yaşamaq təklif olunur. Qonaqlara milli və Avropa xörək
ləri təklif edən restoran, müxtəlif içkilər və kokteyllər tək
lif edən bar xidmət göstərir. İstirahət zonasının ərazisində 
futbol, voleybol, basketbol və badminton meydançaları 
var. Alpinizm üzrə təşkilatçının və həkimin müşayiəti ilə 
turistlərə Şahdağa (4243 m) və Yarıdağa (3500 m) qalxmaq 
təklif olunur.
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Dağ qış idman növü ilə məşğul olmaq üçün müasir, 
dünya standartlarına cavab verən Suvar dağ xizək sürm ə 
kompleksinin I mərhələsi artıq bu il qapılarını qonaqları
nın üzünə açdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Meh
riban Əliyeva bu kompleksin açılışında iştirak etmiş və 
növbəti mərhələnin işlərinin sürətləndirilməsi üçün öz 
tövsiyyə və göstərişlərini vermişlər. Bu komleksdə dünya 
miqyasında tanınmış şirkətlər iş görür və dünya standart
larına cavab verən bir kompleks yaradırlar. Kanat yolu
nun, müasir otel və mehmanxanaların, əyləncə və qidalan
ma mərkəzlərinin olması, buranı il boyu istifadə etməyə 
imkan verir. Soyuq vaxtlarda qar yağıntısı az olsa belə, 
süni qar yağdıran maşınlarla qar yağdırmaq və bundan 
istifadə etmək mümkündür. Bu turizm sahəsinin inkişafı
na hərtərəfli dəstək olmaqla yanaşı, əlavə iş yerlərinin açıl
ması, məşğulluğun artmasına şərait yaradır.

QARA BULAQ İSTİRAHƏT ZONASI

Qarabulaq istirahət zonası Qusar rayonunda Şahdağın 
ətəyində, dağ çayı Qusarın sahilində salınmışdır. Orta əsr
lər üslubunda, xüsusi layihə əsasında inşa edilmiş istira
hət zonasında kottec tipli komfortlu 50 ev var. Burada 
həm uşaqlı ailələr, həm də fərdi turistlər istirahətlərini 
mənalı keçirdə bilərlər. İstirahət zonasında banket zalı 
olan yay və qış restoranları, sauna və üstüörtülü üzgüçü
lük hovuzu, tennis kortu, kənarında yay kafesi olan göl, 
diskoteka turistlərə xidmət göstərir. İstirahət zonasında 
"İnam Qara Bulaq" adlı müalicəvi palçıq və su ilə müalicə 
edən sanatoriya fəaliyyət göstərir. Turistlərə həmçinin ba
lıq ovu, atla gəzinti, piyada dağ marşrutları, göldə qayıq 
ilə gəzinti də təklif olunur.
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LOTOS İSTİRAHƏT ZONASI

Azərbaycanın şimalında, Xəzər dənizinin sahilində 
Nabran kəndinin ərazisində 1,2 hektar sahəni əhatə edən 
"Lotos" istirahət zonası yerləşmişdir. Qonaqlara 76 nə
fərin yaşaya biləcəyi 14 evcik təklif olunur. Onlardan 5-i 
iki, 4-ü dörd, 5-i beş nəfərlikdir.

Kottec tipli evciklər telefon rabitəsi, televiziya, soyudu
cu, isti və soyuq su ilə təmin olunmuşdur, istirahət zona
sında sifarişlə müxtəlif xörəklər və içkilər təklif edən res
toran, banket zalı, diskoteka, daxili telefon rabitəsi, uşaq 
meydançası fəaliyyət göstərir. Turistlərin xahişinə müva
fiq onlar üçün İsveç masası da təşkil edilir.

MALİBU İSTİRAHƏT ZONASI

Malibu istirahət zonası müştərilərinə Azərbaycanın ən 
dilbər guşələrindən birində Nabran bölgəsində istirahət 
etmək üçün hər cür şəraiti yaradır. İstirahət zonası Xəzə
rin Nabran bölgəsində Seyidli kəndinin ərazisində salın
mışdır. Burada olan kotteclər dənizin yaxınlığında, meşə
nin içərisindədir. Maksimim rahatlığı olan kotteclərdə 
soyuducu, sputnik televiziyası qurulmuşdur. İstirahət zo
nasında müxtəlif yeməklər, içkilər və soyuq qəlyanaltıla 
təklif edən iki restoran və bir bar fəaliyyət göstərir.

Müştərilər gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunurlar. İsti
rahət zonasının idman kompleksində sauna, üzgüçülük 
hovuzu, futbol, voleybol və basketbol meydançaları fəaliy
yət göstərir. Təbiəti sevən turistlərə meşənin içərisində qu
rulmuş yellənçəklərdən istifadə etmək, buradan axan çay
dan balıq tutmaq təklif olunur. Zonada bilyard və stolüstü 
tennis, dama, şahmat, domino oynamaq üçün xüsusi stol
lar qurulmuşdur. Diskotekada maraqlı şou-proqramlar 
həyata keçirilir.

:t| 235 |t;



Azərbaycan turizmi və onun inkişaf problemləri.

PALMA İSTİRAHƏT ZONASI

Palma istirahət zonası müştərilərinə Azərbaycanın dil
bər guşələrindən biri olan Nabran kurort zonasında ma
raqlı istirahət etməyi təklif edir. Xaçmaz rayonunun Seyid
lər kəndi ərazisində yerləşmiş istirahət zonasının müştəriləri 
Qafqaz dağlarına səyahət etmək, Xəzərdə çimmək imkanı 
əldə edirlər. Turistləri bu bölgədə yerləşmiş qədim tarix 
və arxitektur abidələr, meşələrdə və dağ yamaclarındakı 
müalicəvi mineral bulaqlarla da tanış edirlər.

istirahət zonasında kottec tipli 30 ev var. Kotteclərdəki 
nömrələrdə kondisioner, soyuducu, televizor, duş otaqla
rı, fen, bar, telefon var. Zonada müxtəlif yeməklər, içkilər, 
soyuq qəlyanaltılar təklif edən restoran, müxtəlif kokteyl
lər təklif edən bar, konfrans keçirmək üçün zal, uşaqlar və 
böyüklər üçün üzgüçülük hovuzları, voleybol, badminton, 
tennis və basketbol oynamaq üçün meydançalar var. Tu
ristlərə maraqlı əyləncəli proqramlar -  "106 FM" diskote- 
kası, meşələrə və dağlara səyahətlər təklif olunur.

QRİN VİLLA İSTİRAHƏT ZONASI

İstirahət kompleksi respublikamızın cənnət guşələrin
dən birində, Xəzər dənizi sahilində, Nabran meşələrində 
yerləşir. Avropa standartlarına cavab verən 18 kottecdə 
eyni vaxtda 216 turist istirahət edə bilər.

Kompleksdə istirahət edənlərə turist gəzintiləri, şou- 
proqramlar, diskotekalar, kütləvi oyun və müsabiqələr 
təklif edilir. Burada uşaq və böyüklər üçün hovuzlar, ten
nis, voleybol və futbol meydançaları fəaliyyət göstərir. Bil
yard, tennis və badminton həvəskarları üçün də lazimi 
şərait yaradılmışdır. Turistlər restoran və mini barın xid
mətlərindən istifadə imkanına malikdirlər.
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ORMAN İSTİRAHƏT ZONASI
Bu istirahət zonası da Nabranda, dəniz sahili ilə meşə 

zolağının qovşağında yerləşir. İstirahət zonasmdakı hər 
cür şəraiti olan 12 kottec turistlərin mənalı istirahətinə xid
mət edir. Turistlərə su idman oyunları, balıqçılıq, atçap- 
ma, şəlalə və bulaqlara gəzintilər, tarix və memarlıq abidə
lərinə maraqlı ekskursiyalar təklif olunur.

NABRAN İSTİRAHƏT KOMPLEKSİ

Azərbaycanın ən səfalı və dilbər guşələrindən biri olan 
Nabran kurort zonasında yerləşən Nabran istirahət komp
leksi ecazkar gözəlliyi ilə bərabər hər cür rahatlıqla təmin 
olunmuş 3 otaqlı 23 kottec və 16 otaq (yataq dəsti, televizor 
və telefonlu), Avropa və Şərq mətbəxi ilə zəngin olan, can
lı musiqi və İsveç masalı restoran, dənizə ekzotik görüntü
sü olan bar, pivə-bar, rəngarəng musiqi ilə zəngin olan 
disko-bar, dondurma kafesi, labirintli hovuz, müştərilərin 
sağlamlığına xidmət edən idman kompleksinə (tennis, fut
bol, basketbol meydançaları) malikdir.

Burada istirahət edənlər çimərlikdən istifadə edə bilir, 
onlar üçün təbiət gəzintiləri təşkil edilir. Müştərilərin ra
hatlığı üçün foto və video xidmətləri, valyuta dəyişmə 
məntəqəsi, "Azercell" xidmətləri, çimərlik kostyumları, 
zövq oxşayan ətirlər, kosmetik məmulatlar mağazası, isti
rahət edənlərin rahatlığını və asayişi qoruyan mühafizə, 
tibb xidmətləri fəaliyyət göstərir. Burada uşaqların istira
həti üçün müxtəlif əyləncəli proqramlar həyata keçirilir.

s a h i l  İs t i r a h ə t  z o n a s

Nabran kurort zonasının Nabran kəndində yerləşmiş 
Sahil turist bazasında istirahət edənlərə Xəzərin narın 
qumlu çimərliklərində, heyrətamiz meşələrdə, sərin suyu
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olan bulaqların ətrafında dincəlmək nəsib olur. İstirahət 
zonasında bir və iki otaqlı kottec tipli 25 ev var. Burada 
istirahət edənlərə kükürd mənşəli təbii bulağın suyundan 
müalicə məqsədləri üçün istifadə etmək imkanı verilir.

İstirahət zonasında müştərilər üçün idmanın su növlə
ri, dənizdə və ya Nabran çayında balıq ovlamaq, atla yü
rüşlərdə iştirak etmək imkanı yaradılır. Boçka (çəllək) ad
lanan restoranda müştərilərə müxtəlif yeməklər təklif 
olunur. Axşamlar isə turistlər üzü dənizə baxan "Çinar" 
restoran-barda istirahət etməyə üstünlük verirlər.

ATLANT İSTİRAHƏT VƏ ƏYLƏNCƏ 
MƏRKƏZİ

Bakıdan 185 km şimalda, Nabran kurort zonasında, 
gözəl və səfalı Xəzərin sahilindən 650-700 metr aralıda, 
təbii meşənin qoynunda, dünya standartlarına uyğun inşa 
edilmiş "Atlant" istirahət və əyləncə mərkəzində üç otaqlı 
13, iki otaqlı 7 kottec vardır. Burada eyni zamanda 150 
nəfərə xidmət göstərə bilən iki restoran "Dağ mağara" 
şəlaləsi, səfalı bulaqlar, uşaqların əylənməsi üçün su velo
sipedləri və qayıqları olan saf sulu "Venetsiya", diskoteka 
və rəqs meydançası fəaliyyət göstərir.

LONG FOREST (UZUN MEŞƏ) 
İSTİRAHƏT ZONASI

Lonq Forest Azərbaycanda ailəvi və fərdi şəkildə istira
hət etmək istəyənlər üçün ən gözəl guşələrdən biridir. 
Respublikanın dilbər guşələrindən birində (Quba rayonu
nun Alpan kəndi, Bakıdakı ofisi Rəsul Rza küçəsi, 2) salın
mış bu istirahət zonası təbiət sevərlərin çox xoşuna gəlir. 
Burada istirahət edənlər üçün müasir avadanlıq və əşya
larla təchiz olunmuş Şalaş tipli 10 evcik fəaliyyət göstərir. 
Evlərdə isti və soyuq su, kondisioner, soyuducu və soba var.
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CƏNNƏT BAĞI İSTİRAHƏT ZONASI

Haqqında müxtəlif rəvayətlər danışılan Xızı dağları 
arasında, Ataçayın sahilində, meşənin içərisində Altıağac 
qoruğunun yaxınlığında salınmış "Cənnət Bağı" istirahət 
zonası (Xızı rayonu Altıağac qəsəbəsi) təbiəti sevən turist
lərin çox xoşladıqları bir yerdir. Təmiz dağ havası, şəlaləli 
dağ çaylı, gözəl təbii meşə istirahət edənləri heyran edir. 
İstirahət zonası eyni vaxtda 100 nəfərə xidmət göstərə 
bilər. Müasir dizaynla bəzədilmiş restoranda müxtəlif ye
məklər təklif olunur.İstirahət zonasında üzgüçülük hovu
zu, sauna, idman meydançaları var.

FORTUNA İSTİRAHƏT BAZASI

Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən birində Şamaxı 
rayonunun Pirqulu kəndi ərazisində salınmış "Fortuna" 
istirahət bazası komfortlu kotteclər, müasir avadanlıq və 
əşyalar ilə təchiz olunmuşdur. Bazanın içərisində rəqs 
meydançası, müxtəlif kokteyllər və soyuq qəlyanaltılar 
təklif edən bar, bilyard və tennis stolları, oyun avtomatları 
fəaliyyət göstərir. Qonaqlar həmçinin gecə vaxtı N.Tusi 
adma Astrofizika rəsədxanasında ulduzları seyr edə bilər
lər. Qonaqların arzusuna uyğun olaraq təlimatçının rəh
bərliyi altında meşədə ov da etmək olar .

CƏNNƏT MƏKAN İSTİRAHƏT ZONASI

Cənnət Məkan istirahət zonası, Azərbaycanın qərb böl
gəsində, Bakıdan 400 km aralı yerləşmiş Göygöl rayonu
nun Toğana kəndi ərazisində, Kürəkçayın sağ sahilində, 
Ağsu çayı üzərində salınmışdır. Zonanın daxilində olan 
və Avropa üslubunda tikilmiş kotteclər 3 və 4 otaqlı ol
maqla, sputnik televiziyası, soyuducu, kondisionerlə təh-
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ciz edilmişdir. Qonaqlara müasir və qədim Qafqaz xörək
lərini təklif edən müasir üslublu 100 nəfərlik restoran və 
30 nəfərlik bar xidmət göstərir. Yamaclarda ailəvi istirahət 
etmək üçün 20 çardaqlı açıq və qapalı eyvanlar fəaliyyət
dədir.

Cənnət Məkanın İstirahət zonasının ərazisində müxtə
lif ağaclar və gül kolları salınmış bağça, 2 süni şəlalə yara
dılmışdır. Qonaqlar Kürək çayda forel balığı tutmaq, alpi- 
nizm ilə məşğul olmaq imkanına malikdirlər.

XARİCİ TURİSTLƏRİ QƏBUL 
EDƏ BİLƏCƏK İAŞƏ MÜƏSSİSƏLƏRİ

Azərbaycan öz ləziz yeməkləri, müxtəlif şirniyyatları, 
çeşid -  çeşid tərəvəzləri, bir -  birindən tamlı meyvələri ilə 
minilliklər boyu məhşurdur. Xalqımızın gələn qonaqları 
qarşılanmasında, onların qulluğunda durmağında, vətəni
mizin dilbər guşələrini gəzdirməsində, hər bir hərəkətin
də, hər bir yanaşmasında olan nəzakət, diqqət əsrlər boyu 
başqa xalqların dilində əzbər olmuşdur. Eyni gündə gələn 
2 qonağın hər birinin adma heyvan kəsilməsi də, bu qo
naqlara öz imkanını, gücünü göstərmək yox, onların hər 
birinə ayrica diqqət, nəzakət və hörmət göstərilməsindən 
irəli gələn bir hərəkətdir.

Azərbaycan mətbəxi min illərlə özünün zənginliyi, rən
garəngliyi ilə başqa xalqları, başqa millətləri heyran etmiş
dir. Hər bir təamm özünəməxsus hazırlanması, təqdim 
olunması, hər birinin spesifik ədviyyası, hər birinin qəbul 
qaydası, bizim mətbəxin daha qədimliyindən, daha zən
ginliyindən və fəlsəfi-estetik yanaşmasından xəbər verir.

Azərbaycanda turizim inkişaf etdikcə, gələn qonaqla
rın müxtəlifliyi, onların keyfiyyət və kəmiyyət cəhətdən 
dəyişməsi, onların bizim qidalanma mədəniyyətimizə, bi
zim mətbəximizə ola maraqları, heç də bizim tarixi və mə
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dəni abidələrimizə, görməli yerlərimizə, füsünkar təbiəti
mizə olan maraqlarından az deyildir.

Bu istiqamətdə qəbul edilən xarici qonaqlara yüksək 
səviyyədə xidmət edə biləcək müxtəlif səviyyəli iaşə m ü
əssisələrinin olması və olanlarının günün tələbinə uyğun, 
yüksək səviyyəyə çatdırılması bu günümüzün əsas tələb
lərindən biridir. Mətbəximiz nə qədər zəngin olsa da, ye- 
məklərimiz nə qədər rəngarəng olsa da, onların necə təq
dim edilməsindən, hansı şəraitdə və səviyyədə çatdırıl
masından çox iş asılıdır. Bu nəinki mətbəximizin, eyni za
manda mədəniyyətimizin, qabiliyyətimizin və qarşıdakı 
qonağa hörmətimizin çatdirilmasıdır. Bu səbəbə görə də, 
müasir iaşə obyektlərinə, yüksək səviyyədə servis xidməti 
göstərə bilən peşəkar heyyətə böyük ehtiyac var. Bu ob
yektlərin Azərbaycan mədəniyyətinin, mətbəxinin, qida
lanma etikasının, gələn qonaqlara çatdırılmasında böyük 
əhəmiyyəti var.

Belə iaşə müəssisələrindən bəziləri ilə tanış olaq.

Azərbaycan mətbəxinin ləziz yeməklərini təklif edənlər

AMBURAN (A m buran, Bilgəh qəsəbəsi, canlı m usiqi) 
BƏH-BƏH KLUB (Şıxəliyev küçəsi, 18, canlı m usiqi) 
KARVAN-SARA (içəri-şəhər, Qala, 11)
MUĞAM KLUB (X.Rzayeva küçəsi, 5)
ŞUŞA (Təbriz küçəsi, 35)
KÖHNƏ ŞƏHƏR (İçəri şəhər, V.M əm m ədov küçəsi, 24 canlı 

musiqi)

Azərbaycan və Avropa mətbəxinin ləziz yeməklərini 
təklif edənlər

AVİLLA (Avilla, Z. Bünyadov prospekti, 38, canlı musiqi) 
BLUES (Bluz, F.Agayev küçəsi, 14)
GALLERY (Qalereya, N izam i küçəsi, 111, canlı m usiqi) 
GÜLÜSTAN (Nefçilər prospekti, 81, canlı musiqi)
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İPƏK YOLU (Z.Bünyadov prospekti, 30/70 canlı musiqi və 
varyete)

CIDIR (N NƏRMANOV küçəsi, 599-cu məhəllə, varyete) 
KARVAN JASS CLUB (Karvan caz klub, Ə Ə lizadə küçəsi, 4) 
KLEOPATRA (N izam i küçəsi, 81)
SAHİL (Nefçilər prospekti, 127)
ZÜMRÜD (S.Axindov küçəsi, 6 )
TAKE FİVE (Beş qiym ətlə, N izam i küçəsi, 9 3 /4 ) 
WALKABOÜT (Gəzinti, Y M əm m ədəliyev, 22/4)
WHITE CLUB (Bəyaz klub, Nefçilər prospekti, 65)

Türk, Türk-Azərbaycan və Türk-Avropa mətbəxinin ləziz 
yeməklərini təklif edənlər

ANTEP SOFRASI (Q ədim  süfrə R.Beybudov küçəsi 7) 
İNTER GRAND TÜRK (Ə.Əlizadə küçəsi 5 )
OCAQ BAŞI (Ü H acıbəyov küçəsi 141)
OCAQ (R B ehbudov küçəsi 8 )
İZMİR (İzmir küçəsi 5)
MOTSARD ( Ə Ə lizadə küçəsi 2 )

İtaliya mətbəxinin ləziz və tez hazırlanan yeməklərini 
təklif edənlər

DOLCE VITA (Ə Əliyev küçəsi 9)
NAPOLİ (Neapiol M Qorki küçəsi 5 )
PIZZA CUSTO (M ərdanov qardaşları küçəsi 7 )
PIZZA HUT (R Beybudov küçəsi 8 )
PIZZA INN (Fəvvarələr m eydanı)
PIZZA PRONTO (R Rza küçəsi 9)

Çin və Hindistan mətbəxinin ləziz yeməklərini 
təklif edənlər

BAY OF BENGAL (Bengal körfəzi Ş Bədəlbəyli 76 )
CH IN A TOVNA (Çin şəhəri N Rəfibəyli küçəsi 10) 
MAHARAJA (M aharaca İ Səfərli küçəsi 1)
M AN FULOV (Funlu Gildə Nefçilər prospekti 79 )
TAC M AHAL (Tac m ahal Ü hacıbəyov küçəsi 17)
YIN YANG ( Yin yanq Ə Əliyev küçəsi 5 )
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Böyük britaniya mətbəxinin ləziz yeməklərini 
təklif edənlər

CHARLINS (Çarlin İngilis piyvəxanası R.Rza küçəsi 4 canlı 
m usiqi)

FINNEGANS (Finneqan İrlandiya piyvəxanası Ə.Əlizadə 
küçəsi 2)

O'MALLEVS (O Malevs İrlandiya piyvəxanası Nizami küçəsi 73) 
SLYPE (Neftçilər prospekti 83/3

Amerika mətbəxinin ləziz yeməklərini təklif edənlər

ADAM 'S DINER (Adam sın yan ında  nahar Ə .Əlizadə 
küçəsi, 6 )

PA NCH O MEXİCANA (M eksika pançosu Xaqani küçəsi 
11/6 canlı m usiqi)

İspan mətbəxinin ləziz yeməklərini təklif edənlər 

BUENA VISTA (H. Hacıbəyov küçəsi, 1)

Fransa mətbəxinin ləziz yeməklərini təklif edənlər

CAFE DE PARIS (Paris kafesi Bül-BÜL prospekti 16)

Gürcüstan mətbəxinin ləziz yeməklərini təklif edənlər

İVERYA ( Y Səfərov küçəsi, 22)

Müxtəlif mətbəxlərin ləziz və tez hazırlanan yeməklərini 
təklif edən digər iaşə müəssisələri

BLACK CITY (Qara şəhər Y Səfərov küçəsi 22)
LIDO (A tatürk  prospekti 26)
M cDONALDS - 1  (Mak D onalds -1  Fəvvarələr m eydanı) 
M cDONALDS -  2 (Mak D onalds -  2 F.Xoyski prospekti 830) 
NOSTALGE (Vətən həsrəti İsdiqlaliyyət küçəsi 45) 
PARADISE CLUB (Cənnət klubu Ü Hacıbəyov küçəsi 14) 
PARTOFINO (Bül-Bül Prospekti 21 
STAR (U lduz Nizam i küçəsi 68)
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YEKUN

Turizm  fəaliyyətinin əsas amalı və m əqsədi -  turistlərin  
istirahətini təşkil etm ək, dünyagörüşlərin i arürm aqla, onlarm  
arzusunu  həyata keçirm əkdir. Bu arzunu  həyata keçirm ək üçün 
ilk növbədə biz özüm üz çalışmalı və səy göstərm əliyik.

Turisti əhatə edən  m ühitin  dərk olunm ası elə təşkil o lunm a
lıdır ki, bizim  m üştərim iz onun  rəngarəngliyini, zənginliyini, 
m ədəniyyətini dərk  etsin, onun  qəlbində, yaddaşında  bu  səya
hətlərdən  unudu lm az  xoş təəssüratlar qalsın. Əziz oxucum, 
m ən doğm a A zərbaycanım ı, yaxın və uzaq  elləri çox gəzm işəm  
və əm inəm  ki, sizlərlə də h ə r birim iz üçün  m üqəddəs, əziz olan 
diyarım ızın  bir guşəsində rastlaşacağıq. Üm id ed irəm  ki, sizin 
də doğm a diyarım ızın gözəlliklərindən, qədim liyindən, rənga
rəngliy indən və təkrarsızlığ ından m əm unluq, razılıq hissləri 
yaranacaq və bu hissləri birgə bölüşəcəyik. Bax onda biz öz di
yarım ızın turizm indən  aldığım ız təəssüratların  zövqündən bir 
razılıq hissi keçirərək, peşəkarların  turizm  arzularının həyata 
keçirməsi fəaliyyətindən m əm un qalacağıq.

D oğm a diyarım ızın gündəngünə gözəlləşən, qonaqlı-qaralı, 
gözəlləşm ək, inkişaf etm ək, m üasirləşm ək kimi ali m əqsədlərə 
istiqam ətlənm iş yollarında görüşənə qədər!

Beləliklə, yolçu yolda gərək.
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