
 Mühazirə1 

 Əhali coğrafiyasının predmeti,  

məqsəd və vəzifələri 

 

Əhali coğrafiyası ərazi əhali qruplarını, məskunlaşmış yerlər sistemlərini və 

onların dinamikasını, müxtəlif sosial-iqtisadi və təbii şəraitdə onların tərkibini 

kompleks şəkildə öyrənir. Bu, iqtisadi və sosial coğrafiyanın əsastərkib hissəsidir. 

 

İqtisadi və sosial coğrafiyanın başlıca vəzifələrindən biri əhalini, onun sayını, 

strukturunu, ərazilər və müxtəlif səviyyəli məskənlər üzrə yerləşməsini tədqiq 

etməkdir. Əhali coğrafiyası əhalinin qanunauyğun yerdəyişməsini, əhalinin Yer 

kürəsində, ayrı-ayrı ölkələr və bölgələr daxilində ərazi bölgüsünü də öyrənir. 

coğrafiyaşünasların əksəriyyəti əhali coğrafiyasını iqtisadi və sosial coğrafiyanın 

xüsusi qolu hesab etsələr də bu, mübahisəli məsələdir. Bir çox alimlər əhali 

coğrafiyası fənnini iqtisadi coğrafiya ilə eyni səviyyəli fənn hesab edirlər, çünki 

onların tədqiqat mövzuları dəqiq fərqləndirilir. Əhali coğrafiyasının coğrafiyanın 

bir sahəsi kimi vəzifəsi kifayət qədər çoxşaxəli və ciddidir. 

Əhali coğrafiyası, coğrafiyanın müstəqil qolu kimi, keçmiş SSRİ-də ötən əsrin 

40-cı illərindən inkişaf etməyə başlamışdır. Onun təşəkkülündə N.N.Baranskinin, 

R.M.Kabonun, V.V.Pokşişevskinin, O.A.Konstantinovun, N.İ.Lyalikovun 

xidmətləri olmuşdur. 

Əhali coğrafiyası məsələləri, əslində, iqtisadi coğrafiyanın diqqətindən kənarda 

qalmışdı. 

N.N.Baranski sonralar göstərirdi ki, «etiqadla birlikdə insanın özü də 

çirkabqarışıq atılmışdı». «Yeni cərəyanlar» köhnə antropocoğrafiyanı məhv 

edərək, onun əvəzində yeni heç nə yaratmadılar, ən yeni əsərlərdə əhali bölməsi 

təbiətlə təsərrüfat, fiziki və iqtisadi coğrafiya arasında əriyərək izsiz-soraqsız yoxa 

çıxdı. İnsan unuduldu!!! 

Alim, akad. S.V.Kolesnikin hesab edir ki, bütövlükdə, təbiət, cəmiyyət və 

təfəkkür haqqında biliklər toplusu olan elm, mahiyyətcə, vəhdətdədir və onun hər 
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hansı qolunun inkişafı əlaqəli qolların inkişafından kəskin surətdə ayrılmır. Ona 

görə də elmlərin hər hansı təsnifatı şərtidir. Əhali coğrafiyasının iqtisadi 

coğrafiyanın bir hissəsi, yaxud müstəqil elm sahəsi olub-olmaması sualı 

mənasızdır, hər iki fikir düzdür. 

Bu gün coğrafiyanın bütün qolları arasında məhz əhali coğrafiyası daha çox 

inkişaf etmişdir. Əhali coğrafiyasının daxilində isə yaşayış məntəqələri coğrafiyası 

daha sürətlə inkişaf edirdi və etməkdədir. Bu sahədə çalışan coğrafiyaşünaslar 

təkcə nəzəri deyil, həm də bir sıra praktik əhəmiyyətli maraqlı konsepsiyalar, 

məsələn, vahid məskunlaşma sistemi (VMS) konsepsiyasını, ərazinin dayaq 

karkası (ƏDK) konsepsiyasını, yaşayış yerləri şəbəkəsi və sistemi konsepsiyasını 

irəli sürmüşlər. Coğrafiyaşünaslar bütün ölkə üçün yaradılan Baş məskunlaşma 

sxemlərinin işlənib hazırlanmasında, çoxsaylı bölgə planlaşdırmalarında da iştirak 

etmişlər. Üçüncüsü, coğrafiyaşünasların regional miqrasiyaların 

proqnozlaşdırılmasında iştirakı proqnozlaşdırma praktikasında böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Hazırda bu istiqamət əhali coğrafiyasında aparıcı yerlərdən birini tutur. 

Dördüncüsü, əhalinin, xüsusilə onun əmək qabiliyyətli hissəsinin istehsalın yerləş-

dirilməsində rolunun artırılması əmək ehtiyatları coğrafiyasına diqqətin 

gücləndirilməsinə kömək göstərmişdir. 

Əhali coğrafiyasının əsas vəzifələrindən biri bu sahənin öyrənilməsini 

dünyadakı inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq, mövzunu hərtərəfli 

qiymətləndirmək, habelə əhali coğrafiyası məsələlərinin öyrənilməsində ideoloji 

təhrifləri, məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq zərurətidir. 

Bütövlükdə, əhali coğrafiyasının öyrənilmə səviyyəsi yüksəldilməlidir. Dünya 

əhalisinin həddindən çox artması ekoloji stabilliyin pozulmasına səbəb olmuşdur. 

Lakin bir çox ölkələrdə əhali artımı kəskin azalmışdır. Bütün bu proseslərin 

diqqətlə öyrənilməsi zəruridir.  

Əhali coğrafiyasında xidmət sahələri, ticarət (yarmarka və bazarlar) rekreasiya 

(istirahət, müalicə, turizm), təhsil, din və s. sahələrin coğrafi öyrənilməsi 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Milli-etnik proseslərin, azsaylı xalqlar, 

məcburi   miqrasiya, deportasiya, bu zəmində baş verən milli ədavət  prob-
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lemlərinin coğrafi öyrənilməsinin genişləndirmək zərurəti də buraya aiddir. Ayrı-

ayrı məskənlərin, firma və müəssisələrin qlobal səviyyədən regional səviyyəyə 

keçmək lazımdır. 

Həmçinin, bu gün əhali coğrafiyasında ekoloji yanaşma gücləndirilməlidir. 

 

Mühazirə 2.  

Əhali coğrafiyasının coğrafiya elmləri  

sistemində yeri və digər elmlərlə əlaqəsi 

 

I əsrdə Strabonun «coğrafiya»sı, II əsrdə Ptolomeyin «coğrafiya»sı meydana 

gəldi. Bu əsərlər təkcə coğrafi deyil, həm də etnocoğrafi mənbələrdir. Qeyd 

edilməlidir ki, əhaliyə böyük diqqət yetirilən belə kompleks coğrafi təsvirlər orta  

əsrlərdə də olmuşdur. Elmin inkişafı ilə əlaqədar, XII-XVIII əsrlərdə əhalinin 

öyrənilməsində diferensiallaşma başladı. Əhali qeydinin təkmilləşdirilməsi 

prosesində demoqrafiya meydana gəldi. Bir qədər sonra xüsusi elm sahəsi kimi, 

etnoqrafiya təşəkkül tapdı. 

XIX əsrin sonlarında antropocoğrafiya fərqlənməyə başladı. Metodolji 

baxımdan antropocoğrafiya təbii mühitin «fərdin və xalqların ruhuna və canına» 

təsirini müəyyənləşdirən vulqar-materialist coğrafi determinizm konsepsiyasına 

əsaslanırdı. Bu cərəyanın banisi, alman alimi Fridrix Ratsel (1844-1904) belə 

hesab edirdi ki, insanı fəaliyyətə, tikməyə, yaratmağa vadar edən mülayim iqlimli 

təbii şərait işgüzar fəallıqla seçilən psixoloji xüsusiyyət formalaşdırır. Böyük 

məkanlar xalqları cəsarətli qərarlara ruhlandırır, kiçik məkanlar isə, əksinə, 

qorxaqcasına qısılmağa məcbur edir. Əhali artımı yeni məkanlar tələb edir, əks 

halda, bu, dövlətin zəifləməsinə gətirib çıxarar. Sonralar faşistlər öz geosiyasi 

konsepsiyalarının hazırlanmasında bu nəzəriyyədən istifadə etmişlər. 

Antropocoğrafiyanın bəzi müddəalarından Almaniyada, İngiltərədə və ABŞ-da 

əsasən özgə torpaqlarını tutmaq «geosiyasəti»nin yaradılmasında istifadə 

olunmuşdur. Antropocoğrafiya ideyaları coğrafiyada hakim olmasa da, bir çox 

əsərlərdə onların təsiri duyulur.  
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Əhalinin coğrafi baxımdan öyrənilməsi Fransada insan coğrafiyası məktəbinin 

nümayəndələri tərəfindən də inkişaf etdirilmişdir. Bu məktəbin əsasında təbiətin və 

cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri məsələsi dururdu. Onun baniləri P.Vidal de lya Blaş 

(1845-1918), J.Brün (1869-1930), A.Demanjon (1872-1940) hesab olunur. 

Antropocoğrafiya nümayəndələrindən fərqli olaraq, bu cərəyanın təmsilçiləri əhali 

coğrafiyası xüsusiyyətlərinin izahını təbii amillərdən çox, iqtisadi, tarixi və 

psixoloji xüsusiyyətlərin çarpazlaşmasında axtarırdılar. Lakin bu coğrafiyaşünaslar 

cəmiyyətin inkişaf qanunlarının əsl elmi anlamına deyil, burjua fəlsəfəsi, tarix və 

siyasi iqtisad konsepsiyalarına əsaslanır, əhali coğrafiyası sahəsində hadisələrin 

səbəblərini və əlaqələrini düzgün başa düşmürdülər. Bütün bu hadisələri izah 

etmək üçün, adətən, «bərabər hüquqlarda» və təcrid olunmuş halda ən müxtəlif 

təbii, tarixi, iqtisadi və digər amillər irəli sürülür və araşdırılırdı. Həmçinin, istehsal 

üsulunun aparıcı roluna, cəmiyyətin iqtisadi bazisinin əhalinin tərkibinə və 

hərəkətinə, onun məskunlaşmasına təsirinə məhəl qoyulmurdu. 

Rusiyada əhalinin öyrənilməsi ilə çoxdan məşğul olurlar. Hələ M.V.Lomonosov 

«Rus xalqının qorunması və çoxalması» (1761) əsərində o dövrün demoqrafik 

vəziyyətini səciyyələndirmişdir. K.İ.Arsenyevin «Rusiya imperiyası şəhərlərinin 

hidrocoğrafi-statistik təsviri» (1832), «Rusiyanın statistik oçerkləri» (1848), 1897-

ci ildə Rusiyada əhalinin ilk dəfə siyahıya alınmasının təşkilatçılarından biri, beş 

cildlik «coğrafi-statistik lüğət»in (1863-1885) nəşrinin rəhbəri P.P.Semyonov-

TyanŞanskinin (1827-1906) əsəri, əhali coğrafiyasına dair bir sıra tədqiqatların 

müəllifi, iqlimşünas-coğrafiyaşünas A.İ.Voeykovun (1842-1916) əsərləri əhalinin 

öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Onlardan «Yer kürəsi əhalisinin təbii şəraitdən və 

insan fəaliyyətindən asılı olaraq bölgüsü» (1906) adlı geniş əhatəli oçerk xüsusilə 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Əsərdə əhali sıxlığı xəritəsi təhlil edilir.  

Azərbaycanda əhali coğrafiyasının öyrənilməsinə maraq ildən-ilə artır. Son 

illərdə bu sahədə bir sıra əsərlər işıq üzü görmüşdür. Ə.M.Hacızadə, A.A.Nadirov, 

M.M.Allahverdiyev, S.Y. Göyçaylı, N.A.Babaxanov, E.K.Mehrəliyev, B.T.Nəzi-

rova, V.Ə.Əfəndiyev, Ş.Q.Dəmirqayayev və başqalarının əsərləri xüsusilə seçilir. 

Onlar əhali və respublikanın yaşayış məntəqələri ilə bağlı müxtəlif problemləri 
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öyrənmişlər. 

Əhali coğrafiyası əhalini öyrənən digər elmlərlə sıx bağlıdır. Bunların arasında, 

hər şeydən əvvəl, əhalini və ictimai-tarixi şəraitlə bağlı onun inkişaf 

qanunauyğunluqlarını öyrənən demoqrafiya (yun.demos – «insan», «xalq kütlələri» 

sözündən) elmini göstərmək lazımdır. Əhalinin təkrar istehsalı, əhalinin 

formalaşması, inkişafı və deqradasiyası prosesləri, peşə strukturunun dəyişməsi və 

s. məsələlər demoqrafiyada əsas yer  tutur. Demoqrafik proseslər arasındakı 

qarşılıqlı əlaqələr, onların sosial-iqtisadi hadisələrdən asılılığını, habelə əhali 

inkişafının sosial-iqtisadi nətiCələrini öyrənməklə, demoqrafiya əhali hərəkətinin 

qanun və qanunauyğunluqlarını, əhali ilə ictimai inkişaf arasındakı qarşılıqlı təsiri 

üzə çıxarır. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı ilə əhali arasındakı nisbəti aşkarlayan 

qanun demoqrafiyanın əsas qanunudur. Demoqrafiya bu qanunun təsiri ilə 

demoqrafik təzahürləri və prosesləri öyrənir. İqtisadçı coğrafiyaşünaslar əhalini 

öyrənərkən demoqrafiyanın göstəricilərindən geniş istifadə edirlər.. Demoqraflar, 

eyni zamanda, ümumi demoqrafik proseslər və göstəricilər arasındakı coğrafi 

fərqlərlə və bu fərqlərin səbəbləri ilə də maraqlanmaya bilməzlər. Beləliklə, əhali 

coğrafiyası ilə demoqrafiyanın qovşağında geniş birgə tədqiqat sahəsi yaranır. Onu 

demoqrafik coğrafiya adlandırmaq olar. Əhalinin coğrafi öyrənilməsi onun 

etnoqrafik, yaxud demoqrafik cəhətdən öyrənilməsindən genişdir. Bu, hər bir 

bölgədə təşəkkül tapan əlaqələrin dərindən araşdırılmasını tələb edir. Lakin 

coğrafiyaşünaslar bu halda etnik və demoqrafik proseslərin etnoqraf və 

demoqraflar tərəfindən aşkarlanan ümumi qanunauyğunluqlarını yaxşı 

bilməlidirlər. 

Demoqrafiyanın elm kimi problemləri bir çox xüsusi nəşrlərdə araşdırılır. 

Onların arasında, hər şeydən öncə, B.İ.Urlanisin və D.İ.Valenteyin fundamental 

əsərlərinin adını çəkmək lazımdır. 

Əhali coğrafiyasının etnoqrafiya (yun. etnos – «qəbilə», «xalq» sözündən) ilə 

sıx əlaqəsi vardır. Etnoqrafiya tarix elmidir. O, dünya xalqlarının mənşəyini, 

mədəniyyətini, məişət və adətlərini öyrənir. Etnoqrafiyanın öyrəndiyi məsələlərin 

bir çoxu əhali coğrafiyası ilə əlaqədardır. Etnoqrafların diqqət mərkəzində milli 
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fərqlərlə birgə məişət və mədəniyyət, müxtəlif xalqların istehsalat vərdişlərinin 

xüsusiyyətləri, yeməkləri, milli mədəniyyətlərinin bir sıra maddi tərəfləri, xalqların 

ərazidə məskunlaşma ənənələri durur. Etnoqrafiya hər bir xalqın müasir 

məskunlaşma arealı, onun sayı, miqrasiyası və s. məsələləri aydınlaşdırır. 

Sosiologiya (lat. societas – «cəmiyyət» sözündən) cəmiyyətin inkişaf qanunları, 

həyat və əmək fəaliyyəti prosesində insan qrupları arasında meydana gələn 

münasibətlər haqqında təlimdir. Ərazi əhali qrupları öyrənilərkən 

coğrafiyaşünaslar əhalinin sosial, sinfi tərkibini bilməli və müəyyən tarixi şəraitdə 

cəmiyyətin fəaliyyətinin regional və yerli xüsusiyyətlərini başa düşməlidirlər. Bu, 

həmin sahədə sosioloji tədqiqatlarla, məsələn, miqrasiyanın motivləri, mühacirlərin 

uyğunlaşması, ehtiyac və tələbatları, asudə vaxtdan istifadələri haqqında material-

larla tanış olmağı tələb edir. 

Antropologiya (yun. anthropos – «insan» sözündən) cismani təbiət və insanın 

mənşəyi haqqında elmdir. O, habelə Yer kürəsində irqlərin mənşəyini və 

yayılmasını da öyrənir. Əhali coğrafiyasında antropoloqların bəzi məlumatlarından 

– insanların irqi əlamətlərinin yayılmasından istifadə olunur. Əhalinin 

səciyyələndirilməsində onun irqi tərkibinə az yer ayrılır, çünki insanların əmək 

fəaliyyətindəki, məişət və mədəniyyətindəki, məskunlaşma formalarındakı və s. 

fərqlər insanların zahiri görkəmindəki antropoloji fərqlərlə bağlı deyildir. 

Ekologiya (yun. oikos – «məskən», «ev», «yaşayış yeri» sözündən) orqanizmlər 

və mühit arasında qarşılıqlı münasibətlər haqqında təlimdir. İnsan ekologiyası 

çirklənmiş mühitin, əhali sıxlığının, nəqliyyat gərginliyinin və s. adamların 

həyatına təsiridir. 

Rekreasiya coğrafiyası (lat. recreatio – «bərpa» sözündən) əhali coğrafiyasının, 

xidmət sahələri coğrafiyasının, tibbi və fiziki coğrafiyaların qovşağındadır. 

Rekreasiya coğrafiyası balneoloji istirahət daxil olmaqla, əhalinin bütün istirahət 

növlərini əhatə edir. İnsanların tələbatının, asudə vaxtının artması, maddi rifahının 

yüksəlməsilə turizm, ekskursiya səfərləri, mədəniyyət müəssisələrinə (kino, teatr 

və muzeylərə) gediş, idmanla məşğul olmaq və digər «rekreasiya fəaliyyəti» 

növləri də durmadan fəallaşır. 
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Tibbi coğrafiya – təbii mühitin insan sağlamlığına təsiri, habelə qidalanmanın, 

regional geyim xüsusiyyətləri, mənzil və s. xüsusiyyətləri barədə tövsiyələr verən, 

ayrı-ayrı xəstəliklərin yayılması coğrafiyası da əhali coğrafiyası ilə birbaşa 

bağlıdır. 

Şəhərsalma və rayon planlaşdırması müxtəlif tipli yaşayış məntəqələrinin 

planlaşdırılması və inşası, əhali üçün müəyyən memarlıq görüntüsü və həyat 

mühiti yaradılması prinsiplərini işləyib hazırlayan elmdir. Bu sahədə görkəmli 

mütəxəssislərdən biri D.İ.Boqorad rayon planlaşdırmasını «tikinti coğrafiyası» 

adlandırmışdır. Belə ki, layihələşdirmə, bir növ, bu və ya digər bölgənin gələcək 

coğrafiyasını yaradır. Rayon planlaşdırması üçün müxtəlif profilli kadrlar lazımdır. 

Onlar müxtəlif – texniki, iqtisadi, memarlıq-inşaat ali təhsil müəssisələrində 

hazırlanır, habelə universitetlərin coğrafiya fakültələrində müvafiq kurs keçilir. 

Şəhərsalma, kənd yaşayış yerlərinin planlaşdırılması və tikintisi müxtəlif tipli 

yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və inşası prinsiplərini işləyib hazırlayan 

elmdir. 

Sosial gigiyena – əhalinin sağlamlıq vəziyyəti, sosial-iqtisadi amillərin ona 

təsiri, əhalinin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün ümumi 

tədbirlərin işlənib hazırlanmasıdır. 

Əmək iqtisadiyyatı – əmək ehtiyatları və onlardan istifadə edilməsidir. 

Mühazirə 3 

 

Dünya əhalisinin say dinamikası 

 

Yer üzərində ilk insanların nə zaman və harada əmələ gəlməsi məsələsi bu 

günədək qızğın elmi diskussiyaların mövzusudur. İndi alimlərin əksəriyyəti hesab 

edir ki, Homo Sapiens («kamil insan») təqribən 50 min il bundan əvvəl Şərqi 

Afrikada mərcan rifləri bölgəsində qədim hominidlərdən əmələ gəlmişdir. 

 Son vaxtlar bu regionda aparılan qazıntılar nəticəsində edilmiş kəşflər həmin 

fərziyyəni təsdiqləyir. XX əsrin 70-ci illərində Keniya vətəndaşları olan dünya 

şöhrətli alimlər – Lyuis və Meri Liki Tanzaniyanın şimalındakı Oldovay 
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dərəsindəki mərcan rifləri zonasında qədim insanabənzər məxluqun-zincantropun-

«kamil insan»ın əcdadı olan «ağıllı insan»ın qalıqlarını tarmışlar. Onun 1,7 milyon 

il yaşı var.  

 Belə hesab edilir ki, Paleolit dövrünün sonunda, təqribən 30 min il bundan 

əvvəl qədim insanlar Afrikadan digər qitələrə köç edərək, Avropa və Asiya, Berinq 

boğazı vasitəsilə Asiyadan keçib Amerikada, cənub-Şərqi Asiya vasitəsilə isə 

Avstraliyada və Okeaniyada məskunlaşa bilərdilər. 

Gələcəkdə əhali sayının sabitləşməsinin mümkünlüyü ehtimalı bugünkü artım 

sürətinin xüsusiyyətləri ilə təsdiqlənir.  

 

Yer üzündə həyatın meydana gəlməsinə dair digər müxtəlif fikirlər də 

mövcuddur. Alimlərin bir çoxunun fikrincə, həyat okeanda meydana gəlmişdir, 

geoloqlar isə iddia edirlər ki,    həyat sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf etsə də, o, 

torpağın  tərkibini təşkil edən maddə ilə birlikdə yaranmışdır. Amerika alimlərinin 

son vaxtlar əldə etdikləri məlumatlar isə, ümumiyyətlə, sensasiyalıdır: onların 

fikrincə, Yerdə həyat kosmosdakı yağış damcısından yaranmışdır. Müasir 

hesablamalara görə, təqribən eramızdan 15 min il əvvəl Yer kürəsində 3 milyondan 

az adam yaşayırdı, eramızdan əvvəl VI minillikdə əkinçiliyin meydana gəlməsi 

əhalinin sürətlə artmasına səbəb oldu.  

Dünya əhalisinin 80%-nin yaşadığı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə böyük əhali 

artımı ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Əhalinin həddindən çox artımı torpaqlardan 

ifrat istifadə və onların  münbitliyinin aşağı düşməsi və s. gətirib çıxarır. 

Əhali artımı meşələrin azalmasına güclü təsir göstərir, meşələr kənd 

təsərrüfatının ehtiyacları üçün, ticarət, yanacaq və s. məqsədlə qırılır. Əkinçilik və 

maldarlıq yaranarkən bütün quru səthinin 56%-i meşə ilə örtülmüşdü. Bizim 

günlərdə isə bu göstərici 30%-ə enmişdir. Meşələrin məhv edilməsi prosesi 

xüsusilə Avropaya toxunmuşdur. Əgər VII əsrə qədər burada meşələr bütün 

ərazinin 80%-ni tuturdusa, hazırda bu, cəmi 30% təşkil edir. Rusiyada, ABŞ-da, 

Kanadada, Hindistanda, Çində, Braziliyada meşələr kütləvi surətdə qırılmışdır. 

Bütün bunlar  torpağın tullantılarla çirklənməsinə səbəb olan «istixana effekti»nə 
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şərait yaradır. İsti torpağı qızdıraraq atmosferdəki karbon səddini dəf edib, kosmik 

fəzaya çıxa bilmir, torpağı isitməklə temperaturu qaldırır. Yerin hərarətinin +10S 

artması belə dünya kataklizminə gətirib çıxara bilər, qütb buzlaqlarının əriməsi 

sürətlənər, mütəxəssislərin hesablamalarına görə, artıq XXI əsrin ortalarında dünya 

okeanının səviyyəsi 1-5 metr qalxa bilər ki, bu da Yerin bir sıra regionlarının – 

Maldiv adalarının, Sankt-Peterburqun, Nil deltasının, Azərbaycan hüdudlarında 

Xəzər dənizinin cənub sahillərinin su altında qalmasına səbəb olar. Havaların 

qızması ABŞ-da, Rusiyada, Çində və digər ölkələrdə quraqlığın artması ilə 

müşayət olunmuşdur. Torpağın, suyun, bitki örtüyünün çirklənməsinin davam 

etməsi heç də az dəhşətli deyildir. Bu, insanın fiziologiyasında və davranışında 

dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Bizim günlərdə torpaq resurslarının 

deqradasiyası, Asiya və Afrikanın torpaqlarında quraqlıq xüsusilə intensiv şəkildə 

baş verir. Burada səhralaşma hər il 6 milyon hektara yaxın torpağı kənd təsərrüfatı 

dövriyyəsindən çıxarır ki, bu da torpaq ehtiyatlarına mənfi təsir göstərir.  

İlk «ozon deşiyi» 1978-ci ildə Antarktika üzərində aşkar olunmuşdur. 

Tədqiqatlar göstərdi ki, «ozon deşiyi» 5 milyon km2-dən 20 milyon km2-dək 

böyümüşdür. Bu, 1992-ci ildə xüsusilə aydın şəkildə müşahidə edildi. İkinci belə 

«deşik» Arktika üzərində aşkar oldu. O, həcmcə kiçik olsa da, Avrasiya əhalisi 

üçün kimsəsiz Antarktika üzərindəki «ozon deşiyi»ndən xeyli təhlükəli ola bilər. 

Alimlər hesab edirlər ki, səsdən sürətli təyyarələrdən, kosmik sistemlərdən istifadə, 

Günəş fəallığının güclənməsi, vulkan fəaliyyətinin artması və s. də bu ekoloji 

fəlakətin səbəbləri sırasına aid olunmalıdır.  

Beləliklə, bəşəriyyət ya təbiətə mənfi təsirlərə qarşı tədbirlər görməli, o 

cümlədən öz artımını azaltmalıdır, ya da o, dünya kataklizmləri burulğanına düşüb 

məhv ola bilər.  

Latın Amerikasında da əhali sürətlə artır. Xüsusilə Braziliya, Argentina və 

Meksika kimi iri ölkələrdə artım sürəti 2% səviyyəsindədir. BMT-nin 

proqnozlarına görə, XXI əsrin əvvəlində Avropada əhali artımı, praktiki olaraq, 

tamamilə dayanacaqdır (0,3%), bir çox ölkələrdə isə artıq əhali artımı saldosu 

mənfidir. Bu, «demoqrafik böhran» ölkələri sayılan Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, 
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Belarus və başqalarıdır. Şimali Amerikada isə ABŞ və Kanadanın əhalisi xeyli 

dərəcədə miqrasiya hesabına artır, onların dünya əhalisindəki payı isə azalır (1995-

ci ildə 5%). 

Avstraliya və Okeaniyanın əhalisi XVIII əsrin sonundan, əsasən, Avropadan 

gələnlərin hesabına artmışdır. Bu regionun dünya əhalisi sayının dinamikasına 

təsiri cüzidir. XXI əsrin əvvəlində buranın əhalisi dünya əhalisinin 0,5%-dən çox 

olmayacaqdır. 

Dünya əhalisinin mövcud artım sürəti belə davam edərsə,  onun sayı 2050-ci 

ildə iki dəfə artacaqdır. Dünya əhalisinin ilk ikiqat artımı 1500-cü ildə, ikincisi, 

300 ildən sonra, üçüncüsü, 1900-cü ildə, dördüncüsü, 1985-ci ildə olmuşdur.  

Hele uzaq keçmişdə Cənub-Şərqi Asiya, Şərqi Asiya, Cənubi Asiya, Aralıq 

dənizi hövzəsi əhalinin sıxlığı ilə seçilən regionlar olmuşdur. Sonralar isə 

Avropanın digər bölgələri fərqlənmişdir. Son iki əsrdə əhalisi sıx olan ancaq iki 

region – Şimali Amerikanın şərqində və cənubi Amerikanın cənub-qərbində 

meydana gəlmişdir. Burada sahilləri Sakit və Atlantik okeanlarının isti cərəyanları 

yuyur.  

Dünyada ümumi tendensiya belədir:  

 1. Sənayecə zəif inkişaf etmiş bəzi ölkələrdə ölüm səviyyəsi hələ də nisbətən 

yüksək, doğum səviyyəsi isə daha yüksəkdir. Onlarda əhali sayının artım sürəti ildə 

2-3% - dir və ölüm halları azaldıqca daha da arta bilər. 

2. Sənaye inkişafı cəhətdən orta səviyyəli ölkələr isə ölümün az olması, 

doğumun hələ də yüksək səviyyəsi, lakin getdikcə aşağı düşməsi ilə səciyyələnir. 

Bu ölkələrdə əhali sayının artım sürəti orta ilə yüksək səviyyə arasındadır (ildə 1-

4%). 

3. Yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin əksəriyyəti üçün ölümün və doğumun 

aşağı olması, aşağı artım sürəti (1%-dən az) səciyyəvidir. Bəzi Avropa ölkələrində 

hazırda doğum səviyyəsi ölüm səviyyəsindən aşağı olduğundan onların əhalisi get-

gedə azalır. 

Demoqraflar mövcud məlumatlar əsasında «demoqrafik keçid» adlandırılan 

nəzəriyyə yaratmışlar. Bu nəzəriyyəyə görə, sənayenin inkişaf səviyyəsinin aşağı 
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olduğu ölkələrdə doğum və ölüm səviyyəsi yüksək olduğundan əhalinin sayı ləng 

artır. Qidalanmanın və səhiyyənin keyfiyyəti yaxşılaşdıqca ölüm halları azalır, 

doğumun 1-2 nəsil gecikməsi doğum və ölüm səviyyələri arasında uyğunsuzluğa 

səbəb olur ki, bu da əhali sayının sürətli artımına imkan yaradır. Lakin insanlar 

yüksək inkişaf etmiş sənaye cəmiyyətinin həyat tərzinə qoşulan kimi doğum  aşağı 

düşür və əhali sayının artım sürəti yenidən azalır. 

Cəmi 25 ildən sonra Afrikanın, Yaxın və Orta Şərqin əhalisi iki dəfə artacaq 

[Bruney (11 il), BƏƏ və Qatar (13 il) mütləq rekordçulardır], halbuki bunun üçün 

Avropaya 282 il, bəzi Avropa ölkələrinə – Bolqarıstana, İrlandiyaya, Macarıstana 

isə 1000 ilə yaxın vaxt lazım gələcəkdir.  

Lider ölkələr beşliyi, əvvəlki kimi, dəyişməmişdir. Siyahıya Çin başçılıq edir: 

hazırda (2004-cü il) bu ölkədə 1 milyard 245 milyon insan yaşayır. Öz böyük 

qonşusunu daban-dabana izləyən Hindistan ikinci yerdədir – 1 milyard 27 milyon 

nəfər. Ücüncü yerdə onlardan xeyli geridə qalan ABŞ gəlir – 281 milyon 422 min 

adam. Dördüncü yerdə İndoneziyadır – 203 milyon nəfər. Beşliyi Latın 

Amerikasının ən çox əhalisi olan dövləti – Braziliya tamamlayır. 1991-ci ilədək 

288 milyon 600 min nəfər yaşayan Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Rusiyanın 

əhalisi 147 milyon təşkil edirdi. Hesablamalar göstərir ki, son illərdə Rusiya 

əhalisinin sayı 145 milyondan 144 milyona düşdüyü halda, Pakistanın əhalisi 137,5 

milyondan 145 milyon nəfərə qədər artmışdır. Bu ölkədə hər 100 qadına, orta 

hesabla, 503 uşaq doğulur. Yeri gəlmişkən, Pakistandakı doğum göstəricisi son 

hədd deyil. Rəqəmlər İraq (100 qadına 525 uşaq) və Səudiyyə Ərəbistanında (100 

qadına 580 uşaq) daha yüksəkdirş 

Rusiyada hər yüz qadın ömrü boyu, orta hesabla, 125 uşaq doğur ki, bu da 

Avropa göstəricilərinə ən yaxınıdır. Məsələn, Böyük Britaniyada hər 100 qadına 

168 uşaq, Almaniyada 136, İtaliyada isə 119 uşaq düşür.  

Sosioloqların fikrincə, əgər demoqrafik mənzərə yaxın illərdə dəyişməsə, 2050-

ci ildə Rusiyanın əhalisi 100 milyon nəfərdən çox olmayacaqdır  

Mühazirə 4. 

  Əhalinin təkrar artımının cografiyası 
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Əhalinin təkrar istehsalı(təbii hərəkəti) insan nəsillərinin fasiləsiz bərpa 

olunmasını və əvəzlənməsini təmin edən doğum, ölüm və təbii artım proseslərinin 

məcmusudur.  

Əhalinin təbii hərəkəti, yaxud təkrar istehsalı əhalinin doğum, ölüm və təbii artım 

(yaxud, azalma) göstəriciləri, yəni il ərzində doğulanların və ölənlərin nisbəti ilə 

ölçülür. 

Əhalinin təbii artım göstəricilərini əhalinin 1000 nəfərinə düşən miqdarla 

(promille 0/00), bəzən isə faizlə ifadə etmək qəbul olunmuşdur. Əhalinin təkrar 

istehsalına bir çox amillər təsir göstərir. Əhalinin təbii hərəkətində sosial-iqtisadi 

amillər – rifah halının səviyyəsi, səhiyyənin inkişafı, qadının ictimai vəziyyəti, 

əhalinin təhsil və mədəni səviyyəsi, dinlər və s. müəyyənləşdirici rol oynayır.  

Təbii-bioloji amillər əhalinin təbii hərəkətinə birbaşa deyil, dolayısı ilə təsir 

göstərirlər. Qadın və kişi orqanizmlərinin xarici mühit şəraitinə uyğunlaşma 

dərəcəsinin müxtəlifliyi qız və oğlan uşaqlarının doğum sayında (100-ə qarşı 105) 

və onların 5 yaşınadək ölümündə müxtəlifliyə səbəb olur.  

Demoqrafik amillər: əhalinin cins və yaş strukturu, nikahların və boşanmaların 

sayıdır. Məsələn, əhalinin ümumi sayında yaşlıların artması («əhalinin qocalması») 

doğum göstəricilərinin aşağı düşməsinə səbəb olur.  

Əhalinin təkrar istehsalının üç əsas tipi mövcuddur: 

I tip– sadə (yaxud, ona yaxın) təkrar istehsal – nəsillərin əvəzlənməsi gedişində 

əhalinin sayı artırsa; yaxud məhdud təkrar istehsal – ölənlər doğulanlardan çox 

olduqda. 

II tip – geniş təkrar istehsal – sonrakı nəslin sayı əvvəlkinin sayından çox 

olduqda. 

III tip – qarışıq tip. 

Birinci tip üçün doğum və ölüm göstəricilərinin aşağı olması səciyyəvidir. Buna 

müvafiq olaraq, təbii artım da aşağıdır. Birinci təkrar istehsal tipi Şimali Amerika, 

Avropa ölkələri, Avstraliya, Rusiya, Yaponiya üçün səciyyəvidir. Bütövlükdə, bir 

sıra ölkələrdə sadə təkrar istehsal qalır.  

Əhalinin təkrar istehsalının ikinci tipi üçün isə, əksinə, yüksək doğum və təbii 
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artım göstəriciləri səciyyəvidir. Bu tipə malik ölkələrdə yüksək doğum qadınların 

istehsalata zəif cəlb olunması, erkən nikah, milli ənənələr, dinin təsiri və digər 

səbəblər ilə izah oluna bilər. İkinci tipə Asiya, Afrika və Latın Amerikasının 

inkişaf etməkdə olan ölkələri aiddir. Bu ölkələrdə, müstəqillik əldə ediləndən sonra 

doğum əvvəlki səviyyədə qaldığı halda, ölümün sayı kəskin surətdə azalmışdır.  

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində doğuma (əhalinin 1000 nəfərinə 54 adam) və 

təbii artıma (41 nəfər) görə dünya ölkələri arasında Afrika dövləti Keniya lider idi. 

Keçən əsrin 60-ci illərində əhalinin yüksək təbii artımını bildirən «demoqrafik 

partlayış» anlayışı meydana gəldi. 

Rifah halının təsiri. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, rifah halının səviyyəsi 

doğuma, hər şeydən öncə, mədəni səviyyə vasitəsilə təsir göstərir. Ailədən kənar 

maraqların (səyahət, turizm, idman) dairəsi genişlənir, uşaqların saxlanmasına və 

tərbiyəsinə xərclər artır. Qocaldıqda övladların köməyinə bel bağlamağa ehtiyac 

qalmır. 

İnsanların həyat səviyyəsinin, onların sağlamlığının və əmək qabiliyyətinin əsas 

meyarı normal qidalanmadır. O, hərtərəfli olmalıdır. Qidanın təqribən 15%-ni 

zülallar (azı, üçdə biri heyvan mənşəli), 30%-ni yağlar və 55%-ni karbohidrogenlər 

təşkil etməlidir. BMT-nin məlumatına görə, bəşəriyyətin yalnız üçdə biri kifayət 

qədər kalorili (sutkada adambaşına 2400 kkal) və keyfiyyətli qida ilə təmin 

olunmuşdur. Dünya əhalisinin xeyli hissəsi (800-900 milyon nəfər) pis qidalanır, 

aclıq çəkir. Qidalanma problemi Afrikada kəskin şəkildə durur. Əlverişli şəraitə 

baxmayaraq, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsinin aşağı olması üzündən 

burada ərzaq istehsalı artımı əhali artımından geri qalır. 

   Qadınların təhsil səviyyəsinin artması və onların ictimai əməkdə fəal iştirakı 

doğumun azalmasına böyük təsir göstərir. İbtidai təhsilli qadınlarla müqayisədə ali 

təhsilli qadınlarda uşaqların sayı, orta hesabla, 2-3 dəfə az olur.  

Doğumun aşağı düsməsinə urbanizasiya da əhəmiyyətli təsir göstərir. Məsələn, 

Azərbaycanda kənd əhalisi arasında doğum 1,3% çoxdur. 

Kəbinkəsmə yaşı: qəbilə icmalarında nikah bağlama vaxtı cinsi yetişmə ilə üst-

üstə düşür. Hazırda dünyada nikaha girmədə böyük fərqlər müşahidə olunur: 
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Hindistanda, Türkiyədə, Afrika ölkələrində qızlar üçün 14-15 yaş, inkişaf etmiş 

ölkələrdə qızlar üçün ənənəvi gecikmiş nikahlar 22-25 yaş, Gürcüstan, «qocal-

maqda olan qızlar və subay oğlanlar ölkəsi İrlandiya» üçün 28 yaşdan yuxarı, 

Azərbaycanda 20-22 yaş səciyyəvidir. 

Dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində kəbinsiz ailə ittifaqlarının, faktik 

kəbinlərin, «birgə yaşayış»ın, yəni konsensual evlənmənin sayca artması müşahidə 

olunur. Belə nikahlar gənclər arasında dəbdədir. Onlar sonralar qeydiyyata alınır, 

«qanuniləşir», yaxud da pozulur, lakin qeydiyyatı olan keçmiş nikahlar qədər 

davam edə bilərlər.  

Regional iqtisadi inkişaf insan əməyinin səmərəli təşkili ilə təmin edilir. 

Əhalinin sayı, cins-yaş, təhsil və peşə strukturları onun keyfiyyətini, təbii və 

mexaniki hərəkəti isə əmək qabiliyyətli əhalinin formalaşmasının əsasını təşkil 

edir. İqtisadi fəal əhali mühüm potensialdır. Ölkənin təsərrüfatının və onun 

regionlarının səviyyəsi və səmərəli fəaliyyəti, ilk növbədə, onun həcmindən və 

istifadə olunma səviyyəsindən asılıdır. 

Region əhalisi həm məhsulun istehsalçısı, həm də istehlakçısıdır. Tələbatın 

formalaşması istehsalın strukturundan, gəlirin səviyyəsindən, insanların adət-

ənənələrindən asılı olaraq, konkret təbii mühitdə baş verir. Tələbat əmtəə 

istehsalçılarının fəaliyyətinin, bazarların formalaşmasının və işləməsinin, region-

ların inkişafının başlıca stimuludur. 

Ölkələrin və regionların demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişafı arasında qarşılıqlı 

əlaqələrin öyrənilməsi geodemoqrafiyanın vəzifələrinə daxildir. 

Geodemoqrafiya geodemoqrafik vəziyyəti, yəni müəyyən ərazidə demoqrafik 

proseslər məcmusu və sosial-iqtisadi strukturlar arasında tarixən təşəkkül tapmış 

durumu öyrənir. 

Əhali coğrafiyası və geodemoqrafiya bir-birilə bilavasitə bağlıdır. Onların 

məqsədi təsərrüfatın və əhalinin regional-sahə tədqiqinin, - həm Cəmiyyət, həm də 

təbiət baxımından, - sintezini təmin etməkdir. 

Geodemoqrafik vəziyyət (situasiya). Bu kateqoriya regional demoqrafik 

vəziyyət və ərazi sosial-iqtisadi sistemləri arasında əlaqələr toplusu kimi başa 
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düşülür. Onun məzmununa müvafiq olaraq, əhalinin ümumi (region üzrə sayı, 

dinamikası, cins-yaş tərkibi) və xüsusi (təbii və mexaniki hərəkəti) geodemoqrafik 

göstəriciləri fərqləndirilir. 

Müəyyən əmək qabiliyyəti yaşında gözlənilən ömür müddəti əsasında müəyyən 

edilən nəslin əmək potensialı və bütün əhalinin məcmu ömür müddəti əsasında 

təyin olunan ərazinin demoqrafik potensialını xarakterizə edən göstəricilər xüsusi 

qrup kimi fərqləndirilir.  

  

BMT-nin və YUNESKO-DST-nin «Dünya əhalisi – 1995» məruzəsində 

göstərilən əsas region qrupları, regionlar və dünya ölkələri üzrə əsas demoqrafik və 

bəzi sosial və iqtisadi indikatorlara dair məlumatları təhlil edək. Bu göstəricilər 

sonralar BMT-nin İnkişaf Proqramı, YUNESKO və DST – nin məlumatları ilə 

təkmilləşdirilmişdir. 

BMT-nin və YUNESKO-DST-nin məruzəsindəki az-çox sistemli məlumatları 

aşağıdakı göstərici qrupları üzrə qruplaşdırmaq olar:  

Ümumi demoqrafik: 

1. Əhalinin ümumi sayı (milyon nəfər, 1995-ci il) 

2. Əhali proqnozu (milyon nəfər, 2025-ci il) 

3. Şəhərlərin, şəhər əhalisinin payı (%, 1995-ci il) 

4. Əhalinin adambaşına düşən Ümumi Daxili Məhsul (ABŞ dolları ilə, 1992-ci 

il) 

5. Bütövlükdə, uşaq ölümü 

6. Orta ömür uzunluğu (kişilər/qadınlar) 

7. 15-19 yaşlı 1000 qadına görə doğulanların sayı. 

İnkişaf etmiş regionlara Şimali Amerika, Yaponiya, Avropa, Avstraliya-Yeni 

Zelandiya, keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları daxildir. 

Daha az inkişaf etmiş regionlara Afrika, Latın Amerikası, Asiya (Yaponiyadan 

başqa), habelə Melaneziya, Mikroneziya və Polineziya (Okeaniya) ölkələri 

daxildir. Zəif inkişaf etmiş ölkələr qrupu BMT-nin standartlarına uyğun ayırd 

edilmişdir. 
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Demoqrafik hesablamalara görə, bəşəriyyətin oturaq həyat tərzinə keçməyə, 

əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmağa başladığı 9-10 min il bundan əvvəl planet 

əhalisinin sayı 5-10 milyon nəfər təşkil edirdi. Əhali bu saya 600 min il ərzində 

gəlib çatmışdı. Eyni ərazidə ovçuluqdan 20 dəfə səmərəli olan maldarlığın, sonra 

isə maldarlıqdan 20-30 dəfə məhsuldar olan əkinçiliyin meydana gəlməsi 

insanların həyatı üçün yeni imkanlar yaratdı, əhali artımını sürətləndirdi. Neolit 

dövrü ərzində bəşəriyyət 50 milyon nəfərə qədər artdı, yeni eranın əvvəlində isə 

Yer kürəsində artıq 160 milyon nəfərdən çox adam yaşayırdı.  

Planetin əhalisi e.ə. 7000-ci ildən eramızın 1980-ci ilinədək (8980 il ərzində) 

450 dəfə artmışdır. Aşağıdakı müqayisə də çox maraqlıdır: əhalinin sayı 1 

milyarddan 2 milyarda 107 ilə, 2 milyarddan 3 milyarda 32 ilə, 4 milyarda 15 ilə, 5 

milyarda isə 13 ilə çatmışdır.Zəif inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin artım sürəti 

iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərdəkindən 2,5-2,8 dəfə çoxdur və bu fərq 

hər iki tərəfdən artır: zəif inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin artım sürəti yüksəlir, 

inkişaf etmiş ölkələrdə isə aşağı düşməkdə davam edir. Bir sıra ölkələrdə 

(Danimarka, İsveç, Böyük Britaniya, Avstriya, Belçika, AFR, Lüksemburq, 

İsveçrə, Rusiya) əhalinin sayı nəinki artmır, əksinə, mütləq aşağı düşür. Doğuma 

ciddi nəzarət edilən Çində əhali artımı xeyli azalmışdır. Əhalinin ən böyük artım 

sürəti Latın Amerikası, cənubi Asiya və Afrika ölkələrində müşahidə olunur. Latın 

Amerikasında yüksək əhali artımı olan ölkələr materikin mərkəzində yerləşir: 

Meksika, Salvador, Nikaraqua, Honduras, Dominikan Respublikası, Venesuela, 

Qayana, Ekvador, Kolumbiya, Peru, Paraqvay. Braziliyada və Boliviyada əhali 

artımı bir qədər azdır (2,5-2,7%). Asiya ölkələri arasında əhalinin artım sürətinə 

görə Filippin, Tailand, Bruney, Banqladeş, Malayziya, Pakistan fərqlənir; Hindis-

tanda, Nepalda, Birmada, İndoneziyada əhalinin artımı bir qədər aşağıdır. Afrikada 

ən yüksək doğum olan region Qərbi Afrikadan – Qvineyadan Maliyə, oradan da 

Nigerə və Nigeriyaya doğru uzanır. 

 

MÜHAZİRƏ 5. 

Cins-yaş tərkibi 
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Cins-yaş strukturu əhalinin ən mühüm xarakteristikalarındandır. 

Coğrafiyaşünaslar və iqtisadçılar ölkələrin və bölgələrin əhalisinin yaş və cins 

tərkibinin öyrənilməsinə böyük    əhəmiyyət vermişlər. Əhalinin yaş və cins tərkibi 

haqqında məlumatlar əmək ehtiyatlarının, uşaqların, təqaüdçülərin 

hesablanmasında zəruridir. Oğlan uşaqlarının doğum göstəriciləri, bir qayda 

olaraq, qızların doğum səviyyəsini bir qədər üstələyir və ildə 100 qız müqabilində 

104-107 nəfər təşkil edir. Lakin 30 yaşınadək kişi və qadın əhalisinin nisbəti bəra-

bərləşir. Bu, kişi cinsinə mənsub şəxslər arasında ölüm hallarının daha çox olması 

ilə bağlıdır. 40 yaşından etibarən qadın əhalisi sayca kişiləri üstələməyə (istehsalat 

travmaları, alkoqola aludəlik, erkən evlənmə, ağır əmək, lazımınca qidalanmama, 

cəmiyyətdə qeyri-bərabər mövqe ilə bağlı ölüm hallarının çoxalması nəticəsində) 

başlayır.  

Bütün dünyada kişilərin sayı qadınların sayından 20-30 milyon çoxdur. Lakin bu 

ümumi faktın arxasında gizlənən fərqlər olduqca böyükdür.  

Kişilər sayca ən çox cənubi və Şərqi Asiyada üstündürlər (Hindistanda – 24 

milyon, Pakistanda - 4,5 milyon, Çində -31 milyon). Kişilərin sayca üstünlüyü 

cənub-Qərbi Asiyanın bütün ərəb-müsəlman ölkələri üçün səciyyəvidir. Afrika 

ölkələri üçün əhalinin cins-yaş tərkibində ciddi tərəddüdlər səciyyəvi deyil və 

onların böyük əksəriyyətində kişilərlə qadınların sayı təqribən bərabərdir. 

ABŞ-da, ötən əsrin 70-ci illərində isə Kanadada qadınların üstünlüyü nəzərə 

çarpmağa başladı. Bu, xüsusilə ahıl yaşlılara aiddir. Afrikada olduğu kimi, Latın 

Amerikasında da kişilərlə qadınların sayı, təqribən, bərabərdir. Ayrı-ayrı ölkələrdə 

də cinsi strukturda böyük fərqlər yoxdur. Hazırda, demək olar, bütün ölkələrdə 

qadınlar üstünlük təşkil etsələr də, bu üstünlük çox da böyük deyildir.  

Əhalinin yaş üzrə təsnifatı iki əlamətə – bioloji və iqtisadi əlamətlərə görə 

aparılır. Birinci əlamət üzrə əhali istehsaledici yaşa (qadınlar üçün tertil – 15-49 

yaş arasında müəyyən edilir), yeniyetmə (15 yaşadək) və ahıl (50 yaşdan sonra) 

yaşa görə bölünür. İkinci əlamət üzrə əhali əmək qabiliyyətli (Azərbaycanda 

qadınlar üçün 16-dan 57,5 yaşınadək, kişilər üçün 16-dan 62,5 yaşınadək), əmək 
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qabiliyyətini itirmə və əmək qabiliyyətindən sonrakı yaşlara görə bölünür.  

Əmək qabiliyyətli əhalinin başlıca səciyyəsi əhalinin ümumi sayında iqtisadi 

fəal əhalinin – yəni, onun ictimai faydalı əməklə məşğul olan, yaxud fəal iş 

axtaran hissəsinin payı ilə müəyyən edilir. İşləməyə ehtiyaci olanların sayı, adətən, 

bir neçə faizlə ölçülür, əslində isə işsizlik böyükdür (gizli işsizlik). İşsizlik aqrar 

yönlü təsərrüfata malik ölkələrdə daha çoxdur: kənd yerlərində, torpağın qıt olduğu 

məkanlarda tez-tez artıq işçi qüvvəsi yaranır.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi fəal əhalinin xeyli hissəsi xidmət sahəsində 

çalışır. Məsələn, 1990-cı illərin əvvəlində ABŞ-da işləyənlərin cəmi 3%-i kənd və 

meşə təsərrüfatında, 28%-i sənayedə və tikintidə, 69%-i isə qalan sahələrdə məşğul 

idi. Əhalinin yaş strukturu,hər şeydən əvvəl, keçmişdə və hazırda təkrar istehsalın 

xüsusiyyətindən asılıdır. Bu isə iki tip ölkələr – inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 

olan ölkələr arasında bir daha fərq qoymaq imkanı verir. İnkişaf etmiş ölkələrdə 

əhalinin yaş strukturu uşaqların xüsusi çəkisinin aşağı olması (adətən, əhalinin 

beşdə birindən azı), əmək qabiliyyətli əhalinin və orta ömrün uzun olması 

nəticəsində ahıl yaşdakıların çoxluğu (ümumi sayın beşdə biri qədər) ilə 

səciyyələnir. Əhalinin təbii hərəkətinin yüksək olduğu inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə uşaqların payı çox, xüsusilə nəsillərin sürətlə dəyişdiyi və  orta  ömür  

müddətinin  aşağı  olduğu  ölkələrdə  ahıl  yaşlı əhalinin sayı azdır. Məsələn, 

Keniyada uşaqlar əhalinin 51%-ni, əmək qabiliyyətli yaşda olanlar 45%-ni, əmək 

qabiliyyətlilərdən yaşlı olanlar isə 4%-ni təşkil edirlər. Almaniyada bu nisbət, 

müvafiq olaraq, 16%, 64%, 20% təşkil edir. 

Əhalinin cins-yaş tərkibi haqqında əyani təsəvvürü onun qrafik təsviri olan cins-

yaş piramidası verir. Piramidanın cizgiləri əsasında təkrar istehsalın tipi haqqında 

da nəticə çıxarmaq olar. I tip təkrar istehsalda – artım sabit, yaş strukturu dəyişməz 

olduqda fiqur dar uzunsov şəkil alır, əhali azaldıqda, yaş strukturu tənəzzülə 

uğradıqda aşağıya doğru daralır. II tipdə – sadə yaş strukturunda isə piramida 

üçbucaqlı olur. Miqrasiya əhalinin cins strukturuna təsir göstərir. Məsələn, 

Küveytdə kişilərin qadınlardan çoxluğu bununla izah olunur. Şəhər və kənd, 

məskunlaşdırılmaqda olan və məskunlaşdırılmış bölgələrin əhalisinin cins 
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strukturundakı fərqlər də xeyli dərəcədə miqrasiya ilə bağlıdır. 

Ailə tərkibi. Ailə qan qohumluğu, yaxud hüquqi qohumluqla və ümumi büdcə 

ilə bağlı olub, birgə yaşayan şəxslər qrupudur. BMT-nin tövsiyəsinə müvafiq 

hazırlanmış həmin tərif, bu və ya digər variantlarda, dünyanın əksər ölkələrində 

tətbiqolunur                                                                                                         

MÜHAZİRƏ 6.    

Demoqrafiya anlayışı. Demoqrafik siyasət və demoqrafik şərait 

 

 Demoqrafik siyasət əlverişli şəraitdə mövcud meylləri qoruyub saxlamaq, 

vəziyyət əlverişli olmadıqda isə onları dəyişdirmək məqsədilə dövlətin demoqrafik 

proseslərə məqsədyönlü təsir vasitəsidir. XIX əsrdə bu siyasəti stimullaşdırmaq 

cəhdlərinin göstərildiyi ilk ölkə Fransa olmuşdur. Ötən əsrin 90-ci illərində belə 

ölkələrin sayı 130-a (iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bütün ölkələr və inkişaf 

etməkdə olan təqribən 80 ölkə) çatmışdı.  

Məsələn, uşaq doğularkən AFR-də 100 marka, Böyük Britaniyada 25 funt 

sterlinq, Fransada 2600 frank, İspaniyada 3000 peseta məbləğində birdəfəlik 

müavinət verilir. AFR-də hər ilk uşağa görə 50, ikinci uşağa görə 100, üçüncü və 

hər sonrakı uşağa görə 200 marka aylıq müavinət verilir. Fransada bu qəbil aylıq 

müavinətlər iki uşağa görə 500 frankdan altı uşağa görə 3000 franka qədər artır. 

Cənub-Şərqi Asiyada ailənin planlaşdırılması proqramı bütün əhalinin 90%-nin 

yaşadığı ölkələri əhatə edir. Onların arasında Yaponiyada və Çində, habelə 

Hindistanda aparılan ən radikal demoqrafik siyasət nümunəvi sayıla bilər. 

Beləliklə, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində müxtəlif demoqrafik meyllər mövcuddur. 

Onlar doğum göstəricilərinin son dərəcə aşağı, eyni zamanda, çox yüksək olduğu 

ölkələrdə əlverişsiz sayılır. Zəif inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək doğum göstəriciləri 

iqtisadi inkişafı əngəlləyir. Belə ki, sərmayələr bu ölkələrin sosial-iqtisadi 

inkişafına deyil, əhalinin ilbəil artımının ödənilməsinə sərf olunur. Getdikcə daha 

çox dövlət əhali artımına təsir göstərən tədbirlər görürlər. Bir sıra dövlətlər bu 

artımı azaltmaqda, bir qismi isə onu yüksəltməkdə maraqlıdır. Əhali artımının bir 

neçə amilin nəticəsi olmasına baxmayaraq, tədbirlərin əksəriyyəti, müstəsna 
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olaraq, doğuma, yaxud doğumun bu ölkə üçün əlverişli olan optimal xarakterini 

təmin edən amillərə doğru yönəldilmişdir. Əhali siyasəti, bir qayda olaraq, ayrı-

ayrı milli qurumlar, ayrı-ayrı dövlətlər səviyyəsində aparılır. Hərçənd, onun 

tədbirləri bütün dünya və onun hər bir regionu üçün məqbul şəkildə işlənib 

hazırlana bilər. 

Son vaxtlar daha çox dövlət demoqrafik siyasət sahəsində kompleks tədbirlər 

həyata keçirir və doğumun səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, ölümün də səviyyəsini 

azaltmağa çalışırlar.  

Demoqrafik siyasət tədbirləri istər ölkədaxili, istərsə də ölkələr arasında 

miqrasiyaya təsir göstərir. Bir sıra dövlətlər, ilk növbədə, ailənin 

möhkəmlənməsinə yönəldilmiş siyasət yeridirlər. Ancaq belə çoxşaxəli demoqrafik 

siyasətlə bağlı geniş tədbirlər az-az ölkələrdə həyata keçirilir. Onların çoxunda bu 

siyasət doğuma təsir göstərmək üçün nəzərdə tutulur və yəqin ki, bu vəziyyət yaxın 

gələcəkdə də davam edəcəkdir.  

 

Doğumun təbliğinə yönəldilmiş siyasətin xarakterini nəzərdən keçirək. O, 

pronatalik siyasət adlandırılır. Bir çox məlumatlara görə, heç bir Avropa ölkəsi 

(Türkiyədən savayı) öz əhalisinin artım sürətini çox da yüksək saymır. 

Avropada demoqrafik siyasətdə iki istiqamət üstünlük təşkil edir: 

1. Dövlət uşaqların tərbiyəsinin hansısa bir hissəsini öz öhdəsinə götürür. Milli 

gəlirin müəyyən hissəsi ailəyə kömək üçün ayrılır. Bu halda, maliyyə müavinətləri 

pulla, yaxud natural şəkildə olur. Birinciyə ailəni birbaşa dəstəkləmək tədbirləri 

daxildir: sosial sığorta müavinətləri, mükafatlar, uşaqların saxlanmasına 

yönəldilmiş müxtəlif növ güzəştlər. Güzəştlər və əlverişli şərtlərlə kredit almaq 

imkanı formasında olan kömək də buraya daxildir.  

2. Ailəyə və onun vasitəsilə doğuma təsir göstərmək üçün nəzərdə tutulan 

siyasət xüsusilə seçilir. Bu siyasətin tədbirləri heç də həmişə əhali siyasətinin 

tərkib hissəsi olmur. Hər şey dövlətin qarşısına qoyduğu məqsəddən asılıdır. Bəzi 

dövlətlər bu tədbirləri ailəni möhkəmləndirmək, digərləri sosial inkişafı 

gücləndirmək, üçüncülər isə demoqrafik şəraiti yaxşılaşdırmaq məqsədilə həyata 
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keçirirlər. Bu məqsədlə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:  

• analara müavinətlər verilməsi (doğum zamanı birdəfəlik); 

• analara doğumdan sonra verilən məzuniyyət;  

• uşağa baxmaq üçün məzuniyyət; 

• ailə müavinətləri (əmək haqqına əlavələr); vergitutmada güzəştlər; 

• işləyən anaların iş gününün qısaldılması; 

• uşaq müəssisələri şəbəkəsinin formalaşdırılması və onlarda istəyənlərin 

hamısına pulsuz, yaxud güzəştli məktəbəqədər tərbiyə verilməsi; 

• mənzil güzəştləri; 

• sosial xidmətlər; 

• uşaqlar müəyyən yaşa çatana qədər müntəzəm olaraq aylıq məbləğin 

ödənilməsi. 

Çexiyada, Fransada və İsveçdə gəlirləri müəyyən səviyyədən aşağı olan uşaqlı 

ailələrə renta müavinətləri və mənzil haqqında güzəştlər təyin edilmişdir.  

Pronatalitik demoqrafik siyasət öz əksini daha çox iki ölkədə – İsveçdə və 

Fransada tapmışdır.  

Çin dünyanın ən çoxsaylı əhalisi olan ölkəsidir. 1995-ci ildə Tayvan, Honkonq 

və Makao istisna olmaqla (bu ərazilər Çinin materik hissəsinə daxil deyildi) Çinin 

əhalisi 1221,5 milyon nəfər idi. Milyarddan yuxarı adamı yedirtmək vəzifəsi 

qarşıda durur. O, iki yolla həll edilir: əvvəla, sürətli iqtisadi artım yolu, ikinci tərəf-

dən, doğumu sərt məhdudlaşdırma vasitəsi ilə.  

«Bir ailə – bir uşaq» prinsipi tətbiq edilir. Lakin xalq arasında əsrlər boyu təşəkkül 

tapmış stereotip – çoxuşaqlılıq uzun müddət dəbdə idi. Ona görə də bir nəfərdən 

çox uşağı olan ailə cərimə verir, həm də bu cərimənin miqdarı sürətlə artır.  

Çinin kənd təsərrüfatında aparılan islahatlar əhalinin və iqtisadiyyatın inkişafına 

təsir göstərmişdir. 

Doğumda regional fərqlər. Dünya əhalisi təbii artım, yəni doğumun ölümü 

üstələməsi nəticəsində çoxalır. Bu nisbətin dinamikası çoxlu sosial, tibbi və bioloji 

amillərdən asılıdır. Doğumun mümkün səviyyəsi 1000 nəfərə 15-50 nəfər 

civarında qiymətləndirilir. Lakin son 200 ildə o, daim aşağı düşmüşdür. Bu, doğu-
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mun mümkün bioloji səviyyə ilə müqayisədə get-gedə xeyli azalması meylinin 

sabit olduğu iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Bu meyl əvvəllər 

Avropa ölkələrində yayılmışdı. Lakin bir qədər sonra o, iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etmiş bütün dövlətlər üçün səciyyəvi hala çevrildi.  

Asiya ölkələrində doğum prosesləri özünəməxsusluqla səc 

ciyyələnir. Asiya sivilizasiyası çərçivəsində tam demoqrafik dəyişikliklər 

keçirən ölkə Yaponiya olmuşdur. 1980-ci ildə burada doğum əmsalı 13% olmuş, 

hər ailəyə iki uşaqdan az düşmüşdür. Bu cür tendensiya Asiya qitəsinin digər 

ölkələrində – Tayvanda, Çində, Honkonqda (Syanqanda), Sinqapurda, cənubi 

Koreyada da müşahidə edilmişdir.  

Doğum göstəriciləri. Doğum göstəricilərinin təhlilinə keçək.  

Doğumun məcmu əmsalı əhalinin təkrar istehsalını ən dəqiq əks etdirən 

göstəricilərdəndir. Mövcud göstəriciləri çox yüksək hesab etməsək də, - 3,04 

(2002), - Yer əhalisi təkrar istehsal olunmaqdadır. Təkrar istehsal üçün, əhalinin 

yaş strukturundan asılı olaraq, orta hesabla, əmsal 2,1-dən 2,5-dək olmalıdır. 

İnkişaf etmiş regionlar, bütövlükdə, sadə təkrar istehsaldan aşağı həddədirlər – 

1,71. Az inkişaf etmiş ölkələrin göstəriciləri, ümumilikdə, təqribən 2 dəfə 

yüksəkdir – 3,38. Nəzarət olunmayan, yaxud zəif nəzarət edilən ən yüksək doğum 

isə zəif inkişaf etmiş ölkələr qrupundadır – 5,59.  

Dünyanın əsas regionlarını nəzərdən keçirərkən öz qitələrinin «tip»indən 

fərqlənən ölkələri qeyd edək. Ümumi əmsalın 5,58 olduğu Afrikada 3,96 əmsallı 

Şimali Afrika ölkələri diqqəti cəlb edir, məsələn, Əlcəzairdə bu əmsal 3,63-ə, 

Tunisdə isə 2,95-ə bərabərdir.  

Cənubi Afrikada 3,95 əmsalla cənubi Afrika Respublikası fərqlənir. Bütün 

cənubi Afrikanın 47,4 milyon əhalisinin 41,5 milyonu bu ölkənin payına düşür.  

Şərqi Afrikada 2,31 əmsalı ilə kiçik Mavriki adası seçilir.  

Doğumun məhdudlaşdırılması siyasəti cənub-Şərqi Asiyada da öz təsirini 

göstərir (3,16). Burada ən aşağı əmsal Çin Sinqapurunda (1,73), Tailandda (2,1) və 

İndoneziyadadır (2,77).  

Asiyanın qalan regionlarında (Cənub-Mərkəzi və Qərbi Asiya), xüsusilə Qərbi 
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Asiyanın (İsraildən başqa) müsəlman ölkələrində, Əfqanıstanda, İranda, Pakistan-

da, Banqladeşdə doğum çox yüksək olaraq qalır. Karib ölkələrində doğum 

göstəricisi nisbətən böyük olmasa da, hər halda, normaldır - 2,71. Bu göstərici 

Haitidə - 4,69 və Dominikan Respublikasında - 2,04-dən yüksək, Kubada (1,82) isə 

nisbətən aşağıdır.  

Avropada xeyli daxili fərqlər qalmaqdadır: Şimali Avropada əmsal 1,85 olduğu 

halda, cənubi və Qərbi Avropada 1,4-1,5, Şərqi Avropada isə 1,63-dür. Bütün bu 

zona sabit depopulyasiya zonasıdır. Bu fonda İrlandiya (2,10), İsveç (2,10), Norveç 

(1,96), Finlandiya (1,88) kimi ölkələr ən yaxşı vəziyyətdədirlər. Ən aşağı əmsallar 

Şimali Avropa ölkələri arasında Estoniya və Latviyada (1,64), Şərqi Avropada 

Bolqarıstan və Rumıniyada (1,5), Qərbi Avropada Almaniyada (1,30), Cənubi 

Avropada isə İtaliya (1,27) və İspaniyadadır (1,23).  

15-19 yaşlı qadınlarda (1000 nəfərə görə) doğum sayına dair məlumatların 

təhlili də müəyyən qədər əhəmiyyətlidir. Doğumun zəif tənzimləndiyi bir çox 

inkişaf etməmiş ölkələrdə bu yaş qrupunda doğumun sayı 241-dən (Qvineya) 100-

ə qədərdir (Botsvana). Halbuki bu göstərici bütün dünyada 60, inkişaf etmiş 

ölkələrdə isə 32-dir.  

Səhiyyə səviyyəsinin göstəriciləri. Nəhayət, mütəxəssislərin nəzarəti altında 

doğulanların faizinə dair məlumatları da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Çünki onlar 

dünya ölkələri arasındakı böyük sosial bərabərsizliyi əks etdirirlər. Bütün ölkələrə 

dair belə məlumatlar olmadığından onları dünya regionları üzrə yekunlaşdırmaq 

mümkün olmur.  

Dərc olunmuş məlumatlara görə, cəmi altı ölkə – Yaponiya, ABŞ, Bolqarıstan, 

İsveç, Norveç, Belçika 100% sosial xidmətlə təmin olunmuşdur. 30 ölkədə bu, 90-

la 100% arasındadır. Demək olar, bütün inkişaf etmiş ölkələr, habelə İsrail (99%), 

Kuba (99%), Sinqapur (99%), KXDR (99%), Puerto-Riko (99%), Monqolustan 

(99%), BƏƏ (99%), Çili (99%), Trinidad və Tobaqo (98%), Malayziya (98%), Kü-

veyt (97%),Venesuela (97%), Kosta-Rika (97%), Uruqvay (96%), Çin (95%) 

onların arasındadır.  

Tibbi müəssisələrdən kənarda doğulanların 50%-ə qədəri 32 ölkədə dünyaya 
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gəlir. Hindistan (31), Pakistan (35), Nigeriya (35), İndoneziya (40) kimi 

demoqrafiya nəhəngləri onların arasındadır və bu, Yer kürəsindəki ümumi kədərli 

vəziyyəti müəyyənləşdirir.Ölüm və ömrün uzunluğu. Doğum kimi, ölüm də bi-

oloji hadisədir. Doğum kimi, sağlamlığa, ölümə, orta ömür müddətinə də bir çox 

amillər təsir edir, lakin bu amillər arasında, bütövlükdə, sosial-iqtisadi şəraitin 

həlledici təsiri özünü doğum göstəricilərində olduğundan daha güclü şəkildə 

göstərir. Ölüm səviyyəsi, ilk növbədə, rifah halından asılıdır. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə ümumi ölüm göstəricisi hələ XX əsrin 60-cı  illərindən bəşəriyyət 

tarixində ən aşağı səviyyədə sabitləşmişdir. Hazırda iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

bir çox ölkələrdə ümumi ölüm əmsalı (ÜÖƏ) inkişaf etməkdə olan ölkələrdəkindən 

xeyli yüksəkdir. Məsələn, Böyük Britaniyada və Almaniyada bu, Meksika və 

Venesueladakından təqribən iki dəfə yüksəkdir.  

 

Ölüm əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin indikatorudur. Ölümün səbəbləri zamanla 

ölçülür: əgər uzaq keçmişlərdə insanlar daha çox yoluxucu xəstəliklərdən – 

taundan, malyariyadan, çiçəkdən və s. ölürdülərsə, indi ölümün başlıca səbəbləri 

qan dövranı xəstəlikləridir.  

Afrikada uşaq ölümü əmsalı 200%-ə yaxınlaşır, yəni doğulan hər 1000 uşaqdan 

200-ü ölür.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə uşaq ölümü əmsalı 15%, onların üçündə – Finlandiyada, 

İsveçdə və Yaponiyada isə 6-7%-dir. Uşaq ölümünün aşağı göstəricisi yüksək 

həyat şəraitinin, yüksək səmərəli müalicə vasitələrinin və həkim köməyinin 

nəticəsidir.  

Təbii artım və əhalinin ömür müddətinin uzunluğu. İnkişaf etmiş ölkələrin 

mütləq əksəriyyətində təbii artım əmsalı çox aşağıdır. Qərbi Avropada o, orta 

hesabla 3-5%-ə, AFR, Danimarka və Avstriyada isə mənfi durumdadır, yəni ölüm 

doğumu üstələyir. Rusiya dərin demoqrafik böhran keçirir. Burada bir sıra region-

larda bütün 1990-cı illərdə ölüm doğumdan iki dəfə çox olmuşdur. Şərqi 

Avropanın, keçmiş SSRİ-nin, yaxud «sosializm düşərgəsi»nin tərkibinə daxil olan 

digər ölkələrin çoxu da oxşar vəziyyətdədir. Əhalinin mexaniki axını (vətənə 
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qayıdanlar), habelə dövlətin daxilində doğumun nisbətən çoxluğu ilə seçilən 

regionlar olmasaydı, bu ölkələrdə, xüsusilə Rusiyada demoqrafik tənəzzül daha 

dərin ola bilərdi.  

Demoqrafların fikrincə, inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin təkrar istehsalının aşağı 

səviyyədə olması təbii artım səviyyəsinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə 

uyğunluğunda təzahür edən müəyyən qanunauyğunluğu göstərir.Yaşarılıq 

qabiliyyəti əmsalı 5 ballı cədvəllə ölçülür. O, gen fondunun, konkret ölkənin 

nəzərdən keçirildiyi məqamda dövlətin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin 

davam etdiyi şəraitdə millətin fizioloji və intellektual inkişafını qoruyub saxlamaq 

imkanını səciyyələndirir.  

Ömür uzunluğunun göstəriciləri. Ən mühüm demoqrafik göstərici olan orta 

ömür uzunluğuna görə inkişaf etmiş ölkələr xeyli fərqlə liderdirlər (kişilərdə 71,2 

il, qadınlarda 78,6 il). Bütün dünya üçün orta göstərici isə 63,7/67,8 ildir. Qərbi, 

Şimali, hətta cənubi Avropa və Şimali Amerika bu göstəricilərə görə (kişilərdə 73 

ildən yuxarı, qadınlarda 80 il) irəlidədirlər. Lakin dünya regionları arasında ən 

yüksək göstərici Avstraliyada və Yeni Zelandiyadadır (75).Körpə ölümü göstəricisi 

də olduqca diqqətçəkicidir. O, dünya üzrə 1000 nəfər doğulana görə 57 nəfərə 

bərabərdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 9, az inkişaf etmiş ölkələrdə 63, zəif 

inkişaf etmiş ölkələrdə 102-dir.                                                                    

 

Mühazirə 7.DÜNYA ƏHALİSİNİN ETNİK TƏRKİBİ    Bəşəriyyət 

coğrafiyasını əzəli «qeyd» vahidi kimi səciyyələndirərkən elmi cəhətdən daha az 

dəqiq olan «xalq» anlamına uyğun gələn «etnos» anlayışından geniş istifadə olu-

nur. Elm aləminin əksər nümayəndələri bu fikirdədirlər ki, etnoslar sırf sosial 

təbiətə malikdir və ictimai proseslər nəticəsində meydana gəlirlər. Lakin son 

zamanlar etnosların, Yer biosferinin bir hissəsi kimi, bioloji vahid sayılması 

nöqteyi-nəzərinin tərəfdarları durmadan artır. Yeni etnosun bioloji əsasa malik 

mutasiya prosesləri nəticəsində yarandığı iddia olunur. Oricinal etnogenlər nəzəriy-

yəsinin müəllifi L.N.Qumilyovun bir fikrini misal gətirək: «İnsanlar tarixən 

yaranan və yoxa çıxan kollektivlərdə yaşayan orqanizmlərdir. Bu kollektivlər - 
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etnoslar, onların meydana gəlməsindən dağılmasına qədərki proses isə 

etnogenezdir». Etnos doğulur, yetkinləşir, qocalır və ölür. Etnosun meydana 

gəlməsi 1200-1500 il ərzində fəallıq qüvvəsinin tükənməsi, tənəzzülə uğraması 

mərhələlərindən keçir, nəhayət, reliktləşib dağılır. L.N.Qumilyova görə, etnos 

oricinal davranış stereotipinə malik olub, özünü bütün digər kollektivlərə qarşı 

qoyan sabit insan kollektividir.  

Hər bir etnos onun «ekoloji qida»sı olan müəyyən fiziki-coğrafi şəraitdə 

meydana gəlir. Etnosun yeni sistem kimi ilk dəfə təşəkkül tapdığı fiziki-coğrafi 

şəraitin və landşaftın vəhdəti onun vətəninə, inkişaf etdiyi məkana çevrilir.  

Hər bir etnosun öz davranış stereotipi vardır. O, öz təsdiqini həyatın istənilən 

sahəsində - adət və mərasimlərdə, qarşılıqlı münasibətlərdə tapır.  

Dil heç də həmişə etnik əlamət deyil. Məsələn, təkcə ingilislər deyil, şotlandlar 

da, irlandların bir hissəsi də, habelə ABŞ əhalisi, müasir Avstraliya əhalisinin əsas 

hissəsi, kanadalıların əksəriyyəti də ingilis dilində danışır; meksikalılar, perulular, 

argentinalılar ispan dilində danışsalar da ispan deyillər.  

Etnos (yunanca ethnos – qəbilə, xalq sözündən) insanların spesifik bioloji, dil, 

mədəniyyət 

və psixoloji xüsusiyyətləri, habelə özünüdərk şüuru ilə səciyyələnən, tarixən 

təşəkkül tapmış sabit ümumiliyidir. Etnosa mənşə və tarixi keçmişin 

ümumiliyi,ümumi adət-ənənələr, davranış normaları, mərasimlər, xalqların ictimai 

münasibətlərin bütün sahələrində vərdişlərinin və həyat fəaliyyəti vasitələrinin 

nəsildən-nəslə spesifik ötürülmə mexanizminin mövcudluğu xasdır.  

Monosentrik nəzəriyyənin tərəfdarları sualın birinci hissəsi («harada») ilə 

əlaqədar planetin Asiya və Afrika qitələrinin birləşdiyi yeri «ulu vətənimiz» 

adlandırırlar. Digər nöqteyi-nəzər – Polisentrik nəzəriyyə isə insanların 

yaranmasının bir neçə müstəqil arealının mövcud olmasının qəbul edilməsinə 

əsaslanır.  

Yer üzündə insanın yaranmasına dair polisentrik nəzəriyyə onları, yarandıqları 

məkandan asılı olaraq, bioloji növlərə və ya yarımnövlərə bölmək üçün istifadə 

edilmişdir. Bu mürtəce, elmə zidd yanaşma «irqçilik» («rasizm»; fransızca 
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heyvanların və bitkilərin növlərə bölünməsini bildirən race terminindən) adlandı-

rılmışdır. Ali və aşağı irqlərin mövcudluğunun, insanların bir qisminin 

digərlərindən üstünlüyünün qəbul edilməsi milli ədavəti qızışdırmağa 

yönəldilmişdir.  

Yerin etnogenez cəmindən etnosfera mozaikası yaranır. Bu anlayış 

«antroposfera» anlayışına tam uyğun gəlmir. Etnosferanı, müstəsna olaraq, etnos-

lar, antroposferanı isə istənilən insan birləşmələri, sosiumlar təşkil edirlər. Bir 

polietnik dövlətin hüdudunda vahid sosium yarana bilər, lakin bu, heç də vahid 

millətin təşəkkül tapması demək deyil.  

Polietnik ərazidə etnik təmasların dörd variantı mümkündür: yanaşı yaşama, 

assimilyasiya, metisləşmə, qaynayıb-qarışma. Birinci varianta Tver karelləri misal 

ola bilər. Onların ruslarla simbiozu milli ləyaqətlərinə xələl gətirməmiş, eyni 

zamanda, yanaşı yaşamanı şərtləndirmişdir. Bir etnosun digəri tərəfindən 

«udulması» (assimilyasiya) keçmişdə Fransada baş vermiş, bizim dövrümüzdə isə 

İspaniyada başa çatmaqdadır. Metisləşmə Mərkəzi Amerika ölkələri (məsələn, 

Kuba) üçün səciyyəvidir.  

Tarixdə sivilizasiya prosesinin lokal variantlarında (Qədim Şumer, Mayya, 

Roma imperiyası və s.) dəfələrlə meydana gəlmiş etnogenezin dağılması 

dövrlərində etnosun səpələnməsi baş vermişdir. İnsanın təbii şəraitdən asılılığının 

qlobal problemlərin meydana çıxması şəklində böhran variantında təzahür etdiyi 

indiki zamanda bu problemlər xüsusi aktuallıq kəsb edir və sivilizasiyanın 

inkişafında aksentin qismən sosial amillərdən və ziddiyyətlərdən cəmiyyətin ətraf 

mühitlə münasibətləri, etnosun vəziyyətini müəyyənləşdirən biososial mühitə 

keçməsi baş verirBeləliklə, bəşəriyyətin sivilizasiyayaqədərki inkişaf dövrünə 

qəbilə-tayfa təşkilat tipi uyğun gəlir. 

 

Qövmlər (kiçik xalqlar) – kosmogen cəmiyyət (quldarlıq, feodalizm), texnogen 

sivilizasiya (kapitalizm, sosializm) millətləri. Etnik birliklərin inkişafı və qarşılıqlı 

təsiri prosesində həm tamdan ayrılma, qopma, həm də digər etnoslarla birləşmə baş 

vermişdir. Superetnoslar. Müxtəlif etnoslara mənsub olan və vahid dövlətdə 
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yaşayan xalqların (Azərbaycan xalqı, Rusiya xalqı, Hindistan xalqı və s.) 

fövqəletnik birliyinin formalaşması. Superetnos etnoslar sistemi kimi mənəvi, 

yaxud siyasi birlik deyil, təbii ümumilikdir. Qərbi Avropa superetnosunu Rusiya 

superetnosundan gözəgörünməz landşaft sərhədi – yanvar sıfır izoterm ayırır. 

Şərqdə tayqa zonasında yaşayan fin-uqor xalqları (karellər, vepslər, komilər, 

mordvalar, udmurtlar və s.), habelə pravoslav ukraynalılar, çuvaşlar və bir çox 

Sibir xalqları ruslarla birlikdə vahid superetnos təşkil etmişlər. Daha çoxsaylı 

ruslar onu Rusiya superetnosu adlandırmışlar. İki əsas superetnosun – Rusiya və 

Çöl qollarının bir-birini uğurlu şəkildə tamamlaması Moskva dövlətinin 

yaranmasının, sonralar isə Rusiya imperiyası ərazisinin genişləndirilməsinin, eləcə 

də İkinci Dünya müharibəsi illərində SSRİ-nin məğlubedilməzliyinin rəhni 

olmuşdur.  

Komplementarlıq. Müxtəlif superetnosların, etnosların və hətta ayrı-ayrı 

şəxslərin təhtəlşüur, hansısa əvvəlcədən düşünülmiş açıq-aşkar səbəb olmadan 

qarşılıqlı rəğbəti (yaxud xoşlanmaması – mənfi komplementarlıq).  

Etnik sistemin ikinci pilləsini (yuxarıdan) orijinal davranış stereotipi əsasında 

təbii surətdə yaranmış, komplementarlıq duyğularından çıxış edərək, özünü bütün 

digər insan kollektivlərinə qarşı qoyan enerji sistemi kimi fəaliyyət göstərən etnos 

tutur. O, bütün etnik sistemin əsas səviyyəsi, «mehvəri»dir.  

Üçüncü (aşağı) pillədə etnosun tərkibinə daxil olan subetnos durur. Məsələn, 

Azərbaycan etnosunun tərkibinə talışlar, kürdlər, tatlar və digər subetnoslar 

daxildir.  

Meqaetnoslar – etnik cəhətdən yaxın olub, müxtəlif dövlətlərdə yaşayan 

birliklər (ərəb xalqı, Latın Amerikası xalqı və s.). Etnosun mahiyyətinin və onun 

əsas inkişaf meyllərinin başa düşülməsi indi milli siyasətin hazırlanmasının və 

etnik milli münasibətlərin müxtəlif səviyyələrində – ayrı-ayrı dövlətlər 

çərçivəsində, dövlətlərarası və beynəlxalq səviyyələrdə tətbiqinin zəruri 

şərtidir.Etnikos, ilk növbədə, dillə, mədəniyyətlə və milli adla müəyyənləşdirilən, 

yəni məhz etnik xarakterli birlikdir; geniş mənada etnos – «etnomilli orqanizm» isə 

nəinki etnik və ərazi ümumiliyinə malikdir, həm də sosial-iqtisadi bütövlük 
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deməkdir. Məsələn, dünyada, o cümlədən İranda, Türkiyədə, Rusiyada və digər 

ölkələrdə yaşayan bütün azərbaycanlılar etnikos, Azərbaycan Respublikasında 

yaşayan azərbaycanlılar isə etnososial orqanizmdir.  

Hazırda etnik birliyin üç tipi – qəbilə, qövm və millət – ayırd edilir.  

Qəbilə – Homo Sapienslə eyni vaxtda meydana gəlmiş etnik birliyin ilk 

pilləsidir. Onun əsasında qan qohumluğu əlaqələri durur. Sonra onlar ərazi 

əlaqələri ilə əvəz olunur, qəbilə ittifaqları meydana gəlir, onların əsasında qeyri-

sabit etnoslar yaranır. Əvvəllər qəbilə birliyi mərhələsində olmuş evenklər, 

nanaylar, nenlər və bir sıra keçmiş müstəmləkə ölkələrinin əhalisi buna misal ola 

bilər. Məsələn, avropalılar gələnə qədər Avstraliya aborigenləri hər birinin öz dili 

(dialekti) olan 500-ə yaxın qəbilədən ibarət idi, Kalahari səhrasında yaşayan 

buşmenlər arasında 20-dən çox qəbilə vardır, onlar hottentotlarla birlikdə kiçik irq 

təşkil edirlər. Bütün bu etnoslar etnogenezin müxtəlif mərhələlərindədirlər.  

Qövm - etnos tipi, ibtidai icma quruluşunun dağılması və onun quldarlıqla 

(məsələn, Qədim Misirdə və Romada), yaxud ibtidai icma quruluşunun 

feodalizmlə (tarixi inkişafda quldarlıq mərhələsini keçməyən ölkələrdə, məsələn, 

Qədim Rus Dövlətində) əvəz olunması əsasında yaranmış etnososial birlik. 

Qövmlər, formal olaraq, qəbilə-tayfa birliyi ilə eyni, lakin keyfiyyətcə yeni sosial 

məzmunlu əlamətlərlə səciyyələnirlər. Bu, bir tərəfdən, əvvəlki insan birliyi tipi ilə 

tarixi varisliyindən, digər tərəfdən isə, onların müvafiq ictimai-iqtisadi formasiya 

və sivilizasiya prosesi ilə müəyyən edilən spesifik məzmunundan xəbər verir. 

Millət – industrial sivilizasiya səviyyəsində (kapitalizm və sosializm ictimai-

iqtisadi formasiyaları) etnik ümumilik tipi. İnsanları ərazi vəhdəti, dil ümumiliyi, 

xalqın iqtisadi, sosial-siyasi və mənəvi həyat birliyi, onun mədəni və psixoloji 

xüsusiyyətləri əsasında birləşdirən sabit sosial-tarixi birlik həm sosial-etnik 

əlamətləri (dil, xalqların mədəniyyət və psixologiya xüsusiyyətləri, adət və 

ənənələri, spesifik həyat tərzi və təbii şəraitdən asılı olaraq, təsərrüfat fəaliyyəti 

əlamətləri, əhalinin demoqrafik tərkibi və s.), həm də onları formalaşdıran ictimai 

sistemin sosial təbiətini əks etdirən sosial-iqtisadi və mənəvi-siyasi amilləri (iqti-

sadi həyat ümumiliyi, siyasi idarəetmə, mənəvi təsisatlar və s.) əhatə edir.  
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Əhalinin etnik (milli) tərkibinin xarakterinə uyğun olaraq, 5 dövlət tipini ayırd 

etmək mümkündür: 

1)  təkmillətli dövlətlər; 

2)  bir millətin kəskin surətdə üstün, lakin az və ya çox sayda milli azlıqların 

mövcud olduğu dövlətlər; 

3)  iki millətli dövlətlər; 

4)  daha mürəkkəb milli tərkibli, lakin etnik cəhətdən nisbətən yekcins dövlətlər; 

5)  etnik cəhətdən mürəkkəb və müxtəlif tərkibə malik çoxmillətli dövlətlər.  

Konsolidasiya. Bir neçə qohum etnik birliklərin milli əlamətlərin qarışması 

əsasında qaynayıb-qarışması. Məsələn, konsolidasiya prosesində Altay-Sayan 

yaylasının 20-dək kiçik xalqı birləşərək, iki iri xalqı – altaylıları və xakasları əmələ 

gətirmişlər. 

Assimilyasiya – etnosların, yaxud ayrı-ayrı insanların başqa etnoslarla 

uzunmüddətli ünsiyyəti nəticəsində doğma dillərini və milli özünüdərkini itirməsi, 

yəni etnik qrupların çoxmillətli mühitdə əriməsi. Assimilyasiya zorakı və qeyri-

ixtiyari olur. İnqilabaqədərki Rusiya buna misal ola bilər. Çarizm başqa xalqları 

zorla ruslaşdırırdı. Bu, rus dilinin, rus yazısının, pravoslavlığın zorla qəbul 

etdirilməsində təzahür edirdi. Sovet dövründə isə guya, əksinə, obyektiv, könüllü 

proses gedirdi, azsaylı xalqların rus dilini bilməsi onların dünya mədəniyyəti 

xəzinəsi ilə tanış olmalarını təmin edirdi. Hətta yeni vahid birliyin – sovet xalqının 

yarandığı da elan olunmuşdu.  

 

Muhazirə 8. 

Xalqların təsnifatı 

 

Xalqların ayırd edilməsi onların öyrənilməsinin ancaq ilkin mərhələsidir. 

Xalqların təsnifatı da çox mühüm məsələdir. Bu, Yer kürəsinin müxtəlif bölgələri 

etnoslarının bir-birinə yaxınlıq dərəcəsi barədə təsəvvür yaratmalıdır.  

Elmdə xalqların dil yaxınlığı prinsipi əsasında təsnif olunması daha geniş 

yayılmışdır. Belə ki, dillərin yaxınlığı xalqların ya genetik qohumluğundan, ya da 
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onların uzunmüddətli mədəni əlaqələrindən xəbər verir. Buna görə də linqvistik 

qruplaşdırma, eyni zamanda, həm də etnik təsnifatdır. Doğrudur, təkcə dil xalqlar 

arasında qəti sərhəd qoymağa heç də həmişə imkan vermir. Belə hallarda digər 

etnik göstəricilərə müraciət etmək lazım gəlir. Lakin bu cür kənaraçıxma hər hansı 

digər təsnifat sistemində də labüd olardı. Onlar, etnik təsnifatda aparıci meyar 

kimi, dil prinsipindən imtina etməyə əsas vermir. Bu təsnifat sistemi elmdə 

etnolinqvistik sistem adlandırılır.  

Dil ailələrinin formalaşması prosesi bəşəriyyətin Yer kürəsinə yayılması ilə sıx 

bağlı olmuşdur. Ən yaxın dillərə, adətən, mənşə ümumiliyi ilə, yaxud eyni 

regionda uzunmüddətli birgəyaşayışla bağlı olan qonşu xalqlarda rast gəlinir. 

Bəzən bir-birindən uzaqda yaşayan etnosların da dilləri oxşardır (məsələn, 

yavalılarla malaqasilərin, macarlarla mansilərin, yakutlarla azərbaycanlıların 

dilləri).  

Ayrı-ayrı xalqların sayca qeyri-bərabər artımı nəticəsində dünyanın ümumi 

əhalisi arasında müxtəlif dil ailələrinin xüsusi çəkisində xeyli dəyişiklik baş 

vermişdir. 1961-1983-cü illərdə dünya əhalisində aşağıdakı dil ailələrinə mənsub 

olan xalqların sayı daha çox artmışdır: Niger-kordofan (4,4%-dən 6,1%-dək), Afra-

siya, yaxud sami-hami (4,2%-dən 5,1%-dək) və Avstroneziya (4,4%-dən 4,9%-

dək). Eyni zamanda, dünya xalqları arasında Hind-Avropa və Ural dillərinə 

mənsub olanların, habelə yaponların sayı bir qədər azalmışdır. Milliyyət – insanın 

biososial identikliyinin müəyyən növü kimi etnosa, yaxud etnik qrupa mənsubluğu. 

Milliyyət «millət» sözü ilə eyni kökdən olsa da, onun çərçivə və sərhədləri ilə üst-

üstə düşmür, çünki milli ümumiliyi, əksər hallarda, müxtəlif millətlərə mənsub 

insanlar yaradırlar, eyni milliyyətdən olanlar isə müxtəlif millətləri təşkil edə 

bilərlər.  

Çoxmillətli ölkə olaraq, Azərbayccanda onlarla təşəkkül tapmış millət vardır. 

Onun tərkibində azərbaycanlılardan (əhalinin təqribən 90,6%-i) əlavə, ləzgilər 

(2,2%), ruslar (1,8%), talışlar (1,0%), avarlar (0,6%), türklər (0,5%), tatarlar 

(0,4%), gürcülər (0,2%), kürdlər (0,2%) və s. vardır.  

Qərb metodologiyasında milliyyət dövlət ümumiliyinə mənsubiyyət kimi 
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qiymətləndirilir. Bunun Azərbaycan şəraitinə tətbiqi istər elmi ictimaiyyət, istərsə 

də ölkədə yaşayan çoxsaylı xalqlar tərəfindən pislənilir, çünki bu cür nəzəriyyə və 

praktika onların milli mənafelərinə ziddir.  

Müasir Azərbaycan 80-dən artıq bərabərhüquqlu millət və xalqın, o cümlədən 

sayı 100 mindən çox olan 4 xalqın nümayəndələrinin yaşadığı çoxmillətli 

dövlətdir. 

Qonşu xalqlar, adətən, məişət və mədəniyyətcə bir-birinə yaxın olurlar. Qonşuluq 

nə qədər uzunmüddətlidirsə, mənşədən asılı olmayaraq, onların məişət və 

mədəniyyətlərindəki ümumi cəhətlər də bir o qədər çox olur. Azərbaycanda 

yaşayan xalqlar mənşə və dil cəhətdən bir-birindən fərqlənsələr də,  

Etnosların say, dil və ərazi-coğrafi əlamətlərinə görə qruplaşdırılması əhali 

coğrafiyası üçün daha əhəmiyyətlidir. Xalqların sayına görə qruplaşdırılması 

prinsipinin ciddi elmi əsası yoxdur. Müxtəlif müəlliflər qruplaşmalar arasındakı 

say intervalını, adətən, ixtiyari olaraq müəyyən edirlər.  

Ayrı-ayrı dillərdə danışanların sayı bu dilləri doğma dil bilən xalqların sayı ilə 

üst-üstə düşmür. Bu, xüsusilə millətlərarası ünsiyyət vasitəsi sayılan dillərə aiddir. 

Ən geniş yayılmış dünya dillərinə (danışanların təqribi sayı milyon nəfərlə) Çin 

(1000), ingilis (400), hindi və ona yaxın urdu (300), ispan (280), rus (220), benqal, 

İndoneziya və ərəb (hər biri 160), portuqal (140), yapon (120), alman (100), fransız 

(95) dilləri daxildir. Bütün bəşəriyyətin təqribən 2/3-si yuxarıda göstərilən 12 dildə 

danışır. Onların 6-sı (ingilis, fransız, rus, ispan, ərəb və Çin dilləri) BMT-nin rəsmi 

və işlək dilləridir. 

Dilə görə təsnifat linqvistik təsnifat adlandırılır. Lakin vahid dil təsnifatı prinsipi 

olmadığından, dünya dillərinin bir çoxu hələ kifayət qədər öyrənilmədiyindən, 

dilin genealogiyasının (yəni, onun mənşəyi, ulu dil ümumiliyi) lüğət tərkibinin və 

qrammatik quruluşunun müqayisəsi ilə müəyyənləşdirildiyi nəzərə alınaraq, təklif 

olunan variantlardan hələlik heç biri hamılıqla qəbul edilmir. Məsələn, Qədim 

Romanın latın dili roman dilləri qrupunun – ispan, rumın, fransız, italyan, portuqal, 

moldav dillərinin əsasını təşkil etmişdir. Bu, Roma imperiyası hakimiyyətinin 

məhz həmin ərazilərə şamil olması ilə bağlıdır. Bu dil qrupunun adı da vaxtilə 
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Latsiyanı (indiki Mərkəzi İtaliyanın Latsio vilayəti) məskunlaşmış latın tayfasının 

adındandır.  

Azərbaycan, türkmən və türk dillərində çoxlu təkhecalı sözlərin olması bu 

xalqların bir-birini asanlıqla başa düşməsinə imkan verir. Beləliklə, etnosların 

müstəqilləşməsi nisbətən yaxın keçmişdə baş vermişdir. Azərbaycan, qazax, 

özbək, qırğız, tatar dilləri arasında da oxşarlıq vardır. Lakin bu oxşarlıq xeyli azdır 

və deməli, onların qohumluğu da uzaqdır.  

Müxtəlif xalqların eyni dil ailəsinə, hətta qrupuna mənsubluğu onların bütün 

milli əlamətlərinin oxşarlığı demək deyildir. Məsələn, mənşəcə uzaq olan və 

hazırda yaxın olmayan ərazilərdə yaşayan xalqlar – macarlar, estonlar, udmurtlar, 

mansilər, xantılar qohum dillərdə danışırlar. Görünür ki, bu xalqların əcdadları 

qonşu ərazilərdə yaşamış, sıx əlaqə saxlamış və bunun nəticəsində dil ümumiliyi 

əlamətləri meydana gəlmişdir.  

Dünyada bir neçə min xalq yaşayır. Onlar sayca, ictimai inkişaf səviyyəsi, dil və 

mədəniyyətcə, irqi görkəminə görə bir-birindən fərqlənirlər.  

Dil ailələri arasında ən böyüyü Yer kürəsi əhalisinin 45%-ni birləşdirən Hind-

Avropa ailəsidir. Bu ailəyə mənsub xalqlar, əsasən, Avropa, Rusiyada və cənubi 

Asiyada yaşayır. Onlar hazırda Amerikada və Avstraliyada da üstünlük təşkil 

edirlər. Kartvel ailəsi kiçikdir (dünya əhalisinin 0,1%-i). Ona cənubi Qafqazda 

yaşayan gürcülər və onlara yaxın etnik ümumiliklər aiddir. Ural (Ural-yukagir) 

ailəsi xalqları (dünya əhalisinin 0,5%-i) Ural arxasında, Sibirin uzaq şimalında, 

Volqaboyunda, Rusiyanın Avropa hissəsinin şimalında Baltikyanı dövlətlərdə, 

Finlandiyada, Skandinaviyanın şimalında, Macarıstanda yaşayırlar. Dravid ailəsi 

(dünya əhalisinin 4%-i), əsasən, cənubi Asiyada cəmləşmişdir.  

Avrasiya ailəsi xalqları (dünya əhalisinin 5%-i) Cənub-Qərbi Asiyada və Şimali 

Afrikada məskunlaşmışlar. Afrasiya ailəsi sami, bərbər, kuşit və Çad qruplarını 

əhatə edir.  

Şimali Qafqaz ailəsi sayca nisbətən kiçikdir (dünya əhalisinin 0,1%-i). Ona iki 

qrup – abxaz-adıq və nax-Dağıstan qrupları daxildir.  

Çin-Tibet ailəsi (dünya əhalisinin 23%-i) sayca ancaq Hind-Avropa ailəsindən 
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geri qalır (dünyanın ən çoxsaylı xalqı olan çinlilər onun tərkibinə daxildir). 

Avstroneziya ailəsi (dünya əhalisinin 5%-i) Madaqaskardan Havay adalarına və 

Sakit okeandakı Pasxi adasınadək geniş ərazidə yaşayan xalqları birləşdirir. 

Paratay ailəsi (dünya əhalisinin 1,5%-i) cənub-Şərqi Asiya ölkələrində və Çinin 

qonşu bölgələrində cəmləşmişdir. O, heç də həmişə müstəqil bölmə kimi ayırd 

edilmir. Bəzi alimlər onu Çin-Tibet ailəsinin bir qrupu hesab edir, digərləri isə 

paratay və Avstroneziya ailələrini birləşdirirlər.  

Avstraliya ailəsi, adından göründüyü kimi, Avstraliyada toplanmışdır. O, qitənin 

çox azsaylı aborigen xalqlarını birləşdirir.  

Andaman ailəsi Andaman adalarının (Onge və s.) bir neçə olduqca azsaylı 

etnoslarından ibarətdir. 

Böyük Səhradan cənubdakı Afrika xalqları üç ailə yaradırlar: Niger-kordofan 

(dünya əhalisinin cəmi 6%-i), Nil-Böyük Səhra (0,6%) və koy-san ailələri.  

Dünya əhalisinin 1/5-dən çoxunu çinlilər təşkil edir. Onlar birmalıların da daxil 

olduğu Çin-Tibet ailəsi xalqlarının özəyini yaradırlar; adətən, vyetnamlıları, 

nevarları və şerpləri (Nepal xalqları), habelə Çin ərazisində yaşayan və çinlilərlə 

qohum olan bir sıra xalqları da buraya aid edirlər.  

Çuvaşlar öz respublikalarının əhalisinin böyük hissəsini (75%) təşkil edir, 

onların təqribən yarısı isə kənarda yaşayır. Miqrasiya proseslərində fəal iştirak 

edən çuvaşlar daha çox Volqaboyunda məskunlaşırlar.  

Türk qrupu Sibirdə və Uzaq Şərqdə yakutlarla, tuvalarla, altaylılarla, xakaslarla, 

şorlarla təmsil olunaraq, Rusiya Federasiyasının tərkibində muxtar respublikalar 

təşkil edirlər.  

Türkdilli balkarlar, qaraçaylılar, qumuqlar və noğaylar Qafqazın digər xalqları 

ilə sıx ünsiyyətdə yaşayırlar.  

Milli özünüdərk bir çox hallarda milli üstünlük və milli müstəsnalıq – 

millətçilik, şovinizm kimi eybəcər şəkillər alır. Şovinizm – millətçilik təzahürlərinin 

ifrat forması, bir etnos nümayəndələrinin digərləri tərəfindən əzilməsinə 

yönəldilmiş ideologiya və siyasətdir. «Şovinizm» termini bir millətin digər 

millətdən hərbi üstünlüyü ideyasını irəli sürmüş Napaleon qoşunlarının əsgəri fran-
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sız N.Şovenin adından götürülmüşdür.  

Mühazirə 9. 

DİNLƏRİN COĞRAFİYASI  

 

  

 

Din – mədəniyyət formalarından biri olub, fövqəl qüvvələrə sitayişə əsaslanan 

dünyagörüşü, habelə mənəvi-əxlaqi normaların müqəddəsləşdirilməsidir.  

«Din» sözünə adi danışıqda, elmi mətnlərdə, publisistikada, bədii ədəbiyyatda 

tez-tez rast gəlinir. Bu, hər şeydən əvvəl, allaha etiqada əsaslanan 

dünyabaxışlarının məcmusudur.  

Bəşəriyyət qədim zamanlardan bəri din fenomenini, onun təbiətini, əhəmiyyətini 

və mahiyyətini dərk etməyə çalışır.  

Din siyasətdir. Səlibçilər özlərinin istilaçılıq yürüşlərini allahın adı ilə həyata 

keçirmişlər. Şərq ölkələrində dini qruplaşmalar arasındakı mübarizə dəfələrlə qanlı 

müharibələrə səbəb olmuşdur.  

Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə, mədəniyyət və təhsilin inkişafına 

baxmayaraq, bu gün din cəmiyyətdə və məişətdə çox böyük rol oynamaqdadır. Bu, 

kilsənin, xüsusilə katolik kilsəsinin iri bankir, torpaq sahibi kimi çıxış etdiyi, 

siyasətə, tərbiyəyə, məktəb təhsilinə, həyatın bir çox digər sahələrinə təsir 

göstərdiyi iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş Qərb ölkələrinə aiddir. Bu, MDB 

ölkələrinə də aiddir. Ümumi mədəniyyət və təhsil səviyyəsinin, adətən, aşağı 

olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə dinin təsiri daha çoxdur. Ona görədə müasir 

dövrün bir çox proses və hadisələrini başa düşmək üçün əhalinin dini tərkibi ilə 

tanışlıq zəruridir.  

Şimali Afrikada, Böyük Səhradan cənubdakı bəzi ölkələrdə, Somalidə və 

Efiopiyanın bir hissəsində sünni məzhəbli islam dini hakimdir. CAR-ın ağ əhalisi 

arasında protestantlıq, Efiopiyada xristianlıq üstünlük təşkil edir. Bütün qalan 

ölkələrdə həm xristianlıq (katolisizm və protestantlıq), həm də ənənəvi yerli etiqad-

larla təmsil olunurlar.  
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Şimali Amerikada xristianlığın iki forması hakimdir. Məsələn, ABŞ-da 140 

milyon möminin 72 milyonu protestant, 52 milyonu isə katolikdir. Kanadada 

katoliklər protestantlardan çoxdur. Katolisizm Latın Amerikasında da üstündür, 

ona görə də dünya katoliklərinin yarıdan çoxu Amerikada yaşayır.  

Avstraliyada dindarlar arasında katoliklərdən təqribən iki dəfə çox olan 

protestantlar üstünlük təşkil edirlər.  

Gürcüstanda dünyada analoqu olmayan siyasi partiya – «Xristian-müsəlman 

ittifaqı» qeydiyyata alınmışdır. Əhalinin dini tərkibinin qeydiyyatı vacibdir, belə 

ki, bir çox ölkələrdə din və dini əqidə siyasi və iqtisadi həyata, insanların 

məişətinə, adətlərinə və mədəniyyətinə, demoqrafik və etnik proseslərə böyük təsir 

göstərir. Məsələn, katolik kilsəsinin (onun mərkəzi Vatikandır) əlində böyük 

kapital, iri torpaq mülkləri, digər müxtəlif əmlak cəmləşmişdir. O, geniş dünyəvi 

katolik təşkilatlarından, kütləvi informasiya vasitələri şəbəkəsindən, katolik 

partiyaları və həmkarlar ittifaqlarından, qadın, tələbə və idman ittifaqlarından 

istifadə yolu ilə siyasi həyatda fəal iştirak edir. Bəzi ölkələrdə katolik və müsəlman 

partiyaları hakimiyyətdədir. Katolisizm, islam və buddizm doğumun süni surətdə 

məhdudlaşdırılmasının əleyhinə çıxaraq, onun səviyyəsinə təsir göstərirlər. Bu 

dinlərin xüsusilə böyük təsirə malik olduğu ölkə və bölgələr (Avropada Polşa və 

İrlandiya, Almaniyada Bavariya, Belçikada Flandriya, MDB-də Orta Asiya 

respublikaları və Azərbaycan), adətən, yüksək əhali artımı ilə seçilir. İslam 

ehkamları qadının cəmiyyətdə və ailədə qeyri-bərabərliyini təsbit edir.  

 

Mühazirə 10.Dünya, məhəlli və qəbilə dini 

Yerin müasir əhalisinin dini tərkibini ancaq təqribi surətdə müəyyənləşdirmək 

mümkündür. Çünki dünyanın heç də bütün ölkələrində dindarların statistik qeydi 

aparılmır, dini təşkilatların statistikası çox vaxt tendensiyalı olur, öz dindarlarının 

faktik sayı şişirdilir. Qeyd edilməlidir ki, təhsil və mədəniyyət səviyyəsi yüksək 

olanlarda, kənd yerlərinə nisbətən şəhərlərdə və kişilər arasında ateistlərin sayı 

daha çoxdur.  

Dinlər qəbilə-tayfa (bütpərəst), məhəlli (milli), dünya dinlərinə bölünür. Yer 
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üzərində geniş yayılmış dünyəvi dinlər – buddizm, xristianlıq və islam dinidir  

Qəbilə-tayfa dinləri – sosial-iqtisadi cəhətdən geri qalmış xalqların, qəbilələrin 

ilkin dini etiqad formalarıdır.  

Fetişizm – insanın təxəyyülünü heyrətləndirən hər hansı cansız əşyaların, daş, 

ağac parçası, yaxud heyvan bədəninin bir hissəsi, fövqəltəbii qüvvəsinə inamdır. O 

cümlədən fiqurcuqlara, bütlərə və s. inamdır. Ona sitayiş, minnətdarlıq etmək, 

bəzən isə cəzalandırmaq da olar. Fetişizmin digər etiqad formaları, ilk növbədə, 

totemizmlə çulğalaşır. Totemizm (Şimali Amerika hindularının dilində «ot-otem» 

«onun nəsli» deməkdir) insan qrupu (adətən, qəbilə) ilə mifik əcdadların totemi 

(daha çox, hansısa heyvan, yaxud bitki) arasında qohumluq haqqında dini 

təsəvvürlər sistemidir.Totemizm – qəbilənin bu və ya digər heyvandan, yaxud bit-

kidən törədiyinə inam və bu heyvana (bitkiyə) sitayişdir. Məsələn, Avstraliyada bu, 

kenquru, emu dəvəquşusu, opossumdur. Onları öldürmək və yemək olmaz. 

Totemizm, insanlar arasında qan qohumluğu əlaqələrinin ən vacib sayıldığı, erkən 

qəbilə cəmiyyətinin dinidir. İnsan bu cür əlaqələri ətraf mühitdə görür və qo-

humluq münasibətini bütün təbiətə şamil edirdi. Ovçunun və yığıcının həyatının 

əsasını təşkil edən heyvanlar və bitkilər onun dini duyğularının predmetinə çevrilir. 

Xalqların əksəriyyəti tarixi inkişaf prosesində totem təsəvvürlərini itirmişlər. Lakin 

bəzi yerlərdə, məsələn, Avstraliya aborigenlərində, totemizm qeyri-adi yaşarlıq 

nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, Avstraliyanı, klassik totemizm ölkəsi adlandırırlar.  

Totemizm vaxtilə Hindistanda geniş yayılmışdı. Dağlıq və meşəlik yerlərdə 

yaşayan və hinduizmlə təmasda olmayan hind qəbilələrində bitki və heyvan adları 

daşıyan tayfalara bölünmə indiyədək qalmaqdadır.  

Əcdadlara, yaxud ölülərə sitayiş – nə vaxtsa yaşamış əcdadların, yaxud 

qohumların mövcud olmaqda davam etdiklərinə və yaşayanların taleyinə xeyir və 

ya zərər yetirə bilmələrinə inamdır. Ən aydın ifadə olunmuş animist ayinlərdən biri 

dünyanın bir çox xalqlarında bugünədək qorunub saxlanmış əcdadlara sitayiş, 

ölmüş qohumların ruhuna ehtiramdır.  

Şamanizm – ayrı-ayrı adamların vəcd halına gələrək, ruhlarla ünsiyyətə girmək 

və onların gücündən müalicə və praktik məqsədlər üçün istifadə etmək bacarığına 
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inamdır. Şamanizm bəşəriyyətin dini etiqadlarının inkişafında xüsusi mərhələ olub, 

ovçuluğun, balıqçılığın, yığıcilığın əsas həyati vasitələr olduğu vaxtlarda 

yaranmışdır.  

Şamanın türkcə adı «qam»dan şamanın ruhlarla və allahlarla söhbətləşməsi ayini 

mənasına gələn «qamlama» sözü yaranmışdır.  

Bir sıra digər inamlar – bütün təbiət hadisələrini şəxsləndirən animizm (lat. 

animus – ruh sözündən), allahı təbiətdə təcəssüm etməkdə görən panteizm, tabu 

sistemi, magiya və s. mövcuddur.  

İudaizm bu günədək gəlib çıxmış ən erkən dini etiqadlardan sayılır. O, müasir 

İsrail dövlətinin ərazisində formalaşmış, sonralar monoteizmə keçən çoxallahlı din 

kimi yaranmışdır. İudaizm üçün vahid allaha inamdan əlavə, ruhun ölməzliyinə, o 

dünyada əcr veriləcəyinə, axirətə, qiyamət gününə, cənnətə, cəhənnəmə, 

yəhudilərin Allah tərəfindən seçildiyinə inam da səciyyəvidir. Sikhizm – 

hinduizmdə təriqət olmuşdur. XVI-XVIII əsrlərdə müstəqil dinə çevrilərək, başlıca 

olaraq, Hindistanın Pəncab ştatında yayılmışdır. Dinin əsasını təkallahlılıq, 

kastaların inkar edilməsi, sikhlərin Allah qarşısında bərabərliyi təşkil edir.  

Konfusiçilik və daosizm – müasir Çinin ərazisində yaranmış fəlsəfi-dini 

sistemlər, Çin dinləri. Konfusiçiliyin banisi olan Konfusi (e.ə.VI-V əsrlər) 

hökmdarların hakimiyyətini göylərin hədiyyəsi hesab edir və buna görə də onları 

müqəddəs sayır, insanların «yüksək» və «aşağı» silklərə bölünməsini qanuni hesab 

edirdi. Konfusiçiliyin etik normalarına mənəvi təkmilləşmə tələbləri və etiket 

qaydalarına (yuxarıdakına sözsüz tabe olmaq və itaət göstərmək) mütləq əməl 

edilməsi daxil idi. Eramızın II əsrindən 1911-1913-cü illər Sanxay inqilabına qədər 

konfusiçilik rəsmi dövlət ideologiyası statusuna malik idi.  

Sintoizm – fəlsəfi-dini sistem kimi Yaponiyada təşəkkül tapmışdır. O, təbiət 

allahlarına və əcdadlara səcdə əsasında yaranmışdır. Baş allahları Günəş ilahəsi 

Amaterasu və onun nəslindən olan Drimmudur. Sintoizm təqribən bir əsr ərzində 

(1848-1945-ci illər) bu ölkənin dövlət dini olmuşdur. Sintoistlər hazırkı yapon 

imperatorları (1989-cu ildən Akihito) sülaləsinin şəcərəsini Amaterasu ilə 

bağlayırlar.  
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Hinduizm – eramızdan əvvəl birinci minilliyin ikinci yarısında cənubi Asiyada 

meydana gələrək, Hindistanın kasta sistemini qanuniləşdirən brahmanizmdən 

törəmişdir. Hindistan, Nepal, Şri-Lanka və Banqladeş əhalisinin xeyli hissəsi hin-

duistdir. Onlar hər bir kasta üçün, peşə və ünsiyyət dairəsi daxil olmaqla, müəyyən 

olunmuş həyat tərzinə ciddi şəkildə əməl etməlidirlər.  

Təkallahlığa (monoteizm) söykənən yalnız üç məhəlli din beynəlxalq xarakter 

kəsb edərək, dünya dinlərinə çevrilmişlər.  

Buddizm dünya dinlərinin ən qədimi sayılır. O, brahmanizmin təsbit etdiyi 

kasta quruluşuna müxalifət kimi, e.ə. VI əsrdə yaranmışdır. Əgər xristianlar 

insanın bir dəfə ölüb, sonradan allah dərgahı qarşısında dayanacağına inanırlarsa, 

buddistlər (eləcə də hinduistlər) hər bir ruhun uzun zəncirvarı yenidən doğul-

masından danışırlar. Hinduizmin bir sıra ehkamlarını götürən buddizm kasta 

sistemini rədd etmişdir.  

Buddizmdə iki əsas cərəyan vardır. Hinayana («dar yol» deməkdir) tərəfdarları 

Buddanı real tarixi şəxsiyyət sayır, erkən buddizmin prinsiplərinə ciddi riayət edir, 

yəni kim nicat istəyirsə, dünyəvi həyatdan əl çəkməlidir. Mahayana («geniş yol») 

tərəfdarları isə Buddanı ilahiləşdirir və belə hesab edirlər ki, buddizmin daha 

sonrakı forması olan lamaizmə görə, nicat üçün rahiblik heç də vacib deyil. Əfsun-

ovsunlara xüsusi önəm verilir. Onların fikrincə, bunların köməyi ilə nirvana (nicat) 

halına – ülvi səadətə çatmaq, həyat qayğılarından azad olmaq mümkündür. Hind-

Çin yarımadası və Şri-Lanka əhalisinin əksər hissəsi buddizmə etiqad bəsləyir. 

Lamaizm Monqolustan əhalisi arasında, Şərqi Buryatiyada, kalmıklar və 

tuvalılarda yayılmışdır.  

Əksər məlumatlara görə, buddistlərin ümumi sayı 400 milyon nəfərdir. 

Buddistlərin sayı daim artır. İlk öncə, son illərdə Qərbdə buddizmə maraq 

artmaqdadır. Xristianlıq – eramızın birinci minilliyinin əvvəlində Roma impe-

riyasının şərqində, müasir İsrail dövlətinin ərazisində yəhudi müstəsnalığına etiraz 

kimi meydana gəlmişdir. Xristianlıq Allahın üç – ata, oğul və müqəddəs ruh – 

sifətdə mövcud olmasıdır. Oğul-allah insanların günahını yumaq və Yer üzündə 

«ilahi hökmranlığı» bərqərar etməkdən ötrü, yenidən zühur etmək üçün əzablı 
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ölümü qəbul etmişdir. Xristianların müqəddəs kitabı – Bibliya Əhdi-Ətiqdən və 

Əhdi-Cədiddən ibarətdir. Əsas etik prinsipləri – dözüm və mərhəmətdir. 1054-cü 

ildə Roma (qərb) və Konstantinopol (şərq) qolları arasında tam ayrılma 

nəticəsində, xristianlığın katolisizmə və pravoslavlığa parçalanması baş verdi.  

İisus Xristi (İsanı) oğul-allah deyil, allah hesab edən monofist kilsəsi 

Efiopiyadakı Misir qibtiləri arasında və Ermənistanda yayılmışdır.  

Katolisizm. Statistik məlumatlara görə, dünyada 600 milyondan 850 

milyonadək katolik vardır ki, bu da planet əhalisinin təqribən 15%-dir. Latın 

Amerikasında əhalinin 90%-i, Avropada 40%-ə yaxını, Şimali Amerikada 25% -i, 

Afrikada 13%-i, Asiyada isə cəmi 2,5%-ə qədəri (onların da üçdə ikisi Filippində 

yaşayır) katolikdir.  

İslam. İslamın meydana gəlməsi və onun dünya dininə çevrilməsi. «İslam» 

termini ərəbcədən tərcümədə «itaətetmə» deməkdir. Bu dini qəbul edənlərə isə 

mömin (ərəbcə müslim) deyilir. Bu dinin ikinci adı – müsəlmanlıq da buradandır. 

Avropada vaxtilə onu bu dinin banisi Məhəmmədin (latınlaşdırılmış şəkli - 

Maqomet) adı ilə bağlı «Məhəmmədçilik» də adlandırmışlar.  

İslam dünya dinlərinin ən gəncidir. O, VII əsrin əvvəllərində, Ərəbistan 

yarımadası ərazisində yaşayan sami dilləri ailəsinə mənsub köçəri və yarımköçəri 

xalqlar arasında meydana gəlmişdir. İslam, ardıcıllarının sayına görə, ikinci dünya 

dinidir. Hazırda dünyanın 120-dən çox ölkəsində ona 1 milyard 150 milyondan 

artıq adam etiqad edir. İslam ən çox Afrikada (əhalinin 50%-i) və Asiyada 

(əhalinin 20%-i) yayılmışdır. İslam coğrafiyasında bir qanunauyğunluq – onun 

kompakt yerləşməsi dəqiq sezilir. Müsəlmanların yarıya yaxını dörd ölkədə – 

İndoneziya, Pakistan, Banqladeş və Hindistanda, təqribən ¾-ü əhalisinin 95-99%-

ni təşkil etdiyi 35 ölkədə yaşayır. Digər dövlətlərdə müsəlmanlar çox vaxt ölkə 

əhalisinin cəmi bir neçə faizindən ibarət qapalı milli və dini ima təşkil edirlər.  

MDB ölkələrində əcdadları islamı qəbul etmiş 60-dan artıq xalq yaşayır. Burada 

müsəlmanların ümumi sayı 50 milyon nəfərdən çoxdur.  

Tək olan Allaha inam müsəlman etiqadının təməlini təşkil edir. Allah bütün 

mövcudatın yaradıcısı və onun mövcudluğunu müəyyən edən yeganə ilahi 
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varlıqdır. O, ali, qadir, müdrik, mərhəmətli və baş hakimdir. Onun yanında nə 

digər allahlar, nə də hansısa müstəqil varlıqlar var. Bütün təbiət hadisələri, insan-

lar, mələklər və şeytanlar Allaha tabedir.  

İslamın dini ibadət sisteminin ən mühüm hissəsi şəriətdir. Şəriət (ərəbcə şəriə – 

doğru yol) müsəlmanların bütün ictimai və şəxsi həyatını tənzimləyən əxlaq, hüquq 

və mədəniyyət qanunları toplusudur. Şəriət Qurana və Sünnəyə (Məhəmməd 

peyğəmbərin həyatından bəhs edən hədislər və kəlamlar toplusu) əsaslanır.  

 

İslam Ərəbistan yarımadasının əhalisi arasında meydana gəlmiş ən gənc dünya 

dinidir. Mələk cəbrayıl 609 (yaxud 610) –cu ildə o vaxt yaşlı olan Məhəmməd 

(təqribən 570 - 632) adlı bir şəxsin yanında nazil olaraq bildirmişdir ki, Allah 

insanlara həqiqi etiqad bəxş etmək və onları «Qiyamət günü»ndən qurtarmaq üçün 

onu seçmişdir. Məhəmmədin vətəni Hicaz şəhəri Sina yarımadası ilə Məkkə 

arasında dağlarla əhatə olunmuş sahil zolağında yerləşirdi. Bədəvilərin köçəri 

həyat sürdüyü və karvanların ağır-ağır keçdiyi bu bölgə tədricən tacirlərin və 

sələmçilərin daimi yaşayış yerinə çevrilirdi.                                                                                           

MUHAZİRƏ 11. 

İRQLƏRİN COĞRAFİYASI 

İrqlər vahid mənşə və fizioloji əlamətləri ilə bağlı olan, tarixən təşəkkül tapmış 

və müəyyən hüdudlarda areallarda yayılmış insan qruplarıdır.  

İrqlər antropologiyanın xüsusi tədqiqat obyektidir. Bir çox antropoloqların 

fikrincə, müasir bəşəriyyət üç iri irqdən ibarətdir ki, onlar da, öz növbəsində, bir 

neçə kiçik irqə bölünür. Sonuncular antropoloji tip qruplarından ibarətdir; onlar, 

eyni zamanda, irqi sistematikanın əsas vahidlərini təşkil edirlər.  

İşlənib hazırlanmış antropoloji irq təsnifatı, ilk növbədə, zahiri əlamətləri 

(dərinin rəngi, kəllənin forması, boy və bədənin tənasübü, saçın forması, rəngi və 

s.), habelə gizli, daxili əlamətləri (qan qrupu, odontoloji və dermatoqlifik 

xüsusiyyətlər və s.) nəzərə alır.  

İri irqlərə avropoidlər, monqoloidlər, neqroidlər, avstraloidlər daxildir. Aralıq 

irqlərdən isə mulatlar, «rəngli» Afrika qrupları, Amerika metisləri və s. 
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fərqləndirilir. Sosiologiyada və sosial antropologiyada sosial və mədəni keyfiy-

yətlərin rəmzi funksiyalı, bu və ya digər antropoloji əlamətə (dərinin rəngi və s.) 

görə birləşən sosial qruplar ayırd edilir. Bu mənada irq, bioloji mahiyyətindən asılı 

olmayaraq, sosial, yaxud mədəni varlıq kimi mövCud olur.  

Zahiri görünüşün və daxili quruluşun əsas və ikinci dərəcəli əlamətlərinə görə 

insanlar bir-birinə çox oxşayırlar. Buna görə də alimlərin çoxu bəşəriyyəti bioloji 

cəhətdən vahid «kamil insan» növünə aid edirlər. Hazırda bütün quruda, hətta 

Antraktidada məskunlaşmış bəşəriyyət öz tərkibi etibarilə yekcins deyil. İstənilən 

irqin tərkibində onun daha çox və daha az tipik nümayəndələrinə rast gəlmək 

mümkündür. Eləcə də, daha xarakterik, digərlərindən kəskin surətdə və nisbətən az 

fərqlənən irqlər vardır. Bəzi irqlər aralıq xarakter daşıyır. Böyük neqroid-avstra-

loid (qara) irq, ümumən, Sudan zəncilərində daha qabarıq təzahür edən və onu 

böyük avropoid və ya monqoloid irqlərindən fərqləndirən əlamətlərin müəyyən 

uyuşması ilə səciyyələnir. Neqroidlərin irqi əlamətlərinə qara, qıvrım, yaxud 

dalğalı saçlar; tünd qəhvəyi, yaxud, demək olar, qara (bəzən sarımtıl-qəhvəyi) dəri; 

qonur gözlər; xeyli yastı, az qabarıq, enli pərəli (bəzən düz, daha ensiz) üst hissəsi 

batıq burun; əksərən qalın dodaqlar; bir çox hallarda uzunsov baş; orta inkişaf 

etmiş çənə; üst və alt çənədə dişlərin qabağa çıxması (çənə proqnatizmi) aiddir. 

Neqroid-avstroloid irqini coğrafi yayılma məkanına əsasən, ekvatorial, yaxud 

Afrika-Avstraliya irqi də adlandırırlar. O, təbii olaraq, iki kiçik irqə: 1) Qərb, 

yaxud Afrika, başqa sözlə, neqroid; 2) Şərq, yaxud Okeaniya, başqa sözlə, 

avstraloid irqlərinə bölünür.  

Böyük Avropa-Asiya, yaxud avropoid (ağ) irqi üçün, bütövlükdə, digər 

əlamətlər məcmusu: qan damarlarının şəffaflığı sayəsində çəhrayıya çalan, bir çox 

hallarda daha açıq, bəzən qarabuğdayı rəngli dəri; saçların və gözlərin açıq rəngli 

olması; dalğalı, yaxud düz saç; kişilərdə uzun və bədənin orta, yaxud sıx tük 

örtüyü; dodaqların orta qalınlığı, ensiz, qabarıq, üst hissəsi hündür burun; zəif 

inkişaf etmiş üst göz qapağı; çənənin aşağıya doğru uzanması; bir qayda olaraq, bir 

qədər geniş üz səciyyəvidir.  

Böyük avropoid (ağ) irq daxilində saçın və gözlərin rənginə görə üç kiçik irq – 
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daha aydın ifadəli şimal (açıq rəngli) və cənub (tünd rəngli), habelə az seçilən orta 

Avropa (orta çalarlı) irqləri fərqləndirilir. Slavyanların xeyli hissəsi kiçik şimal 

irqinin Ağ dəniz –Baltiya qrupuna aiddir. İspaniyanın, Fransanın, İtaliyanın, 

İsveçrənin, cənubi Almaniyanın və Balkan yarımadası ölkələrinin əhalisi daha tünd 

rəngli cənub avropoid qruplarına mənsubdurlar.  

Böyük monqoloid, yaxud Asiya-Amerika (sarı) irqi, bütövlükdə, böyük neqroid 

– avstraloid və avropoid irqlərindən özünəməxsus irqi əlamətlər məcmusu ilə 

fərqlənir. Belə ki, onların ən tipik nümayəndələri sarıya çalan qarabuğdayı dərili, 

qonur gözlü, düz, cod qara saçlı, bir qayda olaraq, kosa, bədənləri seyrək tüklü 

olurlar. Tipik monqoloidlər üçün gözün daxili küncünü örtən üst göz qapağının çox 

inkişaf etməsi və özünəməxsus qırışığı (bu qırışıq epikantus adlanır) səCiyyəvidir.  

Ümumiyyətlə, bəşəriyyət təqribən iyirmi beş-otuz tip qruplarına bölünür. O, 

eyni zamanda, vəhdət təşkil edir, çünki irqlər arasında aralıq (keçid), yaxud qarışıq 

xarakterli antropoloji tip qrupları mövcuddur.  

İrqlərin tip qruplarının əksəriyyəti üçün bəşəriyyətin bu hissəsinin tarixən əmələ 

gəldiyi və inkişaf etdiyi müəyyən ümumi əraziyə malik olması səciyyəvidir.   

İrqi əlamətlərin fərdi və ümumi dəyişkənliyi bir-biri ilə qırılmaz surətdə bağlıdır 

və az nəzərə çarpsa da, bəşəriyyətin irq qruplarının modifikasiyasına aparır. İrqin 

irsi tərkibi kifayət qədər davamlı olsa da, daim dəyişməyə məruz qalır.  

Müasir irqlər hələ neandertallarda olan meymuna xas əlamətləri eyni dərəcədə 

itirmiş və inkişaf etmiş «kamil insan» əlamətləri qazanmışlar. Buna görə də müasir 

irqlərdən heç biri daha çox meymunabənzər və ya daha ibtidai sayıla bilməz. Saxta 

ali və aşağı irqlər nəzəriyyəsinin tərəfdarları zəncilərin avropalılara nisbətən 

meymuna daha çox oxşadığını iddia edirlər. Lakin bu, elmi baxımdan qətiyyən düz 

deyil. Zəncilərin saçları qıvrım, dodaqları qalın, alnı düz və qabarıq, bədənləri və 

üzü tüksüz, ayaqları bədənə nisbətən daha uzun olur. Bu əlamətlər isə göstərir ki, 

məhz zəncilər şimpanzedən avropalılara nisbətən daha kəskin surətdə fərqlənirlər. 

Lakin avropalılar da, öz növbəsində, çox ağ dərisi və digər xüsusiyyətləri ilə 

meymunlardan daha artıq seçilirlər.  

Amerikanın mənimsənilməsi zamanı qəribə irqi qarışma baş verirdi. Avropalı 
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gəlmələrlə yerli hindilərin qan qarışığı metislərin, Afrikadan gətirilmiş zəncilərlə 

qarışma isə mulatların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Hindilərlə zəncilər arasında 

izdivac, öz növbəsində, sambo populyasiyasını əmələ gətirdi. Söhbət qohum 

olmayan müxtəlif etnik qrupların qaynayıb-qarışması nəticəsində yeni xalqların 

meydana gəlməsi prosesindən gedir. Bu proseslər etnogenetik miksasiya 

adlandırılır. Neqroidlər üçün qıvrım saç, intensiv şəkildə piqmentləşdirilən dəri, 

qonur gözlər, zəif, yaxud orta üçüncü tük örtüyü, almacıq sümüyünün bir qədər 

irəli çıxması, çənənin xeyli irəli uzanması, batıq enli burun, qalın dodaqlar 

səciyyəvidir. Neqroid əlamətləri Afrikada, Böyük Səhradan cənubda yaşayan 

əhalidə daha qabarıq şəkildə təzahür edir. Qısa boylu Mərkəzi Afrika piqmeyləri, 

yaxud, məlum olduğu kimi, çox gödəkboylu neqrillər, habelə neqroid əlamətlərinin 

(olduqca sıx qıvrım saç) monqoloid əlamətləri (xəzan yarpaqları rəngli sarımtıl 

dəri, yastılanmış sifət, enikantus) ilə birləşdiyi cənubi Afrika buşmenləri və 

hottentotları da neqroidlərə aiddir.  

Avropoidlərə müxtəlif çalarlı dalğalı, yaxud yumşaq, düz saç, açıq, yaxud 

qarabuğdayı dəri, çox inkişaf etmiş almacıq sümüyünün və çənənin çox az irəli 

çıxması, ensiz hündür burun, nazik, yaxud orta qalın dodaqlar xasdır. Avropoidlər, 

başlıca olaraq, saçlarının və gözlərinin rənginə görə fərqlənən iki əsas qrupa – 

Şimal və cənub qruplarına bölünür. Şimal qrupunda daha az piqmentləşmiş 

Skandinaviya xalqları və ona qonşu bölgələrin əhalisi, qarabuğdayı dəri, tutqun 

saç, və qonur gözlər səciyyəvi olan cənub qrupunda isə cənubi avropalılar, Şimali 

Afrika, vənub-Qərbi, Orta və Cənubi Asiya xalqları üstünlük təşkil edir. Avropanın 

böyük bir hissəsi nə şimal, nə də cənub qrupuna aid edilə bilən keçid formaları 

zonasıdır. Şimal və cənub avropoidləri, habelə keçid formaları boy, dərinin və 

gözlərin rəngi, başın forması fərqlərinə əsasən çoxlu sayda kiçik irqlərə bölünürlər. 

Şimal qrupunun tərkibində Atlantika-Baltiya, Ağ dəniz-Baltiya irqləri, keçid 

formaları arasında Alp, Orta Avropa, Şərqi Avropa, cənub qrupunda Aralıq dənizi, 

Hind-Əfqan, Adriatika (dinar), Ön Asiya (armenoid), Pamir-Fərqanə irqləri ayırd 

edilir.  

Monqoloidlər üçün düz, cod saç, üçüncü tük örtüyünün zəif inkişaf etməsi, 
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sarımtıl dəri, qonur gözlər, almacıq sümüyünün xeyli qabağa çıxdığı yastılanmış 

üz, ensiz, yaxud orta enli, üst hissəsi dayaz burun, enikantus səciyyəvidir. Amerika 

hindiləri bir çox əlamətlərinə görə onlara yaxındır. Lakin onların ümumi mon-

qoloid görkəmi hamarlanmışdır, enikantusa az təsadüf olunur, burunları, adətən 

hündürdür. Asiya monqoloidləri iki əsas qrupa – kontinental və Sakit okean 

qruplarına bölünürlər. Kontinental monqoloidlər intensiv piqmentasiya, skeletin 

iriliyi, sifətin daha geniş olması və bəzi digər xüsusiyyətləri ilə Sakit Okean mon-

qoloidlərindən fərqlənirlər. Monqoloidlər arasında kontinental və Sakit okean 

monqoloidlərinə xas əlamətlərin birləşdiyi, bundan əlavə, spesifik əlamətlərə 

(məsələn, çox ensiz burun) malik Arktika qrupu xüsusi yer tutur. Sakit okean 

monqoloidlərindən cənubda kök etibarilə monqoloid olan, lakin xeyli avstraloid 

əlamətlərinə (dalğalı saç, gur saqqal, daha tünd dəri, qalın dodaqlar, nisbətən geniş 

burun və s.) malik cənubi Asiya qrupu deyilən toplumun nümayəndələri yaşayır. 

Buna görə də indi bəzən onları yaponlarla və müxtəlif avstraloid qrupları ilə 

metisləşməyə məruz qalmış Şərqi İndoneziya sakinləri ilə birlikdə monqoloidlərə 

daxil etmir, böyük monqoloid irqinin Asiya qolu və böyük avstraloid irqi arasında 

qarışıq və keçid formaları sayırlar. Qeyd edilməlidir ki, Sakit okean monqoloidləri 

ilə cənubi Asiya qrupu arasındakı sərhəd böyük irqlər və onların qarışıq və keçid 

formaları arasındakı sərhədlərdən xeyli qeyri-müəyyəndir.  

Avstraloidlərin dərisi tünd rəngli, burnu geniş, dodaqları qalındır ki, bu da onları 

neqroidlərə yaxınlaşdırır, lakin saçlarının dalğalı olması (avstraliyalılar, 

veddoidlər), üçüncü tük örtüyünün güclü inkişafı (avstraliyalılar), bir qədər zəif 

piqmentasiya (aynlar) ilə onlardan fərqlənirlər. 

Bütün böyük irqlərin əksinə olaraq, avstraloidlərin ayrı-ayrı qrupları (Avstraliya 

aborigenləri, papauslar, melaneziyalılar, veddoidlər, neqritoslar, aynlar) irqi 

əlamətlərinə görə bir-birindən xeyli seçilirlər. Avstraliya aborigenləri 

piqmentasiyaya görə neqroidlərə, saçın formasına və üçüncü tük örtüyünün 

inkişafına görə isə avropoidlərə yaxındır. Aşkar avstraloid əlamətlərə malik 

papuasların və melaneziyalıların saçı, neqroidlərinki kimi, qıvrımdır (papuaslar 

burunlarının yalançı sami forması ilə melaneziyalılardan fərqlənirlər). Neqritoslar 
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melaneziyalıları xatırladırlar, lakin çox qısaboyludurlar. Veddoidlər, ümumən, 

avstraloid görkəmli olsalar da, boylarının gödəkliyi, saqqalın, qaşüstü qövslərin 

zəif inkişafı, burnun orta genişliyi ilə seçilirlər. Aynlar genetik cəhətdən digər 

avstraloidlərlə bağlıdırlar, lakin ümumi görünüşcə onlardan kəskin surətdə 

fərqlənirlər. Onlar üçün müxtəlif böyük irqlərin ayrı-ayrı xüsusiyyətləri 

(avropoidlərə məxsus açıq rəngli dəri, avstraloidlərə xas geniş burun və maili alın, 

monqoloidlərə məxsus yastılanmış üz və enikantus) səciyyəvidir. 

Müxtəlif irq qruplarına məxsus yuxarıda göstərilən zahiri fərqlərdən əlavə, bir 

sıra digər, başlıca olaraq, coğrafi variasiyaları üst-üstə düşən və ya ayrı-ayrı 

irqlərdən, yaxud irq tiplərindən müəyyən dərəcədə qarşılıqlı asılı olan fizioloji və 

biokimyəvi xüsusiyyətlər də mövcuddur. Belə ki, ayrı-ayrı irqlər qan qruplarına, 

zərdab zülallarına, dişlərin quruluş detallarına, dadbilmə duyğularına, rəngseçmə 

pozğunluğuna (daltonizm) görə bir-birindən fərqlənirlər.  

Böyük avropoid irqi. Avropoidlər ağ, yaxud qarabuğdayı dəriləri, müxtəlif 

çalarlı dalğalı, yaxud düz yumşaq saçları,  gözün əlvan təbəqəsinin müxtəlifliyi 

(qonurdan tutmuş açıq alaya və göyə qədər), ensiz, qabarıq burun, nazik, yaxud 

orta qalın dodaqları ilə seçilirlər. Avropoidlərdə dərinin, saçların və gözlərin açıq 

rəngi təbii seçimə məruz qalmışdır, çünki orta Paleolitdə xeyli tutqun və Günəş 

şüası az düşən rütubətli soyuq iqlimin üstünlük təşkil etdiyi Şimali və Orta 

Avropada həmin əlamətləri müəyyənləşdirən mutasiya daha çox yaşamaq və 

yayılmaq imkanına malik idi. Böyük avropoid irqi üç qrupa – açıq dərili, xurmayı, 

sarışın saçlı, ala və göy gözlərin üstünlük təşkil etdiyi şimal, qarabuğdayı dərili, 

tünd saçlı və gözlü cənub və orta piqmentləşmənin səciyyəvi olduğu aralıq 

qruplarına bölünür. 

Böyük monqoloid irqi. Dərinin sarımtıl rəngi, düz və çox vaxt cod tünd saç, 

zəif inkişaf etmiş üçüncü tük örtüyü, qonur gözlər, almacıq sümüklərinin xeyli irəli 

çıxdığı yastılanmış üz, ensiz, yaxud orta enli, üst hissəsi əksərən dayaz olan burun, 

epikantusun mövcudluğu – gözü və onun yaş çıxıntısını örtən yuxarı göz qapağının 

xüsusi qırışığı monqoloidlərin əsas zahiri əlamətləridir. Sonuncu əlamət irqin 

Mərkəzi Asiyanın səhra və yarımsəhralarında təşəkkül tapması və gözləri güclü 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 47

küləklərdən və qum qasırğalarından qorumaq zərurəti ilə bağlıdır. Böyük 

monqoloid irqi iki əsas qrupdan ibarətdir: Asiya və Amerika (hindilər, eskimoslar, 

aleutlar). Amerika hindilərində monqoloid görkəm yumşalır, epikantusa az rast 

gəlinir, burun, adətən, qabarıqdır. Asiya monqoloidləri iki əsas qrupa – kontinental 

və Sakit okean (koreyalılar, şimali çinlilər) – bölünür. Kontinental monqoloidlər az 

intensiv piqmentləşmə, skeletin iriliyi və sifətin daha geniş olması ilə seçilirlər. 

Kontinental monqoloidlər də, öz növbəsində, Artiika (eskimoslar, çukçalar, 

koryaklar); Şimali Asiya (evenklər, evenlər, yukagirlər); Mərkəzi Asiya 

(monqollar, yakutlar, buryatlar); Uzaq Şərq (çinlilər, koreyalılar) qruplarına ayrılır. 

Böyük neqroid irqi. Zahiri əlamətləri: intensiv piqmentləşmiş tünd qəhvəyi 

dəri, qıvrım, cod, qara saç, qonur göz, güclü proqnatizm (çənənin irəli çıxması), az 

qabarıq, dəlikləri sifətə paralel yerləşən zəif qabarıq enli burun, qalın dodaqlar. 

Tünd dəri orqanizmi ultrabənövşəyi şüalanmadan, başın ətrafında sıx təbii papaq 

əmələ gətirən qıvrım saçlar isə bərk qızmadan qoruyur. Böyük neqroid irqi üç 

qrupdan ibarətdir: zəncilər, neqrillər və buşmenlər. 

Böyük avstraloid irqi son vaxtlara qədər böyük irqlər sırasına daxil olmayıb, 

neqroid irqi ilə birlikdə böyük neqro-avstraloid, yaxud ekvatorial irqdə birləşirdi. 

Böyük avstraloid irqi aşağıdakı qollardan ibarətdir: Avstraliya aborigenləri, 

papuaslar və melaneziyalılar, veddoidlər, aynlar, neqriToslar. 

Mühazirə 12.  

Əmək ehtiyatları və əhalinin məşgullugu 

Əmək ehtiyatları-olkə əhalisinin əmək fəaliyyəti ucun zəruri fiziki inkişafa və 

saglamlıga malik olan hissədir. 

Əmık ehtiyatları cəmiyyətin bütün xalqın həyat şəraitinin hərtərəfli 

yaxşılaşdırılması ücün istifade edilən başlıca məhsuldar qüvvəsidir. Əmək 

ehtiyatlarının tərkibinə əmək qabiliyyətli yaşda olan  əhali daxildir. Bu 

kateqoriyaya Rusiyada 16-59 yaşlı kişilər, 16-54 yaşlı qadınlar; Azərbaycanda 15-

61 yaşlı kişilər, 15-56 yaşlı qadınlar; Gürcüstanda 16-64 yaşlı kişilər, 16-59 yaşlı 

qadınlar daxildir. İş qabiliyyətlilərin aşağı yaş həddinin müəyyənləşdirilməsində 

ölkələr arasında əhəmiyyətli fərq olmasa da, yuxarı iş yaşı həddində dəyişmə xeyli 
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böyük olub 20 ilə çatır. Yuxarı iş yaşı həddindəki belə böyük fərq orta ömür 

müddəti və cəmiyyətin yaşlı insanları pensiya ilə təmin etmək imkanları arasındakı 

fərqlə müəyyən olunur. İnkişaf etməkdə olan bir çox ölkələrdə orta ömür müddəti 

yuxarı iş həddinə çatmır. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində yuxarı iş yaşının həddi 

60-65 yaş müəyyən edildiyi halda, bır sıra Asiya və Afrika ölkələrində təqaüdə 

çıxmaq yaşı 50 yaş müəyyən olunmuşdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə əmək 

qabiliyyətli yaş həddi xeyli yüksəkdir (Danimarkada, İsveçdə –67 yaş, Norveç, 

Yaponiya, Finlandiya və Almaniyada –70 yaşınadək).  

Əmək ehtiyatlarının sayı 2 kateqoriyadan olan şəxsləri əhatə edir: 

1. Əmək qabiliyyətli yaşlı əhali, işləməyən I-II qrup əlillərin, habelə güzəştli 

şərtlərlə təqaüd alan işləməyən şəxslərin əmək qabiliyyətli yaşlı əhalinin sayından 

çıxılması ilə müəyyənləşdirilir.  

2. Əmək ehtiyatları əmək qabiliyyətli yaşda olan işləyən, o cümlədən işləyən 

yeniyetmələr (16 yaşınadək) və işləyən təqaüdçülərin sayı ilə müəyyən edilir.  

Kəmiyyət aspekti aşağıdakı parametrlərlə səciyyələnir:  

a) əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi sayı; 

b) işləyən əhalinin formalaşmış əmək məhsuldarlığı və əməyin intensivliyi 

şəraitində yerinə yetirdiyi iş vaxtının miqdarı. 

Əmək potensialının keyfiyyət aspekti aşağıdakı göstəricilərlə müəyyən olunur: 

a) əmək qabiliyyətli əhalinin sağlamlığı və fiziki iş bacarığı; 

b) əmək qabiliyyətli əhalinin ümumtəhsil və peşə-ixtisas hazırlığı. 

Beləliklə, əmək potensialının kəmiyyət aspekti onun ekstensiv tərkibini, 

keyfiyyət aspekti isə intensiv tərkibini əks etdirir.  

 

 

Əmək qabiliyyətli əhalinin tərkibində iqtisadi cəhətdən fəal və iqtisadi cəhətdən 

passiv əhali fərqləndirilir. İqtisadi cəhətdən fəal əhali dedikdə əmək qabiliyyətli 

əhalinin bütün fəaliyyət sahələrində çalışan, yaxud istehsalatda iştirak etmək 

niyyətində olan hissəsi nəzərdə tutulur. İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin sayına həm 

işləyənlər, həm də işsizlər daxildir. İqtisadi cəhətdən passiv əhali dedikdə isə onun 
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işə düzəlməyə səy göstərməyən hissəsi başa düşülür. 

 

İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin əksəriyyəti qeyri-istehsal sahəsində işləyir. 

Xidmət sahəsində çalışan əhalinin payı böyükdür. Böyük Britaniyada, AFR, 

Belçika, Fransa və İsveçdə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 40%-ə yaxını, ABŞ-da 

isə 50 %-dən çoxu bu sahədə çalışır. Qərb ölkələrində fəhlə sinfinin tərkibində 

müxtəliflik getdikcə daha aydın şəkildə özünü göstərir. ABŞ-da "mavi 

yaxalıqlılar"ın – fəhlə və fermerlərin sayı cəmi 27% təşkil edir. Müəssisələrdə 

onların yerini, tədricən, daha savadlı zehni əmək adamları tuturlar. Zehni heyyətə 

avtomatlaşdırma və elektron-hesablama texnikasını yaradan, onlara xidmət 

göstərən yüksək ixtisaslı mütəxəssislər aid edilir.  

Minilliklər ərzində orta ömür müddəti 30-35 il olmuşdur. Hazırda Afrika və 

Asiyanın 40 ən yoxsul ölkəsində bu, 47 ildir. İnkişaf etmiş ölkələrdə orta ömür 

müddəti xeyli böyükdür. Bu göstərici Yaponiyada – 79 il (kişilərdə 76, qadınlarda 

82 il), İsveçdə – 78 il (75 və 80), ABŞ-da – 75 (72 və 79). Rusiyada – 65 (58 və 

72), İranda – 55 (56 və 55), Hindistanda – 59 (58 və 59), Çində – 68 (68 və 71), 

Azərbaycanda isə (66 və 71) il təşkil edir. Ölkəmizdə ən böyük problemlərdən biri 

uşaq ölümünün yüksək səviyyədə olmasıdır. Əgər bu göstərici hər min nəfər 

doğulana görə İsveçdə 3,8, Yaponiyada 4,5 ABŞ-da 9, Rusiyada 18,6-dırsa, 

Azərbaycanda –33,1 nəfərdir. Bu rəqəm  Pakistanda –100, Əfqanıstanda-163, 

İranda 127-dir. İnsanların sosial-iqtisadi həyat şəraiti yaxşılaşdıqca uşaq ölümü 

azalır. XX əsrin əvvəllərində dünyada bu göstərici hər 1000 nəfər əhaliyə təqribən 

250, 1950-55-cı illərdə-155, 1990-1997-cı illərdə isə, BMT-nin hesablamasına 

görə, 63 nəfər olmuşdur. Ürəyin işemiyası, qaraciyərin serrozu və bir çox 

xəstəliklər, habelə bədbəxt hadisələrdən ölüm təhlükəsini kəskin surətdə artıran 

alkoqolizm insanların xeyli hissəsinin sağlamlığına böyük ziyan vurur. İçki 

düşkünlərinin orta ömür müddəti ümumi orta səviyyədən 10-15 il azdır. Fransa, 

İtaliya və Macarıstan əhalisi alkoqola aludə olan ölkələrə aid edilir (adambaşına 11 

litrdən çox). Narkotiklərdən istifadə bir çox ölkələr üçün ən ciddi problemə 

çevrilmişdir. "Ağ ölüm" hər il minlərlə adamın həyatına son qoyur, öz qurbanlarını 
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cismani və mənəvi şikəst edir. Ölümdən bəhs edərkən əhalinin əmək qabiliyyətli 

yaşda həyatdan getməsindən danışmaq lazımdır. Azərbaycanda ölümün səbəbləri 

arasında birinci yerdə qan dövranı sistemi (ürək-damar sistemi) xəstəlikləri, ikinci 

yerdə bədbəxt hadisələr, zəhərlənmələr, travmalar; üçüncü yerdə isə bədxassəli 

xəstəliklər durur. 

 

Mühazirə 13.Sosial struktur və sosial stratifikasiya 

 

Sosial struktur-cəmiyyətin həyatı ilə bağlı hansısa vahid əlamətlərlə 

səciyyələnən qarşılıqlı surətdə əlaqəli sosial birliklərin toplusudur. Sinfi (siniflər, 

sosial təbəqələr və qruplar), demoqrafik (gənclər, qadınlar, ahıllar), etnik 

(qəbilələr, etnoslar, millətlər) və s. iri sabit sosial birliklərdir.Siniflər (meyar kimi 

mülkiyyətə münasibət götürülür); peşə qrupları (ümumi əmək bölgüsü sistemində 

mövqe); ərazi ümumiliyi (fərdlərin yaşayış yeri) və s. kimi sosial birliklər 

fərqləndirilir.  

İnformasiyanın təşəkkülü şəraitində bu sosial qurumların kəmiyyət və keyfiyyət 

tərkibi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, yeni birliklərin yaranması baş verir, sosial 

fəallıq artır. Belə ki, mülkiyyət, gəlirlər, hakimiyyət, fərdlərin əmək bazarında 

mövqeyi, təhsil səviyyəsi və istehlak xüsusiyyətləri kimi amillərin məzmunundakı 

dəyişikliklər nəticəsində siniflər yeni səciyyə kəsb edirlər. İqtisadi cəhətdən inkişaf 

etmiş ölkələrin əsas sinfi qurumları aşağıdakılardır: 

İstehsalçı və qeyri-istehsalçı işçilər sinfi istehsal vasitələrinə sahib olmayan, 

yaxud onlara müxtəlif maddi və ya qeyri-maddi istehsal sahələrində məhdud 

həcmdə malik olan muzdlu əməkçiləri birləşdirir. Hazırda bu sinfin 75 %-ə 

qədərini əmək fəaliyyəti iqtisadiyyatın istehsal sahəsi ilə bağlı olan fəhlə və 

qulluqçular təşkil edir. Hakim sinif – əsas istehsal və dövriyyə vasitələrinə sahib 

olan, ali nəzarət – idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirən şəxsləri (bu qrup əvvəllər 

burjuaziya adlandırılırdı) birləşdirir. Yüksək mənsəbli menecerlərin onun tərkibinə 

daxil edilməsi həm iri sahibkarları, həm də postindustrial ölkələrin iqtisadiyyatında 

aparıcı mövqelər tutan muzdlu əmək nümayəndələrini birləşdirən hakim sinif 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 51

anlayışını şərtləndirdi. İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 3-4 faizini təşkil edən hakim 

sinif müasir millətlərin iqtisadi və siyasi elitasını təşkil edir.  

Orta təbəqələr, yaxud orta sinif göstərilən iki sinif arasında orta mövqe tutur. 

"Orta sinif" anlayışında birləşən aralıq qrupları müstəqil işçiləri, kiçik və orta 

biznes nümayəndəlrini (kiçik sahibkarlar, fermerlər, sənətkarlar) əhatə edən 

ənənəvi, yaxud köhnə və ziyalıların, menecerlərin, aparıcı istehsal sahələri 

mütəxəssislərinin böyük əksəriyyətini, orta qulluqçular qrupunu birləşdirən yeni 

orta təbəqələrə, yaxud yeni orta sinifə bölünür. Gəlirlərinin səviyyəsinə görə sosial 

qrupların qalan hissəsindən xeyli fərqlənən bu sinif inkişaf etmiş ölkələrin işçi 

qüvvəsinin təqribən 30-40%-ni təşkil edir. Azərbaycan millətinin də aid edildiyi 

keçid tipli iqtisadiyyatlı millətlərə gəldikdə isə, burada hazırda köhnə sosial 

birliklərin transformasiyası və yenilərinin yaranması baş verir. Bunun nəticəsində 

sosial sərhədlər xeyli pozulmuşdur. Stratifikasiya nəzəriyyəsinin tərəfdarları sosial 

dəyişikliklərin dinamikasını öyrənərkən çox vaxt şaquli və üfüqi stratifikasiya 

düsturlarından istifadə edirlər. Çünki onların fikrincə, insan öz həyatında bir sosial 

səviyyədən digər sosial səviyyəyə yüksələ və ya düşə, yaxud, təqribən, eyni 

səviyyədə qalaraq, bir sosial qrupdan digərinə keçə bilər. İnsanın 6 səviyyədən 

ibarət şaquli stratifikasiya üzrə irəliləmə imkanlarını nəzərdən keçirək: 1. Yüksək 

təbəqəyə mənsub peşəkarlar və inzibatçılar; 2. Daha aşağı səviyyəli başçılar, 

kommersiya sinfi; 3. Xırda burjuaziya; 4. Rəhbərlik funksiyalarını həyata keçirən 

texnik, fəhlə və qulluqçular; 5. İxtisaslı işçilər; 6. İxtisassız işçilər, fəhlələr, 

kəndlilər, qulluqçular. İndi, cəmiyyətimiz bazar iqtisadiyyatına keçəndən sonra 

belə, sosioloq və iqtisadçılar cəmiyyətin sosial tərkibinin elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış vahid sxemini işləyib hazırlamamışlar. Əgər əvvəllər başlıca 

ziddiyyət əməkçilərlə hakimiyyətə və mülkiyyətə şəriksiz sahib olan nomenklatura 

arasında idisə, hazırda 5 iri sosial qrupu müəyyən etmək mümkündür: a) Yeni 

siyasi elita ilə qaynayıb qarışmış keçmiş partiya – təsərrüfat elitasından ibarət 

inzibati elita; b) Sahələrə, ixtisaslara və digər əlamətlərə görə sosial qruplara 

bölünən fəhlə sinfi; c) Tərkibində, yenə də, bir sıra sosial qrupların – həkim, 

müəllim, ədəbiyyatçılar, peşəkar hərbçilər və s. ayırd edildiyi ziyalılar; ç) "Yeni 
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burjuaziya", (bütün növlərdən olan sahibkarlar, bankirlər və s.); d) Kəndlilər. 

Bu, artıq sosial stratifikasiyadır, lakin o siniflər haqqında əvvəlki təsəvvürlərə 

istinad edərək, onların daxilindəki konkret sosial qrupları aşkara çıxarmır. 

Məsələn, kəndlilər arasında iki sosial qrup dəqiq şəkildə seçilir: ictimailəşdirilmiş 

(kooperativləşdirilmiş) və özəl sahibkarlıq (fermer) kəndliləri, sosial cəhətdən 

dövlət müəssisələri və özəl firma işçilərinə bölünən (hər ikisinin öz sosial 

mənafeləri vardır) fəhlələr. "Yeni burjuaziya" arasında küçə alverçiləri, firma və 

bank sahibləri, maliyyə fırıldaqçıları da vardır. "Sinfi simasını itirmiş ünsürlər" – 

daimi yaşayış yeri olmayanlar, peşəkar canilər  tam istisnadır. Dünya birliyinə 

sosial sitrukturun 3 tipi məlumdur: 

 A) Demokratik bazar cəmiyyəti modeli  güclü orta sinif tərəfindən dəstəklənir. 

Burada sosial təbəqələrin bölgüsü sxemi formaca inkişaf etmiş mərkəzi hissəli 

(orta təbəqələr), nisbətən yüksək olmayan yuxarı sinif (mülkiyyətci, idarəedici eli-

ta) qütbləri və ən yoxsul təbəqə qrupları olan ovalı xatırladır. Orta sinif ABŞ 

əhalisinin 65 %-ni, Fransa əhalisinin 60%-ni, Yaponiya əhalisinin təqribən 70%-ni 

təşkil edir.  

İnkişaf etmiş Qərb ölkələrində muzdlu və fərdi əmək fəaliyyəti bütün əhalinin 

80%-dən çoxunun dolanmaq mənbəyidir. Muzdlu əməkçilərin sayı artdıqca, 

sənaye fəhlə sinfinin sayı azalır. Əslində, əvvəlki şəkildə proletariat yoxdur. 

B) Zəif inkişaf etmiş, lakin bazar iqtisadiyyatına əsaslanan cəmiyyətə 

söykənən sosial struktur modeli ən yoxsul təbəqələri nəzərdə tutan yuxarıya 

yönəlmiş, geniş oturacaqlı üçbucaq şəklindədəir. 

C) Keçmiş sosialist cəmiyyətlərinin təbəqələşməsi modeli böyük hissəsini 

"əməkçilər" təbəqəsi, zirvəsini isə "iqtidar nümayəndələri" tutan xeyli 

yastılaşdırılmış üçbucaqlı "qatışıq piramida"nı xatırladır. 

Azərbaycanda orta sinif dağılmış sosializm cəmiyyəti strukturunun aşağıdakı 

müxtəlif ünsürlərindən formalaşır: 

1. Sahibkarlar, menecerlər; 

2. Yüksək ixtisaslı fəhlələr; 

3. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər; 
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4. İstehsalçı kəndlilər, fermerlər 

İnkişaf prosesi xeyli dərəcədə Qərb cəmiyyətinə oxşar – əlbəttə, öz spesifikası 

ilə, - gedərsə, iqtisadi strukturda baş verən dəyişikliklər nəticəsində orta sinif 

keçmiş sosial təbəqə və sinifləri getdikcə daha çox "udaraq", həlledici ictimai 

qüvvəyə, vətəndaş cəmiyyətinin demokratik inkişafının özünəməxsus təminatçısına 

çevriləcəkdir. Hazırda bu meyllərdən artıq danışmaq mümkündür. "Orta sinfin" 

dövlətin dayağına çevrilməsinə isə xeyli vaxt lazımdır.  
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Mühazirə 14 

 

ƏHALİ MİQRASİYASI 

 

 

 

 

Əhali miqrasiyası (lat.miqratio- köçmə) insanların daimi və ya müvəqqəti 

yaşayış yerlərini dəyişməsi ilə bağlı Yer kürəsinin bir məntəqəsindən digərinə 

getməsidir. 

Ümumən, əhali miqrasiyası dedikdə, insanların (miqrantların) bu və ya digər 

ərazi hüdudlarından keçməklə, yaşayış yerlərini birdəfəlik, yaxud müəyyən 

müddətə dəyişməsi başa düşülür. Miqrasiya proseslərinin intensivliyi daha çox iki 

amildən – insanların həyat şəraitindəki fərqlərlə bağlı iqtisadi və yeni dövlətlərin 

yaranması, sərhədlərin dəyişməsi, digər ölkələrdə siyasi-iqtisadi dəyişikliklərlə 

əlaqdər siyasi amillərdən asılıdır. 

«Əhali miqrasiyası» termini ilə yanaşı, əhalinin miqrasiya hərəkəti, əhalinin 

yerdəyişməsi, əhalinin mexaniki hərəkəti anlayışları da yayılmışdır. Xarici 

miqrasiya dövlət sərhədinin keçilməsi ilə bağlıdır. O, həm də əhalinin beynəlxalq 

miqrasiyası adlandırılaraq, qitələrarası və qitədaxili miqrasiyaya bölünür. Əhalinin 

iri ərazi vahidləri (regionları) hüdudlarında və onlar arasında (regional və 

regionlararası) miqrasiyası da fərqləndirilir. Əhalinin işləmək və ya təhsil almaq 

üçün bir yaşayış məntəqəsindən digərinə müntəzəm gediş-gəlişi kəfgirsayağı 

miqrasiya adlanır. Kəfkirsayağı miqrasiyanın əsas istiqamətləri kənddən şəhərə, 

kiçik şəhərdən böyük şəhərədir. Aydındır ki, miqrasiyanın bu növü böyük 

şəhərlərin və aqlomerasiyaların şəhərətrafı zonaları üçün səciyyəvidir.  

Regional və regionlararası miqrasiya dünyanın bütün regionlarına xasdır. Bu, 

əməyin xarakterindəki, səviyyəsindəki və həyat tərzindəki fərqlərlə bağlıdır. 

Həmin fərqlər şəhər və kəndin müqayisəsində daha qabarıq təzahür etdiyindən 

əhalinin kənd yerlərindən şəhərlərə axını dünya ölkələrinin əksər hissələri, xüsusilə 
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sənaye təsərrüfatı yoluna təzəcə qədəm qoymuş, habelə torpağa daha güclü 

antropogen «təzyiq» göstərildiyi ölkələr üçün səciyyəvidir  

Son – XX əsrdə əhalinin miqrasiyası nəticəsində Şimali, Mərkəzi və cənubi 

Amerikada, Şimali Asiyada, Şimal-Şərqi Avropada, Avstraliyada böyük ərazilər 

məskulaşmış və mənimsənilmişdir. Onlar, əsasən, yeni torpaqlara könüllü surətdə 

köçmüş Avropa mənşəli şəxslər tərəfindən məskunlaşdırılmışdır. Yeni ərazilərə 

zorla köçürülmüş qara dərililər yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmış və bu, etnik 

proseslərin inkişafına yeni təkan verilmişdir. Bu proses Latın Amerikası üçün daha 

səciyyəvidir. 

Dünyanın bir çox dövlətlərindən İslamın müqəddəs yerləri Məkkə və Mədinəyə 

hər il 4 milyona yaxın müsəlman zəvvar ziyarətə gedir. Mütəxəssislər miqrasiyaya 

müxtəlif təriflər verirlər və bir qayda olaraq, hesab edirlər ki, yalnız əhalinin 

yaşayış yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı yerdəyişmələrini miqrasiyaya aid etmək 

olar. Ona görə də şəhərətrafı əhalinin hər gün yaxınlıqdakı şəhərə gedib-gəlmələri 

(kəfkirsayağı miqrasiya), yaşayış məntəqəsindən qısa müddətli səfərləri miqrasiya 

sayıla bilməz. 

Miqrasiya müddətinə görə, getmiş şəxsin əvvəlki yaşayış yerinə qayıtmadığı 

daimi (dönməz) və əhalinin, nəticə etibarilə, gəldiyi yerdə möhkəmlənməsinə 

səbəb olmayan müvəqqəti (təhsil, orduda xidmət, uzunmüddətli müqavilə üzrə iş) 

miqrasiyalara bölünür. Miqrasya axınlarını istiqamətinə görə, xarici (qitələrarası və 

dövlətlərarası) və daxili (bölgələrarası, bölgədaxili) miqrasiyalara ayrılır. 

Daxili miqrasiyalara aşağıdakılar aiddir: 

A) Mövsümi miqrasiyalar. Bu, mövsümi işlər üçün əlavə işçi qüvvəsi cəlb 

etmək zərurəti ilə bağlı əhalinin müvəqqəti yerdəyişməsi kimi başa düşülür. Ticarət 

səfərləri də mövsümi miqrasiya sayıla bilər. İnqilabdan əvvəlki Rusiyada – 

kəndlilər qazanc dalınca, müvəqqəti olaraq, mövsümi işlərə gedirdilər 

(otxodniçestvo). 

B) Məcburi köçürülmələr. Bu, daxili miqrasiya növüdür. 1917-ci ilə qədər də 

Rusiyda məcburi köçürmələr olmuşdur. Lakin bu, sovet dövründə daha bariz 

şəkildə təzahür etmişdir.  
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C) Yeni torpaqların mənimsənilməsi və boş yerlərin məskunlaşdırılması da 

miqrasiya prosesləri ilə bağlıdır. Miqrasiya növü kimi, yeni torpaqların 

mənimsənilməsi böyük ərazilərə malik, əhali sıxlığında kəskin təzadlar olan 

ölkələr - Kanada, Rusiya, Qazaxıstan, Avstraliya, Braziliya, Çin üçün səciyyəvidir. 

Ç) Əhalinin kənd yerlərindən şəhərlərə yerdəyişməsi. Bu daxili miqrasiya növü 

zəmanəmizdə elə geniş miqyas almışdır ki, onu «xalqların XX əsrdə böyük köçü» 

adlandırmağa başlamışlar. Bu miqrasiya növü bir çox ölkələrdə şəhərlərin əsas 

böyümə mənbəyinə çevrilir. Bu, iri şəhərlərin böyüməsini «partlayış» həddinə 

gətirib çıxarır.  

Ən inkişaf etmiş Qərb ölkələrində və Yaponiyada bu proses çoxdan başa 

çatmışdır. Ötən əsrin 60-80-ci illərində ABŞ-da və Qərbi Avropada əhalinin «əks» 

miqrasiyası, qələbəlik tüstülü-hisli şəhərlərdən şəhər ətrafına, hətta qismən kənd 

yerlərinə qayıdışı üstünlük təşkil edirdi. «Kənd-şəhər» miqrasiyası Azərbaycan 

şəhərlərinin böyümə mənbəyidir. 

Emiqrasiya (lat. emiqrame - məskunlaşma) dedikdə, insanın uzun müddət, 

yaxud daimi yaşamaq üçün bir ölkədən çıxıb, başqa ölkəyə getməsi, immiqarasiya 

(lat. immiqrars – məskunlaşma) dedikdə isə, uzun müddət, yaxud daimi yaşamaq 

üçün başqa bir ölkədən gəlməsi başa düşülür. Kütləvi emiqrasiya xırda istehsalçı 

kəndli və sənətkarların müflisləşdiyi, işsizliyin artdığı Qərbi Avropada 

başlanmışdır. 1815-1919-cu illərdə Avropadan dünyanın müxtəlif yerlərinə 35-40 

milyon adam mühacirət etmişdir. Mühacirlərin əsas hissəsi böyük ərazilərin 

mənimsənildiyi və məskunlaşdırıldığı Şimali Amerikada (ABŞ və Kanada) kök 

salmışdır.  

Əsirlikdən qayıdanlar repatriant (lat. patria - vətən, re- geri sözlərindən) 

adlanırlar. 

Səbəblərə və hərəkətverici mötivlərə görə, hər şeydən önə, iş axtarmaqla, təhsil 

almaqla, ərə getmək, yaxud evlənməklə bağlı sosial-iqtisadi miqrasiyalar ayırd 

edilir. Siyasi, milli, dini, hərbi, ekoloji səbəblərlə bağlı miqrasiyaların rolu artır ki, 

bu da qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının artmasında təzahür edir. 90-cı illərdə 

xüsusilə,  keçmiş SSRİ məkanı dəqiq təsnif edilməyən miqrasiya axınları ilə 
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əlamətdar olmuşdur. Formasına və reallaşdırlılma üsuluna görə miqrasiya könüllü 

və icbari miqrasiyalara bölünür. Bəşəriyyət tarixində məcburi miqrasiyalar 

(məsələn, zəncilərin qul kimi alveri) yaxşı məlumdur. 

Miqrasiyaların başlıca yekunları – gələnlərlə gedənlərin sayı arasında fərq (sal-

do) haqqında, bir çox hallarda, həmçinin ərazidə yaşayanların sayındakı faktik 

dəyişiklik və müəyyən müddətə əhalinin təbii hərəkəti arasındakı fərqin 

müəyyənləşdirilməsi əsasında fikir yürütmək lazım gəlir. Məsələn, siyahıyaalmalar 

arasındakı dövrdə şəhər əhalisinin sayı 150 min artmış, əhalinin təbii artımı isə 135 

min nəfər olmuşdursa deməli, müsbət saldosu miqrasiyanın 15 min nəfər 

olmuşdur. Miqrasiyaların səciyyələndirilməsində çoxlu say göstəricilərindən: 

miqrasiya saldosundan- müəyyən müddət ərzində gələn və gedənlər arasındakı 

fərqdən istifadə olunur. 

Miqrasiyaların intensivliyi – miqrasiyaların həcminin sakinlərin sayına (1000, 

yaxud 10000 nəfərə) nisbəti, miqrasiyanın səmərəliliyi – miqrasiya saldosunun 

miqrantların cəminə nisbəti və ya gələnlərin və gedənlərin nisbəti, yaxud gələnlərin 

sayının 100 nəfər gedənə və s. nisbətidir. Əhali miqrasiyası, insanların dəyişən 

həyat şəraitinə uyğunlaşma formalarından biri olaraq, bəşəriyyətin inkişafında çox 

böyük rol oynamışdır.  

Ən dar mənada miqrasiya əhalinin yaşayış yerini dəyişməsi, köçü ilə bağlı geri 

dönməz məskənlərararsı hərəkətinin məcmusudur. Bu, ayrı-ayrı ölkələrdə, 

qitələrdə, bütün dünyada məskunlaşmanın «mənzərə»sini dəyişən prosesdir. 

Əhali miqrasiyası həm tərk edilən, həm də gəlinən bölgələrdə demoqrafik 

vəziyyətə böyük təsir göstərir. O, əhalinin yaş strukturunda, doğum və ölümün 

səviyyəsində dəyişikliyə səbəb olur. Bundan əlavə, miqrasiyanın intensivliyinin 

artmasına doğumun azalması da təsir göstərə bilər. Bu proses ailə-nikah 

münasibətləri ilə sıx qarşılıqlı surətdə bağlıdır. Müharibə milyonlarla dinc əhalinin 

hərbi əməliyyat bölgələrindən axını, qayıdışı və s. ilə bağlı çox böyük yerdəyiş-

məsinə gətirib çıxarır. Bu miqrasiyaların bir çoxu müvəqqəti olmuşdur. 

Milyonlarla insan yerini dəyişir, bəzi ölkələrin əhali strukturu əsaslı surətdə 

dəyişilir. Belə miqrasiya iqtisadi səbəblərdən kənar miqrasiya adlanır. 
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İqtisadi miqrasiya işçi qüvvəsinə tələbatdan asılıdır və müəyyən hüdudlarda 

daim baş verir. İqtisadi amillər bəzən siyasi səbəblərdən irəli gələn miqrasiyanı 

gücləndirir. Əlbəttə, «iqtisadi miqrasiya» termini təkcə miqrasiya edən işçilərə de-

yil, onların ailə üzvlərinə də şamil edilməlidir. 

məhz Avropada daha geniş işlənib hazırlanmışdır. Bununla belə, immiqrasiya 

haqqında informasiya kifayət deyil, emiqrasiya haqqında məlumat isə cüzidir. 

Sonuncu onunla bağlıdır ki, bəzi Qərb dövlətləri ölkədən gedənlərin qeydindən 

daha çox, gəlmələr və onların getmələrinə nəzarət haqqında məlumatlarla 

maraqlanırlar. 

Sosial sistemin tarazlı vəziyyətdə olmadığı və sistemin hər hansı elementində 

dəyişikliyin cəmiyyətin gələcək inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərə biləcəyi 

şəraitdə sosial dinamika amillərinin proqnoz qiymətləndirilməsi öncəgörənlik 

çaları kəsb edir, ilk növbədə, tədqiqatçının intuisiyasına söykənir. 

Miqrasiya proqnozu xüsusilə mürəkkəbdir. Biz burada bir sıra çətinliklərlə 

rastlaşırıq. Birinci çətinlik ənənəvi informasiya problemidir. Miqrasiyanın 

öyrənilməisndə, perspektiv qiymətləndirilməsində və müvafiq miqrasiya 

siyasətinin hazırlanmasında başlıca amil tam və dəqiq informasiya bazasının 

olmasıdır. 

Bir çox regionlar gizli emiqrasiya problemi ilə üzləşirlər. Bu, xüsusilə 

Vyetnamdan, Çindən və inkişaf etməkdə olan digər ölkələrdən olan emiqrantlara 

aiddir. Bir çox sosial problemlər, o cümlədən kriminal şəraitin, etnik ziddiyyətlərin 

kəskinləşməsi və s. məhz gizli emiqrasiya ilə bağlıdır.  

Miqrasiyanın proqnozlaşdırılması,- xüsusilə daim dəyişən sosial- iqtisadi 

şəraitdə,- son dərəcə çətin məsələdir. Miqrasiyanın birbaşa iqtisadi, siyasi, sosial 

amillərdən asılı olması göstərir ki, miqrasiya proqnozunun əsasında həmin 

amillərin mümkün inkişafı ssenarisi durmalıdır. Lakin hazırda bir çox ölkələrdə 

miqrasiyanın perspektivini işləyib hazırlamağa imkan verən müəyyən sosial- 

iqtisadi inkişaf ssenarisi mövcud deyil. 

 

Mühazirə 15. 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 59

Dünya, MDB və Azərbaycan əhalisinin miqrasiyası 

 

Əhali miqrasiyası ən qədim zamanlardan mövcuddur. Hələ bəşəriyyətin ilk 

çağlarında çox böyük sayda insanları əhatə edən bir neçə geniş miqrasiya dövrləri 

olmuşdur. Qəbilələr ta qədim zamanlardan yeni torpaqlar mənimsəmək ehtiyacı 

üzündən yerlərini dəyişmişlər. Qədim Yunanıstanda və Qədim Romada xalqların 

köçü tez-tez quldarlıq təsərrüfatı üçün yerli qulların tükənməsi ilə əlaqədar 

istilaçılıq yürüşləri formasında baş verirdi. Şimali Afrikada, Ərəbistanda, Mərkəzi 

Asiyada bu, ilk öncə, otlaqların tükənməsi nəticəsində köçəri maldar qəbilələrin 

çölləri məcburi tərk etməsi ilə bağlı idi. 

Köçərilərin Asiyadan Avropaya soxulması XIII əsrin ortalarınadək davam 

etmişdir. Onlardan ən görkəmlisi Batı xanın başçılığı ilə monqol-tatar basqınları 

idi. Yaxın Şərqə Səlib yürüşləri (1096-1270-ci illər) də külli miqdarda insanları 

hərəkətə gətirmişdi. VII-X əsrlər ərəb yürüşləri Şimali Afrika, Pireney yarımadası, 

Yaxın və Orta Şərq, Hindistan yarımadası sakinlərini əsarət altına saldı, onların 

istila etdiyi bütün ərazilərdə islam dinini və ərəb əlifbasını yaydı. Bu, sadəcə ola-

raq, islamın və ərəb yazısının yayılması deyil, məhz köçürülmə idi.  

Böyük coğrafi kəşflər dövrü (XV əsrin ortaları-XVII əsr) xalqların kütləvi köçü 

ilə müşayiət olunurdu. Avropa və Amerika burada həlledici rola malik idi. Birinci 

(İspaniya və Portuqaliya, sonra isə İngiltərə, Fransa, Hollandiya) mühüm 

emiqrasiya mənbəyi, ikinci isə köçənlərin əksər hissəsini öz ağuşuna çəkən idi. 

Qərbi Avropadan geniş emiqrasiya burada kapitalizmin daha erkən inkişafından 

irəli gəlirdi. XIX-əsrdə - XX əsrin birinci yarısında qitələrarası miqrasiyalar nə 

əvvəllər, nə də sonralar görünməmiş kütləvi xarakter almışdır. Okeanın o tayına 

Avropa emiqrasiyası Şimali Amerikanın və Okeaniyanın əhalisi seyrək olan 

bölgələrinin məskunlaşmasına və inkişafına gətirib çıxardı. Müəyyən edilmişdir ki,  

İkinci Dünya müharibəsinə qədər Avropadan okeanın o tayına 60 milyona yaxın 

adam getmişdir. Onların 60%-i klassik immiqrasiya ölkəsi olan ABŞ-a mühacirət 

etmişdir. İndi bu ölkə, demək olar ki, ancaq onların nəsilləri və emiqrantlar 

(əsasən, Avropa və Afrikadan) ilə məskunlaşmış, yerli hindu əhalisi isə 
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amansızcasına məhv edilmiş, yaxud rezervasiyalara sıxışdırılmışdır. Eyni sözləri 

yerli əhalinin daha çox qaldığı Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və qismən 

Latın Amerikası ölkələri haqqında da demək olar. 

ABŞ-a, Braziliyaya, Karib hövzəsi ölkələrinə Avropadan mühacirətlə yanaşı, 

yeni koloniyaları ucuz işçi qüvvəsi ilə təmin edən vəhşi qul alveri nəticəsində 

okeanın o tayına Afrikadan da böyük miqdarda köçürülənlər olmuşdur. Bu məcburi 

köçürmələr XVIII əsrdə, hətta XIX əsrin birinci yarısında da baş vermişdir. 

Əlbəttə, onlar statistik cəhətdən sənədləşdirilməmişdir və onların miqdarını 

müəyyənləşdirmək mümkün deyil. XX əsrin 60-cı illərində Amerikada, mulatlar 

nəzərə alınmamaqla, 33 milyona yaxın Afrika mənşəli əhali var idi.  

1940-ci ilədək Argentinaya təqribən 6,6 milyon, Brazilyaya 4,7 milyon adam 

mühacirət etmişdir. 1946-1960-cı illər arasında Avropadan Latın Amerikasına 2 

milyon nəfər köçmüşdür. Lakin 50-ci illərin ortalarından etibarən köçənlərin sayı 

azalmağa başlamış, eyni zamanda, geriyə dönmə baş vermişdir. Eyni vaxtda Latın 

Amerikasından Şimali Amerikaya, başlıcfa olaraq ABŞ-a, miqrasiya artmışdır. 

Burada əvvəllər də qonşu Meksikadan yüz minlərlə mühacir mövsümi kənd 

təsərrüfatı işlərində çalışmışdır. 

XIX əsrdə- XX əsrin birinci yarısında Çindən və Hindistandan da xeyli əhali 

yerdəyişməsi baş vermişdir, lakin bu yaxşı sənədləşdirilməmişdir. Çinlilər cənub-

Şərqi Asiya ölkələrində, hindlilər isə daha çox Hind okeanına yaxın bölgələrdə 

məskunlaşırdılar. Hindli əhali Sakit okean (Fici) və Karib hövzəsi (Qayana, 

Trinidad və Tabaqo) ölkələrinə də gedib çıxmışdı. XX əsrin ikinci yarısında 

qitələrarası miqrasiyaların əksəriyyəti iqtisadi səbəblər üzündən baş vermişdir. 

ABŞ-a, Kanadaya və Avstraliyaya nəzərə çarpacaq immiqrasiya axını davam edir. 

Lakin Avropadan gələn mühacirlərin payı azalmış, eyni zamanda, Latın 

Amerikasından, Karib hövzəsi ölkələrindən immiqrasiya artmışdır. Asiyadan, 

xüsusəndə Filippindən çıxanların payı xeyli dərəcədə çoxalır. Yuxarıda sadalanan 

hallar, habelə avropalı miqrantların bir qisminin qayıtması sayəsində Latın 

Amerikası (Karib hövzəsi ölkələri daxil olmaqla) xalis immiqrasiya bölgəsindən 

əhəmiyyətli emiqrasiya bölgəsinə çevrilmişdir (XX əsrin 60-cı illəri ərzində oradan 
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2 milyona yaxın adam mühacirət etmişdir). 

Əslində, artıq emiqrasiya regionu olmayan Qərbi Avropada daha böyük 

dəyişikliklər bar vermişdir. Əgər 1946-cı ildən 1957-ci ilədək Avropada mənfi 

miqrasiya balansı 5,5 milyon nəfər təşkil edirdisə, 60-cı illərdə bu göstərici ancaq 

0,3 milyon nəfər olmuşdur. 

Miqrasiya Asiyanın əhalisi nisbətən az olan bəzi bölgələrinin əhali artımının 

başlıca amilidir. Belə ki, Honkonq əhalisinin yarıdan çoxu xaricdə doğulmuşdur. 

Əhalisi 1 milyondan az olan Küveyt sakinlərinin də 2/3 –si  xarici ölkələrdən 

çıxanlardır.  

Asiyadan Avropaya ən çoxsaylı axın Türkiyədən Ümumi bazar ölkələrinə və 

Asiyanın Britaniya Birliyi ölkələrindən Böyük Britaniyaya miqrasiyadır. Bəzi 

ölkələr, xüsusəndə Kanada və ABŞ immiqrasiya məhdudiyyətlərini ləğv etdikdən 

sonra, 60-cı illərin ortalarından Asiyadan olan immiqrantların sayı, o cümlədən, 

ixtisaslı kadrların axını artmışdır. Digər bir miqrasiya axını da Yaponiyadan 

Braziliyaya olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsinin sonunadək Braziliyadakı yapon 

məskənlərində 250 minə yaxın immiqrant var idi. Bu axın 50 –ci illərin əvvəlindən 

yenidən başlanmışdır. 

Quldarlığın ləğvindən sonra afrikalıların miqrasiyası qitə hüdudları ilə 

məhdudlaşırdı. Mərkəzi və Şərqi Afrikada miqrasiya cənub istiqamətində, xüsusilə 

cənubi Afrika Respublikasına, Qərbi Afrikada isə daha çox Qana istiqamətində 

gedirdi. Məsələn, kiçik dövlət olan, hər tərəfdən cənubi Afrika Respublikasının 

ərazisi ilə əhatə olunmuş Lesotoda əmək qabiliyyətli kişilərin 50%-ə yaxını, 

qadınların isə 10%-i CAR-da iş axtarmağa məcburdurlar. 

Müasir beynəlxalq miqrasiyalar qitə miqyasında əhali artımına daha keçmişdəki 

kimi təsir göstərə bilmir. Lakin onlar, əhalisi az olan ölkələr (İrlandiya, Uruqvay, 

Yamayka, Küveyt, Lesoto, Malta, Paraqvay, Sinqapur və s.), habelə xeyli əhaliyə 

malik ölkələr (Avstraliya, Kanada, Yunanıstan, Portuqaliya, Venesuela) üçün 

olduqca əhəmiyyətlidir. Avstraliya, Kanada, Küveyt, Sinqapur kimi ölkələrə xeyli 

əhali axını, İrlandiya, Portuqaliya, Yunanıstan, Lesoto, Paraqvay kimi ölkələrdə isə 

əhalinin ölkədən çıxıb getməsi demoqrafik inkişafa öz təsirini göstərir. 
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 «Klassik emiqrasiya ölkəsi» adlandırılan İrlandiyada bu proses XVII əsrdən 

başlayaraq, bu günə qədər davam edir. İrlandiya əhalisi ən yüksək emiqrasiya 

səviyyəsinə XIX əsrin ortalarında çatmışdır. Lakin 1841-1971-ci illərdə o, iki 

dəfədən çox azalmışdır. Bu müddət ərzində ölkəni azı 5 milyon adam tərk etmişdir. 

1950-1970-ci illərdə İrlandiya emmiqrasiyadan əhalisinin 18,6%-ni itirmiş, bu 

göstəriciyə görə isə Avropada ancaq Portuqaliyadan (23,1%) geri qalmışdır. 

Çoxəsrlik emiqrasiya nəticəsində İrlandiya Respublikası hazırda ən az əhalisi olan 

Avropa ölkələrindəndir.  

Beləliklə, əhalinin qitələrarası və dövlətlərarası miqrasiyası onların demoqrafik 

öyrənilməsi baxımından, şübhəsiz, maraq doğurur. Bu, ümumiyyətlə, ən dəqiq 

ifadə olunmuş coğrafi fenomenlərdən biridir. 

İkinci Dünya müharibəsi istər ölkədaxili, istərsə də dövlətlərarası miqyasda 

əhalinin böyük yerdəyişməsinə səbəb oldu. Müharibə çoxmilyonlu orduların 

hərəkətə gətirilməsi ilə yanaşı, milyonlarla mülki insanı vətənindən qopararaq 

qürbətə atdı. Təkcə 1946-1961-ci illərdə 7 milyona yaxın insan ABŞ-a köçdü. 

1965-ci ildən ölkəyə gəlməyə məhdudiyyət qoyulmasına baxmayaraq, say limiti 

əvəzində «üstünlük» sistemi müəyyən edildi. Bu sistemə əsasən, imiqrasiya 

vizaları verilərkən elmi işçilərə, səriştəli mütəxəssislərə, nadir peşə sahiblərinə – 

«beyin axını»na üstünlük verilirdi. 

Ona görə də müharibə qurtarandan sonra dövlətlərin qarşısında həlli böyük insan 

kütləsinin köçürülməsi ilə bağlı olan çox mühüm siyasi problemlər yarandı. 

Əvvələn, təcavüzkarların əlinə keçmiş şəxslərin vətənə qayıtmasını, ikincisi, yeni 

münaqişələrin qarşısını almaq məqsədilə almanların və yaponların Almaniya və 

Yaponiya ərazilərinə köçürülməsini təmin etmək lazım idi. 1948-ci ildə Fələstin 

ərazisinin bir hissəsində İsrail dövləti yaradıldı və Avropa dövlətlərindən, Aralıq 

dənizi, Yaxın Şərq ölkələrindən yəhudilərin oraya miqrasiyası başladı. Hazırda 

İsrailin işğal etdiyi ərazidə 1 milyondan çox, onun hüdudlarından kənarda, əsasən, 

Yaxın Şərqdə 4 milyondan artıq fələstinli yaşayır. Azad olunmuş müstəmləkə 

ölkələrindən xeyli avropalı, məsələn, Əlcəzairdən və Mərakeşdən milyondan çox 

fransız, Anqoladan və Mozambikdən yüz minlərlə portuqaliyalı repatriasiya 
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olunmuşdur.  

Xaricdə yaşayan 30 milyon çinli (onları xyatsyao adlandırırlar) Çin üçün böyük 

iqtisadi rol oynayır. Onların bir çoxu öz vəsaiti və biliyi ilə ölkənin 

modernləşdirilməsinə kömək göstərir. Vətənə qayıtmış mütəxəssislər Çin ali 

məktəblərinin professor və dosentlərinin 1/3-ni təşkil edir.  

Əhalinin kütləvi daxili miqrasiyaları, hər şeydən əvvəl, urbanizasiya – əsasən, 

kənddən şəhərlərə, mənimsənilən torpaqlara köçmə ilə bağlı idi. Belə miqrasiyalar 

digər dövlətlər üçün də səciyyəvidir. Bu cür miqrasiyaların miqyası çox böyük 

olduğundan onu «XX əsrdə xalqların böyük köçü» adlandırmışlar. Onlar ayrı-ayrı 

ölkələrdə müxtəlif inkişaf mərhələsindədir. Belə miqrasiyalar inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə xüsusilə vüsət almışdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd sakinləri 

yaxşı güzəran dalınca şəhərlərə axışır ki, bu da böyük şəhərləri «partlayış» həddinə 

gətirib çıxarır. Qərbin inkişaf etmiş ölkələrində və Yaponiyada bu proses təqribən 

80% urbanizasiya səviyyəsində başa çatmışdır.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə daxili miqrasiyaların intensivliyi aşağıdır və 

başlıca olaraq, əhalinin həddən artıq sıx olduğu aqrar bölgələrdən şəhərlərə 

qaçması ilə əlaqədardır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə daxili 

miqrasiyalar böyük əhali kütlələrini əhatə edir. Daim dəyişən konyuktura, 

nəqliyyatın və kommunikasiya vasitələrinin yüksək inkişaf səviyyəsi də buna 

kömək göstərir.  

Mühazirə 16 

ƏHALİ SIXLIĞI 

 

Əhali sıxlığı – ərazinin məskunlaşma dərəcəsi, 1 km2 ərazidə daimi yaşayan 

əhalinin sayıdır. 

«Əhali sıxlığı» termini ilk dəfə «torpağın məhsuldarlığı» anlayışı ilə bağlı XIX 

əsrin birinci yarısı iqtisadçılarının əsərlərində işlədilmişdir. 

Yüksək və aşağı əhali sıxlığı olan bölgələrin növbələşməsindəki zahiri 

nizamsızlığa baxmayaraq, istər təbii xüsusiyyətlər, istərsə də ərazinin sosial-

iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə bağlı sərt qanunauyğunluqlar mövcuddur.  
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Xəritələr insanların ərazidə məskunlaşması haqqında təsəvvür verir. Onlar 

əksetdirmə formalarına görə fərqlənirlər. Xəritəyə baxdıqda Azərbaycanın qeyri-

bərabər məskunlaşdığı görünür. Heç də məskunlaşmanın mənzərəsi sadə deyil. 

Bəzi yerlərdə şəhər və kəndlər , digər yerlərdə isə meşə massivləri , arealları 

yayılmışdır.  

Yer kürəsi hələ tam məskunlaşmamışdır. Onun qütbləri, il ərzində ən aşağı 

qiymətli radiasiya balansı (aşağı Günəş şüalanması, il ərzində ən az yağıntı) olan 

ərazilər məskunlaşmamışdır. İnsanın yaşaması üçün rütubət və isti lazımdır. 

Bundan əlavə, yüksək dağlıq yerlərdə atmosfer təzyiqi aşağı olur, tənəffüs 

çətinləşir. Artıq planetin məskunlaşmış hissəsinin daxilindəki səhra ərazilərində də 

vəziyyət eynidir. Demək lazımdır ki, sadalanan bütün ərazilər həyat üçün 

əlverişsizdir, insan və heyvanat aləmi ekologiyasına uyğun deyildir. Onlar davamlı 

antisiklonlar, zəifləşən hava axınlarının üstünlük təşkil etdiyi sahələrdir. 

Xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, mahiyyətcə, onların hamısı, - buzlu, qumlu, 

dağlı, daşlı, - fərqi yoxdur, səhradır. 

İnsanın və ərazinin qarşılıqlı təsirinin əsas məqamları zonallıq və yüksək sıxlıqla 

bağlıdır. Onlar insanların planet ərazilərində məskunlaşmasına güclü təsir göstərir. 

canlı orqanizm olaraq, insan mühitlə termodinamik mübadilə şəraitinə 

uyğunlaşmışdır. Bu şərait birmənalı şəkildə onun vətəninin – Şərqi-Ekvatorial 

Afrikanın şəraitinə uyğundur.  

İnsan məskunlaşmaq üçün, adətən, ovalıq və dəniz səviyyəsindən 500 metrdən 

hündür olmayan yerləri seçir. Qurunun 28%-i belə ovalıq və yüksəkliklərdən 

ibarətdir ki, bütün əhalinin 80%-i də burada yaşayır. Əhalinin daha çox sıxlığı 

düzənliklərdə, xüsusilə dəniz sahillərində müşahidə olunur. Əhalinin coğrafi əmək 

bölgüsü qanununa görə, burada insan fəaliyyəti növlərinin ən geniş rəngarəngliyi, 

ən böyük əmtəə mübadiləsi təmin edilir ki, bunun da nəticəsində ən böyük əhali 

sıxlığı yaranır.  Misal üçün, Avropa çox sıx məskunlaşmışdır.  

 İnsanların Yer üzərində məskunlaşmasının daha bir xüsusiyyətinin üstündən 

yan keçmək olmaz. Bu, məskunlaşmanın okeansahili, dənizsahili isti dəniz 

cərəyanlarının təsiri rayonlarına meylidir. Əhali sıxlığı xəritəsini dəniz cərəyanları 
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xəritəsi ilə tutuşdurduqda bunu asanlıqla görmək olar.  

 İsti Qolfstrim cərəyanı Qərbi Avropa, xüsusilə də Şimali Amerika sahillərinə 

təsir edir. Həm burada, həm də orada əhali sıxdır. Əksinə, Şimali Afrikanın qərb 

sahilindəki soyuq Kanar cərəyanının (isti iqlimə baxmayaraq) təsiri rayonlarında 

isə əhalinin sıxlığı daha azdır. 

 cənubi Afrikanın qərb sahilindəki soyuq Benqel axınının təsiri rayonları da 

belədir. Bunun əksinə, Braziliya axınının təsirinə məruz qalan cənubi Amerika 

sahillərində əhali olduqca sıx məskunlaşmışdır. Ümumiyyətlə, hər iki Amerikanın 

və Karib adalarının güclü isti okean axınları sarıdan bəxti gətirmişdir. Burada əhali 

son dərəcə sıxdır.  

Asiya, Avstraliya və Afrikada da əhalinin məskunlaşması çox rəngarəngdir. 

Hind okeanının isti axınları cənubi Asiyada və Şərqi Afrikada əhalinin sıx 

məskunlaşması üçün əlverişli şərait yaradır. Doğrudur, cənubi Asiya, ümumən, 

bunlarsız da xeyli sıx məskunlaşmışdır. Axı, hər şey nisbi və çoxamillidir. 

Sakit okeanın isti Kuro-Sivo cərəyanının Çinin, Yaponiyanın və daha kiçik 

ölkələrin əhalisinin sıxlığına müəyyən təsiri də mövcuddur. Daha cənubda isə isti 

Şərqi Avstraliya cərəyanı Avstraliyanın və Yeni Zelandiyanın ərazisinin 

məskunlaşmasına müsbət təsir edir. 

Kamçatka və Çukotkanı isə soyuq axın yuyur və təbii sərvətlərinə baxmayaraq, 

onlar zəif məkunlaşmışlar. 500 şimal en dairəsi ilə şimal qütbü arasında yerləşən və 

kəskin kontinental iqlimə malik olan Mərkəzi, Qərbi, qismən Şərqi Rusiya əraziləri 

isə nisbətən yaxşı məskunlaşmışdır.  

Yüksək dağlıq ərazilərin sərt təbii şəraiti (aqroiqlim ehtiyatlarının məhdudluğu, 

əkinə yararlı torpaqların azlığı, yamacların meylliyinin çox olması və s.) əhalinin 

məskunlaşmasını əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir, onun təsərrüfat fəaliyyətini 

məhdudlaşdırır. 

Təbii mühit yekcins olmadığından, onun üçün enlik zonallığı, yüksəklik 

qurşaqlığı və digər dəyişkənlik formaları səciyyəvidir. Ona görə də bütün 

orqanizmlər müəyyən mühit tipinə (yaxud tiplərinə) uyğunlaşmışlar. Onun 

dəyişməsi mühitlə termodinamik mübadilə şəraitinin dəyişilməsi nəticəsində 
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orqanizmin məhvinə aparır, yaxud uzunmüddətli uyğunlaşma baş verir. 

Canlı orqanizm kimi, insan da ətraf mühitlə termodinamik mübadilə şəraitinə, 

ehtimal ki, ulu vətəninin – Şərqi Ekvatorial Afrikanın – şəraitinə alışmışdır. İnsan 

orqanizminin ətraf mühitlə mübadiləni müstəqil tənzimləmə imkanlarında, çox 

güman ki, antropogenez – insanın təşəkkülü prosesindəki fizioloJi dəyişikliklər 

nətiCəsində böyük olmayan hansısa təkmilləşmə baş vermişdir. Yuxarıda 

sadalananlardan savayı, bütün təbiət zonalarında məskunlaşma bu təşəkkülün 

elementlərindəndir. İqtisadi inkişafın ilk mərhələlərində ərazinin təbii keyfiyyətləri 

əhalinin yerləşdirilməsi xüsusiyyətini və təsərrüfatın  ixtisaslaşdırılmasını 

müəyyənləşdirir. Bununla belə, təbiətin insana təsiri, əvvəldə olduğu kimi, hazırda 

da böyükdür. Təbii fəlakətlər – vulkan püskürməsi, zəlzələlər, qurunun yavaş-

yavaş çökməsi, yaxud qalxması, iqlim dəyişmələri Yerin landşaftını dəyişdirir və 

insanları yeni şəraitə uyğunlaşdıraraq, öz təsərrüfat fəaliyyətini müvafiq surətdə 

dəyişməyə vadar edir. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti də, təbiət kataklizmləri kimi, 

təkCə lokal deyil, həm də planet səviyyəsində dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Təbii 

landşaftların şumlanması, meşələrin və bütöv qitələrdə təbii zonaların tükənməsinə  

gətirib çıxaran qırıb-yandırma əkinçiliyi praktikası, antropogen səhralaşdırma, 

suvarma nəticəsində torpağın şoranlaşması – insanın təsərrüfat fəaliyətinin 

doğurduğu qlobal problemlərin tam olmayan siyahısıdır. Planetimizin özünün 

mövCud olub-olmaması bir çox Cəhətdən həmin problemlərin həllindən asılıdır.  

Əhalinin sıxlığı 1km2-də 50 nəfərdən çox olan böyük areallar çox deyil. Avropa 

(şimal hissəsi istisna olmaqla), Asiyada Hind-Qanq ovalığı, Cənubi Hindistan, 

Şərqi Çin, Yapon adaları, Yava adası, Afrikada Nil vadisi və Niger çayının aşağı 

axarı,  ABŞ-ın şimal-şərqi, Braziliya və Argentinada bəzi sahilboyu bölgələr aid-

dir. Dünyanın bir çox şəhər bölgələrində əhalinin sıxlığı 1km2 -də bir neçə min 

nəfərə çatır. Bəşəriyyətin 2/3-dən çoxu qurunun təqribən 8% sahəsində 

Cəmlənmişdir.  

Relyef şəraiti, Coğrafi mövqeyin əlverişliyi əhalinin daha çox dəniz və okean 

sahili bölgələrdə Cəmlənməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, əhalinin 60%-i Şimal 

yarımkürəsinin mülayim qurşağında yaşayır. İnsanların yarıdan çoxu ovalıqlarda 
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(dəniz səviyyəsindən 200 metrə qədər hündürlükdə), demək olar ki, 1/3-i isə 

dənizdən təqribən 50 km aralıda olan sahələrdə  yaşayır (bu zolaq qurunun 12%-ni 

təşkil edir).  

Amerika və Afrikanın okean sahillərində əhalinin sıxlığı nisbətən yüksəkdir. Bu 

da əlverişli təbii şərait, iqtisadi-Coğrafi mövqe ilə bağlıdır.  

XVII-XX əsrlərdə yüksək əhali sıxlığı olan arealların meydana gəlməsi 

sənayenin inkişafı ilə bağlı idi. İnsanlar yeni sənaye sahələrinin – qara metallurgiya 

və maşınqayırmanın inkişafını təmin edən təbii ehtiyatların – daş kömürün, dəmir 

filizinin təmərküzləşdiyi bölgələrdə məskunlaşırdılar. Avropada (Rur, Elzas və 

Lotaringiya, Donbas, Ural), Amerikada (Pitsburq, Pensilvaniya) «köhnə» 

adlandırılan sənaye bölgələrində əhalinin qonşu bölgələrə nisbətən yüksək sıxlığı 

bu günə qədər də müşahidə edilir. 

 

Dünya əhalisi son dərəCə qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. Bunu dörd başlıCa 

səbəblə izah etmək mümkündür:  

a) Təbii amillərin təsiri ilə. İnsanların həyatı üçün əlverişli olmayan geniş səhra 

bölgələri son dərəcə zəif məskunlaşmışlar. Yaşayış və təsərrüfatı inkişaf etdirmək 

üçün bəşəriyyəti əzəldən daha yararlı olan düzənlik bölgələr cəzb etmişdir.  

b) Qurunun məskunlaşmasının tarixi xüsusiyyətlərilə. İnsanların Yer üzərində 

məskunlaşması bütün tarix boyu baş verdiyindən alimlərin əksəriyyəti hesab edir 

ki, bəşəriyyətin ulu vətəni Afrika və cənub-Qərbi Avrasiyadır. İnsanlar tədricən 

buradan Yer kürəsinin bütün materiklərinə yayılmışlar.  

Yer kürəsində 5 əsas yüksək sıxlıq arealı mövcuddur. Onların ən böyüyü Çinin 

şərq əyalətlərini, Koreya və Yaponiyanı əhatə edən Şərqi Asiya arealıdır.  

Oykumen ərazisinin 54%-dən çoxunda orta sıxlıq 1km2-də 5 nəfərdən azdır. Bu, 

əsasən, qütbətrafı adalar və arxipelaqlar, Şimali Amerikanın və Avrasiyanın Şimal 

Buzlu Okeanına yaxın dəniz sahilləridir. Bu ərazilərin xeyli hissəsi (Kanada 

Arktika Arxipelaqı adaları, Şimal Torpağı, Frans İosif torpağı, Taymır yarımadası 

və s.), ümumiyyətlə, əhalisizdir, yaxud çox seyrək məskunlaşmışdır. 

Mühazirə 17. 
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MƏSKUNLAŞMA VƏ MƏSKUNLAŞMIŞ ƏRAZİLƏR 

 

 

«Məskunlaşma» termini çox mürəkkəb anlayış olub, əhalinin tarixən 

məskunlaşması və yerdəyişməsi, onun hansısa yeni əraziləri tutması prosesini və 

bu proses nəticəsində məskunlaşmış yerlər məcmusunu, hətta cəmiyyətin məkanca 

təşkili formasını da bildirə bilər. 

Məskunlaşma əhalinin ölkə, yaxud region ərazisində tarixən yayılma 

prosesidir.Məskunlaşma sistemi bütövlükdə məskunlaşma formalarını və məskən 

tiplərini müəyyənləşdirən coğrafi mövqeyi, təsərrüfatı, ərazinin əhalisini yaradır. 

Məskunlaşma sosial-iqtisadi, coğrafi və demoqrafik amillərlə (istehsal 

münasibətlərinin xarakteri, məhsuldar qüvvələrin səviyyəsi və yerləşdirilməsi, 

iqlim, relyef, yer təkinin eytiyatları, əhalinin təkrar istehsal rejimi və s.) şərtlənir. 

O,  əhalinin təbiətlə sosial-iqtisadi əlaqə imkanlarını müəyyənləşdirən məhsuldar 

qüvvələrin yerləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. 

Əhalinin məskunlaşması - yaşayış məntəqələri şəbəkəsinin yerləşməsi ilə 

əlaqədar əhalinin ərazidə yerbəyer edilməsidir. 

Yer üzərində insan məskəni olan hər hansı ərazini yaşayış məntəqəsi 

adlandırmaq mümkündür.  

Beləliklə, yerləşdirməni həm məskunlaşdırma prosesi, həm onun nəticəsi, həm 

də əhali coğrafiyası üçün xüsusi maraq doğuran və onun başlıca tədqiqat obyekti 

olan bütün yaşayış yerlərinin məcmusu kimi dəyərləndirmək olar. 

 

İnsanların əsas məskunlaşma forması bəzi bölgələrdə sıx, digərlərində isə seyrək 

şəbəkə yaradan daimi yaşayış məntəqələri – şəhərlər və kəndlərdir. Məskənlərin 

şəhər və kənd yerlərinə ayrılması üçün əsas tarixən ictimai-ərazi əmək bölgüsü 

olmuşdur. Bu, hər şeydən əvvəl, sənaye və ticarət əməyinin əkinçilik əməyindən 

ayrılmasına gətirib çıxarır ki, bu da iki əsas məskən tipinin – şəhər və kənd 

məskənlərinin inkişafını şərtləndirir. 

Şəhər məskənləri – bir, yaxud bir neçə müxtəlif xalq təsərrüfatı funksiyalarını –

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 69

1) sənaye; 2) nəqliyyat; 3) təşkilat-təsərrüfat, mədəni, siyasi və inzibati; 

4)istirahətin və müalicənin (kurortlar) təşkili funksiyalarını yerinə yetirən yaşayış 

məntəqələridir. Kənd məskənlərinə, əsasən, sakinləri ərazicə hissələrə ayrılmış 

kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik yaşayış məntəqələri aid edilə bilər. 

Kənd məskənlərinin çoxlu adları mövcuddur. Təkcə Rusiyada kənd, xutor, stanıtsa, 

vıselki və s. adlar vardır. Digər ölkələrdə özlərinə məxsus spesifik adlar (aul, 

qışlaq, şenlik və s.) işlədilir. 

Şəhərin və kəndin sistemli öyrənilməsi ancaq bir meyara əsaslana bilməz, çünki 

onların hər biri anlayışların ancaq bir cəhətini əks etdirir. Şəhər və kənd 

məskənlərinin hərtərəfli öyrənilməsi üçün meyarlar sistemi tətbiq olunmalıdır.  

«Şəhər» və «kənd» meyarlarının təqribi sxemini nəzərdən keçirək:  

1) əhalinin sayı və sabitlik dərəcəsi, əhalinin təbii və mexaniki hərəkətinin 

xarakteri; 

2) ictimai istehsalın sahə və peşə strukturunun xarakteri və mürəkkəbliyi, 

sənayenin, tikintinin və nəqliyyatın inkişaf dərəcəsi; 

3) maddi-məkan mühitinin təşkilinin səviyyəsi, məskənin abadlıq dərəcəsi; 

4) xidmət sahəsinin inkişaf səviyyəsi, yəni sosial istehsalın bütün formalarının 

təşkili; 

5) məskənin sosial funksiyaları (cəmiyyətin və xalq təsərrüfatının idarə 

olunmasında onun rolu, ətrafdakı yaşayış məntəqələrinə münasibətdə funksiyaları); 

6) əhalinin həyat tərzi; 

7) tələbat fərqlərini səciyyələndirən şüurluluq fəaliyyəti (həmin yaşayış 

məntəqəsi üçün spesifik norma və dəyərlər); 

8) yaşayış məntəqəsinə şəhər, yaxud kənd kimi münasibət. 

Məskənlərin «şəhər» və «kənd»lərə görə təsnifatını əməli səviyyəyə çatdırmaq 

üçün nəzəri meyarların düsturlaşdırılmasından əlavə:  

1) hər bir meyara müvafiq konkret göstəricilər sistemi; 

2) «kənddən» «şəhərə» keçidi səciyyələndirən «hədd» göstəriciləri sistemi; 

3) bu göstəricilərin öyrənilən məskənlər toplusu üçün kəmiyyət göstəriciləri 

haqqında informasiya lazımdır.  
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Perspektivdə şəhər və kənd məskənləri arasında fərqlər azalacaqdır. Lakin onlar 

hələlik aradan qaldırılmadığından məskənlərin əsas tipologiyasını yeni şəraitə – 

kəndin getdikcə urbanizasiyalaşmasına və kənd yerlərində qeyri-kənd təsərrüfatı 

işlərinin yayılmasına uyğunlaşdırmaqla dəyişmək (sakinlərin ictimai istehsalın əsas 

sahələrinə münasibəti meyarı üzrə) məqsədəuyğun olardı. Məskənlərin hamısını 

şəhər (şəhər tipli) və qeyri-şəhər məskənlərinə bölmək olar. Həm birincinin 

tərkibində iki – şəhərlər və şəhər qəsəbələri, həm də digərinin tərkibində iki – 

qəsəbələr (qeyri-kənd təsərrüfatı profilli məskənlər) və kəndlər – dərəcəsi ayırd 

etmək mümkündür. 

Hər formasiyanın özünəməxsus tarixi məskunlaşma tipi olmuşdur.  

I tipi - «dispers (dağınıq, pərakəndə) qəbilə məskunlaşması» adlandırmaq olar. 

Bu, oturaq həyata keçmək meylinin artıq üstünlük təşkil etdiyi və daimi 

məskənlərin yayıldığı ibtidai icma quruluşu dövrüdür. II tip – «antik polis» (şəhər) 

üçün dəniz və çay sahillərində yerləşən, - bəzən, hətta 1 milyonadək əhalisi olan 

iri, - şəhər – dövlətlər səciyyəvidir. Əhalinin hərəkəti, miqrasiya, əsasən, hərbi 

yürüşlərlə məhdudlaşmışdır.  

III tip – «feodal kəndi»dir. Burada kiçik kənd məskənləri üstünlük təşkil edir, 

şəhərlər böyük deyil. Əhalinin mütəhərrikliyi aşağıdır (hər hansı digər səbəblərlə – 

müharibələr, dini təqiblər və s. ilə deyil, iqtisadi səbəblərlə bağlı miqrasiya nəzərdə 

tutulur). 

IV tip – «urbanizasiyalı məskunlaşma» yüksək dərəcədə şəhərləşmiş, bir sıra 

(xüsusilə şəhər-kənd) cəhətdən qütbləşmiş məskunlaşmadır. Bu tipdə iri şəhərlərin, 

ən yüksək mərhələdə isə aqlomerasiyaların, meqapolislərin mövcudluğu, əhalinin 

yüksək mütəhərrikliyi nəzərdə tutulur. Məskunlaşmanın dağınıqlığı prosesinə 

keçid yüksək mütəhərrikliyin nəticəsidir.  

Yeni V tip məskunlaşma gələcəkdə əhalinin çox yüksək mütəhərrikliyinin onun 

ərazidə daha bərabər şəkildə bölgüsünə aparan müxtəlif funksional tipli 

məskənlərdə həyat şəraitinin və sivilizasiya nemətləri bölgüsünün bərabərliyinin 

təmin ediləcəyi məskunlaşma demək olacaqdır.  

1. Ayrıca həyəti – mülkü olan dispers (dağınıq) kənd məskunlaşması insanları 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 71

təbii ehtiyatlara (əkinçilik üçün baza olan torpaq fondu, təbii bitki örtüyü, ovçuluq 

yerləri və s.) daha da yaxınlaşdırır.  

2. Dağınıq-qrup kənd məskunlaşması. Burada insanlar artıq ayrı-ayrı mülklərdə 

yerləşməyib, bir qrupda toplanmışlar; bu qruplar, adətən, istifadə etdikləri ərazidə 

az və ya çox dərəcədə bərabər halda səpələnmişlər və hər biri, sanki müəyyən təbii 

ehtiyatlar (şum yerləri, heyvandarlıq üçün otlaqlar və s.) sahəsində lokallaşırlar. 

3. Şəhər qrup məskunlaşması ticarətin və sənətkarlığın əkinçilikdən və 

maldarlıqdan ayrılması ilə təşəkkül tapmağa başlamışdır. İlk şəhərlər hələ çox uzaq 

keçmişlərdə yaransalar və o vaxtdan xeyli dəyişikliklərə uğrasalar da, bu 

ayrılmanın əsası – ərazi əmək bölgüsü indiyədək əhəmiyyətini saxlamaqdadır.  

 «Şəhər» anlayışı tərifinin spesifikası, əlbəttə, problemə hansı mövqedən 

yanaşmaqdan asılıdır. Ən ümumi şəkildə şəhər əhalisinin mütləq əksəriyyəti kənd 

təsərrüfatında deyil, sənaye, ticarət, xidmət, elm və mədəniyyət sahələrində çalışan 

iri yaşayış məntəqəsidir.  

Müasir şəhərlərin aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlərini ayırd etmək olar: 

İqtisadi – əhalinin kənd təsərrüfatı ilə deyil, başqa sahələrdə məşğul olması; 

Ekistik – əhalinin xeyli hissəsinin nisbətən böyük olmayan ərazidə cəmləşməsi 

və beləliklə, yüksək əhali sıxlığı (şəhər ərazisinin 1 km2-nə bir neçə on minədək 

sakin) formalaşması; 

Demoqrafik – əhalinin təkrar istehsalının və onun strukturunun spesifik şəhər 

xüsusiyyətlərinin formalaşması; 

Memarlıq – səciyyəvi şəhər memarlıq – planlaşdırma mühitinin yaranması; 

Sosioloji – şəhər həyat tərzinin formalaşması; 

Hüquqi – şəhərlər, bir qayda olaraq, bitişik ərazinin inzibati mərkəzləridir. 

Hazırda «şəhər» anlayışı xeyli transformasiyaya uğrayır. Əhalinin ərazidə 

məskunlaşma forması olaraq, şəhər əzəldən təsəvvürümüzdə təkcə qeyri-kənd 

təsərrüfatı fəaliyyətinin (sənaye, ticarət, nəqliyyat və s.) cəmləşdiyi yer deyil, həm 

də əhalinin toplaşdığı, evlərin təmərküzləşdiyi, yolların qovuşduğu məkan kimi 

canlanır. «Şəhər» anlayışı hansısa funksional mərkəz təsəvvürü ilə bilavasitə 

bağlıdır. Qeyd etmək olar ki, belə mərkəz kimi müxtəlif funksiyaların yerinə 
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yetirilməsi şəhərlərin industrial rolundan az əhəmiyyətli deyil. Bu mənada, şəhərlər 

mərkəz kimi, ta qədimdən məskunlaşmanın ərazi strukturunun özəyində durmuş, 

bununla belə, xəritədə yalnız ayrı-ayrı nöqtələr - fokus nöqtələri olsalar da, - kimi 

qeyd olunmuşlar. Şəhərlərin inkişafına təsir göstərən yeni dəyişikliklərin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, nöqtə formasında məskunlaşmanın yerini şəhər 

aqlomerasiyaları tutur. 

XX əsrin əvvəlinə qədər «aqlomerasiya» termini sənaye müəssisələrinin 

cəmləşdiyi ərazi mənasında işlənmişdir. Əhalinin şəhərlərdə təmərküzləşməsi 

prosesini isə A.Veber tətbiq etmişdir (1903). Belə birləşmələrin əsas əlamətləri 

bunlardır: 

1) Sənaye müəssisələrinin sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və 

istehlakı arasında kombinasiya və kooperasiyası üzrə sıx iqtisadi əlaqələr. Xarici 

yük axını ilə müqayisədə aqlomerasiya hüdudlarında daha güclü yük axını bu 

əlaqələrin möhkəmlik göstəricisidir; 

2) Əmək əlaqələri. Məskənin müəssisə və idarələrində işləyənlərin bir hissəsi 

digər məskənlərdə yaşayır, yəni aqlomerasiya çərçivəsində qarşılıqlı surətdə asılı 

məskunlaşma müşahidə edilir və baş şəhərlə şəhərətrafı zona məskənləri, habelə bu 

məskənlər arasında gündəlik kəfkirsayağı əmək miqrasiyası baş verir.  

3) Mədəni-məişət və rekreasiya əlaqələri. Bir, yaxud bir neçə məskənin idarələri 

və ya istirahət yerləri, qismən, digər məskənlərin də sakinlərinə xidmət göstərir, 

mədəni-kütləvi, yaxud rekreasiya məqsədləri ilə gündəlik və ya həftəlik 

kəfkirsayağı miqrasiyalar baş verir. 

4) Sıx inzibati-siyasi və təşkilat – təsərrüfat əlaqələri (aqlomerasiya məskənləri 

arasında istehsalatla, xidmətlə və ictimai işlərlə əlaqədar gündəlik işgüzar səfərlər). 

Aqlomerasiya əhalisi dinamikasının mərhələləri aşağıdakılardır: 

1) özək əhalisinin sayı artır, xarici (şəhərətrafı) zonanın əhalisi isə özəyə 

miqrasiya hesabına azalır, bütövlükdə, aqlomerasiya əhalisinin sayı artır; 

2) özək sürətlə böyüyür, xarici zona da böyüyür, bütün aqlomerasiyada 

təmərküzləşmə yaranır; 

3) özək böyüməkdə davam edir və şəhərətrafı zonada ən yüksək təmərküzləşmə 
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yaranır, aqlomerasiya böyüməkdə davam edir; 

4) özəyin əhalisi azalmağa başlayır, şəhərətrafı zonada is əçoxalır, bütövlükdə, 

aqlomerasiya böyüyür; 

5) özəyin əhalisi azalır, şəhərətrafı zonada isə artım davam edir, lakin 

aqlomerasiya əhalisinin sayı azalır (bu mərhələ hazırda bir sıra ölkələr üçün 

səciyyəvidir); 

6) özəyin və xarici zonanın əhalisi azalır, aqlomerasiyanın da əhalisi azalır. 

 

Məskunlaşma dedikdə, adətən, əhalinin ərazidə yerləşməsi və yenidən 

yerləşməsi və onun nəticəsi – məskənlər şəbəkəsi başa düşülür. Əhalinin 

məskunlaşmasına onun yerləşməsi, yaşayış yerlərinin qarşılıqlı funksional ərazi 

əlaqələri və əhali miqrasiyaları daxildir. Ümumiləşdirilmiş şəkildə demək olar ki, 

əhalinin məskunlaşması onun ərazicə təşkilidir. Onun tərkibinə həm əhalinin 

yerləşməsi, həm də ona immanent  şəkildə xas olan bütün əlaqələr sistemi daxildir. 

Əhalinin ölkə ərazisində məskunlaşması prosesinin inkişafını sosial-iqtisadi 

amillərdən əlavə, daha iki amillər qrupu, - təbii və demoqrafik, - müəyyən edir.  

Təbii amillər – relyef, iqlim, yer, torpaq və digər təbii ehtiyatlardır. Məhsuldar 

qüvvələrin inkişafı nə qədər yüksəkdirsə, təbii amillərin birbaşa təsiri də bir o 

qədər azdır. Demoqrafik amillər qrupuna, hər şeydən əvvəl, miqrasiya proses-

lərində regional fərqlər, habelə əhalinin təbii təkrar istehsalı proseslərinin 

intensivliyindəki fərqlər aiddir. 

Tarixi demoqrafiyaya və tarixi coğrafiyaya dair tədqiqatlar göstərir ki, eramızın 

əvvəlində bəşəriyyətin təqribən ¾-ü, XVI əsrdə 80%-ə qədəri, 1970-ci ildə 75%-i, 

XX əsrin sonunda təqribən 70%-i hazırda ən sıx məskunlaşmış Şərqi, cənub-Şərqi, 

cənubi, cənub-Qərbi Asiya, Qərbi və Mərkəzi Avropada yaşayırdı. Bu məlumatlar 

bütün Yer kürəsi miqyasında uzun vaxt kəsimində əhalinin «qatılaşması»nın xeyli 

davamlı qaldığını göstərir. Əhalinin regional, xüsusən lokal səviyyədə ərazi 

yerdəyişməsinə gəldikdə isə burada əhali sayının daim dəyişməsi müşahidə edilir. 

Bunun iki səbəbi vardır: əvvəla, dünya regionlarında təbii əhali artımının qeyri-

bərabər sürəti, ikincisi, miqrasiya nəticəsində əhalinin yerdəyişməsi. 
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Mühazirə 18.  

ŞƏHƏR YAŞIYIŞ MƏSKƏNLƏRİNİN 

COĞRAFİYASI 

 

Şəhər – mürəkkəb sosial-iqtisadi hadisədir. O, iCtimai istehsalın 

təmərküzləşdiyi, müxtəlif maddi nemətlərin, eyni zamanda, həm yaradıcısı, həm də 

istehlakçısı olan xeyli sayda insan kütləsinin cəmləşdiyi yaşayış məntəqəsidir. 

Sənətkarlığın, ticarətin zəif inkişaf etməsi, siyasi pərakəndəlik nəticəsində orta 

əsrlərdə şəhərlər, demək olar ki, yaranmamış, onlar ancaq feodalizm dövründə, X-

XI əsrlərdən sənətkarlığın və ticarətin inkişafı ilə yenidən böyüməyə başlamışlar. 

Bu inkişaf XIV-XV əsrlərdə yüksək səviyyəyə çatmışdı. Həmin dövrdə bəzi 

şəhərlərin (Venesiya, Antverpen) 200 min əhalisi var idi. Şəhərlər sənaye, II 

sivilizasiya inqilabından sonra sürətlə inkişaf etməyə başlamış, hazırkı elmi-texniki 

tərəqqi dövründə isə ən coşqun inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. III sivilizasiya 

inqilabı dövründə «urbanizasiya fenomeni» təzahür edir.  

Yer kürəsinin əhalisi artıq 6396 mln. nəfərdir (2004) ki, onun da yarıdan çoxu 

şəhərlərdə yaşayır.  

Hesablamalara görə, 1800-cü ildə dünyada şəhər əhalisi təqribən 27 milyon 

nəfər idi ki, bu da dünya əhalisinin cəmi 3%-ni təşkil edirdi. Bu rəqəm 1850-ci ildə 

75 milyon (6%), 1900-cü ildə 218 milyon nəfər (13,6%) olmuşdur. XX əsrdə, 

xüsusilə onun ikinci yarısında şəhər əhalisi sürətlə artmağa başlayaraq, 1950-ci ildə 

738 milyon nəfərə (29,3%), 2000-ci ildə 2926 milyon nəfərə (47,5%) çatmışdır. 

XXI əsrin birinci çərəyində şəhər əhalisinin daha da artaraq, 2025-ci ildə 5056 

milyon nəfərə (61,1%) çatacağı proqnozlaşdırılır. Dünyada 100 min nəfərdən çox 

sakini olan 2,5 minə yaxın, onların arasında da 400-ə qədər «milyonçu» şəhər, o 

cümlədən meqaşəhər (BMT-nin qəbul etdiyi terminologiyaya görə, hərəsinin 

əhalisi 8 milyon nəfərdən artıq olan aqlomerasiyalar da onlara daxildir) vardır. 

1950-ci ildə onların sayı 2, 2000-ci ildə 24 idisə, 2015-ci ildə isə onların sayının 33 

olacağı gözlənilir. Ehtimal olunur ki, 2015-ci ildə 30 iri aqlomerasiyadan inkişaf 
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etmiş ölkələrdə ancaq beşi (Tokio, Nyu-York, Los-Anceles, Osaka, Paris) 

qalacaqdır. London, Moskva bu qrupu tərk edəəkdir. 25 aqlomerasiya inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə yerləşəcəkdir.  

Bombey (27,4 milyon nəfər), Laqos (24,4 milyon), Şanxay (23,4 milyon), 

Cakarta (21,2 milyon), San-Paulu (20,8 milyon), Kəraçi (20,6 milyon), Pekin (19,4 

milyon), Dəkkə (19,0 milyon), Mexiko (18,8 milyon) üçün fenomenal artım 

proqnozlaşdırılır. Bu siyahıda Nyu-York ancaq 11-ci olacaqdır. Ola bilsin ki, bu 

proqnozların bəziləri özünü doğrultmasın, belə ki, bir müddət bundan əvvəl 

Mexiko əhalisinin 30 milyona çatacağı proqnozlaşdırılırdısa da, bu özünü 

doğrultmadı. 

Əhali. Əhali şəhərin parametrlərini və bütün digər yardımçı sistemlərinin 

təşkilini müəyyənləşdirən əsas yardımçı sistemdir. Şəhərin əhalisi bütün 

şəhərsalma ehtiyatları və şəhəri müxtəlif yönlərdən səciyyələndirən törəmə 

göstəricilərin alınması üçün baza göstəricisidir.  

Şəhər əhalisi üç mənbə: a) təbii artım, b) mexaniki artım, kənd məskənlərinin 

dəyişməsi, yaxud onların şəhər hüdudlarına qatılması hesabına təşəkkül tapır. 

Şəhərin iqtisadi bazası iki əsas hissədən – şəhəryaratma və şəhərəxidmət 

bazalarından ibarətdir.  

Şəhərin şəhərdənkənar iqtisadi, mədəni, elmi, inzibati əlaqələrinin icrasına, yəni 

həmin şəhərin rayon və ya dövlət miqyasında əsas vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyəti şəhəryaratma bazası adlanır. 

Şəhərəxidmət bazası şəhərin özü, onun əhalisi üçün mövcuddur. Onlar 

yerindəcə istehlak edilən məhsul, - o cümlədən sənaye və nəqliyyat məhsulu 

istehsal edirlər.  

Həyat təminatı sahəsinə sosial və texniki infrastrukturun (nəqliyyat, mühəndis 

sistemləri, mənzil, xidmət sahəsi) əhalinin yaşayışını və iqtisadi bazanın 

fəaliyyətini təmin edən sahələri daxildir. 

Ölkələrin, bölgələrin, şəhərlərin inkişafında iqtisadi-coğrafi mövqenin rolunu 

nəzəri cəhətdən N.N.Baranski əsaslandırmışdır. iqtisadi-coğrafi mövqe zaman 

baxımından dəyişən tarixi kateqoriyadır. Bununla əlaqədar, o, şəhərin bir inkişaf 
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mərhələsində əlverişli ola, digərində isə onun inkişafını ləngidə bilər. Məsələn, 

Rusiyada dəmir yolu meydana çıxana qədər Yuxarı Volqa şəhərləri nəqliyyat və 

ticarət mərkəzləri, habelə çay nəqliyyatından quru nəqliyyatına keçid məntəqələri 

kimi çox sürətlə inkişaf edirdilər. Dəmir yollarının çəkilməsindən sonra 

yükdaşımalardan kənarda qalan bir çox Volqaboyu şəhərlər nəqliyyat-coğrafi 

mövqelərinin üstünlüklərindən məhrum olaraq, tənəzzülə üğradılar. Bakı-Tbilisi 

dəmir yolu çəkilənə qədər ticarətdə əhəmiyyətli rol oynayan Şamaxı şəhəri də buna 

misal ola bilər.  

Şəhərin coğrafi mövqeyi şəhərin tipinə də böyük təsir göstərir, ərazi əmək 

bölgüsündə onun yerini müəyyənləşdirir və beləliklə, şəhərin istehsal 

ixtisaslaşmasına təsir edir. Şəhərlərin iqtisadi inkişafındakı bu qanunauyğunluq 

ölkənin hər bir regionunda, sonuncunun iqtisadi ixtisaslaşmasından asılı ola-raq, 

müəyyən şəhər tipinin inkişafında əksini tapır. 

Şəhərin iqtisadi-coğrafi mövqeyinin təhlilində mikromövqe – yaxın ətrafa 

münasibətdə mövqe, mezomövqe – bütün ölkəyə, yaxud onun iri hissələrinə 

münasibətdə mövqe ayırd edilir. Bu coğrafi mövqe tərəfləri şəhərin inkişafında 

müxtəlif rol oynayırlar. Şəhərin əlverişli mikromövqeyindən (relyefin münasibliyi, 

yaxınlıqda böyük çayın olması, əlverişli nəqliyyat mövqeyi) əlverişsiz mezomövqe 

ucbatından heç də həmişə istifadə etmək mümkün olmur.  

Bakı şəhərinin iqtisadi-coğrafi mövqeyi. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı 

Bakı şəhəri MDB-nin ən böyük sənaye, elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri, 

Xəzər dənizinin qərb sahilində mühüm limandır. Bakı geniş sənaye, rekreasiya və 

kənd təsərrüfatı zonası ilə bilavasitə bağlıdır. Bakının Rusiya, cənubi Qafqaz, Orta 

Asiya, Qazaxıstan, qonşu Yaxın Şərq dövlətləri arasında mövqeyi, iri neft hasilatı 

və nəqli mərkəzi kimi onu yükdaşımanın həcminə görə MDB-də ilk yerlərdən 

birini tutan nəqliyyat qovşağına çevirmişdir. Bununla da, Bakı dəniz limanı 

mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bakı və Türkmənbaşı (keçmiş Krasnovodsk) 

arasında bərə yolunun istismara verilməsi ilə onun rolu xeyli artmışdır.  

Hazırda Bakı iri sənaye, nəqliyyat, xidmət sahələri, urbanizasiya proseslərinin 

təmərküzləşməsi mərkəzi kimi çoxsaylı əhalinin axışdığı, Rusiyadan, cənubi 
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Qafqazdan, Orta Asiyadan, Qazaxıstandan müxtəlif yüklərin gətirildiyi və 

göndərildiyi məkandır. Rusiya, Ukrayna, Qafqaz regionlarını, Qara dəniz, Aralıq 

dənizi, Xəzər sahillərini birləşdirərək, Rusiyanın, Yaxın Şərqin içərilərinə (Qafqaz 

vasitəsilə Qara dəniz limanlarına – Novorossiyskə, Batumiyə, Suxumiyə, Türkiyə 

ərazisi vasitəsilə ceyhan limanına, Xəzər vasitəsilə Türkmənistan və Qazaxıstan 

limanlarınadək) doğru uzanan üç dəmir yol xətti – İran-culfa, Rostov-Mahaçqala-

Bakı, Tbilisi-Bakı xətləri, Xəzərdəki dəniz limanı, Binədəki Beynəlxalq aeroport 

artmaqda olan yükdaşımalarını təmin edir. Dəmir, avtomobil, dəniz, aviasiya, neft-

qaz kəmərləri yollarının kəsişmə mərkəzi olan Bakı dünya əhəmiyyətli nəqliyyat 

qovşağına çevrilir.  

Mütəxəssislərin fikrincə, Xəzər dənizi iri potensial karbohidrogen yanacağı 

ehtiyatlarına malikdir. Neftin və təbii qazın çıxarılması və nəqli ABŞ, Rusiya, 

Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Norveç, İraq, Yaponiya, Səudiyyə 

Ərəbistanının şirkətləri ilə birgə həyata keçirilir. Neft və qazın Xəzərdə 

Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan akvatoriyasında birgə hasilatı şəraitində 

onların nəqli ilə bağlı ciddi problemlər yaranır. Xəzər neftinin boru kəmərləri ilə 

daşınmasına başlamaq üçün ən məqsədəuyğun yer Abşeron yarımadasında 

təşəkkül tapmış neftçıxarma mərkəzidir. Neft buradan üç əsas marşrutla xarici 

bazara çıxarılır:  

1) İllik buraxılış gücü 16-17 milyon ton neft olan 1411 km uzunluğundakı Bakı-

Novorossiysk; Çeçenistan münaqişəsi ilə əlaqədar neftin bu istiqamətdə 

vurulmasını 1998-1999-cu illərdə dayandırılmışdı. Novorossiysk limanına cəmi 

200 min ton neft daşınmışdır. Çeçenistandan yan keçməklə neft kəməri çəkildikdən 

sonra bu istiqamətdə neft daşınmasına yenidən başlanmışdır; 

2) 827 km uzunluğunda, illik buraxılış gücü 6-7 milyon ton olan Bakı-Supsa 

(Qara dənizdə liman, Gürcüstan); 

3)1730 km uzunluğunda Bakı-Tbilisi-ceyhan (Aralıq dənizində liman, Türkiyə). 

Mühazirə 19. 

Şəhər yaşayış məskənlərinin  

tipologiyası və təsnifatı 
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Tipologiya – mürəkkəb obyektləri onların başlıca xassələrinin aşkara çıxarılması 

əsasında dərketmə metodudur. Şəhərlərin tipologiyası məlum şəhərin başqaları 

arasında yerini müəyyənləşdirmək üçün lazımdır. Bu, onların hər birində ümumi 

inkişaf qanunauyğunluqlarının yaratdığı ən əhəmiyyətli cəhətləri tapmağa kömək 

edir. Şəhərin tipi onun ən yığcam şəkildə qısa xarakteristikası, bir növ, düsturudür.  

Tipologiyanın başlanğıcı olan təsnifat – şəhərlərin hansısa bir əlamət dərəcəsinə, 

iqtisadi-coğrafi mövqeyinə, yaranma tarixinə görə bölgüsüdür. Tipologiya isə 

əlamətlərin uzlaşması əsasında şəhərlərin tiplərə bölünməsidir. Onu tipə görə 

təsnifat, yəni təsnifatın yüksək pilləsi adlandırmaq olar.  

coğrafiyada şəhər məskənlərinin aşağıdakı təsnifat istiqamətlərindən istifadə 

edilir: 1) böyüklüyünə görə (əhalinin sayı); 2) funksiyalarına görə; 3) ərazi əmək 

bölgüsündəki iştirak dərəcəsinə görə; 4) mənşəyinə görə (genetik təsnifat); 5) 

iqtisadi-coğrafi mövqeyinə görə. Şəhər və şəhərsalma coğrafiyasında şəhərlərin 

böyüklüyünə görə aşağıdakı təsnifatı qəbul olunmuşdur: əhalisi 50 min nəfərə 

qədər olan kiçik şəhərlər, orta (50-100 min), böyük (100-250 min), iri (250-500 

min), ən iri (500 min-1 milyon), milyonçu şəhərlər (1 milyondan çox). Şəhərlərin 

həcminə görə təsnifat qruplaşdırılması müəyyən məskən tipləri kimi kiçik, orta, 

böyük və milyonçu şəhərlərin tipologiyası ilə müəyyən qədər üst-üstə düşür. 

Funksional tipologiya. Şəhərlərin yerinə yetirdikləri ən geniş yayılmış funksiyalar 

tipologiyası xarakterinə görə iqtisadi və qeyri-iqtisadi tipologiyalara bölünür.  

Ərazi əmək bölgüsündə yerinə görə a) yerli əlaqələrdə (kənd bölgələrinin 

iqtisadi, inzibati və mədəni mərkəzləri); b) bölgədaxili əmək bölgüsündə (iqtisadi 

rayonlar); c) bölgələrarası əmək bölgüsündə; ç) beynəlxalq əmək bölgüsündə 

iştirak edən şəhərlər ayırd edilir.  

Funksional tipologiya statistik məlumatlara əsaslandıqda o, iqtisadi-statistik 

tipologiya olur.  

Genetik təsnifat sintetik anlayışdır. O, funksiyaların, planlaşdırmanın, xarici 

görüntünün, coğrafi mövqenin genezisi kimi bütöv əlamətlər qrupunu əhatə edir. 

Genetik təsnifat şəhərsalma praktikasının və şəhər məskənləri şəbəkəsi inkişafının 
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perspektiv planlaşdırılması ehtiyacından doğmuşdur. Planlaşdırma vəzifələrinin 

həllində, şəhərin planlaşdırılmış strukturunun genezisindən asılı olaraq, şəhərin 

tipinin və məskunlaşma formalarının müəyyənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Şəhərlərin iqtisadi inkişaf yolları müəyyənləşdirilərkən, hər şeydən əvvəl, 

xalq təsərrüfatı funksiyalarının genezisinə baxılmalıdır. Hər bir ictimai-iqtisadi 

formasiyanın səciyyəvi genezislərə malik özünəməxsus sosial-iqtisadi şəhər tipləri 

vardır.  

Bakı aqlomerasiyası ölkənin xalq təsərrüfatı strukturunda mühüm rol oynayır: 

onun əsas funksiyaları neftçıxarma və maşınqayırmadır. Bundan əlavə, aqlomerasiya 

indiyədək kifayət qədər inkişaf etməmiş rekreasiya ehtiyatlarına da malikdir. Burada 

bəzi nadir kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün də xeyli əlverişli imkanlar var. 

Aqlomerasiyaların funksional strukturu ətraflı nəzərdən keçirilmiş, burada isə tədqiq 

edilən aqlomerasiyanın digər aqlomerasiyalar arasında yerini və xüsusiyyətlərini 

səciyyələndirmək üçün ancaq əsas funksiyalar xatırlanmışdır.  

İlk baxışda Bakı aqlomerasiyasının təsnifat üzrə inkişafı qarışıq tipin 2-ci 

yarımtipinə aiddir. Lakin Bakı və bu yarımtip üçün səciyyəvi olan Çelyabinsk 

aqlomerasiyalarının inkişafı arasında əhəmiyyətli fərq var: əvvəldən sənaye 

neftçıxarması bölgəsi olan Abşeron neft rayonu və Bakı şəhəri iki müxtəlif yarım-

sistem kimi deyil, vəhdətdə inkişaf etmişlər. Abşeron nefti Bakının sürətli 

inkişafına güclü təkan vermiş, o da, öz növbəsində, neftçıxarma rayonunun 

formalaşmasına yardım göstərmişdir. Çelyabinskdə belə vəhdət, bir-birindən 

asılılıq müşahidə olunmamışdır.  

Həm şəhər – mərkəzdə, həm də ətraf zonada sənaye istehsalının yüksək inkişafı, 

Bakının özünün mədəni mərkəz kimi, ətraf zonanın isə rekreasiya ehtiyatları ilə 

cəzbedici olması əhali arasında intensiv qarşılıqlı əlaqə yaradır.  

Abşeronda kənd təsərrüfatı funksiyalarının səmərəliliyi su təchizatı ilə bağlıdır. 

Bölgədə bir sıra qiymətli bitkilərin becərilməsi üçün unikal iqlim şəraiti vardır. 

Lakin su qıtlığı buna mane olur. Onun çatışmaması aqlomerasiya məskənlərində 

sənayenin və kommunal təsərrüfatın da inkişafına mənfi təsir göstərir.  
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Mühazirə 20 

URBANİZASİYA PROSESLƏRİ  

VƏ ONUN FORMALARI 

 

Urbanizasiya (ingiliscə- urbanization, latınca urbanus- şəhərə məxsus, urbs- 

şəhər sözlərindən) bəşəriyyətin inkişafında şəhərlərin rolunun artması ilə bağlı 

ümumdünya tarixi prosesdir. O, məhsuldar qüvvələrin, ilk növbədə, əhalinin 

yerləşdirilməsindəki, onun sosial-peşə, demoqrafik strukturunda, həyat təcrü-

bəsində, mədəniyyətindəki və s. dəyişilikləri əhatə edir. Urbanizasiya cəmiyyətin 

tarixən təşəkkül tapmış formaları və əmək bölgüsü əsasında baş verən çoxtərəfli 

demoqrafik, sosial-iqtisadi coğrafi prosesdir. İlk şəhərlər eramızdan əvvəl III-I 

minilliklərdə Misirdə, Mesopatamiyada, Suriyada, Hindistanda, Kiçik Asiyada, 

Çində, Hind-Çində, habelə Avropa və Afrikanın Aralıq dənizinə bitişik bəzi 

bölgələrində yaranmışdır. Antik dünyada Babil, Afina, Karfagen, Roma, 

İsgəndəriyyə kimi şəhərlər mühüm rol oynamışlar. Orta əsr və İntibah dövrü 

şəhərlərində burjua sivilizasiyası elementləri təşəkkül tapmışdır. Kapitalizmin 

inkişafı ilə müxtəlif maddi və mənəvi fəaliyyət forma və növlərinin obyektiv 

surətdə təmərküzləşməsi və inteqrasiya zərurəti urbanizasiya prosesinin 

güclənməsinin və əhalinin şəhərlərdə cəmləşməsinin başlıca səbəbi oldu. 

Urbanizasiyanın indiki mərhələsində dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrində iri şəhər məskənləri formalarının üstünlüyü müşahidə edilir. 

Ayrı-ayrı ölkələrdə şəhər məskənləri meyarları fərqli olduğundan bir çox 

hallarda şəhər əhalisi haqqında müqayisəli məlumat almaq üçün müəyyən sıxlıq 

səviyyəsinə çatmış bütün məskənlərin əhalisini şəhər əhalisinə aid edirlər. 2002-ci 

ildə dünya əhalisinin üçdə birindən çoxu (19 əsrin əvvəlində 3%-dən azı) əhalisi 

5000-dən çox olan məskənlərdə, dörddə biri isə əhalisinin sayı 20000-dən çox olan 

şəhərlərdə yaşayırdı. Şəhər məskənlərinin ayırd edilməsinin milli meyarlarından 

istifadə olunduqda əhalinin urbanizasiyasının dinamikası aşağıdakı kimi görünür. 

1800-cu ildə Yer kürəsi əhalisinin 3%-ə yaxını, 1850-ci ildə 6,4%-i, 1900-cu ildə 

19,6%-i şəhərlərdə yaşayırdı. O, 1800-ci ildən 2000-ci ilədək təqribən 18 dəfə 
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artaraq, 51,2% çatmışdır. 

Urbanizasiyanın səciyyəvi cəhəti əhalinin böyük və fövqəlböyük şəhərlərdə 

cəmləşməsidir. Əhalinin urbanizasiya prosesini məhz 100000 nəfərdən çox əhalisi 

olan böyük şəhərlərin böyüməsi və bununla bağlı yeni məskunlaşma formalarının 

və şəhər həyat tərzinin yayılması daha bariz şəkildə etdirir. 

140 il (1860-2000-ci illər) ərzində bütün dünyada böyük şəhərlərin payı 1,7 %-

dən 25%-ə çatmışdır. 1700-cü ildə dünyada 100000 nəfərdən çox əhalisi olan 31 

şəhər, 1800-cü ildə 65, 1850-ci ildə 114, 1900-cu ildə 360, 1950-ci ildə 950, 1980-

cı ildə isə 2000-dən çox şəhər var idi. «Miyonçu» nəhəng şəhərlərin inkişafı da 

xeyli əlamətdardır. 1800-cü ildə milyondan çox əhalisi olan təkcə bir şəhər var 

idisə, 2000-ci ildə onların sayı 320-dən çox olmuşdur. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə demoqrafik partlayış «urbanizasiya parlayışı» ilə 

yanaşı baş verir. Əhalinin şəhərləşməsi göstəriciləri müqayisədə aşağı olduğu 

şəraitdə inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələr nisbətən yüksək urbanizasiya sürəti 

ilə seçilirlər. Bir sıra Asiya və Afrika dövlətləri paytaxtlarının əndazəsiz böyüməsi 

urbanizasiyanın aclıq və yoxsulluqdan xilas olmaq üçün kəndlilərin kütləvi şəkildə 

böyük şəhərlərə axışması ilə seçilən xüsusi tipi ilə bağlıdır. Kənd əhalisinin 

şəhərlərə axını, bir qayda olaraq, işçi qüvvəsinə tələbatın artım sürətini xeyli 

üstələyir. Nəticədə, urbanizasiya sənayeləşmədən daha sürətlə gedir, kənddən 

şəhərə miqrasiya işsizlər və yarım işsizlər ordusunu artırır, şəhər xarabalıqları 

rayonlarını genişləndirir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə çox milyonlu şəhər 

aqlomerasiyaları formalaşır (məsələn Mexiko, Buenos-Ayres,San-Paulu, Rio-de 

Janeyro, Kəlkatə, Bombey və s.). İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə urbanizasiya 

prosesi son dərəcə ziddiyətlidir: o, bir tərəfdən bu ölkələrin tərəqqisinə yardım 

göstərir, milyonlarla insanın müasir dünyanın informasiya və mədəni- sivilizasiya 

resursları ilə təmasına imkan verir, digər tərəfdən isə, çatmaqda olan 

modernləşməşmə fenomeninin doğurduğu onsuz da çox ciddi sosial-iqtisadi 

problemləri daha da kəskinləşdirir, son dərəcə mühümü isə odur ki, böyük 

şəhərlərə demoqrafik təzyiq effekti yaradır. 

Azərbaycanın sovet dövrü tarixində çoxlu böyük şəhərlərin, ilk növbədə, iri 
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şəhər aqlomerasiyalarının böyüməsinin məhdudlaşdırılmasına, orta və kiçik şəhər 

məskənlərinin – bir, yaxud bir neçə qonşu özək inzibati rayonlar səviyyəsində 

məskunlaşma sistemi mərkəzlərinin inkişafına yönəldilmiş tədbirlər sistemi həyata 

keçirilirdi. Eyni zamanda, «məskunlaşmanın dayaq karkası» deyilən inkişaf 

prosesində, təsərüfat quruculuğu və yeni ərazilərin mənimsənilməsi gedişində 

ölkənin bir sıra bölgələrində böyuk şəhərlər şəbəkəsi durmadan genişlənirdi 

(məsələn, Sumqayıt, Mingeçevir, Yevlax, Əli Bayramlı və s. kimi iri sənaye 

mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur). Urbanizasiyanın demoqrafik proseslərə 

təsiri, xeyli dərəcədə, şəhər mühitinin ərazi diferensiallığından, ilk növbədə, 

şəhərlərin böyüklüyündəki və iqtisadi profilindəki (funksional tipindəki) fərqlərdən 

asılı olaraq təzahür edir. Urbanizasiya prosesi inkişaf etdikcə, kənd əhalisi ilə 

müqayisədə,şəhər əhalisinin doğum səviyyəsi aşağı düşür. Bunun ardınca doğum 

kənd yerlərində də azalır. Bəzi üçüncü dünya ölkələrində (məsələn, Misirdə) 

şəhərlərdə doğum səviyyəsi daha yüksəkdir ki, bu da tam bir sıra sosial-iqtisadi, 

demoqrafik və dini amillərlə, xüsusən, şəhərlərdə cins nisbətinin daha tarazlı 

olması ilə izah olunur. Demək olar ki, bütün ölkələrdə kənd yerlərindən təzəlikdə 

köçüb gəlmiş şəhər sakinləri arasında (kənd sakinlərinin şəhərlərə uyğunlaşması 

böyük çətinliklərlə bağlı deyilsə) doğum səviyyəsi çoxdan şəhərlərdə yaşayanlar 

arasında olduğundan yüksəkdir. Urbanizasiyanın ilk inkişaf mərhələrində 

şəhərlərdə ölümün səviyyəsi kənd yerlərindəkindən yüksəkdir ki, bu da sıx əhali 

kütləsinin yaşadığı mühitin antisanitariya şəraiti ilə izah olunur. Uşaq ölümü 

xüsusilə yüksəkdir. Şəhərlərə köçən kənd sakinləri, adətən, şəhər həyatının 

şəraitinə pis alışırlar. Lakin vaxt ötdükcə, şəhər və kənd əhalisinin ölüm 

səviyyəsində fərq azalır. İnkişaf etmiş ölkələrdə, əslində, belə fərqlər yoxdur.  

 Urbanizasiya inkişaf etdikcə, şəhər əhalisinin artmasında miqrasiyanın rolu 

tədricən azalır. Əhalinin ərazi mütəhərrikliyi isə bütövlükdə artır, xüsusilə, 

kəfkirsayağı miqrasiya genişlənir. Uzun illər ərzində Azərbaycanda şəhər 

əhalisinin təşəkkülündə kənd yerlərindən şəhərlərə miqrasiya və kənd yerlərinin 

şəhər məskənlərinə çevrilməsi əsas rol oynamışdır. Lakin sonralar şəhər əhalisinin 

formalaşmasında təbii artımın rolu böyüyür. Bu göstərici 1927-1938-ci illərdə 
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18%, 1939-1958-ci illərdə 20%, 1959-1969-cu illərdə 40%, 1970-1979-cu illərdə 

43%, 1980-2000-ci illərdə isə 50% olmuşdur. Təbii artım sürəti azaldıqca şəhər 

əhalisinin artım sürəti də aşağı düşür.   

Şəhərlərin inkişafında dönüş kapitalizm dövründə baş verdi. XVIII-XIX əsrlərin 

ayırıcında Qərbi Avropada baş verən sənaye inqilabı nəticəsində maşın əməyi 

geniş yayıldı, manufaktura müəssisələrini fabrik və zavodlar əvəz etdi. Texniki 

tərəqqi, demək olar, tamamilə şəhərlərdə cəmləşən sənaye istehsalının sürətli 

inkişafına səbəb oldu. 

XX əsrin 50-ci illərindən imperializmin müstəmləkə sisteminin dagılması, 

habelə elmi-texniki tərəqqinin başlanması və bununla baglı məhsuldar qüvvələrin 

strukturunda və əməyin xarakterində baş verən köklü dəyişikliklər nəticəsində 

urbanizasiya görünməmiş vusət aldı və ictimai quruluşundan, iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq, dünyanın bütün ölkələrini əhatə etdi. Bu hal 

cografiya ədəbiyyatında urbanizasiya fenomeni adı almışdır. 

 XX əsrin ikinci yarısında dünyanın inkişaf etmiş kapitalist ölkələrinin bütün 

əhalisinin artıq 70-dən 85 % qədəri şəhərlərdə yaşayırdı. Hələ XIX əsrdə ən inkişaf 

etmiş şəhərlərin əhalisi milyon nəfəri keçmişdi, 2000-ci ildə isə belə şəhərlərin sayı 

320-ni ötürdü. XIX əsrdə 5000-dən çox əhalisi olan şəhərlərdə yaşayan sakinlərin 

sayı təxminən 10 dəfə artmışdır. 1800-çü ildə onlarda Yer kürəsi əhalisinin 3%-i, 

1900-cu ildə isə artıq 13,5%-i yaşayırdı. Bu müddətdə 100 min nəfərdən çox 

əhalisi olan şəhərlərin sayı 21-dək 291-ə çatmışdı. XX əsrdə urbanizasiyanın sürəti 

artdı – dünyada şəhər əhalisinin sayı əsrin əvvəlindəki 15%-dən,1950-ci ildə 30%-

ə,1990-cı ildə 43%-ə,2000-ci ildə 49,3%-ə çatdı. 

  Dünya urbanizasiya prosesində üç mərhələ ayırd edilir. Başlanğıc mərhələ XIX 

əsri və əsasən, Avropanı və Şimali Amerikanı əhatə edir. İkinci mərhələdə şəhər 

əhalisi artmış və urbanizasiya bütün dünyada yayılmışdır. Üçüncü mərhələ XX 

əsrin ikinci yarısında baş vermişdir. Onun üçün, sadəcə, şəhər əhalisinin artım 

sürətinin güclənməsi deyil, həm də böyük şəhərlərin inkişafı və şəhər həyat 

tərzinin kənd yerlərində yayılması tipikdir. Bu mərhələdə urbanizasiya Yer 

kürəsinin bütün regionlarını əhatə edən tam qlobal prosesə çevrilmişdir.  
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Urbanizasiya dünya ölkələrinin əksəriyyətində ümumi əlamətlərə malikdir:  

a) şəhər əhalisinin güclü artım sürəti. 1950-ci ildə dünyada şəhər əhalisinin sayı 

730 milyon nəfər idisə, 2001-ci ilin məlumatına görə, o 4 dəfədən çox artmışdır. 

b) təkcə əhalinin deyil, təsərrüfatın da iri şəhərlərdə təmərkürləşməsi, belə ki, 

onlar insanların yalnız maddi deyil, mənəvi ehtiyaclarını da tamamilə təmin edə 

bilərlər. Böyük şəhərlər arasında əhalisi 1 milyondan çox olan milyonçu şəhərləri 

ayırd etmək qəbul olunmuşdur. İndi onların sayı 400- ə çatır. 

c) kompakt şəhərlərdən şəhər aqlomerasiyalarına, şəhər və kənd məskənlərinin 

ərazi qruplaşmalarına keçid. 

Şəhər aqlomerasiyaları – istehsalat, inzibati, əmək, mədəni-məişət əlaqələri ilə 

ərazi sistemində birləşən şəhərlər yığınıdır. 

İngilis alimləri onları konurbasiyalar (lat. con- «birgə, birlikdə», urbus- 

şəhərlər) adlandırırlar. ABŞ-da buna metropolis (yun. metropolis- baş şəhər, 

paytaxt sözündən) deyilir. 

Beləliklə, 1950-ci ildə 30 ən iri aqlomerasiyanın 20-si Avropada, Şimali 

Amerikada, Yaponiyada və ancaq 10-u inkişaf etməkdə olan ölkələrdə idi. 1990-cı 

ildə nisbət dəyişir: 30 aqlomerasiyadan yalnız 9-u inkişaf etmiş ölkələrdə, 21-i isə 

inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olmuşdur. Milan, Berlin, Filadelfiya, Peterburq, 

Detroyt, Neapol, Mançestr, Birminhem, Frankfurt, Boston, Hamburq, Kəraçi, 

Laqos, İstanbul, Lima, Tehran, Banqkok, Dəkkə ən iri aqlomerasiyaların sırasını 

tərk edir. 

Şəhər aqlomerasiyasının tərkibində, adətən, baş şəhər (aqlomerasiyanın özəyi və 

onu əhatə edən yaşayış məntəqələri) ayırd edilir. Belə aqlomerasiyaları 

monosentrik aqlomerasiya (məsələn, Bakı, Tbilisi, Xarkov və s.) adlandırırlar. 

Polisentrik aqlomerasiyaların bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olan bir neçə 

mərkəzi vardır. Müharibədən sonrakı illər ərzində ABŞ-da qeyri-metropoliten 

əhalinin sayı cüzi dəyişmiş – 62 milyondan 59 milyona düşmüşdür. Halbuki, 

fermer əhalinin sayı 30 milyondan 8 milyona qədər azalmış, metropoliten əhalinin 

sayı isə artaraq, 70 milyondan 158 milyona çatmışdır. Ölkə ərazisinin 14%-ni tutan 
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279 SMSA-da (1940-cı ildə 168) cəmləşən sonuncu hazırda əhalinin 73%-ni 

(1940-cı ildə 52%) təşkil edir. 

Böyük şəhər aqlomerasiyalarının başlıca qüsurları məlumdur. Onlar 

aşağıdakılardır: 

1) Nəqliyyat problemlərinin qeyri-adi mürəkkəbliyi. Böyük şəhərlərin küçələri 

müasir nəqliyyatın keçməsi üçün namünasib olan «kanallara» 

çevrilmişdir. Şəhərlərin avtomobilləşməsi sürətlə artır. Böyük şəhərlərdə 

avtomobil nəqliyyatı artmaqda davam edir, fərdi və ictimai nəqliyyatın 

bütün növlərinin sürəti isə tərs mütənasib surətdə aşağı düşür.  

2) ) Qeyri-adi surətdə böyümüş iri şəhərlər və aqlomerasiyalar muhəndis 

avadanlığının bahalaşması nəticəsində su ehtiyatlarının getdikcə 

qıtlaşması ilə, çirkab sularının axıdılmasında, yeni tikinti ərazilərinin 

mənimsənilməsində böyük çətinliklərlə üzləşirlər. 

3) Hava hövzəsinin çirklənməsi. Böyük şəhərlərdə atmosfer son dərəçə çirklənir. 

Əlbəttə, atmosfer iri sənaye müəssisələrinin olduğu bir çox kiçik şəhərlərdə də 

çirklənmişdir. Lakin böyük şəhərlərdə sənaye müəssisələri yaşayış yerlərini, 

demək olar əhatə edir. Onlarda avtomobil nəqliyyatnın çoxlugu nətisəsində hava 

məkanı büsbütün çirklənir.  

4) Şəhər əhalisinin təbiətdən uzaqlığı. İri şəhərlər böyüdükcə, təbiətdən 

uzaqlaşırlar. Şəhərlərin ağ ciyərləri olan yaşıllıqlar yaşayış və sənaye tikintisinin 

təzyiqi ilə getdikcə geri çəkilirlər.Yeri gəlmişkən, bu, böyük şəhərlərdə əhalinin 

həyat şəratini pisləşdirən ən xoşagəlməz amillərdəndir. 

  5) Böyük şəhərlər kiçik şəhərlərin məhsuldar qüvvələrini «sorurlar». Fransız 

şəhərsalma və coğrafiya ədəbiyyatında ölkənin bütün həyat qüvvələrinin Paris 

aqlomerasiyasına toplanmasını bildirən xüsusi «fransız səhrası» termini 

mövcuddur. Bunun nəticəsində, ətrafdakı kiçik şəhərlər miskin həyat sürürlər. 

Böyük şəhərlərdə məhsuldar qüvvələrin artımını təmin etmək üçün tez hərəkətə 

gətirilən resurslar mövcuddur. Onlar sənayenin kooperasiyalaşdırılması, elmin və 

ali təhsilin inkişaf etdirilməsi, inzibati, təşkilati və bölüşdürücü funksiyaların 

həyata keçirilməsi üçün ən əlverişli imkanlara malikdirlər. Onlar insanlara yüksək 
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mədəni həyat tərzi yaradan fövqəladə geniş xidmətlər təklif edirlər. 

  Şəhərətrafı zona əhalisinin aqlomerasiyanın özəyinə nisbətən sürətlə artması 

prosesi nəticəsində şəhərlərin ətraflara yayılması suburbanizasiya adlanır. 

Məskunlaşma formalarının sonrakı təkamülü istehsalın inkişafı və 

təmərküzləşməsi proseslərinin təsirilə aqlomerasiyaların qaynayıb-qarışmasına, 

geniş əraziləri əhatə edən fövqəlaqlomerasiya səviyyəsində urbanizasiyalaşmış 

zonaların - meqapolislərin (yun. meqali- böyük, polis- şəhər sözlərindən) 

formalaşmasına gətirib çıxarır.  

Bir sıra tədqiqatlarda Qərbi Avropada İngiltərə, AFR, Belçika, Hollandiya, 

Fransanın həmmərz ərazilərində ümumi sahəsi 230 min km2, əhalisi 80 milyon 

nəfər olan «Polis deltası»nın formalaşdığı qəbul edilir. San-Rio (San Paulu Rio-de-  

Janeyro), Vizaqmahanaqar (Qanq- Brahmaputra deltası), Caban (Cakarta – 

Bandunq), Pektyan (Pekin-Tyanszin), Şanxay-Nankin-Çançjou, Laqos-İbadon, 

Quançjou-Şançjen-Syanqon (Honkonq), Qahirə-İsgəndəriyyə, La-Plata bölgəsi 

meqapolisləri intensiv şəkildə formalaşır, Rusiyada Moskva- Vladimir-Nijni- 

Novqorod meqapolisi təşəkkül tapır. Moskva-Sankt-Peterburq oxu üzərində də 

meqapolis yaranması mümkündür. Lakin Novqorod və Tver vilayətlərindən çoxlu 

sayda əhalinin köçüb getməsi nəticəsində onun orta hissəsi boşalmışdır. 

Mühazirə 21 

 

Urbanizasiyanın inkişaf problemləri 

Müasir elmi-texniki inqilab şəraitində ictimai inkişafın köklü problemlərindən 

biri insanla təbiət arasında artmaqda olan tarazlığın pozulması təhlükəsi ilə 

bağlıdır. Dünya sənayeləşmə və urbanizasiya tarixi prosesi insanın bu və ya digər 

zaman kəsimində məskun olduğu ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətini əks etdirən 

ekoloji vəziyyətə daha çox təsir göstərir. Tədqiqatçıların fikrincə, planlaşdırmada 

insanın biolojj təbiətindəki və coğrafi şəraitdəki məhdudiyyətlər nəzərə alınmazsa, 

urbanizasiyanın geniş yayılması insanla təbiət arasında ümumi tarazlığın 

pozulmasına gətirib çıxara bilər.  

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, insan cəmiyyətinin yaxın gələcəkdə (təqribən 
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əsrimizin ortalarında) ətraf mühitlə məqbul qarşılıqlı təsir çərçivəsindən çıxması 

təhlükəsi real şəkildə mövcuddur. Yəni ətraf mühitin çirklənməsi istehsal zamanı 

ayrılan istinin iqlimə təsiri və digər proseslər nəticəsində ekoloji tarazlıq ciddi 

surətdə pozula,bərpa olunmayan bəzi sərvətlər isə tükənə bilər. Hazırda məsələnin 

bu şəkildə qoyuluşu əsaslı sayılmasa da, artıq indi ən iri şəhər 

aqlomerasiyalarındakı gərgin ekoloji vəziyyət bəşəriyyət üçün ciddi xəbərdarlıq 

ola bilər. İnsan və təbiət arasında qlobal tarazlığın qorunub saxlanması,mümkün 

dünya ekoloji böhranının qarşısının alınması həlledici dərəcədə bəşəriyyətin elmi 

sosial əsaslarda təşkilatlanmaq səviyyəsindən, onun təbii mühitlə münasibətlərini 

tənzimləmək bacarığından asılıdır. 

 Əhalinin və iqtisadi ehtiyatların artım dinamikasının nisbəti sosial-iqtisadi 

problemlərin həlli ilə bağlıdır. Bununla belə, müasir şəraitdə üçüncü dünyada 

dövlət suverenliyinə və ailənin hüquqlarına hörmət əsasında əhali artımının 

məhdudlaşdırılmasına dair təbliğat tədbirləri «əhali-təbii ehtiyatlar» 

münasibətlərinin yaxşılaşmasında palliativ ölçü ola bilər.  

Son illərdə Qərbdə yeni elmi istiqamət, - urbanizasiyanın patologiyası, -inkişaf 

etmişdir. «Patologiya» anlayışı iki mənada yozula bilər. Danışıq dilində bu, 

mövcud hüquq və əxlaq normalarından kənara çıxan davranış üsuludur. «Sosial 

patologiya» termini daha geniş şəkildə mənalandırılır. Bu problemə dair tam bir 

sıra patologiyaları – iqtisadi tətil kimi motivlərlə əsaslandırılan münaqişələr, 

cinayətkarlıq, digər əxlaqazidd hərəkətlər, alkoqolizm, narkomanlıq, qumar 

oyunları, fahişəlik, intihar halları, ruhi xəstəliklər, ailənin dağılması, korrupsiya və 

s. – misal gətirmək olar. Göründüyü kimi, sosial patologiya geniş və müxtəlif 

halları əhatə edir. Həm də, onlardan hansının xəstəliyin təzahürü, hansının isə 

səbəbi olduğunu heç də həmişə müəyyənləşdirmək olmur. Tamamilə aydındır ki, 

heç bir fərziyyə açıq-aşkar səbəb və nəticəyə ayrılmadan inandırıcı ola bilməz. 

Şəhər patologiyası özlüyündə yalnız məkanın bu cür təşkilatlanma üsulunun 

doğurduğu halları əhatə edir. Məsələn, şəhər patologiyasına mənzil problemləri, 

ətraf mühitin çirklənməsi, nəqliyyatın qeyri-qənaətbəxş işləməsi, texniki 

infrastrukturun yarıtmaz fəaliyyəti, aşağı keyfiyyətli xidmət və s daxildir. 
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Şəhər patologiyasına həm sosial patologiya, həm də bilavasitə şəhər patologiyası 

daxildir. 

Urbanizasiya patologiyasının müəyyənləşdirilməsi üçün: 

1) urbanizasiyanın nə demək olduğunu aydınlaşdırmaq; 

2) «normal» sayılan urbanizasiya modeli işləyib hazırlamaq; 

3) urbanizasiya patologiyasını normadan sapma kimi müəyyənləşdirmək 

lazımdır. 

Urbanizasiya sənayeləşmə prosesləri ilə müəyyən nisbət çərçivəsində qaldıqda, 

normal sayıla bilər. Burada üç inkişaf variantı mümkündür: 

a) hər iki proses bir-birinə uyğundur; 

b) urbanizasiya sənayeləşmədən irəlidə gedir; 

c) urbanizasiya sənayeləşmə ilə ayaqlaşa bilmir. 

«b» və «c» variantları «patoloji vəziyyət» kimi müəyyənləşdirilə bilər. 

Urbanizasiya patologiyası və şəhər strukturları sahəsində əsas problemlər 

şəhərlərin tam inkişaf etməməsi, mənzil problemi, şəhərlərin funksional zonalara 

bölünməsinin fəsadları, blok komplekslərinə vərdişetmə sindromudur. 

Beləliklə, biz bir-birinə zidd iki nöqteyi-nəzər, iki nizam: - « 

Əhali inkişafının başlıca meyllərinin statistik materialların təhlili əsasında 

tədqiqi istehsalın sosial-iqtisadi amillərinin əhaliyə – onun təkrar istehsalına, 

tərkibinə, miqrasiya mütəhərrikliyinə, məşğulluğuna, yerləşməsinə, 

məskunlaşmasının xarakterinə və i.a. həlledici təsirinə dair fundamental 

müddəaları əyani surətdə təsdiq edir. Doğumun və əhalinin təbii artımının indiki 

aşağı səviyyəsi, əhalinin təkrar istehsalının məhdud olduğu arealların mövcudluğu 

iqtisadi və sosial ziddiyyətlərin kəskinləşməsi, işsizliyin artması və əməkçilərin 

xeyli hissəsinin maddi vəziyyətinin pisləşməsi, raket-nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə 

sıx bağlıdır. 

90-cı illərin iqtisadi böhranı və digər amillər düşünməyə əsas verir ki, dünya 

iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsinin bir çox qanunauyğunluqları gələcəkdə 

də qorunub saxlanacaqdır. Buna görə də gözləmək olar ki, regionda əhali 

inkişafına dair əsərdə səciyyələndirilən göstəricilər XXI əsrin ilk onilliklərində az 
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dəyişiləcəkdir. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti üçün aşağı doğum və təbii artım 

səviyyəsi, nəsillərin sadə, yaxud məhdud təkrar istehsalı, yüksək inkişaf etmiş 

urbanizasiya, şəhər məskənlərinin ləng artım sürəti və əhalinin dağınıqlığı, əhalinin 

tərkibində işləyənlərin sayının azalması səciyyəvi olacaqdır. Dünya əhalisinin 

sayında inkişaf etmiş ölkələrin payı azalacaqdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələr isə 

öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayacaqlar. 
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Mühazirə 22 

 

KƏND YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİNİN 

COĞRAFİYASI 

 

 

Kənd məskənlərinin xüsusi tərifi yoxdur. Demək olar ki, hər bir ölkədə şəhər 

məskənləri üçün müəyyən edilmiş meyarlara cavab verməyən bütün məskənlər 

kənd məskənləridir. 

Yer kürəsində kənd məskənlərinin dəqiq sayına dair ümumi məlumat yoxdur. 

Belə ki, bir çox ölkələrdə kiçik kənd məskənləri daha böyük məskənlərin tərkib 

hissəsi sayılır. Bu rəqəm təqribən 12-20 milyon təşkil edir. Azərbaycanda 4342 

kənd məskəni var. Əvvələn, ölkəmizdə rəsmi şəhər, yaxud şəhər tipli qəsəbə 

statusu olmayan bütün məskənlər, o cümlədən əhali sıxlığı senzinə cavab 

verməyən qeyri-kənd təsərrüfatı məskənləri, ikincisi, əhalisinin əksər hissəsi kənd 

təsərrüfatı əməyi ilə məşğul olan, fəhlə və qulluqçusu olmayan məskənlər kənd 

məskənlərinə aid edilir. Beləliklə, kənd yerlərində həm kənd təsərrüfatı əhalisi, 

həm də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmayan əhali yaşayır. Bu kənd əhalisi 

kateqoriyasında sakinləri üç qrupa bölmək olar: a) kənd əhalisinə xidmət 

sahələrində (ticarət, təchizat, maarif, səhiyyə və s.); b) yaxınlıqdakı şəhərlərin 

müəssisə və idarələrində; c) kənd yerlərindəki sənaye müəssisələrində və digər 

müəssisələrdə çalışanlar. 

Dünya əhalisinin yarıdan çoxu hələ də kənd məskənlərində yaşayır. Ona görə 

də, təbiidir ki, kənd sakinlərinin dinamikasının və tərkibinin, habelə sosial-iqtisadi 

mühitlə, aqrar münasibətlərlə və təbii şəraitlə əlaqədar son dərəcə müxtəlif olan 

kənd məskənləri tiplərinin və funksiyalarının öyrənilməsi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir.  

Kənd yerinin sosial-iqtisadi coğrafiyasının müasir transformasiyasını və kənd 

əhalisi coğrafiyasını elmi-texniki tərəqqi, sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni 

dəyişikliklər, urbanizasiya, sənayeləşdirmə və aqrar-sənaye iteqrasiyası prosesləri 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 91

kimi əsas amillər müəyyənləşdirir. Hazırda kənd əhalisi planetimizin sakinləri 

arasında mütləq və nisbi üstünlük təşkil etməkdədir. 2000-ci ildə 3,2 milyard 

adam, yəni dünya əhalisinin 53%-i kənd yerlərində yaşayırdı. Kənd sakinlərinin 

payı aşağı düşsə də (1900-cu ildə dünya əhalisinin 86,4, 1950-ci ildə isə 70,4 faizi), 

onların mütləq sayı artmaqda davam edir: 1900-cu ildə 1,3 milyard nəfər, 1950-ci 

ildə – 1,8 miyard nəfər. World watch institutunun proqnozlarına görə, 2010-cu ildə 

kənd əhalisi, ilk dəfə olaraq, sayca birinciliyi şəhər əhalisinə verəcəkdir. 

Son 50 ildə şəhərə daimi böyük axına baxmayaraq, yüksək təbii artım sayəsində 

kənd əhalisi 4,5 dəfə (şəhər əhalisi 4 dəfə) artmışdır. Yarım əsr əvvəl kənd 

əhalisinin orta illik artım sürəti şəhərdəkindən iki dəfə az idisə, XXI əsrin 

əvvəlində ondan 4 dəfə geri qalır. Bu dövr ərzində kənd əhalisinin ən yüksək artımı 

inkişaf etməkdə olan regionlarda – Afrikada 2,7 dəfə, Asiyada 2 dəfə müşahidə 

olunmuşdur. Avstraliya və Okeaniyada artım təqribən orta dünya səviyyəsində, 

Latın Amerikasında ondan aşağı, Şimali Amerikada isə cüzi olmuşdur. Kənd 

yerlərində əhalinin azalması çoxdan urbanizasiyalaşmış Avropada, xüsusilə 

İspaniyada və Niderlandda müşahidə edilmişdir. 

Son 50 ildə kənd əhalisinin cəmləşmə mərkəzinin Asiyaya keçməsi davam 

etmişdir. İndi dünya kənd əhalisinin 7/10-sı burada yaşayır. İkinci yerə, Avropanı 

ötərək, Afrika çıxmışdır (1 /6), Avropanın payı isə üç dəfə azalmışdır və indi o, 

Latın Amerikasını azacıq üstələyir. İqtisadi cəhətdən yüksək inkişaf etmiş və 

urbanizasiyalaşmış regionlar – Avropa, Şimali Amerika və Avstraliyada birlikdə 

dünya kənd əhalisinin 1/10 –dən də azı yaşayır. Bu da çox aşağı göstəricidir. 

Həm kənd, həm də şəhər əhalisinin coğrafi irəliləyişinin başlıca amili 

cəmiyyətin sosial-iqtisadi diferensasiyasıdır. Onun ən mühüm göstəricilərindən biri 

əhalinin adam başına düşən Ümumi Daxili Məhsulla (ABŞ dolları ilə) ölçülən 

gəlirinin həcmidir. Dünya Bankının dünya inkişafına dair hesabatlarında ölkələrin 

gəlirlər üzrə üç qruplaşma tətbiq olunmuşdur. 1998-ci ildə aşağı gəlirlilər qrupuna 

adam başına ildə 760 dollar düşən ölkələr, orta gəlirlilərə 761-9360 dollar,yüksək 

gəlirlilərə isə 9361 və daha çox dollar düşən ölkələr daxil edilmişdir.  

Dünya kənd əhalisinin yarıdan çoxu (52%) aşağı gəlirli, 42%-i orta gəlirli, 
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yalnız 6%-i yüksək gəlirli ölkələrdə yaşayır. Ən aqrar dövlətlər Asiya və Afrika 

dövlətləridir. Burada əhalinin 3 /5-i kənd yerlərində yaşayır. Əhalisinin 4 /5-i kənd 

sakinləri olan ölkələr qrupu xüsusilə seçilir. Nepal (89%), Uqanda, Malavi, 

Banqladeş və Vyetnam onların arasındadır. Kənd əhalisinin payı dünyanın nəhəng 

ölkələri olan Çində (67%) və Hindistanda (72%) yüksəkdir. Lakin Asiya ən böyük 

təzadlarla seçilir: əsasən, aşağı gəlirli aqrar dövlətlərlə yanaşı, burada kənd əhalisi 

az olan (1/4) yüksək və orta gəlirli ölkələr (Koreya Respublikası, İordaniya, İraq) 

fərqləndirilir. İnkişaf etməkdə olan bu ölkələrin urbanizasiyası əhalisinin 1/4-i 

kəndli olan Yaponiya kimi inkişaf etmiş dövlətlərlə müqayisə edilə bilər. 

Əhalinin 1/2-3/5–nün kənd yerlərində yaşadığı Mərkəzi Amerika və Karib 

hövzəsi ölkələri ən «kəndi» ölkələrdir. Hərçənd, orada kənd əhalisi az olan 

(əhalinin 1/4 –dən azı) və yüksək gəlirli Baham adaları və orta gəlirli Kuba kimi 

ölkələr də var. Kənd əhalisinin xüsusi çəkisinin eyni dərəcədə azlığı Argentina və 

Uruqvay (1/10), Braziliya (1/5) üçün də səciyyəvidir. 

Urbanizasiyanın XIX əsrin ortalarından etibarən, son onilliklər daxil olmaqla, 

XX əsr ərzində davam etməklə müxtəlif vaxtlarda baş verdiyi yüksək gəlirli 

regionların (Qərbi, Şimali və qismən cənubi Avropa), orta və ortadan aşağı gəlirli 

regionların (Şərqi və qismən cənubi Avropa) təmsil olunduğu Avropada mənzərə 

daha mürəkkəbdir. Burada onların payı, adətən 1/10-lə (Böyük Britaniya) 1/3 

(Finlandiya) arasındadır. Şərqi Avropada  1/2-ə qədər (Sloveniya) artır, Rusiyada 

isə 1/4 –dən bir qədər çoxdur. 

Kənd əhalisinin və kənd təsərrüfatı əhalisinin coğrafi öyrənilməsi kənd 

yerlərinin sosial və istehsal problemlərinin təhlili üçün əhəmiyyətlidir. Qlobal 

problemlərdən biri – yoxsulluqla mübarizə dünya yoxsullarının 70%-nin 

cəmləşdiyi kənd yerləri üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dünya Bankının 

hesablamalarına görə, 2000-ci ildə Yer üzündə gündə 1 dollardan az alan 1,2 

milyard adam yaşayırdı, 2,6 milyard nəfər, yəni bütün əhalinin 47%-i isə gündə 2 

dollardan az qazanırdı. Yoxsul əhali aşağı və orta gəlirli ölkələrdə, əsasən, inkişaf 

etməkdə olan dövlətlərin kənd yerlərində toplanmışdır. Praktik olaraq, hər yerdə 

kasıb şəhərlilərin sayı kənd yoxsullarından azdır, yoxsulluq həddi isə şəhərlərdə 
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kənd yerlərindəkindən yüksəkdir. Şəhər yoxsullarının sayca kənd yoxsulları 

səviyyəsindən yüksək olduğu ölkələr çox azdır (İndoneziya, Honduras, Kamerun, 

Gürcüstan). Kənd yerlərində maksimum yoxsulluq dərəcəsi 90%-dək çatır 

(Zambiyada kənd əhalisinin 88%-i yoxsuldur), halbuki şəhərlərdə bu, 60%-ə 

qədərdir (Çad). 

BMT-nin 2015-ci ilədək olan dövrdə dünya inkişafına dair öncül məqsədlərinə 

yoxsulların sayının iki dəfə azaldılması, ərzaq təminatı vəziyyətinin, səhiyyənin, 

təhsilin, ekologiyanın yaxşılaşdırılması daxildir. 2005-ci ilə qədər isə sabit milli 

inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi təklif olunmuşdu. Bütün bunlar kənd 

əhalisi və kənd təsərrüfatı əhalisinin vəziyyəti ilə, kənd yerlərində ümumi şəraitlə 

bilavasitə bağlıdır. Kənd yerlərinin kompleks coğrafi tədqiqi bu vəzifələrin bütün 

ölkələrdə həllinə kömək edir. 

 

Mühazirə 23 

Kənd yaşayış məskənlərinin tipləri 

 

İstehsal əlamətlərinə görə bütün kənd məskənlərini üç tipə ayırmaq olar: 

a) kənd təsərrüfatı məskənləri;  

b) qeyri-kənd təsərrüfatı məskənləri; 

c) qarışıq funksiyalı məskənlər. 

Müxtəlif ölkələrdə əhalinin bu kateqoriyaları arasında nisbət xeyli fərqlənir. 

Kənd təsərrüfatı əhalisinin xüsusi çəkisi iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı 

təşkil edən inkişafda olan ölkələrdə daha yüksəkdir. İş burasındadır ki, xüsusilə 

yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə, kənd yerlərində kənd təsərrüfatı ilə bağlı olmayan 

xeyli adam yaşayır. Burada fermerlərin ehtiyaclarına, nəqliyyata, meşə 

təsərrüfatına, kurortlara xidmət göstərən çoxlu məskənlər, gecələmə qəsəbələri və 

s. vardırKənd təsərrüfatı kənd məskənlərinə əhalisinin başlıca məşğuliyyəti kənd 

təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı olan məskənlər aiddir. Yer kürəsi 

kənd əhalisinin əsas hissəsi kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır. Ona görə də kənd 

məskənlərinin əsas tipi iri olmayan kənd təsərrüfatı yaşayış məntəqələridir. 
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Qeyri-kənd təsərrüfatı əhalisi üç ünsürdən: 

1) kənd yerlərində yaşayıb, kənd əhalisinə xidmət edən şəxslərdən; 2) hər gün 

şəhərdəki daimi iş yerinə gedib-gələn kənd sakinlərindən; 3) prinsipcə şəhər 

profilli olub, şəhərdən kənarda yerləşən müəssisədə (sənaye, mədən işləri və s.) 

çalışanlardan təşkil edilir. 

İqtisadi inkişaf, xüsusilə sənaye inkişafı artdıqca sadalanan üç kateqoriyadan 

olan kənd əhalisinin payı artır, özəlliklə kənd təsərrüfatında çalışanların sayı isə 

azalır. 

Topoqrafik mövqe–yerin relyefin ayrı-ayrı elementlərinə, çay şəbəkəsinə və s. 

münasibətdə mövqeyidir. Topoqrafik mövqedə bölgələrarası fərqlər müşahidə 

olunur. Kənd evlərinin qarşılıqlı yerləşməsinin öyrənilməsi, onların kənddə 

qruplaşdırılmasının, habelə kənd məskənlərinin özlərinin (onların topoqrafiya və 

morfologiyasının) öyrənilməsi coğrafiyaşünasları xeyli maraqlandıra bilər.  

XIX əsrin sonlarında Almaniyada kənd məskunlaşması formalarını müəyyən 

etnoslarla bağlayan bütöv bir etnoqrafiya məktəbi yaranmışdır: Xutor 

məskunlaşması kelt, kənd məskunlaşması isə german tayfalarına xasdır. Lakin 

arxiv materialları göstərmişdir ki, kənd məskunlaşması təsərrüfat formaları ilə 

bağlı olmuşdur. 

 Kənd məskənləri mənşəyinə görə də təsnif edilir: 

Dispers (dağınıq, təkhəyətli) məskunlaşma inkişaf etmiş ölkələrin kənd 

yerlərində, habelə Baltikyanı ölkələrində ferma, malikanə, xutor və s. şəklində 

yayılmış məskunlaşma formasıdır. Əkinçilərin və icarədarların (fermerlərin) 

ailələri becərdikləri və əsas dolanacaq mənbələri olan sahələrində yaşayırlar. 

Torpaq payları az olduqda, təkhəyətlilər sıxlaşma mərkəzli və səpələnmə zonalı 

qrup formasını xatırladan dispers məskunlaşmaforması yarada bilərlər.  

Dağınıq fermer məskunlaşması xüsusi yolüstü qəsəbələr növü – baqqal dükanı, 

ibtidai məktəb və s. olan bir neçə evdən ibarət ferma qrupuna bilavasitə xidmət 

mərkəzləri – «Hemlit»lər yaratmışdır. 

Kənd məskənləri genezisinə (mənşəyinə) görə də təsnif olunur. Genetik təsnifat 

müasir məskunlaşmanın tarixi şəraitini - kəndlərin planlı struktrunun 
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xüsusiyyətlərini, onların görkəmini, yaşayış yerlərinin yerləşdirilməsini 

aydınlaşdırmağa kömək edir. Məsələn, Qədim Rus Dövlətində knyazların «taxta 

oturduqları», yaxud yaşadıqları şəhərətrafı malikanələri kənd adlanırdı. Sonralar 

onlar ətraf kənd yerləri üçün yerli mərkəz rolu oynayan kilsəli və dükanlı nisbətən 

iri yaşayış məntəqələrinə çevrilirdilər. Əvvəllər kilsəsi və qəbirstanlığı olan kiçik 

kəndlər poqost adlanırdı.  
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