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ÖN SÖZ 

 Dərs vəsaiti universitetlərin coğrafiya fakültələrində tədris edilən “Şəhərlərin 

coğrafiyası” (geourbanistika) kursunun proqramına uyğundur. Kursun məqsədi 

şəhərlərin və onların sistemlərinin tarixi-coğrafi, sosial, iqtisadi-coğrafi, 

şəhərsalma və inkişafının başqa aspektlərini xarakterizə etmək, urbanizasiyanın 

qlobal xarakter almış mürəkkəb proseslərini açıqlamaq, şəhərlərin və şəhər 

sistemlərinin inkişaf strategiyasının işlənməsinə coğrafi yanaşmanın məzmun və 

əhəmiyyətini göstərmək, şəhərlərin layihələşdirilməsinin əsaslarını xarakterizə 

etmək və coğrafiya fakültələrinin məzunlarını elmi və layihə müəssisələrində şəhər 

problemləri üzərində tədqiqat və praktiki fəaliyyətə hazırlanmasına kömək 

etməkdən ibarətdir.  

 Vəsaitdə üç fəsildə qruplaşdırıla bilən bir sıra problemlər işıqlandırılır: 

a) Şəhərlərin inkişafının tarixi mərhələləri; 

b) Şəhərlərin və urbanizasiyanın mahiyyəti, nəzəri əsasları və müasir 

problemləri; 

c) Qərar çıxarma prosesi və şəhərlərin layihələşdirilməsinin əsasları. 

Kursun göstərilən ardıcıllıqla öyrənilməsi (tarix-nəzəriyyə-təcrübə) 

tələbələrə praktiki fəaliyyətdə üzləşdiyi məqsəd və vəzifələr haqqında kifayət 

qədər tam təsəvvür yaratmağa imkan verir. 

Vəsaitin adında olan “geourbanistika” termini “şəhərlərin coğrafiyası” 

termininə qarşı qoyulmur, əksinə sosial-iqtisadi coğrafiyanın bu sahəsinin adının 

dəqiqləşdirilməsini, genişlənməsini, zənginləşməsini nəzərdə tutur. Bu da müasir 

dövrdə şəhərsalma coğrafi təqdiqatlarda əsas diqqətin ayrı-ayrı şəhərlərə deyil, 

onların şəbəkəsi və sistemlərinə, ümumilikdə urbanizasiya proseslərinə cəlb 

edilməsindən irəli gəlir. Bu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki həmin 

tədqiqatlara urbanizasiyanın yeni məkan formalarının qurulması, yəni şəhər 
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aqlomerasiyalarının və aqlomerasiyadan üstün səviyəli urbanizə olunmuş zonaların 

da tədqiq olunması daxildir. Bununla yanaşı, həmin fəaliyyət şəhərin müstəqil 

məvhum kimi tədqiq edilməsini istismar etmir, əksinə, təqdiqatları daha da 

mürəkkəbləşdirir, zənginləşdirir, tədqiqatda bir çox vurğuların yerini dəyişir. 

Şəhərlərin inkişafının əsas mərhələlərinin tarixi-coğrafi təhlilini özündə əks etdirən 

birinci fəsil vəsaitdə çox böyük yer tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi 

coğrafiya üzrə mütəxəssislər tarixi-şəhərşünaslıq sahəsində lazımi hazırlıq 

almadıqları halda, şəhərsalma mühəndisləri il ə qeyri-bərabər vəziyyətə düşürlər. 

Bu da memarların və mühəndislərin şəhərsalma tarixi üzrə xüsusi mühazirələr 

kursunu dinləməsi, yaxud da başqa fənlərin daxilində tarixi-şəhərşünaslığa aid 

geniş bilikl ər alması ilə bağlıdır. Bu “ağ ləkə” şübhəsiz ki, aradan götürülməlidir. 

Kursun tarixi-coğrafi fəslinə daxil edilən materialın seçilməsi də çətin 

məsələlərdəndir. Oxucunun gözü önündə bu və ya digər dərəcədə insan 

sivilizasiyanın bütöv təsviri canlanır və şəhərlərin inkişafı da həmin tarixin mühüm 

aspektidir. Oxucu insan duhasının ən dahi əsərləri il ə qarşılaşır. Müəllif bu 

səbəbdən bəhs etdiyi problemləri və onların coğrafi dairəsini bir qədər 

məhdudlaşdırmağa çalışır ki, ən əsas məqamlar saxlanılsın və verilən vaxt 

çərçivəsində təqdim olunan materialın ardıcıllığı və bütövlüyü də qorunub 

saxlanılsın. Eyni zamanda, müəllifin fikrinc ə tarixi-coğrafi məsələlərlə yanaşı 

sosial-iqtisadi və şəhərsalma ilə bağlı məqamların da ən minimal şəkildə 

işıqlandırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu tam məntiqidir, çünki adı 

çəkilən məsələlər aydın olmadan şəhərlərin inkişafının bütöv prosesini, onların 

tarixi inkişafı boyu hər mərhələsində dəyişən simasını dərk etmək mümkün deyil. 

Bəzi hallarda müəllif t əhlil olunan tarixi dövrlərdə yaranmış memarlıq və incəsənət 

əsərlərinə istinad etməyi lazım bilmişdir. Bu da yalnız həmin əsərlərin tarixi dövrü 

parlaq şəkildə xarakterizə etməsilə bağlı deyil. Həmin əsərlər bir çox şəhərlərin 

müasir simasına  üzvi şəkildə daxil olan misilsiz irsdir.  
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Müəllif tam aydınlıqla dərk edir ki, ölkənin  və xalqın taleyini öz inkişafında 

əks etmiş bir çox şəhərlərin tarixi coğrafiyasını qısa şəkildə izah etmək mümkün 

deyil. Ümumiyyətlə, qısa izahat onun ardıcıllığını, sistemini pozur və öyrənilmək 

üçün əlçatmaz, anlaşılmaz edir. Bu səbəbdən hazırki nəşrin həcmi ilə 

məhdudlaşdırılan müəllifin əsas məqsədi tədris prosesində fənnə maraq oyatmaq, 

ayrı-ayrı dövrlərin və ölkələrin canlı surətini yaratmaq, dünya şəhərlərinin 

formalaşmasının mahiyyətini və əsas xüsusiyyətlərini göstərməkdən ibarətdir. 

Yəni, coğrafi aspektlərə diqqəti cəlb etməklə həmin prosesin bütövlüyü və onun 

sosial-iqtisadi inkişafının gedişi il ə şərtlənməsi vurğulanır.  

Urbanizasiya bütün dünyanı əhatə edən qlobal prosesdir. Şəhərlərin nəhəng 

maddi-texniki və intellektual potensialının effektiv şəkildə istifadə edilməsi hər bir 

ölkənin müvəffəqiyyətli sosial-iqtisadi inkişafının şərtlərindən biridir. 

Urbanizasiya və şəhərlərin inkişafı problemlərinin öyrənilməsi coğrafiya elmi üçün 

son dərəcə geniş və çoxaspektli əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif taksonomik 

səviyyəli urbanizə olunmuş ərazilər coğrafiya elminin bütün sahələrində öyrənilən 

proseslərin və problemlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin baş verdiyi nəhəng meydandır. 

Keçmişdə coğrafiya elminin əsas diqqəti uzaq, naməlum torpaqlara yönəldilmişdi. 

Lakin bu gün tam əminliklə demək olar ki, coğrafiyanın Terra İncognita, yəni 

onun gizli, kəşf olunmamış torpaqları sıx əhalisi olan urbanizasiya ərazilərində 

yerləşir. Həmin yerlərdə bəşəriyyətin qarşısında çətinlikl ər, problemlər, maneələr 

yaranır və onların aradan qaldırılması üçün ciddi elmi səylər tələb olunur. Şəhər 

problemlərini elmin yalnız bir sahəsinin çərçivəsində dərk etmək, 

qiymətləndirmək, həll etmək mümkün deyil. Şəhərlərin öyrənilməsi, 

layihələşdirilməsi ayrı-ayrı elm sahələrində bu məsələyə baxışların və yanaşmanın 

inteqrasiyasını, elmlərarası urbanistik konsepsiya və fərziyyələrin yaranmasını 

tələb edir. Şəhər müasir dünyanın fenomeni kimi düşünülməlidir və bəşəriyyət 

burada mürəkkəblik və əhəmiyyət baxımından son dərəcə qeyri-adi sosial, iqtisadi, 

coğrafi, şəhərsalma problemlərini həll etməlidir. Şəhər – nəhəng sistemlər 
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daxilində olan müstəqil sistemdir. Bu sistem geniş ərazilərdə müəyyən qanunlara 

uyğun olaraq formalaşır. Şəhər artma potensialına və cəlbedici qüvvəyə malik olan 

istehsalatın, elmi, mədəni dəyərlərin mərkəzidir. Şəhərlərin artmasını tənzimləmək, 

nizama salmaq həmin dəyərlərə rəğmən olaraq deyil, əksinə yalnız onların 

inkişafının obyektiv qanunauyğunluqlarını nəzərə almaqla, ciddi qeydiyyatı 

əsasında mümkündür. Tarixi və iqtisadi şərtləri nəzərə almadan başlanan bir çox 

şəhərsalma təşəbbüslərinin səmərəsiz sonu bunu təsdiq edir. Ondan əlavə 

şəhərlərin inkişafı obyektiv ehtiyac olmadığı halda, stimullaşdırıldığı və yaxud 

inkişafında süni ləngimələr olduğu halda cəmiyyət də itkil ərə məruz qalır. 

Şəhərlərin layihələşdirilməsinin əsaslarını təhlil edərkən müəllif vaxtaşırı 

dəqiqləşdirilən və yenidən baxılan konkret metodika və normativlərin xarakterizə 

edilmək, yaxud sayı sürətlə artan riyazi modellərin göstərilmək məqsədini güdmür. 

Burada müəllifin əsas məqsədi “layihələşdirilmə” f əlsəfəsinin izahına, yəni 

şəhərlərin planlaşdırılma layihələrinin və əhalinin yerləşdirilmə sistemlərinin 

işlənməsinə prinsipial yanaşmanın izahına yönəlir. 

Təcrübə göstərir ki, konkret metodikalara, normativ və modellərə 

yiyələnərkən coğrafiya fakültələrinin məzunları ciddi çətinlikl ərlə üzləşmir. Əksər 

hallarda layihə işinin bütün iştirakçıları kimi onlar üçün əsas çətinlik 

layihələşdirmə sahəsində prinsipial elmi “mürəkkəblik maneələrini” aradan 

götürməkdən ibarətdir. Məlumdur ki, yalnış, yaxud qeyri-dəqiq ifadə edilmiş 

problemin dəqiq həllini tapmaq kimi faydasız, səmərəsiz iş yoxdur. Eyni zamanda, 

praktiki fəaliyyətdə olan ilkin müddəalar əsassız olduqlarına görə bir çox müfəssəl, 

dəqiq işləmələrin qeyri-qənaətbəxş olması hallarına çox rast gəlmək olur. Şəhərlər 

və urbanizasiya problemləri üzrə bir çox elmi əsərlər mövcuddur. İqtisadi-coğrafi 

ədəbiyyatda şəhərlərin tədqiq olunmasına yeni elmi yanaşma həmin problemə 

böyük əhəmiyyət verən N.N. Baranski və Y.Q. Sauşkin tərəfindən işlənilib. N.N. 

Baranskinin işlədiyi şəhərlərin iqtisadi-coğrafi yerləşməsi nəzəriyyəsini də burada 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Tövsiyə olunan ədəbiyyat siyahısına həm coğrafi, 
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həm də əlaqəli elm sahələrindən əsərlər daxil edilir. Mülahizələr slayd və 

şəhərlərin plan və xəritələrinin nümayişi il ə müşayiət olunmalıdır. Lakin ən gözəl 

“ədəbiyyat” – şəhərlərə baxmaq, onların problemləri üzərində işləmək, onların 

müzakirəsində iştirak etməkdir. 
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Geourbanistikanın predmeti, məqsəd və vəzifələri 

Geourbanistika yaxud şəhərlərin coğrafiyası fənni sosial-iqtisadi 

coğrafiyanın bir bölməsi olub,  şəhər, şəhər sistemləri, şəhər həyat tərzinin 

yayılması, ətraf mühitə təsir, şəhərlərin inkişaf fazalarının müxtəlif aspektlərini bir 

arada öyrənən elm sahəsidir. Başqa sözlə, geourbanistika şəhərlərin inkişafı ilə 

bağlı məsələlərin öyrənilməsi ilə məşğul olan elmdir. Geourbanistika elmi XX 

əsrin ikinci yarısı XXI əsrin əvvəllərindən inkişaf tapmışdır. Şəhərlərdə 

urbanizasiya prosesinin dərinləşməsi, şəhər sistemlərinin təkamülü, mədəni və 

siyasi funksiyaların inkişafı bu fənnin tədrisini zəruri etmişdir. 

Geourbanistikanın məqsədi urbanizasiya və onun əsas xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsidir. 

XIX əsrdən başlayaraq dünya coğrafiyasında şəhərlərin rolu artmağa 

başlamışdır. Dünyada sənaye sahəsinin güclü inkişafı nəticəsində əhalinin 

kəndlərdən şəhərlərə axını olmuşdur. Bu zaman şəhərlər daha da böyümüşdür. 

Dünya, region, ölkə əhalisi arasında şəhər əhalisinin artması, şəhərlərin rolunun 

yüksəlməsi, şəhər həyat tərzinin geniş yayılması urbanizasiya adlanır. 

Urbanizasiya latın sözüdür və “Urbanus” – şəhər deməkdir. Bu termin XIX əsrin 

70-ci illərində yaranmış və XX əsrin 60-cı illərinə qədər dar və sırf elmi məna 

daşımışdır. O, ilk növbədə şəhər əhalisinin artımını və şəhərlərin əhəmiyyətini 

bildirmişdir. Müasir urbanizasiyanın şərhi təbii və ekoloji şəraitdən ayrılıqda verilə 

bilməz. Urbanizasiya əhalinin, cəmiyyətin, təsərrüfatın və təbiətin qarşılıqlı 

fəaliyyətinin nisbətən məhdud sahəsini yaradır. Şəhərlər və onların təbii mühiti 

vəhdət təşkil edir. Urbanizasiya dar mənada şəhərlərin sayının və şəhərlərdə 

yaşayan əhalinin sayının artması prosesidir. Bu mənada urbanizasiya demoqrafik 

xüsusiyyətə malikdir. Lakin urbanizasiya sadəcə olaraq əhali artımı prosesi 

olmayıb, eyni zamanda cəmiyyətin iqtisadi və ictimai quruluşunda baş verən 

dəyişiklikl əri də özündə əks etdirir. Beləlikl ə, geniş mənada urbanizasiya 
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sənayeləşmə və iqtisadi tərəqqiyə paralel olaraq, şəhərlərin kəmiyyətcə artması və 

böyüməsi nəticəsində, cəmiyyətdə sürətli təşkilatlanma, əmək bölgüsü və 

ixtisaslaşma yaratmaqla, insanların davranış və münasibətlərində şəhərə xas olan 

dəyişiklikl ərə yol açan bir əhali artımı prosesidir. 

Cəmiyyətin həyatında şəhərlər və urbanizasiya önəmli yer tutduğuna görə 

coğrafiyaçıların işlərində onlara diqqət artırdı. Əlbəttə, ölkələr və regionları təsvir 

edəndə şəhərlərə keçmiş zamanlardan nəzər yetirilir. Lakin XIX əsrdə, xüsusilə, 

XX əsrdən başlayaraq şəhərlərin coğrafi öyrənilməsi və urbanizasiya prosesinin 

öyrənilməsi müstəqil bir sahəyə çevrildi. Bu sahə mühüm və sürətlə inkişaf edən 

coğrafiyanın bir sahəsinə çevrilmişdir. 

Müasir geourbanistika insan coğrafiyasının və ya humanitar (ümumi) 

coğrafiyanın tərkib hissəsi hesab edilir. O, şəhərlərin klassik coğrafiyası əsasında 

yaranmışdır. Bu ingilis-fransızdilli elmi ədəbiyyatına keçid “Geography of towns”, 

“Geographie des villes” terminlərinin tədricən digərləri il ə - “urban geography”, 

“Geographie urbaine” dəyişdiyi vaxtda – bizim eranın 30-50-ci illərində baş 

vermişdir. 

Sovet coğrafiyasında bu keçid 60-cı illərin sonu 70-ci illərin əvvəllərində 

başlanmışdır. Ona ilkin diqqət edənlərdən biri – Sauşkin öz məşhur 

monoqrafiyasında ilk dəfə geourbanistika terminini istifadə etmişdir və SSRİ-də 

müharibədən sonrakı dövrdə şəhərlərin coğrafi öyrənilməsinin əsas istiqamətlərinin 

təhlilini vermişdir. XIX əsrdə şəhərlərin problemləri Rusiya tədqiqatçılarının 

diqqətini həmişə cəlb etmişdir. Bu problemlərin tədqiqi ilə A.A.Skalkovski, 

M.A.Baluqyanski, P.N.Kryukov məşğul olmuşdur. 

Bundan başqa Geourbanistika elminin inkişafında V.P.Semyonov Tyan – 

Şanskinin, N.N.Baranskinin, K.İ.Arsenyevin, V.V.Pokşişevskinin, S.A.Kovalevin, 

V.Q.Davidoviçin də böyük xidmətləri olmuşdur. 

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



3 

 

    Dünya ölkələrinin və xüsusilə şəhərlərinin öyrənilməsində İ.A.Vitverin, 

V.M.Qoxmanın, Y.Q.Maşbits, V.M.Xaritono, A.E.Sluka, N.S.Mironenko, 

L.V.Şmirnyaqin, A.P.Qorkin, Q.M.Lappo, B.S.Xoryev, L.L.Rodman və 

başqalarının böyük rolu olmuşdur.  

Urbanistikaya aid xarici ölkələrin ədəbiyyatından ən çox Ç.Qarrisin, 

J.Qotmanın, C.Cibbisin, K.Dzevonskinin, K.Doksiadisin, K.Devisin, Y.Korçakın, 

Q.Çayedin əsərlərini göstərmək olar. 

Azərbaycan alimlərindən akademik A.Nadirov, Ə.Hacızadə, sonralar 

V.Əfəndiyev bu sahə ilə ciddi məşğul olmuşdur. İlk dəfə Azərbaycanda 2004-cü 

ildə V.Əfəndiyev tərəfindən “Azərbaycanda urbanizasiya problemləri” il ə bağlı 

doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.  
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MÖVZU 2. Feodalizm cəmiyyətinin şəhərl əri : Avropanın, Asiyanın və 

Amerikanın orta əsr şəhərl əri  
Sovet mediyevistikasında (lat. medium aevum - orta əsr), orta əsrlərin 

başlanğıcı - feodal sosial-iqtisadi formasiyanın yaranması, inkişafı və tənəzzülü 

dövrü Roma imperiyasının iflasa uğraması (b.e V əsr), sonu isə – İngilis burjua 

inqilabı (1640-1660) hesab edilir. Qədim sivilizasiyası olan Asiya ölkələrində (Çin, 

Şimali Hindistan) feodalizmə keçid b.e I-III əsrlərində başlanmışdır və bir çox 

ölkələrdə XVIII – XIX əsrlərdək davam etmişdir. Orta əsrlər tarixində üç dövr 

ayrılır: 1) feodal istehsal üsulunun formalaşmasının erkən orta əsr dövrü (V-XI 

əsrlər, bəzi Asiya ölkələrində III-XI əsrlər); 2) çox qədim orta əsr – inkişaf etmiş 

feodalizm dövrü (XI-XV əsrin sonu, ayrı-ayrı Asiya ölkələrində XVI əsrə qədər); 

3) daha sonrakı orta əsr – feodalizmin dağılması və kapitalist istehsal üsulunun 

yaranması dövrü (XVI - XVII əsrin ortası, Şərqdə – XVIII-XIX əsrə qədər).    

 Orta əsrlər – bəşər tarixinin mürəkkəb və ziddiyyətli dövrüdür və bu dövr 

bütün qitələrdə şəhərlər şəbəkəsinin formalaşması, planlaşdırılması və simasında 

böyük irs qoymuşdur. Bu zaman sanki müharibə nəticəsində baş vermiş  yanğınlar, 

başqa cür düşünənlərin işgəncələri, bütün əyalətləri boşaldan kütləvi 

epidemiyaların ölüm vahiməsi ilə yadda qalan bu dövrdə qotik kilsələrin daş 

dirəkləri, qədim rus kilsələri və kilsə qüllələrinin zərli günbəzləri, budda 

məbədlərinin zərif şəbəkəsi, müsəlman məscidlərinin günəşdə parlayan mavi 

günbəzləri, çətir formalı əfsanəvi Hind məbədləri şəhərlər üzərində ucaldılır, 

saraylar və şəhər idarələri tikilir, insan zəkasının bu gün də heyran qoyduğu və 

nəsillər üçün saxlamağa çalışdıqları bütün kəşfləri meydana çıxarırdı.  

Feodalizm dövründə şəhərl ərin inki şafının ilkin şərti . Feodalizm 

quruluşunun iqtisadi mahiyyəti feodallar sinfinin əlində olan iri torpaq mülkiyyəti 

üzərində üstünlükdən ibarətdir. Antik quldan – «danışan alət» və kapitalizmdə 

muzdlu fəhlədən fərqli olaraq feodalizm dövründə kəndliyə əsas istehsal vasitəsi – 

torpaq verilmişdi. Kəndli əmək alətləri və mal-qaranın sahibi idi və müxtəlif 

ölkələrdə, müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif formalarda olan, az və ya çox dərəcədə 

sərt və alçaldıcı olan (təhkimçilikdən silki hüquq bərabərsizliyinə qədər) qeyri-
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iqtisadi məcburiyyət səbəbindən feodala kəndli renta şəklində əlavə məhsul 

verməli idi. Quldarlıq quruluşu ilə müqayisədə feodalizm ictimai inkişafda tərəqqi 

ilə qeyd olunurdu. Belə ki, quldan fərqli olaraq torpaq və istehsal vasitələri verilən 

və əlavə məhsulun yarısını özündə saxlayan kəndli əmək məhsuldarlığının 

artmasında maraqlı idi. Azadlıq beşiyi və mədəniyyət ocaqları olan şəhərlərdə 

xırda mal istehsalı yarandı və inkişaf etdi, sonra isə manufaktura yarandı və 

burjuaziya cəmiyyətinin yeni sinifləri formalaşmağa başladı.  

Belə ki, yalnız kəndlilərin şüurunu tabe etdirməklə və onları qaydaların ilahi 

tərəfindən qoyulması fikrinə alışdırmaqla kəndlilərin qeyri-iqtisadi məcburiyyətini 

təmin etmək olar və bu zaman dinin böyük rolu vardır; Avropada son roma 

imperatorları vaxtında hakim sinif xristian dininin onun üçün mühüm olan 

əhəmiyyətini dərk edir, onun institutlarının yaradılmasına imkan yaradır və onları 

dəstəkləyirdi (necə ki, Mədinə, sonra isə Məkkə şəhərinin zəngin əyanları b.e. VII 

əsrdə Məhəmmədin təlimi – İslamın yayılmasına imkan yaradırdılar, islam - ərəbcə 

«itaətkarlıq» deməkdir, sonradan bir çox Asiya və Afrika ölkələrinin dini 

olmuşdur).   

Orta əsr dövrü şəhərlərinin formalaşmasının əsas səbəbləri və amillərini 

Avropa nümunələrində nəzərdən keçirək. Avropada orta əsrlərdə şəhərlər şəbəkəsi 

yaradılmışdır ki, bu da özünün əsas xüsusiyyətlərini saxlamış və yerləşmənin 

müasir elementlərini xeyli dərəcədə müəyyən etmişdir. Avropa şəhərlərinin 

artımının iqtisadi mənbəyi əməyin ümumi bölgüsü – sənətkarlığın kənd 

təsərrüfatından ayrılması idi. Kəndli öz təsərrüfatında hələlik sənət məmulatlarının 

yalnız məhdud miqdarını özü üçün və öz feodalı üçün istehsal edə bilirdi, feodalın 

tələbatları isə nisbətən az idi, şəhərlərin artımı üçün kifayət qədər iqtisadi əsas yox 

idi. Lakin kənd təsərrüfatında əməyin səmərəliliyinin artması müəyyən sayda işçini 

xüsusi olaraq peşə istehsalatı üçün azad etdiyi zaman bu peşə istehsalatı daha da 

ixtisaslaşmış oldu və daha böyük ixtisaslaşma tələb etdi; feodalın, kilsənin, 

formalaşan əyanların, monarxlar və feodalların tələbatlarının sayları da artır və 

daha incə olurdu, nəhayət daha keyfiyyətli və mürəkkəb məmulatlara ümumi 

tələbat artdıqda sənət istehsalatının ayrılması və mərkəzləşdirilməsi üçün obyektiv 
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zəmin yaranırdı. Sənətkar – keçmiş kəndli feodal qəsrlərin yaxınlığında və 

monastrların divarları altında məskunlaşırdı. Burada o, müdafiəçi və feodallar, 

onların vassalları, çoxsaylı nökərləri, monastr rahibləri və zəvvarlar yanında satış 

bazarı tapacağına ümid bəsləyirdi. Sənət istehsalatı pul-əmtəə münasibətlərinin 

inkişafına və tacir təbəqəsinin formalaşmasına təkan verirdi. İndi nəinki hücumdan 

müdafiə, həmçinin əlverişli coğrafi vəziyyət (mühüm ticarət yollarının 

kəsişməsində, körpüdə, çay üzərində, bərədə yerləşməsi və s.) şəhərin inkişafında 

müəyyənedici rol oynamağa başlayır.   

Sənətin emalatxana şəklində təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Müəssisə 

sahibinin eyni zamanda tacir olduğu dövrdə birləşmiş quldur zadəganlığına qarşı 

birləşmə zəruriyyəti, ümumi bazar yerlərinə tələbat, o zaman inkişaf edən şəhərlərə 

axışıb gələn qaçqın təhkimçilər tərəfindən rəqabətin artması, ölkənin bütün feodal 

strukturu –emalatxanaları yaradırdı.    

Usta olmaq üçün uzun müddət təhsil almaq, çox mürəkkəb imtahan vermək 

lazım idi. Məsələn, alman şəhərlərində dəmirçilər üçün sınaq işi adətən ölçü 

götürmədən at nalının hazırlanmasından ibarət idi: imtahan verən qarşısında atı iki-

üç dəfə sürürdülər, o, bir baxışdan nalın ölçüsünü müəyyən etməli və onu nallamalı 

idi. Buna görə də sənətçilərdən son dərəcə yüksək şəxsi bacarıq tələb olunurdu. 

Daha çox ixtisaslaşmış peşələrin sənətçilərini birləşdirən emalatxanaların sayı 

sürətlə artırdı; XIV əsrin əvvəlində iri şəhərlərdə 300-ə qədər çox dar sənət 

ixtisasları var idi (məsələn, bənna divar hörmək hüququna malik idi, lakin onu 

yalnız malakeş malalaya bilərdi və s.). 1268-ci ildə Parisdə artıq yüzə yaxın  – 

sənət korporasiyaları var idi. Onlarla yanaşı ticarətin müxtəlif növlərində (məsələn, 

mahud) ixtisaslaşan tacir ittifaqları, bankirlərin, notariusların, vəkill ərin, 

həkimlərin, atıcıların assosiasiyaları mövcud idi.    

Özünüidarəetmə uğrunda qalxmış şəhərlərin burjuaziyasının feodallara qarşı 

mübarizəsi (burjua, almanca «bürger» hərfi tərcümədə «şəhərli» deməkdir) böyük 

mütərəqqi əhəmiyyət daşıyırdı.       

Bura feodal özbaşınalığından təngə gəlmiş təhkimçilər qaçırdılar. «Şəhər 

havası sərbəst edir»: qaydalara görə şəhərdə bir il və  bir gün yaşamış təhkimçi 
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kəndli sərbəst olurdu. Şəhərlərdə sənətlər inkişaf edir, pul-əmtəə münasibətləri 

güclənirdi. Universitetlərdə sərbəst fikirliliyin toxumları cücərir, gözəl memarlıq, 

incəsənət, ədəbiyyat əsərləri yaranırdı.                            

Lakin bununla yanaşı şəhərlər, şəhər patrisiləri (tacirlərin başçıları, 

emalatxanalar) və istismar edilən şəhər camaatı arasında amansız sinfi mübarizə 

meydanı olurdu. Emalatxanalarda nəinki stabilliyi saxlamaq və emalatxanalarla 

sənət emalatxanaları arasında rəqabəti aradan qaldırmaq, həmçinin emalatxana 

rəhbərliyinin hakim rolunu təmin etmək üçün qəbul edilmiş sərt nizamlama 

(qiymətlər, malın keyfiyyəti, ustaların və usta köməkçilərinin sayı, iş rejimi və s.) 

müəyyən edilirdi. Əbəs deyil ki, İtaliya şəhərlərində kapitalizmin inkişafı yolunda 

olan varlılar və yoxsullar tezliklə «çox kök» və «arıq» xalq adını aldılar. Şərqi 

Avropada (Polşa, Çexiya, Macarıstan, Baltikyanı ölkələr) feodallar və şəhərlil ər, 

şəhər patrisiləri və şəhər əhalisinin aşağı təbəqələri arasında mübarizə yerli 

əhalinin Alman, Avstriya, İsveç feodalları, tacirləri, zəngin ustaları tərəfindən milli 

istismarı ilə çətinləşirdi. Niderlandda ispan kral hakimiyyətinin zülmü uzun 

müddət dözülməz idi. İtaliyada – Alman, Avstriya, İspan, Fransız işğalçılarının 

ölkəyə soxulmaları demək olar ki, fasiləsiz idi.  

Beləlikl ə, şəhərlərin feodal zülmünə qarşı amansız mübarizəsi, bir çox 

şəhərləri senorial asılılıqdan qurtarmış və onlarda öz yurisdiksiyasını (Maqdeburq 

şəhər hüququ və s.) müəyyən etmişdilər . XII-XIII əsr «kommunal inqilabları» ilə 

yanaşı, Şimali İtaliyanın şəhərləri-respublikalarında, Fransa və Niderlandın şəhər 

kommunalarında, Almaniyanın imperiya və azad şəhərlərində, bütün digər Avropa 

şəhərlərində patrisilər və şəhər camaatı, bir çox şəhərlərdə isə yadelli zülmkarlarla 

daxili mübarizə güclənirdi. 

XI-XIV əsrlər orta əsr Avropa şəhərl əri: coğrafiyası, strukturu, 

qurulu şu. Şəhərlərin inkişaf edə biləcəyi çoxlu məntəqələrdən bəziləri bu rol üçün 

daha münasib oldu. Onların xüsusiyyətlərini daha diqqətlə qiymətləndirək.  

Roma imperiyası zamanından miras qalmış istehkamlar şəbəkəsi orta əsr 

dövrü şəhərlərinin inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.   
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Roma şəhərlərinin yerində Paris, London, Vyana, Strasburq, Budapeşt, 

Neapol, Trua, Köln və bir çox digər şəhərlər, xüsusilə İtaliya, Fransa, İspan 

şəhərləri yaranmışdır. Lakin birindən o birinə keçid birbaşa deyildi, Roma 

şəhərlərindən yalnız yerləri yeni şəraitə cavab verən şəhərlər inkişaf etdi, 

çiçəklənən bir çox Roma şəhərləri tənəzzülə uğradı və ya tamamilə itdi; bəziləri 

əksinə kiçik məntəqələrdən iri mərkəzlərə çevrildilər; bəzən şəhərlər antik şəhəri 

kənarda qoyaraq (məsələn, antik Akvinkumdan cənubda doğru inkişaf etmiş 

Budapeşt şəhəri) yaxınlıqdakı yerə yerlərini dəyişirdilər, digər hallarda Roma 

məntəqəsinin yalnız bir hissəsini tuturdular (orta əsrlərdə Arlı Roma amfiteatrının 

ərazisində yerləşirdi; Roma orta əsrlərdə antik Romanın yalnız az ərazisini tuturdu, 

qədim şəhərin qalan ərazisində isə tikinti materialı üçün sökülən yarım dağılmış 

tikintil ər arasında boş yerlər çoxalmış və donuzlar dolaşırdı).               

Avropanın əsas rayonlarını bir-biri ilə və xüsusilə vacib olan Şərqlə     

tədricən birləşdirən ticarət yolları böyük əhəmiyyət kəsb etdilər. Şərqlə ticarət əsas 

ticarət yollarının formalaşmasında çox mühüm rol oynayırdı və orta əsr şəhərləri 

şəbəkəsinin inkişafına çox güclü təsir göstərirdi. Şərq ticarətinin əsas dəniz yolları 

Konstantinopoldan və Levanta ölkəsindən Venesiyaya və Genuyaya gedirdi. 

Həmçinin bu iki şimali İtaliya şəhərlərinin malik olduqları böyük sərbəst ticarət 

əhəmiyyətinə malik olmayan Marsel; bir müddət Pizanın rolu böyük idi, onun 

limanı sonralar genuyalılar tərəfindən dağıdılmışdı; Livorno ilə birlikdə bu liman 

Florensiyanın əsas limanı idi; cənubi İtaliya dəniz ticarət limanları Amalfa, Qaeta, 

Bari, Palermo az-çox çiçəklənib inkişaf edirdi.  

Daha sonra Alp aşırımlarından (Brenner, Sen-Qotard) və Rona üzrə 

Marovldan Dunay, Reyn və Senanın yuxarı yerlərinə, sonra isə Reyn və Sena üzrə 

Baltik və Şimal dənizlərinə yollar var idi.   

Mühüm ticarət dəniz yolu Şimal və Baltik dənizləri il ə Novqoroda gedirdi. 

Burada Mərkəzi Asiya və Konstantinopola gedən Volqa və Dnepr üzrə yollarla 

qarşılaşırdı. Rekonkista (geri alma) bitdikdən sonra mühüm dəniz yolu Pireney 

yarımadası ətrafından Şimal dənizi limanlarına (Brüsselə, daha sonralar Antverpen 

və Londona) keçirdi; bu yolda Barselona, Sevilya, Lissabonun əhəmiyyəti xüsusilə 
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artırdı. Meridional quru yolları - Aralıq dənizi - Şimal dənizi ilə (aşırımlarla və 

sonra Dunay-Reyn ilə, Rona-Sena ilə, həmçinin Vyanadan Krakova «kəhrəba 

yolu» ilə və daha sonra Visla ilə Qdanska doğru) yanaşı en dairəsi yolları, məsələn 

Mədən dağları, Sudet və Karpat (Leypsiq-Vroplav-Krakov-Lvov-Kiyev) şimal 

məntəqələri boyunca böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.             

Levantiya şərq malları ilə tranzit ticarəti («kobud ədviyyatlar» adlanan ipək, 

məxmər və s. və xüsusilə «ədviyyatlar» özü – həmin dövrün yekrəng masasını 

gözəlləşdirən və çox qiymətləndirilən ədviyyatlar: istiot, mixək, zəncəfil, darçın, 

cövüz; boyaqlar: indiqo (tünd-sürməyi boyaq), brazil; ətirli qatranlar, dərman 

bitkiləri və s.) daha böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Unsiyalarla ölçülən ədviyyatlar o 

qədər baha idi ki, onların uzun müddətli və təhlükəsiz daşınması üzrə böyük 

xərcləri doğruldurdu. Çəki ifadəsində onların həcmi çox kiçik idi. Zombart hesab 

edir ki, Venesiyadan Brenner aşırımı vasitəsilə gedən bütün yüklərin çəkisi ildə 

1250 tonu keçmirdi (yəni bir müasir qatarla daşındığından az idi), lakin o zamankı 

Avropanın həyatında və onun şəhərlər şəbəkəsinin formalaşmasında bu malların 

əhəmiyyəti çox böyük idi.  

Baltik və Şimal dənizləri üzrə şimal ticarətində daha həcmli yüklər – taxıl, 

meşə, mum, siyənək balığı, duz üstünlük təşkil edirdi ki, bu da burada dəniz və çay 

yollarının konfiqurasiyası ilə asanlaşırdı. Fransız tarixçisi E.Lavis qeyd etdiyi kimi: 

«Macəralara böyük maraq və dini əhval-ruhiyyə şübhəsiz ki, Baltik dənizi 

sahillərinin müstəmləkəyə çevrilməsində böyük rol oynayırdı. Lakin siyənək 

balığını da unutmaq olmaz: siyənək də çox şıltaq xarakterli mühüm tarixi simadır 

və onun qəribəlikl əri bütün şimal aləmini dəfələrlə təşvişə salmış və minlərlə insan 

onların qurbanı olmuşdur».  

Çay yollarının xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. Quru yolları pis 

saxlandığından və çox çirkin vəziyyətdə olduğundan çay yolları, həmçinin onlarla 

əlaqəli olan kanallar və boyunlar (iki çay arasında zolaq) daha rahat nəqliyyat yolu 

idi. Malları bir yerdən başqa yerə yükləmək lazım olduqda (dayaz yerlərin, 

aşırımların yanında və s., bu da ticarətin yaranması və şəhərin inkişafına daim 

təkan verirdi) su yolu ən etibarlı yol sayılırdı və ticarət əlaqələri üçün cəlbedici idi.    
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   Uzun müddət natural təsərrüfatın hökmranlığı sayəsində 

məhdudlaşdırılmış yerli ticarət, daha sonra 20-30km radiusunda və hətta 10 km 

bir-birindən uzaqlıqda yerləşən şəhərciklər şəbəkəsinin yaradılmasına şərait 

yarandı: yazılmamış qanunlar mövcud idi ki, kəndli gün ərzində qaranlıq 

düşmədən bazara çatmalı, öz təsərrüfat mallarını satmalı, ona lazım olan sənət 

alətlərini almalı və evinə qayıtmalı idi.  

Feodal qəsrləri və monastrlar şəhərciklərin genişlənməsində əhəmiyyətli rol 

oynamışlar. Çoxsaylı monastrlar və abbatlıqların (onların sayı yüz minlərlə 

ölçülürdü) mövcudluğu ilə Orta əsr Avropasının siyasi xəritəsinin ifrat dərəcədə 

mozaikliyi, həmçinin daimi dəyişkənliyində qəsrlər və monastrlar gələcək 

şəhərlərin olduqca möhkəm «özülü» şəbəkəsi təsəvvürünü yaradırdı. Lakin 

onlardan yalnız kral saraylarının və iri feodalların olduqları yerlər olan və ya  çoxlu 

sayda zəvvarları özünə cəlb edənlər şəhərlərin əhəmiyyətli iqtisadi yüksəlişinə 

imkan yaradırdılar. XII əsrdən başlayaraq, əsasən də XIII-XIV əsrlərdə 

yaxınlıqlarında yaşayış məhəllələri salınan universitetlər (Parisdə Latın və s.)  

şəhərlərin yüksəlişində böyük əhəmiyyətə malik oldular.   

Orta əsr şəhərlərinin görünüşünə, formalaşmasına, planlaşdırılmasına təsir 

göstərən vacib amillər demək olar ki, dayanmadan davam edən  müharibələr, yerli 

və xarici kralların (şəhərlərdə feodallarla mübarizədə öz hakimiyyətinə dayağı 

dərhal görməyən), knyazların, xırda feodalların, həmçinin sadəcə qarətçilərin və 

quldurların daimi basqınları təhlükəsi idi. Şəhərlərdə toplanmış var-dövlətin qarət 

olunması nəticəsində gücə sitayiş, qazancın asanlıqla əldə olunması şəhərləri 

hücum edənlər üçün arzu olunan şikara çevirirdi, ona görə də şəhərin hücumlardan 

sarsılmamasının qayğısına qalmaq çox əhəmiyyətli idi.   

Divarların müdafiə perimetrini azaltmaq kimi ciddi zəruriyyət orta əsr 

şəhərlərinin mikrocoğrafiyasını müəyyən edirdi. Əraziyə qənaət edilməsinə cəhd  

binaların hündürlüyünün, yaşayış evlərinin 20-30 m qədər, kilsə və monastrların 

qüllələrinin 100-150 m qədər, yəni son qiymət qədər artırılması məcburiyyətini 

yaradırdı. Bunu metal karkasdan istifadə etmədən kərpic və daşdan  istifadə edilən 

zaman əldə etmək olardı.   
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Küçələr bir qayda olaraq çox ensiz idi (5-7 m, bəzən 2-3 m, yoldan ötən 

ekipajların bütün küçələrdən keçməsi mümkün olmurdu). Küçə və keçidlər üçün 

nəzərdə tutulan sahələri azaltmaq üçün yaşayış evləri  sahənin dərinliyində tikilirdi 

və küçəyə 2-3 pəncərə ilə qısa fasadla çıxılırdı; evlərin bu cür yerləşməsi çox vaxt 

evin küçə fasadının ölçüsünə görə yüksək vergi ilə stimullaşdırılırdı. Ərazinin 

şaquli planlaşdırılmasına məhdudiyyətli xərclər zamanı tikili çox zaman şəbəkənin 

relyefinə və hidroqrafik şəbəkəsinə uyğun olur, tədricən şəhərə yaxınlaşan yollar 

boyunca inkişaf edirdi. Zaman etibarı ilə o daha yeni divar dairələri il ə əhatə 

olunurdu (qədim və orta əsr şəhərlərində bir sıra divar qurşaqlarının qalıqlarını 

asanlıqla aşkar etmək mümkün idi, onların sökülməsindən daha sonralar adətən 

dairəvi küçələr və ya bulvarlar salınırdı). Şəhərə gətirən yollar və onları 

təkrarlayan küçələr əsrlərlə, bəzən məqsədə uyğun olmayaraq yaradılırdı: 

Korbyuzye qeyd edirdi ki, onların çoxu at-аrabası ilə daşınmalar üçün nəzərdə 

tutulan köhnə yollarla gedir və o, orta əsr şəhərlərinin küçələrini «uzunqulaqların 

yolları» adlandırmışdı. Baxmayaraq ki, şəhərlərin ətrafında vaxtaşırı yeni divarlar 

tikilirdi, lakin onlar bütün tikilini əhatə edə bilmirdi. Ona görə də divarların 

arxasında düşmən hücumlarına məruz qalaraq məhv olmağa məhkum olan 

qəsəbələr yaranırdı.   

Orta əsr şəhərinin strukturunu iki özül – feodal qəsri və ya monastr və 

yaxınlıqda inkişaf etməkdə olan ticarət-sənət qəsəbəsi  formalaşdırırdı. Çox vaxt 

onlar görünüşcə fərqlənirdilər, qəsr, monastr əlçatmaz hündürlükdə tikilirdi, 

aşağıda olan şəhər tədricən öz divar qurşağı ilə təchiz edilirdi və bu iki orta əsr 

şəhərləri arasında mürəkkəb rəqabət, düşmənçilik münasibətləri və xarici düşmən 

qarşısında davamsız ittifaq hökm sürürdü.  

Hakim yüksəklikl əri tutan feodal qəsrləri və monastrlarının müdafiə üçün 

xüsusi şəraiti var idi və uzun müddətli mühasirəyə davam gətirə bilirdil ər. Bunlar 

La-Manş suları ilə əhatə olunan yüksək qayada yerləşən məşhur Mon-Sen Mişel 

abbatlığı; Visla deltasında tevtonq cəngavərlərinin qəsri Marienburq (Malbork), 

Priney ətəklərində tuluz Karkasson hersoqlarının  alınmaz qəsri, Meysensk  

markqraflarının Albrextsburq qəsri, Krakov üzərində kral Vaveli, Tallin üzərində 
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Тоmpеа, Qars dağlarında Kvedlinburq üzərində feodal qəsri və bir çoxları. Ticarət-

sənət məntəqəsi həmişə iri şəhərə çevrilmirdi, lakin bu baş verdikdə burjuaziyanın 

sərvəti artdıqca şəhərin əsas mərkəzi buraya yerini dəyişirdi, burada böyük 

monastrlar, kilsələr, idarələr, varlı tacirlərin, bankirlərin, sənət emalatxanaları 

başçılarının evləri tikilirdi.  

Orta əsr şəhərləri olduqca çox aşağı abadlığı ilə xarakterizə olunurdu: bir 

qayda olaraq su kəmərləri, kanalizasiyalar yox idi, küçələrin pis döşənməsi 

keçilməz palçıq yaradırdı, şəhərlərin qeyri-kafi sanitar vəziyyəti tez-tez 

epidemiyalara səbəb olurdu. 

Nəzərə çarpan memarlıq tikililəri – monastrlar, kilsələr, idarələr, saraylar, 

varlı vətəndaşların evləri, dükanlar, sənətkar emalatxanaları, kasıbların daxmaları 

ilə sıx şəkildə əhatə olunurdu. Məsələn, Parisdə Notr-Dam kilsəsi ətrafında ərazi 

sonralar xırda  görkəmsiz tikililərdən təmizlənmişdir. Bu tikilil ərin orta əsr 

şəhərlərinin həyatında və görkəmində rolu böyük idi. XI-XII əsrlərdə orta əsr 

şəhərlərində kilsələr, monastr tikililəri, qəsrlər Roman üslubunda tikilirdi. Bu – 

ağır tağtavanların, iri qüllələrin, massiv divarların üslubu, qalanın üslubu idi, 

feodalın qalası – qəsr, ruhanilərin qalası – kilsə, monastr idi.    

XII-XIV əsrlərdə orta əsr şəhərləri üzərində qotika monastrlarının milləri və 

qüllələri ucaldılırdı. Qotika memarlığı şəhər-kommunalarının azadlığa  meylliyinin 

coşqun ifadəsi idi. Burada Roma üslubunun ağır iriliyi aradan qaldırılırdı, 

tağtavanların sökülməsinin arkbutanlar sistemi vasitəsilə kontrforslara, binanın 

kənarlarına keçirilməsinə əsaslanan yeni konstruktiv sxem əvvəllər əlçatmaz 

hündürlüyü olan nəhəng, sərbəst, daxili sahəli qurğunu yaratmaq imkanı verirdi. 

Minlərlə insanı yerləşdirə bilən bu məkan yalnız dua etmək üçün deyil, həmçinin 

vətəndaşların yığıncaqları, misteriya və karnavallar üçün də istifadə olunurdu.   

Duaların və dini nəğmələrin dini ekstazı ticarət və məişət işlərinin 

müzakirəsi, teatr tamaşaları ilə əvəzlənirdi. Həmin tamaşalarda hətta ruhanilərin və 

ilahi ehkamların parodiyasına da yol verilirdi.  
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Sakinlərin azad fikri və incəsənəti məbədlərin bəzədilməsində daha aydın 

təzahür edirdi. Onları heykəltəraşlıq və relyeflərin «daş şəbəkəsi» ilə örtərək orta 

əsr ustaları öz təxəyyül və incəsənətlərindən istifadə edirdilər.  

Qotika monastrlarının heykəltəraşlıq və relyefləri erkən orta əsr şəhərlərinin 

azadlıqsevər niyyətini ifadə edən bütün məşhur bədii əsərlər kimi parlaq «zaman 

kitabını» ifadə edirdi.  

Orta əsr böyük Avropa şəhərinin inkişafını Avropanın XI-XIV əsr iri 

şəhərlərindən biri olan Praqanın timsalında göstərmək olar. Praqa Vltavanın  

sahillərində, onun Labuya töküldüyü yerdə, ətraf dağlardan Çexiya hövzəsinə axan 

böyük çayların cəmləşdiyi və bu çayların vadilərində salınmış əsas yolların 

kəsişdiyi Çexiya hövzəsinin mərkəzində yerləşir. Çox mühümdür ki, bu yollar 

rahat yolların və aşırımların olduğu dağlara yaxınlaşırdı) və  şimala (Labe üzrə) – 

Saksoniya və sonra Şimal və Baltik dənizinə, şimal-qərbə – Tyurinqiyaya, qərbə – 

Bavariyaya, cənuba – Avstriyaya, şərqə – Moraviyaya və sonra Slovakiyaya. 

Beləlikl ə, müasir Karlova körpüsü yaxınlığında Vltava çay keçidinə doğru Çexiya 

hövzəsinin mühüm su və quru yollarının kəsişdiyi məntəqə paytaxt şəhərin inkişafı 

üçün çox əlverişli şəraitə malik idi.  

Praqa Vltavanın hər iki sahilində əsas keçid yaxınlığında yerləşən bir neçə 

«Paris şəhərinin» birləşməsi nəticəsində yaranmışdı. İlk şəhərciklər IX-X əsrlərdə 

məşhur olan Praqanın Qrada və Vışeqrad; XI-XII əsrlərdə əsası qoyulmuş ticarət-

sənət Köhnə Yеpi, 1257-ci ildə əsası qoyulmuş Kiçik ölkə, 1320-ci ildə inşa 

edilmiş Qradçan, 1348-ci ildə əsası qoyulmuş Yeni Yер, Vltava çay keçidi və onun 

bütün əhatəsində hökmranlıq edən Praqa Qradındakı kral qəsri daha vacib strateji 

əhəmiyyət daşıyırdı.  Praqanın siyasi və ticarət-sənayesinin əhəmiyyətinin artması, 

xüsusən də IV Karlın Roma imperiyasının imperatoru seçilməsi ilə Praqa iri 

Avropa şəhərinə çevrildi. 1400-cü ildə əhalisinin sayına (95 min. əhali) görə o 

yalnız Paris və bəzi şimali İtaliya şəhərlərindən (Milan, Venesiya, Genuya) geri 

qalır və təqribən London, Vyаna, Roma kimi şəhərlərdən iki dəfə, Hamburq və 

Berlindən bir neçə dəfə böyük idi. IV Karlın dövründə geniş, çox dəqiq 

planlaşdırılmış Yeni Yerin vahid  plan üzrə tikili şi istisna hal olmuşdur ki, buna da 
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orta əsr şəhərsalma təcrübəsində heç bir nümunə yoxdur. Bu  rayonun miqyası bir 

neçə əsr Praqanın inkişaf ərazisini təmin etmiş, layihə ilə nəzərdə tutulmuş geniş 

şəhər küçələri və əsasən də meydanları (Vlatslav ərazi vahidi) müasir şəhər üçün 

münasib olub. XII-XIV əsrlərdə Praqa effеktiv şəkildə  roman və qotika tikililəri 

(M. Vitta, Tınn  kilsələri, Barıt qülləsi, İdarə və.s.) ilə tikilirdi. M əhz bu zaman 

«qızıl qülləli Praqa» ansamblı hazırda  Avropanın  gözəl şəhərlərindən biri kimi 

formalaşmağa başlayır. 

XIII-XV əsrlərdə İtaliyada intibah şəhərl əri . Böyük coğrafi kəşflər 

ərəfəsində Avropada ən iri şəhərlər şərq ticarət yolları üzərində yerləşən İtaliya 

şəhərləri idi. XV əsrdə Venesiyanın 200 min. əhalisi vardı və iri donanmaya malik, 

geniş ticarət əməliyyatları ilə əlaqəli, sənaye cəhətdən inkişaf etmişdi.  

Avropada mahud sənayesi və ticarət-maliyyə fəaliyyətinin mərkəzi 

Florensiyanın əhəmiyyəti böyük idi (100 min. nəfərə yaxın əhalisi var idi). 

Florеnsiya  bankirləri bütün Avropada maliyyə əməliyyatları aparırdılar. 

Florensiya elm və incəsənət mərkəzi idi, onu «Avropanın Afinası» adlandırırdılar. 

Venesiyadan sonra ənənəvi yollarda, həmçinin uzaq yerlərdə (məsələn, Krımda 

Genuya qalaları, Moskvada Genuya tacirlərinin məhəllələri) çoxsaylı istinad 

nöqtələrinə malik olan ikinci qərb ticarət mərkəzi Genuya idi. Silah istehsalı, 

mahud və ipək sənayesi üzrə mərkəz Milan  idi (100 min. nəfərə yaxın əhalisi). 

Aralıq dənizinin iri şəhərlərindən biri  eyni adlı krallığın paytaxtı olan Neapol 

şəhəri idi. Romanın ümumi Avropa əhəmiyyəti katolik kilsəsinin rolu ilə müəyyən 

edilirdi. Xatırladaq ki, Avropanın ticarət və sənaye mərkəzləri (Köln, Hamburq, 

Lyubek, Nyurberq və d.) o zaman 20-25 min, kiçik şəhərləri isə 5-10 min nəfərdən 

artıq idi.  

Tranzit ticarətin üzərində inkişaf edən İtaliya şəhərləri siyasi vahidliyə 

maraqlı deyildi. Roma papalarına gəldikdə isə Florensiya  tarixçisi Qviççadini  

qeyd edirdi ki, onlar İtaliyanı öz başçılığı altında birləşdirmək üçün çox gücsüz və 

bunu başqalarının etməsinə imkan verdiyi üçün çox güclü idilər. İtaliyanın  siyasi 

dağınıqlığı XIX əsrin sonralarına kimi davam etmişdir. 
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  XIII-XV əsrlərdə ilk olaraq kapitalist inkişafı yolunda duran İtaliya 

şəhərlərində  intibah dövrü – «bu zamana qədər insanlığın yaşadığı ən böyük 

proqressiv çevriliş» başlayırdı. Yüksələn burjuaziya həmin zaman üçün yeni qeyri-

adi proqressiv ideyalar və təsəvvürlər irəli sürürdü. İtaliya şəhərlərinin iqtisadi 

inkişafı feodal və burjuaziya, varlı və kasıblar («piyli» və «arıq» xalq), imperator 

tərəfdarları (hibbelinlər) və papalar (qvelflər), şəhərlər və şəhər cəmiyyətləri,  

İtaliya şəhərlərinin möhkəm olmayan  koalisiyası və daim ölkəyə soxulan alman, 

Avstriya, Fransa, İspan istilaçıları arasında mübarizələrlə müşayiət olunurdu. Bu 

amansız toqquşmaların içərisində yeni ideyalar yaranır, xarakterlər möhkəmlənir, 

insan şəxsiyyətinin hədsiz imkanları və qiyməti haqqında yeni təsəvvürləri təsbit 

edilirdi. Cəsarətlilik, qəhrəmanlıq, qətiyyətlilik, ağıl, fərasət siyasi mübarizədə, 

hərbi döyüşlərdə, sonrakı ticarət kommersiya müəssisələrində müvəffəqiyyətin 

rəhni idi.Bundan başqa məhz İtaliyada  antikliklə əlaqədar olaraq  onun təsiri çox 

kəskin idi.  

Renessans incəsənəti Protorenessans (1000-ci ildən başlayaraq Duçento və 

ya 200-cü illər) XII və XIV əsri  (treçento və ya üç yüzüncü illər), ilkin Renessans 

(Kvаttroçento və ya  dörd yüzüncü illər), Yüksək və Gecikmiş Renessans 

(Çinkviçento və ya beş yüzüncü illər) əhatə edir.   

Cotto (1266-1336), daha sonra Mazaçço (1401-1428), Uçello (1397-1475), 

Bottiçelli (1447-1510) rəssamlıqda, Brunelesski (1377-1446) memarlıqda, 

Donatello (1386-1466) heykəltəraşlıqda Ali və Gecikmiş Renessansdan əvvəl 

Erkən Renessans şedevrlərini yaratdılar. Bundan sonrakı əsrlər Ali və Gecikmiş 

Renessans dövrünə aiddir. Memarlıqda insan bədəninin nisbətini və miqyasını 

nəzərə alaraq, mistik hissələrdən vəchə gələrək qotika üslubunda ibadətgahlar, 

saraylar və şəhər idarəçilik binaları tikilirdi. Memarlar antik dövr ordeninə 

(arxitektura kompozisiyası növlərindən biri) qayıdaraq, onun tektonik əhəmiyyətini 

bərpa etməyə, tikilil ərin orjinal konstruksiyasını üzə çıxarmağa çalışırdılar. 

İntibah dövrü arxitekturasındakı ideyalar Florensiyadakı Brunelleski 

tikilil ərində özünü daha çox göstərir. Bunlardan biri də Santa-Mariya del Fore 

kilsəsinin gümbəzidir.  
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XVI əsrdə İtaliyada mürəkkəb və dəbdəbəli barokko üslubu müşahidə 

olunurdu (portuqal dilindən tərcümədə “perolo baroca” – “möcüzəvi formalı 

mirvari” deməkdir). Buforma sosial planda kapitalizmin erkən inkişaf 

mərhələsində feodalizmin böhran və ilkin kolonial ekspansiyanı, Reformasiya 

hərəkatında katolik kilsəsinin reaksiyasını əks etdirirdi. Bu üslub Romada daha 

parlaq şəkildə yayıldı. Lakin tezliklə bütün Avropada və müxtəlif ölk ələrdə 

yayılaraq təkrarlanmaz milli xüsusiyyətlər qazandı. Bununla yanaşı parlaq və 

mürəkkəb barokko incəsənəti fərqli bir mətnaltı məna da kəsb edirdi. Belə ki, o 

özündə antifeodal etirazları əks etdirirdi. Əzgin və qeyri-həqiqi sənət işləri il ə 

zəngin olan barokko üslubundan arxitektura dili ilə mistik həzz vermək və tanrının 

hakimiyyətini göstərmək, bununla yanaşı kilsənin ölmüş kanonlarını (kilsədə 

oxunan dini mahnılar) dağıtmaq və feodal ierarxiyasının qandallarını qırmağa 

çalışdığını görmək olar. 

         Təsadüfi deyil ki, iki yüzillik ərzində barokko üslubu Avropada hakim 

mövqedə olmuş; Avropa istilaçıları tərəfindən onun sərhədlərindən kənara 

(xüsusən Latın Amerikasına) aparılmışdır və bütün qeyri-məntiqi və anlaşılmaz 

memari obrazlarına baxmayaraq, bir çox tarixi şəhərlərin xarici görünüşündə və 

planlaşdırılmasında öz parlaq izlərini qoymuşdur.  

 İtaliya şəhərlərində aydın, məntiqi renessansdan dəbdəbəli və qeyri-məntiqi 

barokkoya keçid o qədər tədrici baş vermişdir ki, bunu hətta o dövrün müasirləri 

belə hiss etməmişdirlər. Renessans tikililərindəki harmoniyanı, klassik sadəliyi, 

qeyri-reallığı, dəqiq inşaat üslubunu qəribə mürəkkəblik və qarışıqlıq əvəz edirdi. 

Bərabər və parlaq işıqlandırma-parlaq işıqla sirli yarımqaranlığın kontrastı; bina və 

meydanların (kvadrat, dairə) sakit və dözümlü planı Renessans dövrü üçün 

xarakterik olsa da, hərəkətli və anlaşılmaz “qeyri-sabit” planlarla (oval, ellips, 

düzbucaqlı) yerini dəyişdi. Tikilil ərdəki barokko kompozisiyalarını seyr edərkən 

insanın diqqətini düz xətlər və proporsiyalar deyil, dəbdəbəli dekorasiyalarla 

kontrast təşkil edən taxtadan hazırlanmış pəncərələr və böyük divarlar cəlb edirdi. 

Şəhərlərin planlaşdırılması zamanı yolların düzxətli perspektivlərindən, 
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meydanların formalarından qəribə və təbii təsirləri olan dəqiq simmetriya oxunun 

olmasına meyillik yaranırdı.  

 Bir çox İtaliya şəhərləri fəlsəfəyə və intibah incəsənətinə əhəmiyyət 

verirdilər. Bu sahədə Florensiyanın özünəməxsus rolu vardır. Məhz bu şəhərin 

məhsuldar Toskana əyalətinin (İtalyan dilindən tərcümədə Florensiya-“çiçəklənən” 

deməkdir) Apennin dağlarından axan Arno çayının sahilində yerləşməsi, şimali 

İtaliya şəhərləri il ə papa Romasını birləşdirən yol üzərindəki əlverişli mövqeyi onu 

İntibah paytaxtı olmağa məcbur edirdi. Şəhərin siyasi mərkəzi – qürurla ucalan 

qalaları olan, dağılmış feodal qəsrinin yerində tikil ən və müəyyən qədər 

arxitekturasında toxunulmaz qala xüsusiyyətlərini qoruyan, azadlığı təcəssüm 

edən, İtaliya şəhərləri arasında ilk olaraq kommun (inzibati-ərazi vahidi) adı olan 

məşhur Sinoriya (Vekkio sarayı) idi. Erkən və son orta əsr tarixində Florensiya 

qədər zəngin siyasi həyata malik olan və dünya ədəbiyyatına, elm və incəsənətə bu 

qədər fədailər (Dante, Djotto, Mazaçço, Donatello, Uçello, Bottiçelli, Leonardo da 

Vinçi, Mikeland Jelo, Rafael, Vazari, Alberti, Brunnelski) bəxş edən ikinci bir 

şəhər yoxdur. 

 Florensiya Arno çayı boyunca yerləşmiş və hər iki tərəfdən hündür üzükvari 

təpələrlə əhatə olunmuşdur. Arno çayının sağ sahili boyunca uzanan alçaq, 3-5 

mərtəbəli evlərin sakit silueti çox az yerlərdə pozulsa da Vekkio Sarayı (98 m), 

Santa Mariya del Fore baş kilsəsinin böyük 8 üzvlü gümbəzi (107 m) və s. ilə üfüqi 

istiqamətdə çox güclü kontrast təşkil edirdi. Şəhərin hər iki tərəfində 3 mərtəbəli 

zərgər dükanları tikilmişdi və çox az Avropa şəhərlərində qorunub saxlanılan 

qədim körpülərdən biri olan məşhur Ponte Vekkio körpüsü də bu şəhərdədir. 

Qədimdə çay üzərində körpülərin çox az olduğu dövrdə onların üzəri insan seli ilə 

dolu olurdu ki, bu da ticarət üçün çox əlverişli sayılırdı (Venesiyada Rialto 

körpüsü, Sena üzərində qədim körpülər). Arno çayının sağ körpüsü boyunca 

müxtəlif xidmətlər üçün təyin olunmuş, XVI əsrin ortalarında Vazari tərəfindən 

əsası qoyulmuş iki oxşar binanın və eyni adlı qalereyanın yerləşdiyi dar Uffiçi 

küçəsi uzanırdı (Uffiçi - xidmət deməkdir).  
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Adını eyniadlı kilsənin adından götürən Pyaçça della Sinoriya Annunçiata 

küçəsində, yüngül, biçimli arkadlar üzərində yenidoğulmuş körpələrin şəkli əks 

olunan Brunnelski tərbiyə evi yerləşirdi. İntibah dövrünün əvvəllərində özü ilə 

birlikdə düzbucaqlı Annunçiata meydanının yaranmasına da səbəb olan bu bina 

aydın, rasional, şən dünyanın simvolu olub, üslub və arxitektura bəzəyinə görə 

qohum binalarla əhatə olunmuş və İntibah epoxasının sakit, ideal müntəzəm 

ansamblı haqqında təsəvvür yaradır. Bu binaların hər biri ayrı-ayrılıqda fərdi qəbul 

olunsa da, onlar birlikdə öz arxitektura hüdudlarına görə bərabər olub, vahid bir 

tamlığı ifadə edirlər. 

İntibah dövrünün şəhərsalmasında orta əsr Romasının müstəsna rolu var. 

Bizim eranın V əsrində qarətçilər tərəfindən dağıdıldıqdan və qarət olunduqdan 

sonra o uzun müddət özünün acınacaqlı varlığını sürdürmüşdür. Hətta XI əsrdə 

onun ərazisi antik Romanın ərazisindən 4 dəfə az idi. Antik sarayların 

dağıntılarından, kiçik qalalara oxşayan alçaq, görkəmsiz yaşayış evləri və kilsələr 

inşa edilirdi. Xarabalıqlar arasında mal-qara otarılırdı. Artıq heç bir şey itmiş 

imperiyanın böyük paytaxtını xatırlatmırdı. Lakin papaların ambisiyalarının gücü 

hesabına şəhər böyük bir tikinti yerinə çevrilmişdi. Onlar Romanı İtaliyanın 

paytaxtı elan edə bilməsələr də, ona dünya katolik kilsəsinin mərkəzi simasını 

verməyə çalışırdılar. Bunun üçün Romaya dünyanın hər yerindən memarlar, 

heykəltaraşlar, rəssamlar dəvət olunurdu.  

Ticarət yollarının Atlantik okeana açılmasının təsiri ilə böyük coğrafi 

kəşflərdən sonra İtaliya şəhərlərinin vəziyyəti kəksin dəyişdi. Bu özünü ən çox 

Venesiyanın taleyində göstərdi. Venesiya öz inkişafında Avropa və Şərq 

arasındakı əlaqəsindən, unikal iqtisadi-coğrafi və hərbi-strateji vəziyyətindən 

istifadə edirdi. IX-X əsrlərdə Venesiya Vizantiyanın tərkibində idi və praktiki 

olaraq müstəqil qalaraq böyük imperiyaya daxil olmasını, iqtisadi və hərbi-siyasi 

gəlirl ərinin artmasında istifadə etməyi bacardı. X əsrdə o tam azadlığını qazandı. 

XI-XII əsrlərdə səlibçilərin daşınmasında donanma rolunu oynayaraq, böyük 

gəlirl ər əldə etdi. 1204-cü ildə Enriko Dondolo səlibçiləri Konstantinopola 

göndərdi. Venesiyalılar şəhəri qarət edərək öz hissələrini götürdülər və faktiki 
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olaraq yaranmış Vizantiya Latın imperiyasının sahibinə çevrildilər. XIII-XV 

əsrlərdə Venesiya şərq ticarətində onun əsas rəqibi olan Genuyanı məhv etdi.  

Lakin XV əsrin II yarısında, xüsusən XVI əsrin əvvəllərində Venesiyanın 

iqtisadi-coğrafi vəziyyəti kəskin dəyişdi. 1453-cü ildə Konstantinopol fəth 

edildikdən sonra, türklər İtaliya şəhərlərinin şərqlə ticarət yollarını bağladılar. 

Şərqə çıxan ənənəvi yollar Osmanlı imperiyası tərəfindən bağlandıqdan sonra 

avropalılar üçün demək olar ki, gözlənilmədən Afrika və Amerika ətrafında 

Atlantik okeanı ilə yeni yollar açıldı. Venesiya tacir və bankiri Cirelama Prinulinin 

sözlərinə görə Vasko De Qamanın Afrika ətrafında üzüb, qənaətbəxş qayıtma 

xəbəri Venesiyada yaxınlaşan fəlakət xəbəri kimi qəbul olunmuşdu. O, öz 

gündəliyində yazırdı: “Bu xəbər Venesiyada yayılanda bütün şəhərdə təşviş 

yaratmışdı”. 1857-ci ildə son Venesiya qalerası (qədimdə çoxavarlı gəmi) 

Londonda görüldü, sonra Venesiyanın ticari əhəmiyyəti kəskin düşdü.  

Ecazkar bina və tikilil ərin tikilməsinin davam etməsinə, Venesiyanın ali 

İntibah incəsənətinin heyranedici uğurlar qazanmasına, xarici ticarətin uğurları və 

yüksək səviyyəsinə baxmayaraq, Venesiya dövlətinin süqutu yaxınlaşırdı. 1797-ci 

ildə Napoleon ordusunun işğalına qədər şəhər öz müstəqilliyini qorudu. Lakin, 

işğaldan sonra min il mövcud olan respublika Fransa Avstriya arasındakı 

diplomatik oyunda xırda pul rolunu oynayırdı. Təbiətin qarşısıalınmaz 

çətinlikl ərinə baxmayaraq, o dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri idi. Tarixi 

şəraitin və inşaatçıların istedadının vəhdəti, sərt təbiət şəraitinin sənətkarlıqda 

istifadə olunması şəhərin simasının təkrarolunmaz komponentlərinə çevrilmişdi. 

Müasir Venesiyanın tarixən adalar olan hissəsi çox böyük deyil: 160 kanalla 

ayrılan, 369 körpü ilə birləşən, 119 adada yerləşərək, eni 3 km, uzunluğu 4 km 

olan sahəni əhatə etmişdir. Onun qarşısında eni 500 m, uzunluğu 15 km olan Lido 

adası yerləşir. 

Təbiət və arxitektura arasındakı kontrast, quru və su nəqliyyatındakı kontrast 

bu şəhərə təkrarolunmazlıq verirdi. Burada olan arxitekturalara Köhnə Prokuraçiy 

(Arxitektura Lombardo, 1496-1517), Yeni Prokuraçiy (Skamoççi və s. 1592-1640), 

kitabxana (Sansovino 1536-1553), Lodjetti (Sansovino 1540) misal göstərmək 
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olar. Şaquli zəngləri olan Marka kilsəsi XVI əsrdə Buono tərəfindən tikilib və 100 

m-ə çatır. 

Müasir Venesiya qruntların yavaş çökməsi, dəniz səviyyəsinin artması (10 

ildə təxminən 1 sm), dəniz tullantıları, mikoorqanizmlərin ağacları məhv etməsi, 

havanın çirklənməsi təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya idi. Lakin şübhə yoxdur ki, bu şəhər 

Qetenin dediyi kimi “havadan, sudan, torpaq və səmadan toxunmuş arzudur”, 

məhz buna görə də insanlıq üçün qorunmalıdır.  

Orta əsr şərq şəhərl əri  

Əvvəlcə VII-XII əsrlərdə ərəb şəhərlərinin inkişafına nəzər salaq. Tarixdən 

əvvəlki dövrdə bu şəhərlərin meydana gəlməsinin ən qısa xüsusiyyətləri belədir. 

VII-XIII əsrlərdə ərəb istilaçıları Mərkəzi Asiyadan İspaniyaya qədər olan böyük 

bir ərazini işğal etmişlər. 711-ci ildə ərəblər Cəbəllütariq boğazını (Cəbəl-ət tariq 

sözündən götürülüb Tariq dağı deməkdir) keçərək İspaniyanı, Fransanın cənubunu 

işğal etdilər, lakin onların 732-ci ildə Puatye ətrafındakı Karl Martello tərəfindən 

darmadağın edilməsi onların Avropaya sonrakı hərəkətlərinə son qoydu. Şərqdə 

ərəblərə ən kəskin müqaviməti Mərkəzi Asiya göstərdi. 705-715-ci illərdə istila 

zamanı ərəb sərkərdəsi Kuteyba ibn Müslüm 100 min əsiri qul olaraq götürdü. 728-

737-ci illərdə Soqdianada baş verən üsyan amansızlıqla yatırıldı. 

Artıq 750-ci ildə ərəb xilafəti çox qüdrətli bir dövlət idi. Suriyanın Aralıq 

dənizi şəhərləri il ə rahat münasibət yaratmaq vəziyyətini nəzərə alaraq paytaxtı 

Omeyyaddan Dəməşqə köçürdülər. Mərv vahəsində (747) 3 il davam edən Əbu 

Müslim üsyanından sonra hakimiyyət İraqın varlı mülkədarları olan Abbasilərin 

əlinə keçdi. Abbasilər Əbu Müslimin köməyilə xilafətdə ələ keçirdikləri 

hakimiyyətlərini monqol istilasına qədər (750-1258) davam etdirdilər və 762-ci 

ildə paytaxtı 637-ci ildə ərəblər tərəfindən dağıdılmış Ktesifon xarabalıqları 

yaxınlığında yerləşən Bağdada köçürdülər. Abbasilərin hakimiyyəti əvvəlcə demək 

olar ki, bütün Xilafətə yayıldı. 945-ci ildə xəlif ənin nominal dini hakimiyyətinin 

tanınması xilafəti azad ərəb ölkələrinin – Misir, Suriya, Fələstin, Morokko, Tunis, 

Əlcəzair, İran və Mərkəzi Asiya ölkələri sırasına endirdi. Lakin ərəbləşdirmə və 
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Ərəb mədəniyyətinin inkişafı davam edirdi. Bununla yanaşı istehsalçı qüvvələrin 

artması həddən artıq mərkəzləşməni (şəhərləşmə) zəifl ədirdi. 

Ərəb mədəniyyəti və elminin inkişafı ərəblərin antik müəllifl ərin əsərləri il ə 

tanışlığına imkan yaradırdı. Bu əsərlər Aleksandriya və başqa şəhərlərin istilası 

zamanı ələ keçirilən kitabxanalardan əldə olunurdu. Sonralar bu kitablar ərəb 

dilində tərcümə olunaraq bir müddət sonra ərəblərdən Avropaya keçirdi. 

Ərəblərin şəhərsalma fəaliyyəti əvvəllər məhdud idi. Onlar hərbi düşərgələr 

salırdılar (məsələn, bəlağətlə adlandırılan düşərgələr: Fustat – “çadırlar” – gələcək 

Qahirə: Ribat-əl-Fəth – “qələbə düşərgəsi” – gələcək Rabat). Bu düşərgələr daha 

çox əvvəllər mövcud olmuş, sonralar dağıdılmış şəhərlər (Ktesifon və s.) 

yaxınlığında salınırdı. Bir qədər sonra fəth edilmiş ölkələri nəzarətdə saxlamaq 

məqsədilə hökmdarların iqamətgahlarının, saray əyanlarının, xidmətçilərin, hərbi 

dəstələrin, sənətkarların yerləşdiyi istehkamlar (şəhristanlar) tikildi. Şəhristanlarla 

yanaşı qala divarları ilə əhatə olunan ticarət sənətkarlıq qəsəbələri (rabod) də 

inkişaf etməyə başladı. Şəhristan və Rabodların mütləq mənsubiyyəti hündür binalı 

məscidlər idi. Rabodlarda gümbəzli və üstüörtülü bazarlar, karvansaraylar, 

mədrəsələr, hamamlar və yaşayış məhəllələri tikilirdi. Sənətkarlar bir qayda olaraq 

peşəkarlıq dərəcəsinə görə məhəllələrdə yerləşirdilər. Zaman keçdikcə ərəblər ələ 

keçirdikləri şəhərlərdə müxtəlif üsulları birləşdirərək geniş əraziləri əhatə edən 

şəhərin planlaşdırma prinsiplərini hazırlayır və yerli ənənələrini formalaşdırırdılar. 

Bu ərazilərdə ərəblər tərəfindən salınmış şəhərlər Kufə, Bəsrə, Mosul, 

Bağdad (VIII əsr), Karvan, Fəs (IX əsr), Qahirə, Əlcəzair (X əsr), Mərakeş (IX), 

Rabat (XIII əsr) idi.  

Orta əsrlərdə ərəblərin ən böyük mərkəzləri İspaniyada Kordova və 

Qranado, Suriyada Dəməşq, İraqda Bağdad idi. 

Dəməşq xilafətin paytaxtı olduqdan sonra sürətlə inkişaf etdi. 705-ci ildə 

xəlif ə I Vahid tərəfindən şəhər divarları yaxınlığında, şəhərin bütün tikililəri 

üzərində böyüklüyünə görə dominantlıq edən Böyük Məscid tikildi. 

Orta əsrlərdə Avropada ən böyük mədəniyyət və incəsənət mərkəzi 500 min 

əhalisi olan Kordova idi. İkinci böyük mədəniyyət mərkəzi Qranado idi. Kordova 
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və Qranadoda tikilən tikilil ər indi də saxlanılır. Ərəblərin 500 ildən çox 

hakimiyyətdə olduqları İspaniyanın ərəb şəhərlərinin çiçəklənməsi inkişaf etmiş 

süni suvarma sistemlərinin olması ilə əlaqədar idi. 

Omeyyadların hakimiyyəti devrildikdən sonra xilafət Abbasilərin əlinə keçdi 

və onlar paytaxtı Bağdada köçürdülər. XIII əsrdə monqollar tərəfindən 

dağıdıldıqdan əvvəl Bağdad dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olmaqla yanaşı, 

ərəb elminin mərkəzi idi. Ərəb tarixçisi Əl Təbarinin sözlərilə desək, xəlif ə Əl 

Mənsur paytaxt yerinin bu şəkildə seçilməsini belə izah edirdi: “O hərbi düşərgə 

kimi çox gözəldi. Bundan başqa Dəclə  bizi Çinə qədər uzaq şəhərlərlə birləşdirir.” 

Şəhərin planı, divarları, darvazaları, küçələri, torpaq üzərində kül ilə çəkilmi ş, 

sonra neft hopdurulmuş pambıq toxumları külün üzərinə qoyulub yandırılmışdı. 

Beləlikl ə də xəlif ə gələcək şəhər haqqında təsəvvürlər əldə etmiş və şəhərin 

tikilməsi haqqında göstəriş vermişdi. Maraqlı odur ki, şəhərin bu planı ərəblər 

tərəfindən dağıdılmış Ktesifon üçün xarakterik olan dairəvi şəhər planına uyğun 

idi. 

Orta əsr Mərk əzi Asiya şəhərlərinin inkişafında qədim zamanlardan gələn 

ənənəvi zəngin şəhərsalmada ərəblərin təsiri özünü göstərirdi. Ərəblər Mərkəzi 

Asiya şəhərlərinə girməmişdən əvvəl artıq uzun və parlaq tarixə malik idilər. Belə 

ki, Səmərqənd qədim zamanlardan Çin, Hindistan, Qərbi Asiya və Avropanı 

birləşdirən kəsişmə yeri idi. Belə bir coğrafi mövqe XIII əsrin əvvəllərində 

Səmərqəndi və bütün Mərkəzi Asiyanı monqol istilaçılarının qurbanı etdi. Monqol 

yürüşləri Mərkəzi Asiya şəhərlərinin, İranın və Mesopatomiyanın inkişafına mane 

olurdu. 1258-ci ildə Bağdad tamamilə dağıdılmış və yandırılmış olduğundan 

özünün əvvəlki gücünü bərpa edə bilmədi. XIV əsrdə türk mənşəli monqol 

tayfalarından olan Teymur (Teymurləng, Topal Teymur, Tamerlan) Mərkəzi 

Asiyada hakimiyyəti ələ keçirdi, əmir titulunu qəbul etdi, əcdadı Çingiz xanın 

adından ölkəni idarə etməyə başladı. O, Mərkəzi Asiyanı birləşdirərək İrana, 

Qafqaza, Hindistana, Türkiyəyə və Qızıl Ordaya da hərəkət etdi. 

XIV əsrin sonlarında Teymur artıq çoxlu əhali sayına malik, paytaxtı 

Səmərqənd olan böyük bir imperiya qurmuşdu. 
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Teymurun hakimiyyəti dövründə Səmərqənddə Şah Zində türbəsi, 

Bibixanım məscidi, Qur-əmir məqbərəsi (Teymurun dəfn olunduğu yer) tikilmiş, 

Registan meydanının abadlaşdırılmasına başlanmışdı. Əlişir Nəvai Səmərqəndi 

“Cənnət”, Zərəfşanı isə “insana çox xeyir verən bal” adlandırırdı. 1500-cü ildə 

Səmərqənd özbək Şeybanilər xanədanını yaradan Şeybani xan tərəfindən işğal 

olundu. Dövlətin paytaxtı indiyə qədər qorunub saxlanılan, gözəl tikilil əri olan 

Buxaraya köçürüldü. 

Orta əsrlərdə Hindistan və Çində bir çox şəhərlər dağıdılmış və yenidən 

qurulmuşdu. Məsələn, belə şəhərlərdən biri Monqol sultanlığının mərkəzi (XVI-

XVIII əsrlərdə) və Dehli sultanlığının (XIII-XIV) paytaxtı – Mərkəzi Hindistan 

şəhərləri olan Dehli və Aqra olmuşdur. İnkişaf etmiş incəsənət və şəhərsalma 

ənənələrinin inkişafı hind memar və ustalarında qədim tarixə malikdir. Belə 

tikilil ərdən Aqrada ağ mərmərdən tikilmiş Tac Mahal kimi (1632-1654) dünyada 

məşhur olan şedevri misal göstərmək olar. Cənubi Hindistanda bir çox şəhərlər də 

məşhur tikilil ərlə bəzənmişdir ki, bunlar arasında Maduradakı məbədlər 

məşhurdur. Hind memarlarının sənət və ənənələri Cənub-Şərqi Asiya memarlığına 

da daxil olaraq Kampuçiyada Vişnaya, Borobudurda Budda (İndoneziya), 

Ranqnırda Şnedaqoun (Birma) tanrılarına həsr olunmuş tikilil ərdə özünü göstərir. 

Bir sıra dolayı əlamətlərə görə hind şəhərlərinin böyüklüyünün, digər orta 

əsr şəhərləri kimi olduğunu söyləmək olar. Hesab edirlər ki XVII əsrdə 

Əhmədabadın əhalisi 600-900 min nəfər olmuşdur. XVI əsrdə əhalisi Londonun 

əhalisindən çox imiş. Dehli XVI-XVII əsrlərdə ərazisinə görə dünyanın ən böyük 

şəhərləri hesab olunan Paris və Laxordan geri qalmasa da əhali sayına görə Aqra 

və Əhmədabaddan geridə idi. Patnedə (keçmiş Poyaliputr) isə 200 min əhali vardı. 

Orta əsrlərdə Hindistan şəhərlərində əhalinin belə yerləşməsi haqqındakı 

məlumatlara heç bir şübhə olmasa da qeyd etmək lazımdır ki, bu rəqəmlər bir 

qədər böyüdülmüşdür. Müəyyən dövrlərdə bir çox şəhərlər və tikilil ər dağıdıldı. 

Cənubi Hindistanın paytaxtı gözəl şəhərlərdən biri olan Vicayanaqar olmuşdur. 

Belə ki, XVI əsrdə İtalyan səyyahı yazırdı: “O, Roma kimi böyük və gözəldir”. 

Vicayanaqar 1565-ci ildə qonşu ölkələr tərəfindən tamamilə dağıdıldı. C. Nehru 
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tarixi mənbələrə istinad edərək bu gözəl və çiçəklənən şəhərin birdən-birə 

dağıdılması haqqında belə yazırdı. “Bu ifadə edilə bilməyəcək qədər qarət olunmuş 

dəhşət və vəhşiliyə səhnə olan xarabalığa çevrilmişdir”. C. Nehru başqa bir yerdə 

Məhəmməd İbn Tuğlakın (1351-ci ildə vəfat etmişdir) hakimiyyəti dövründə 

Dehlinin taleyi haqqında təəccüb doğuran məlumatlar yazmışdır. Məhəmməd İbn 

Tuğlak əhalinin bir qisminin onun siyasətini tənqid etdikləri və paytaxtı 

Heydərabadda yerləşən Devaqriyə köçürmək istədikləri üçün şəhəri özü dağıtmağı 

qərara almışdır. Onun əmri ilə 3 gün müddətində 100 minlərlə əhali şəhəri tərk 

etməli idi. İki il sonra sultan onların geri dönməsi haqqında əmr verdikdə şəhər 

tamamilə boşaldılmışdı. Bu fikirlərin tamamı kimi İbn Batuta yazırdı: “O, 

dünyanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Lakin biz şəhərə daxil olanda şəhər 

boşalmış və tərk edilmişdi. Əhali nəzərə çarpmayacaq dərəcədə az idi”. 

Şahidlərdən biri yazırdı ki: “Şəhər tamamilə dağıdılmışdı. Dağıtma o qədər dərin 

idi ki, binalar arasında it və pişiklərə rast gəlinmirdi”. C. Nehru sultan Tuğlakı 

axmaq adlandırdı. Əlbəttə ki, bu çox yüngül qiymətləndirmə idi. Buna bənzər öz 

xalqına qarşı kütləvi genosid 600 il sonra Kampuçiyada Pol Pot tərəfindən 

törədilmişdi. 

Çində erkən və orta əsr şəhərləri nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf 

etmişdilər. Xüsusilə paytaxt şəhərlər Çanan-Tan imperiyanın paytaxtı (VII-X 

əsrlər), Banlyan və Xançjou-Şimali Sun (X-XI) və Cənubi Sun (XII-XIII) 

xanədanının paytaxtı daha böyük idilər. Çanan şəhəri dünyanın ən böyük 

şəhərlərindən olub 2 milyon əhalisi vardı. Banlyanın əhalisi 1,5 milyon olmuşdur. 

Monqol sülaləsi isə Yuan (XIII-XIV), sonra da Min (XIV-XVII) və Çin (XVII-

XIX) sülalələrinin hakimiyyəti zamanı Pekin şəhəri paytaxt oldu. İmperator 

sarayları, məbədlər, süni göllər və parkların olduğu qadağan olunmuş şəhərin 

salınmasında böyük şəhərsalma işləri aparılırdı. Çin şəhərlərində məskunlaşmış 

əhalinin böyük bir hissəsi qəbul olunmuş bütün qaydalara tabe olmalı idilər. Buna 

görə də küçə və məhəllə qapıları bağlanırdı. Tan sülaləsinin qanunlarına görə 

imperator tikililərinin, həmçinin, məhəllə və bazar divarlarının tikilməsinə etiraz 

edənlər 70 çubuq zərbəsi ilə cəzalandırılırdı. Heyranedici saraylarla yanaşı daima 
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yanğın və epidemiyaların rast gəlindiyi qaranlıq küçələrə və dalanlara da rast 

gəlmək olurdu 

Orta əsr Şərq şəhərləri bir-birindən çox fərqlənsələr də onları orta əsr 

Avropa şəhərlərindən fərqləndirən ümumi xüsusiyyətləri də var idi. Belə ki, 

şəhərlər despotik şərq dövlətlərinin mərkəzi olmaqla yanaşı heç bir hüquqları 

olmadıqları üçün özünüidarəetmə haqları da yox idi. “Şəhər havası azad edir” 

qaydası orta əsrlərdə Avropa şəhərlərinə aid olsa da bu özünü Şərq şəhərlərində 

göstərmirdi. Bununla yanaşı bu şəhərlərin sosial-iqtisadi vəziyyəti Avropa 

şəhərlərindən fərqlənmirdi. Onların tarixinin müəyyənləşdirici və yeganə 

xüsusiyyəti müharibə və basqınlar deyildi. İqtisadi müvəffəqiyyətlər bu şəhərlərin 

böyüməsində mühüm rol oynayırdı. Bu şəhərlər ən dəhşətli dağıntılara məruz 

qaldıqdan sonra belə sürətlə inkişaf edə bilirdil ər. Əgər onların iqtisadi-coğrafi 

vəziyyətləri buna imkan vermirdisə və ölkənin iqtisadi inkişafı onların inkişaflarını 

tələb etmirdisə, həmin şəhərlər məhv olub yoxa çıxırdılar.  
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Şəhərl ərin inki şafında əsas tarixi mərhələləri. Qədim dünya şəhərl əri. Qədim 

Şərqin v ə Antik dövrün şəhərl əri. 

 

 

Шящярлярин йаранмасы иътимаи ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси иля ялагядар 

olaraq ибтидаи иъма гурулушундан гулдарлыг гурулушуна кечид дюврцня тясадцф едир. 

Бу просес нятиъясиндя кянд тясяррцфаты иля мяшьул olan ящали арасындан 

формалашмагда олан истисмарчы синифин мцхтялиф тябягяляри (щюкцмят нцмайяндяляри, 

ири торпаг сащибляри, кащинляр, таъирляр) вя чохсайлы сяняткарлар айрылмышдыр. Археоложи 

газынтылардан мялум олдуьу кими отураг якинчилярин илк ири мяскянляри е.я. ВЫЫ–ЫВ 

минилликлярдя йаранмышдыр. Илкин шящярлярин йаранмасы дюврц ися е.я. ЫВ–ЫЫ 

минилликляря аиддир. Гядим дюврдя шящярляр ян чох ики миниллийин говшаьында, е.я. Ы 

миниллик–б.е. Ы миниллийин яввялиндя инкишаф тапмышдыр. 

Гядим дцнйа тарихи бир нечя миниллийи, тягрibən 5 ясрдя Рома 

империйасынын сцгутунадяк олан дюврц ящатя едир вя бура бир нечя сивилизасийа аиддир. 

Онларын арасында Гядим Шярг (Мисир, Икичайарасы, Щиндистан, Чин) вя Антик дцнйа 

(Гядим Йунаныстан, Гядим Рома) мядяниййятляри хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу 

мядяниййятляр даими ящямиййятя малик ирс гойуб эетмишляр вя о дюврцн ясас 

щадисяляри вя абидяляри юйрянилмядян шящярлярин цмумиликдя иътимаиййятин сонракы 

инкишафы дярк едиля билмяз. 

 

1. Гядим Шярг шящярляри 

 

Нил, Дяъля вя Фярат, Щинд, Ганг, Хуанхе кими ири чай щювзяляриндя 

формалашмыш Гядим Шярг мядяниййятляри мцщцм хцсусиййятляри иля сечилирди. 

Суварма гурьуларынын иншасы вя суварма ишляринин апарылмасы мягсядиля чохлу сайда 

инсан гцввясиня дуйулан ещтийаъ (бязи щесабламалара эюря каналын 1 км-нин 

истисмары цчцн 15 мин инсан тяляб олунурду) башда гейри-мящдуд щякимиййятя малик 
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щюкмдарын (фирон, падшащ) дурдуьу мяркязляшдирилмиш еркян мцстябид дювлятлярин 

мейдана эялмясиня шяраит йаратды. 

Чохсайлы ящали вя нятиъя етибариля эениш ямяк ресурслары сайясиндя яксяр 

юлкялярдя гулдарлыг икинъи дяряъяли ящямиййят кясб едирди; ясас олан эениш кяндли 

кцтлясинин табе едилмяси вя амансыз истисмары, К. Марксa görə «щамылыгла кюлялийи» 

иди. 

Мцстябид фирон вя чар щакимиййяти идеоложи дястяйя, онларын уъалдылмасына 

вя илащиляшдырылмясиня ещтийаъ дуйурду. Tехники биликляринин вя гайдаларын кешийиндя 

дуран рущани вя кащинлярин мцстясна ролу мящз бу мягсядя хидмят эюстярмяк иди. 

Bу ися савадсыз вя мюфщцматчы кцтля арасында онларын нцфузунун артмасына эятириб 

чыхарды. Фирон вя чар щакимиййяти юз тязащцрцнц сярдабя, сарай вя мябядлярин инсаны 

язян, сарсыдан мемарлыьында – «дашын истибдадында» тапды. Гядим Шярг истибдад 

щакимиййятинин ян ири тикилиляри зяиф техники тяъщизат шяраитиндя йалныз фювгяладя 

эярэинлик вя иъбари ямяйин мцстясна дяряъядя ъямляшдирилмяси нятиъясиндя йарана 

билярди. Беля ки, тягрibən 10 ил арамсыз давам едян Бюйцк Чин сяддинин тикинтисиня 2 

млн. инсан ъялб олунмушду; Хеопс ещрамыны ися 23 ил ярзиндя təqribən100 мин фящля 

инша етмишди. Бу ъцр нящянэ тикилилярин иншасы заманы чохлу сайда инсан щялак 

олмушду.  

Гядим Шярг мядяниййятляринин щяйатында мцщцм вя зиддиййятли ролу 

онларын бир-бириндян чятин кечиля биляъяк тябии сядлярля «айрылмыш» олмалары ойнайырды. 

Dаь вя сящралар мядяниййят бешийи олан чай щювзялярини хариъи щцъумлардан 

горумагла йанашы, хариъля ялагяляри мящдудлашдырараг техники дурьунлуьа вя иътимаи 

ялагялярин лянэ инкишафына сябяб олурду. Бу ися хариъи ялагяляр цчцн ачыг олан Аралыг 

дянизи сащилляриндя инкишаф тапмыш динамик антик дюврц мядяниййяти иля мцгайисядя 

Гядим Шярг мядяниййятляринин эяляъякдя инкишафдан галмасыны шяртляндирян 

амиллярдян бири иди. Иътимаи инкишафынын тяърид олмасы вя мцщафизякарлыьы шящярсалма, 

мемарлыг вя инъясянятдя ясас гайдаларын сяъиййяви ганунауйьунлуьуна тясир 

эюстярмишди. 
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Гядим Мисир. Дашгынларла мцбаризядя, щямчинин батаглыгларын  

гурудулмасы вя суварма ишляринин aпарылмасы цчцн чохлу сяйлярин тяляб олундуьу 

мцнбит Нил чайы вадисиндя ян гядим мядяниййятлярин тяшяккцлц, мяркязляшдирилмиш 

дювлятлярин йаранмасы вя шящярлярин инкишафы цчцн еркян шяраит формалашмышды. Е.я. 

ЫЫЫ минилликдя Гядим падшащлыг (е.я. ХХХ–ХХЫЫЫ ясрляр) адланан дювлят (пайтахты 

Мемфис шящяри) мейдана эялмиш, сонралар ися пайтахты Фив шящяри олан Орта (е.я. 

ХХЫ–ХВЫЫЫ ясрляр) вя Йени (е.я. ХВЫ–ХЫ ясрляр) падшащлыглар йаранмышды. 

Фив шящяринин Ашаьы вя Орта Мисирдян аралыда йерляшмясинин мянфи 

ъящятляри дя вар иди. Е.я. ХЫХ ясрдя пайтахт бир мцддятя эениш суварма ишляри 

апарылан Файум vahəsindəki Кащуна кючцрцлдц. İтаят етмяйян номларын 

мяркязиндя йерляшян шящяр «Ики торпаьын (йяни, бцтцн Мисирин) истиласы» мянасыны 

верян Итчауи адландырылмышды. Е.я. ХЫВ ясрин яввялиндя фирон ЫВ Аменщотеп (Ехнатон 

– «Эцняшин истяклиси» адыны гябул етмишдир) яйанларын вя кащинлярин нцфузуну 

зяифлятмяк мягсядиля кющня илащлары сахта елан едяряк мябядлярини баьламыш вя Фив 

иля Нил делтасы арасында мцасир Ял-Амарна йахынлыьында йени пайтахт Ахетатон 

(«Эцняшин цфцгц») шящярини инша етмишди. Лакин, онун юлцмцндян сонра кющня 

инанълар бярпа олунмуш вя вяфат етмиш фиронун ады гадаьан едилмишди. Ахетатон 

шящяри ися тярк едиляряк Мисирин пайтахты йенидян Фив шящяриня гайтарылмышды. 

Е.я. 322 илдя Македонийалы Исэяндяр Мисири яля кечиряряк бцтцн ялагяляри 

Аралыг дянизиня йюнялтмиш вя юлкя тарихинин йунан-Рома дюврцндя (е.я. ЫЫЫ яср–

б.е.В ясри) Мисирин йени пайтахты ролуна даща уйьун эялян Исэяндяриййя шящяринин 

ясасыны гоймушдур. Мисирин мцасир пайтахты Гащиря юлкяни истила етмиш ярябляр 

тяряфиндян 10 ясрин сонунда гядим Мемфисин йахынлыьында салынмышды. 

Беляликля, 6 миниллик ярзиндя мцхтялиф дюврлярдя Нил вадисиндя яразийя 

нязарят мягсядиля ялверишли мювгейя сащиб бир нечя пайтахт шящяр цстцнлцк ялдя 

етмишди. Нил делтасында мейдана эялмиш Саис, Танис вя с. пайтахт шящярляр даща аз 

ящямиййятя вя нисбятян гысамцддятли рола малик иди. Пайтахтын сечилмяси заманы 

тарихи вя ъоьрафи амиллярин нязяря алынмасы Мисир дювлятинин мяркязляшдирилмяси вя 

юлкя бцтювлцйцнцн горунмасы просесиндя бюйцк ящямиййят кясб едирди. 
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Гядим Мисирин ири пайтахт шящярляриня (Мемфис, Фив, гисмян Ахетатон) 

эениш некрополлар, мябяд комплексляри вя йашайыш районлары аид иди. Демяк олар ки, 

щяр бир фирон тяряфиндян кющня игамятэащ, мябяд вя мягбярялярин йанында 

йениляринин тясис едилмяси яняняси бу шящярлярин сяъиййяви хцсусиййяти иди. Беляликля, бу 

пайтахтларын юзцнямяхсус микроъоьрфийасы формалашмыш вя онун щцдудлары 

дахилиндя йени некрополлар, сарай вя мябяд комплексляри, онларла йанашы ися йашайыш 

мящялляляри салынырды. Бунунла беля, даща юнъя уъалдылмыш яксяр тикилиляр (ясасян, чий 

кярпиъдян тикилмиш евлярдян ибарят йашайыш мящялляляри) тярк едиляряк йох олурду. 

Шящярлярин салынмасында дини вя астрономик тясяввцрляря мейл бюйцк 

ящямиййят кясб едирди вя бунун йер цзяриндяки тяъяллиси гядим мисирлилярин нящянэ 

тикилиляри иди. 

Бу, илк нювбядя, некрополлара вя мябяд комплексляриня аиддир. Мющтяшям 

ещрамлар Гядим падшащлыьын пайтахты Мемфисин йахынлыьында уъалдылмышдыр. Илк 

ещрам Саккарада ЫЫЫ сцлаля фирону Ъосерин дюврцндя инша едилмишдир. Илк дяфя дащи 

мемар Имщотеп тяряфиндян адяти цзря щоризонтал тикилян мябядя шагули вязиййят 

(ещрамын щцндцрлцйц 60м иди) верилмишди. Сонралар (е.я. 2720–2560 иллярдя) Эизада 

фирон Хеопс, Хефрен вя Микеринин мющтяшям ещрамлары вя онлары мцщафизя едян 

Сфинксин щейкяли уъалдылмышдыр. 4000 илдян чохдур ки, бу ещрамлар инсан тяхяййцлцнц 

щейран едир. Нящянэ юлчцляри (146м олан Хеопс ещрамы Мцгяддяс Пйотр вя Исааки 

килсяляриндян щцндцрдцр), эеометрик формаларын тамлыьы, онларын иншасы цчцн сярф 

олунмуш ямяйин фювгяладя мигйасы инди дя эцълц тясир эюстярмякдядир. Qядим 

дюврдя бу тикилилярин неъя тясир баьышладыьыны тясяввцр етмяк еля дя чятин дейил: Нил 

делтасынын башланьыъында чайа перпендикулйар вязиййятдя йерляшян ещрамлар щям 

йахындан ютян, щям дя карванла сящрайа йола дцшян вя чайла цзян инсанларда 

онларын бяшяр яли иля йарадылмадыглары щагда тясяввцрляр ойатмалы иди. 

Щеродотун (е.я. В яср) тясвириня эюря, ещрамлар мцхтялиф рянэдя иди: Хеопс 

вя Хефрен ещрамларына боз-сары рянэдя (сящра рянэиня уйьун), Микерин ещрамына ися 

гара рянэдя цзлцк даш чякилмишдир. Сфинксин цзц ися гырмызы рянэя бойадылмышдыр. 
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Mави сяма иля бирэя онлар щейрятамиз щямащянэлик тяшкил едирди. 

Гядим Мисирдя щюкмранлыг етмиш фиронун щядсиз уъалдылмасы айини нязяря 

алынмадан юлчцляри вя хцсусиййятляри бахымындан бу гейри-ади тикилилярин тяйинатыны 

дярк етмяк чятин оларды. Фирону илащиляшдирир, она Эцняшин (Ра, сонралар Амон-Ра, 

Ехнатонун дюврцндя ися Атон) оьлу кими ситайиш едирдиляр. Фиронларын нящянэ 

мягбяряляри олан ещрамларын уъалдылмасы юлцмдян сонракы щяйат щагда тясяввцрлярля 

баьлы иди. 

Фив шящяринин пайтахта чеврилдийи Орта вя Йени падшащлыг дюврцндя 

ещрамларын явязиня бюйцк мябяд комплексляри, о ъцмлядян маьара-мябядляр 

тикилирди. Ещрамлар тяк онлар да фирон щакимиййятинин тяряннцм едилмясиня вя адынын 

ябядиййян мядщ олунмасына хидмят эюстярмяли иди. Карнак вя Луксордакы мябяд 

комплексляринин галыглары, ясас мягсядин яввялкитяк язиъи вя сарсыдыъы тясирин 

йарадылмасындан ибарят олдуьуну эюстярир; Мяс., Карнакдакы Амон мябядинин 

мяшщур щипоцслуб (сцтунлу) салону мящз бу ъцр тяяссцратлар доьурур. Gениш сащянин 

тамамыны ящатя едян нящянэ, язямятли, эюзял бязядилмиш чохсайлы сцтунларын 

арасында инсан юз аъизлийини дярк етмяли иди. 

Гядим Мисир мядяниййятинин гойуб эетдийи мирас ичярисиндя айры-айры 

тикилилярин вя инъясянят абидяляринин тядгиги Гядим Мисир шящярляринин структуруну вя 

йерляшмя принсиплярини анламагдан даща асандыр. Яксяр щалда бу онунла ялагядардыр 

ки, бязи даш тикилилярин эцнцмцзядяк эялиб чатмасына бахмайараг, бир чох биналарын 

галыглары, ясасян дя чий кярпиъдян щюрцлмцш йашайыш евляринин галыглары сонрадан 

торпаг лайлары иля юртцлмцшдцр. Бу ъящятдян, мящз тярк едиляряк гумла 

юртцлдцйцндян юйрянилмяси нисбятян мцмкцн олан вя гыса мцддят фяалиййят 

эюстярян шящярлярин (Ахетатон, Кащун) газынтылары даща чох мялумат вермякдядир. 

Археоложи газынтылар бу шящярлярдя мцнтязям план цзря апарылан тикинти ишляринин 

мцщцм хцсусиййятлярини ашкар етмяйя имкан верир. Буна бахмайараг, qядим Мисир 

шящярляринин ъоьрафийасы вя микроъоьрафийасы яввялки тяк тядгигатчылар цчцн мараг 

доьуран бир чох сирляри юзцндя эизлядир. Беля ки, Тур Щейердалын папирусдан 

дцзялтдийи «Ра» гайыьында тяшкил етдийи експедисийалар сайясиндя эениш мараьа сябяб 
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олмуш гядим мисирлилярин эями сяфярляринин ъоьрафийасы щяля дя юзцндя эизли мягамлар 

сахламагдадыр. 

Икичайарасы. Чох эцман ки, бяшяриййят тарихиндя илк шящярляр 

Месопотамийанын ъянубунда, Гядим Шумер вя Аккад торпагларында, диэяр 

районлара нисбятян щидротехники гурьуларын даща яввял ихтира олундуьу Дяъля вя 

Фярат чайларынын ашаьы ахынындакы мцнбит аллцвиал вадилярдя мейдана эялмишдир. 

Бурада 20-дяк кичик шящяр-дювлят йаранмышдыр. Археоложи газынтылар вя йазылы 

мянбяляр бу шящярлярин (Урук, Ур, Ниппур, Лагаш вя с.) дягиг адларыны чякмякля вя 

мцасир хяритядя йерлярини эюстярмякля йанашы онларын юлчцлярини, планыны, эюрцнцшцнц 

вя ятраф мянтягяляр ичярисиндя ящямиййятини бярпа етмяйя имкан верир. 

Шящярляря щцндцр, пилляли зиккурат шяклиндя мябяд комплекси, щюкмдар 

сарайы, сакинлярин эилдян евляри, щямчинин ятрафдакы баь вя тясяррцфат сащяляри аид иди. 

Buрда эцнцмцзядяк эялиб чатмыш зиккурат галыглары Шумер шящярляринин ян 

мяшщур тикилисинин юлчцляри вя хцсусиййятляри щагда тясяввцрляр йарадыр. О, бир-биринин 

цзяриндя уъалараг эениш терраслар ямяля эятирян вя пиллякянляр васитясиля бирляшян 

галалардан ибарят иди. Щяр гала мцхтялиф рянэдя иди: ашаьыдакы – гара, цзяри битумла 

юртцлмцш, ортадакы – гырмызы, бишмиш кярпиъ рянэиндя, цстдяки ися аь рянэдя иди. 

Ахырынъы галанын цзяриндя дини мярасимляринин кечирилдийи вя чох эцман ки, кащин-

мцняъъимлярин астрономик мцшащидяляр апардыглары «мябуд еви» – ширялянмиш 

кярпиъдян цст тикили уъалырды. Е.я. ХХЫЫ–ХХЫ ясрлярдя тикилмиш зиккуратын 

щцндцрлцйц 21м иди. Зиккурат щагда фикир Икичайарасы мябяд комплексляринин 

щамысында излянилир вя ян мющтяшям сцрятдя юз яксини Бабил зиккуратында тапмышдыр.  

Икичайарасы илк дяфя е.я. ХЫХ–ХЫЫ ясрлярдя Бабилистанын щакимиййяти 

алтында бирляшдирилмишдир. Е.я. ХЫЫЫ–ХЫЫ ясрлярдя Шимали Месопотамийада Ашшур 

дювлятинин йцксялиши иля Икичайарасынын бу бюлэясиндя язямятли сарай вя мябядлярин 

инша едилдийи шящярляр мейдана эялмишдир. Археоложи газынтылар нятиъясиндя ашкар 

едилмиш Дур-Шаррукин (мцасир Хорсабад) бу шящярлярдян бири иди.  

Шящяр диварлары арасында təqribən300 ща яразини (онлардан 17 ща эениш сцни 

платформа цзяриндя цъалдылмыш сарайын пайына дцшцрдц) ящатя едян Ашшур щюкмдары 
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ЫЫ Саргонун (е.я.ВЫЫЫ–ВЫЫ ясрляр) сарай комплексини эюстярмяк олар. Сарай 

ансамблына 209 салон вя 30 щяйят дахил иди. ЫЫ Саргонун юлцмцндян сонра сарай вя 

шящяр тярк едилмиш вя дювлятин пайтахты Нейнява шящяриня кючцрцлмцшдцр. ЫЫ 

Саргонун хяляфляри дюврцндя Нейнява сарай вя мябядлярля бязядилмиш вя 

təqribən120 мин ящалиси олан ири шящяря чеврилмишдир. 

Ашшур дювляти Мидийа иля иттифага эирян Бабилистан тяряфиндян дармадаьын 

едилмишди. Е.я. ВЫЫ ясрдя Йени Бабилистан падшащлыьы чичяклянмя дюврцнц йашайырды. 

Нейнява вя Фив шящярляринин язямят вя ъащ-ъялалыны кюлэядя гоймаьа чалышан ЫЫ 

Навуходоносорун (е.я. 604–562 илляр) дюврцндя Бабил («Ряббин гапылары») ири 

тикилиляри вя təqribən1 млн. ящалиси олан бюйцк бир шящяр иди. Чох эцман ки, шящяр 

ващид план цзря тикилирди. Сонракы газынтылар эюстярди ки, Фяратын щяр ики сащилиндя 

йерляшян вя сащяси təqribən10 км2  олан шящяр, планда бюйцк дцзбуъаг шяклиндя иди. 

Шящярин ясас щиссяси чайын сол сащилиндя йерляширди. Шящяр ясас мябудларын адыны 

дашыйан сяккиз гапылы мющкям гала диварлары иля ящатя олунмушду. Ян язямятлиси вя 

ясасы таьвари кечидляря малик щцндцр, дишли бцръляри узагдан нязярляри ъялб едян 

икигат илащя Иштар гапылары иди. Oнларыn цзяриндя бир-бирини явяз едян парлаг аь вя сары 

грифон тясвирляри олан эюй кашыларла юrтцлмцш щцндцр диварлар бирляшдирирди (20м 

щцндцрлцйцндя олан дивар вя гапы фрагментляри Берлиндяки Пергамон музейиндя 

тябии юлчцдя репродуксийа едилмишди). Иштар гапыларындан «мцгяддяс йцрцшляр йолу» 

башлайырды. Бу йол Фяратын сол сащили бойунъа чайын ашаьы ахыны истигамятиндя, ЫЫ 

Навуходоносорун сарайы гаршысындан кечяряк эениш Есаэил мейданынадяк (7 ща; 

мцасир ири шящярлярин щеч бириндя бу бюйцклцкдя мейдан йохдур) узанырды. Бурада 

Мардук мябяди вя йедди рянэли пилляси (сонунъу пилля зярля юртцлмцшдц) олан 90м-лик 

Етеменанка зиккураты – Бабил гцлляси йерляширди. 

Бабил гцлляси, Есаэил мейданы, Мардук мябяди, Семирамида асма баьлары, 

диэяр сарай вя мябядлярин йахынлыьында, гоншу Меркес йашайыш районунда ени 1,5–2 

м олан дар кцчяляр вя щяр ики тяряфиндя йерли сакинлярин бир-бириня битишик эилдян евляри 

йерляширди. Бу зиддийят щейрятамиз иди.  

Македонийалы Исэяндяр Бабили юз империйасынын пайтахты елан етмяк 
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истяйирди. Буна бахмайараг, Селевкиляр дювлятинин пайтахты е.я. 312 илдя Дяъля чайы 

йахынлыьында салынмыш Селевкийа шящяри олду. Бюйцк шящяр тярк едилди. Е.я. 1 ясрдя 

Бабили зийарят едян Страбон йазырды: «Бюйцк шящяр инди бюйцк сящрадыр». 165 илдя 

Селевкийаны сяляфинин агибяти щаглады.Eрамызын 1 ясриндя təqribən600 мин ящалиси олан 

шящяр ромалылар тяряфиндян дармадаьын едилди. Е.я. 1 ясрдя парфийалыларын Дяъля чайы 

цзяриндя Селевкийа иля цзбя-цз салдыьы Ктесифон шящяри 226–227 иллярдя Парфийа 

щюкмдарлары тяряфиндян Икичайарасынын пайтахты елан едилди.O , Сасаниляр дювлятинин 

пайтахты, Йахын Шяргин ян ири вя зянэин шящярляриндян бири олду. Лакин ВЫЫ ясрдя 

ярябляр Ктесифону яля кечиряряк даьытдылар. 762 илдя Аббасиляр бурада йени пайтахт – 

Баьдады инша етдиляр. ХЫЫЫ ясрдя чичяклянмя дюврцнц йашайан шящяр Теймур 

тяряфиндян виран гойулду, сонралар ися тядриъян бярпа олунду. Беляликля, Дяъля вя 

Фярат чайларынын бир-бириня ян чох йахынлашдыьы мяканда, iкичайарасында щаким 

мювге тутан кичик бир яразидя ири шящярляр (Бабил – Селевкийа – Ктесифон – Баьдад), 

тарихи сящнядя бир-бирини явяз едян дювлятлярин пайтахтлары мейдана эялмиш, 

амансызъа даьыдылмыш вя йенидян бир-бириня йахын мясафядя (150 км-дян чох 

олмайараг) уъалдылмышдыр. 

Иран, Щиндистан вя Чинин гядим шящярляри. Гядим Шярг шящярляринин 

салындыьы ареаллардан бири дя мцасир Иранын ъянубунда йерляшир. Бурада, Ящямяниляр 

дювлятинин гядим шящярляри арасында щяля е.я. ВЫ ясрдя Кир тяряфиндян ясасы гойулмуш 

вя сонралар Дара, Ксеркс вя Артаксеркс тяряфиндян ири шящяря чеврилмиш Ящямяниляр 

дювлятинин пайтахты Персеполис (индики Шираз йахынлыьында) сечилирди. Е.я. 330 илдя 

Персеполис Македонийалы Исэяндярин ордусу тяряфиндян йандырылды. Щцндцрлцйц 15м-

дян чох олан гайалы террасда уъалдылан Персеполис сарай комплекси 13,5 ща 

(тяхминян 450х300 м) яразини ящатя едирди. Мющтяшям пиллякянлярля галхараг 

ганадлы юкцз тясвирляриля бязядилмиш 17 м-лик «Ксеркс гапыларындан» кечян 

зийарятчиляр щцндцр сцтунлары йуксякляря доьру уъалан вя капители цзяриндя фантастик 

сурятляр тясвир олунмуш, диварлары халчаларла юртцлмцш, мяшял вя чыраглар асылмыш 

эениш салона дахил олурлар. Эцнцмцзядяк эялиб чатмыш Персеполисин галыглары юз 

мигйасы вя Гядим Шяргя хас инсан тяхяййцлцнц щейрятляндирмяк ъящдляри иля эцълц 
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тясир баьышлайыр. 

Щиндистанда ян гядим шящяр мядяниййяти Щинд чайы вадисиндя мейдана 

эялмишдир. Щараппа вя диэяр йерлярдя апарылан археоложи газынтылар бурада щяля е.я. 

ЫЫ миниллийин орталары–Ы миниллийин орталарында (тяхминян е.я. ХХЫЫЫ–ХВЫЫ ясрлярдя) 

дцзбуъаг шяклиндя салынмыш, истещкамлара вя мцдафия диварларына малик хейли шящяр 

мяскянлярин олдуьуну мцяййян етмишдир. Инкишаф етмиш гулдарлыг ъямиййяти 

дюврцндя ян мцщцм шящяр мяркязляри Ганг вадисиндя йерляширди. Бурада Маурйа 

империйасы (е.я. ЫВ–ЫЫ ясрляр), сонралар ися Гуптлар дювляти (ЫВ–ВЫ ясрляр) дюврцндя 

Магаъинин пайтахты олмуш вя ясасы щяля е.я. В ясрдя Сон чайынын Ганга тюкцлдцйц 

йердя гойулмуш Паталипутра шящяри (индики Патна) апарыъы рола малик иди. Маурйа 

сцлаляси щюкмдарларындан олан вя щакимиййяти алтында демяк олар ки, бцтцн 

Щиндистаны бирляшдирян щюкмдар Ашоканын фярманларында империйанын «дахили» 

(пайтахтлар) вя «хариъи» (яйалят мяркязляри) шящярляринин адлары чякилир. Яйалят 

мяркязляри арасында Щиндистанын шимал гапылары йахынлыьында, Иран вя Орта Асийайа 

эедян йоллар цзяриндя мцщцм стратежи мювгейя малик Таксила шящяри бюйцк 

ящямиййят кясб едирди. Чохсайлы гулдарлыг дюврц шящярляриндян йалныз Паталипутра, 

Таксила вя бир нечя шящярин харабалыглары, щямчинин Ашока заманында эениш йайылмыш 

буддизм абидяляри галмагдадыр. Онларын арасында ян мяшщурлары: Стамбщлар 

(сонралар Будда, йяни «айдынланмыш» лягябини гябул етмиш буддизм баниси 

Сиддщартща Гаутаманын щяйат фяалиййяти иля баьлы йерлярдя гойулмуш хатиря 

сцтунлары); ступалар (Будданын галыгларыны мцщафизя етмяк мягсядиля уъалдылмыш 

хатиря тикилиляри); чайтйа (мябядляр), о ъцмлядян маьара-мябядляр idi. 

Нясилдян нясиля ютцрцлян яняняляр ясасында В–ХЫЫ ясрлярдя Щиндистанда 

шящярлярин иншасында рящбярлик кими истифадя олунан «Шилпашастра» ясяри йарадылмышдыр. 

Эцнцмцзядяк эялиб чатмыш гядим тикилилярин галыглары вя йазылы мянбяляр гядим щинд 

мемарларынын усталыьыны йцксяк гиймятляндирмяйя ясас верир. 

Чиндя ян гядим шящярляр Хуанхе чайы вадисиндя мейдана эялмишдир. 

Хуанхе чайы вя онун голлары сащилиндя, щямчинин ятраф даьлыг яразилярдя бир-бири иля 

даима мцщарибяляр апаран вя вахташыры олараг суварма гурьуларына нязарят, 
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истисмар едилян ящали цзяриндя щюкмранлыьы горуйуб сахламаг, йахуд кючярилярин 

щцъумларындан горунмаг мягсядиля ян эцълц дювлятин щакимиййяти алтында бирляшян 

гулдарлыг дювлятляринин пайтахтлары мейдана эялирди вя тез-тез даьылырдылар. Бу 

пайтахт шящярляр ясас суварма якинчилийи зонасында, бир-бириня нисбятян йахын 

мясафядя, табелийиндя олан яразиляри нязарятдя сахламаг асан щесаб едилян вя йа 

шящярлярин инкишафы цчцн диэяр ялверишли шяраитин олдуьу мянтягялярдя инша едилирди. 

Бунунла йанашы, башга юлкялярдя олдуьу кими, кющня пайтахтларын даьыдылмасы вя 

йениляри иля явяз олунмасы гейри-ади щал сайылмыр, ганлы вя шиддятли мцщарибялярдя он 

минлярля инсанын юлдцрцлмяси, гула чеврилмяситяк тябии щесаб едилирди.  

Пайтахт шящярлярин юлчцляри чох вахт бюйцк иди. Беля ки, император 

Синшихуандинин дюврцндя Вей чайы сащилляриндя йерляшян Син империйасынын пайтахты 

Санйан шящяриндя təqribən1 млн. инсан йашайырды. Шящярин хариъи диварларынын 

периметри 100 км-я чатырды; нящянэ император сарайларынын тикинтисиндя 100 минлярля 

фящля иштирак едирди. Щямин вахтлар, шималдан едилян щцъумлардан горунмаг 

мягсядиля узунлуьу 6000 км, щцндцрлцйц 10м, ени ися 7-8м вя мющкям мцдафия 

гцлляляри олан мющтяшям Бюйцк Чин сядди тикилмишдир. 

Чин мямурлар апаратынын вя цмумиликдя иътимаи щяйатын тяшкили цчцн 

сяъиййяви олан ъидди низам-интизам шящярлярин салынмасына даир еркян тювсийялярдя дя 

юз яксини тапмышдыр. Беля ки, «Чжоу ли» ясяриндя е.я. ХЫЫ–ХЫ яср Чин шящярляри 

щаггында эениш мялуматлар верилмишди; бурада эюстярилир ки, пайтахт Лои (Лойан) 

шящяри планда дцзбуъаг шяклиндя иди, бурада цфцги вя шагули истигамятдя 9 кцчя 

кечирди, шящярин мяркязиндя ися щюкмдар сарайы йерляширди. Конфусинин давамчысы 

Менсзинин (е.я. ЫВ–ЫЫЫ ясрляр) ясяриндя эюстярилирди ки, шящяр дцзбуъаг шяклиндя 

тикилмяли, дахили вя хариъи гала диварлары ися мцяййян периметря (мцвафиг олараг 3 вя 

7 ли, ли = 500 м) малик олмалы иди; ичяри шящярин мяркязи мящяллясиндя щюкмдарлар вя 

имтийазлы сакинляр, галан щяр мящяллядя ися 100 кяндли мяскунлашмалы иди. İчяри шящяр 

ящалисинин цмуми сайы 3500 няфяр мцяййянляшдирилмишди. Дахили вя хариъи гала 

диварлары арасында баь вя бахчалар йерляширди. Шящярятрафы яразинин радиусу 

(təqribən12 км) шящярдян саат йарымлыг мясафядя кечмяли иди. Щямчинин, шящярин 
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юлчцлярини, табечилик иерархийасыны вя дцзбуъаглы формада олмасыны эюстярян диэяр 

мянбяляр дя мювъуддур. 

Гядим Шярг шящярляринин салынмасы цзря апарылан мющтяшям ишлярин 

нятиъялярини цмуми шякилдя сяъиййяляндирсяк онлара бирмяналы гиймят вермяк чятин 

оларды. Бяшяриййят язаб вя язиййятлярля илк шящярсалма тяърцбясини газанырды. Дащи 

ихтиралар вя наилиййятлярля йанашы тикилилярин иншасына чох бюйцк эцъ сярф олунмушдур; 

бу ися инсан гцввясинин мянасыз йеря исрафы демяк иди. Чохсайлы тикилиляр вя бцтюв 

шящярляр вахташыры сакинляри иля бирэя мящв олуб эедирди. 

  

2. Антик dövr шящярляри. 

 

Е.я. ЫЫ минилликдя гулдарлыг мядяниййятинин ясас ъоьрафи мяркязляри Аралыг 

дянизи бюлэясиндя йерляшмишди. Təqribən 2000 ил ярзиндя Антик дцнйа мяркязляри 

Аралыг дянизи щювзясиндя бир-бирини явяз едирди. Илк юнъя бура Финикийа (Ливан даь 

силсиляси иля Аралыг дянизиня доьру сыхышдырылмыш, чичяклянян, ящалиси сых олан кичик 

юлкя) шящярляри аид иди; финикийалылар – Тир вя с. сащил шящярляри сакинляри диэяр Аралыг 

дянизи халгларындан юнъя узаг эями сяфярляриня чыхмыш вя колонийалар, о ъцмлядян 

мяшщур Карфаэен шящяринин ясасыны гоймушдулар. Сонралар цстцнлцк Критя, даща 

сонра ися Микенаmа кечди. Бир нечя йцзиллик ярзиндя Афина шящяри Шярги Аралыг 

дянизинин вя бцтцн Антик дцнйанын данылмаз мяркязи олду. Нящайят, Аралыг дянизи 

щювзясинин мяркязиндя йерляшян вя Щибралтардан Месопотамийайа, Шимали 

Африкадан Британийайадяк узанан бюйцк бир яразидя империйа йаратмыш Рома 

шящяринин йцксялиши дюврц башлады. 

Антик дювр тякъя эюзял вя гисмян эялиб чатмыш мемарлыг ансамбллары вя 

тикилиляриндя тяъяссцм тапмыш мисилсиз шящярсалма мядяниййяти нцмунялярини дейил, 

щямчинин мигйасы вя ящатя етдийи ярази бахымындан щейрятамиз «шящярлярин ъоьрафи 

експансийасы» (бир вя йа бир нечя ана шящярдян йени, эениш яразилярдя шящярляр 

шябякясинин йарадылмасы) кими эениш мирас гойуб эетмишдир. Бу просес бир нечя 

мярщялядя даща интенсив кечирди: Йунаныстан, Еэей дянизи адалары вя сащил 
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шящярляриндян олан мцщаъирлярин Аралыг вя Гара дяниз сащилляриндя йцзляръя шящяр-

колонийаларыны тясис етдикляри е.я. ВЫЫЫ–ВЫЫ ясрлярдя; Шяргдя чохлу сайда еллинистик 

шящярлярин салындыьы е.я. ЫВ–ЫЫЫ ясрлярдя вя йцзляръя шящярин инша едилдийи Рома 

шящярсалма дюврцндя (е.я. ЫЫ–Ы ясрляр вя б.е. Ы–ЫВ ясрляри). Бунунла йанашы, щям 

мемарлыг сянятиня аид, щям дя шящярляр цчцн йерлярин сечилмяси, онларын ярази 

бахымдан тяшкили вя абадлашдырылмасы, тябии шяраитин нязяря алынмасына даир бир чох 

мцщцм принсип вя гайдалар ишляниб щазырланмышдыр. Бяшяриййят тарихиндя ня юнъя, ня 

дя Романын сцгутундан сонракы мин ил ярзиндя эениш бир яразидя бу ъцр кцтляви 

шящярсалма феномени тякрарланмамышдыр. 

Гядим Йунаныстан. Гядим йунан шящярляринин йаранмасы Гядим 

Йунаныстан тарихинин цмуми гябул едилмиш дюврляшдирмяси иля уйьун эялир 

Крит-Микена (Еэей) дюврц (е.я. ХХЫЫ–ХЫЫ ясрляр). Йунан тарихинин илк 

щадисяляри Еэей дянизи адаларында вя Пелопоннес сащилляриндя баш вермишдир. O, 

рявайят, яфсаня вя мифлярин тутгун думаны иля ящатя олунмушдур. Буна бахмайараг, 

тарихчилярин шащидлийи вя археоложи тядгигатларын вердийи мялуматлар о дюврцн илк 

шящярляринин тясвирини ъанландырмаьа имкан йарадыр. 

Крит дювлятинин гцдряти вя Крит мядяниййятинин («Миной», Критин яфсаняви 

щюкмдары Миносун адындан) чичяклянмяси дювру е.я. ХВЫЫЫ–ХВ ясрляря тясадцф 

едир. Мцасир археоложи газынтылар Кноссдакы щюкмдар Миносун сарай-лабиринтиндя 

йцзлярля отаг, тахт-таъ салону, емалатханалар, мющтяшям фреска вя амфораларла 

(«камарес» цслубунда – гара фонда аь, гырмызы вя нарынъы бойаларын еффектив 

ащянэи) бязядилмиш чохсайлы хидмяти вя гонаг отагларыны ашкар етмишдир. Критин 

Авропа, Асийа вя Африка дяниз йоллары цзяриндя мцстясна ъоьрафи мювгейи гядим 

тарихчилярин дя гейд етдийи кими онун йцксялишиня тякан верди. Критин эцълц 

донанмасы шяраитин йаратдыьы имканлары реаллашдырмаьа кюмяк эюстярмиш вя Еэей 

дянизиндя цстцнлцйцнц тямин етмишдир. Газынтылара ясасян Крит шящярляри е.я. 

təqribən1400 илдя Йунаныстандан ахей тайфаларынын щцъуму вя йа тябии фялакятляр 

(зялзяля, Санторин адасында вулкан пцскцрмяси) нятиъясиндя мейдана чыхмыш 

йаньында мящв олмушдур. Дягиг мялуматларла тясдиг етмяк мцмкцн олмаса да, 
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чох эцман ки, мящв олмуш Крит шящярляри тарихчи вя ъоьрафийачыларын 2000 илдян 

чохдур ки, ахтардыглары мяшщур Атлантидадыр. 

Шималдан эялмиш йунан-ахей тайфаларынын мяскян салдыьы Микена 

дювлятинин гцдряти вя чичяклянмяси дюврц е.я. ХЫВ–ХЫЫ ясрляря аиддир. Фукидидин 

вердийи мялумата ясасян Агамемнонун вахтында Микена бюйцк донанмайа сащиб 

иди; газынтылар заманы эениш мягбяряляр, мцдафия гурьулары, тахт-таъ салонунун 

(мегароном) йерляшдийи сарай, сарай эириши йахынлыьында шир фигурлары иля бязядилмиш 

гапылар ашкар едилмишдир. Микена вя Тиринфдя бязи тикилилярин уъалдылмасында истифадя 

олунмуш чохсайлы даш плитялярин (узунлуьу 3 м, ени 1 м) тапылмасы йунан йазычысы вя 

сяййащы Павсанийя бунларын инсан яли иля дейил, тякэюз нящянэ təpəgöz (бурадан да 

«təpəgöz тикилиляр» ифадяси мейдана эялмишдир) тяряфиндян инша едилдийини тяхмин 

етмясиня сябяб олмушдур. Чох эцман ки, Шяргдя олдуьу кими бурада да чохсайлы 

гул ямяйиндян истифадя едилмишдир. 

Щомерин «Илиада» ясяриндя тясвир етдийи Тройа мцщарибяси (təqribən е.я. 

1200 ил) заманы Микена щюкмдары Агамемнон бюйцк бир орду топламышдыр: 

Щомерин сойлядийиня эюря онун 10 дили вя 10 гыртлаьы олса да о, бцтцн дюйцшчцлярин 

адларыны чякя билмязди. 

Кичик Асийанын шимал-гярб сащилиндя йерляшян вя Гара дянизя эедян йоллара 

нязарят едян, «гызыл вя тунъла зянэин» тиъарят шящяри олан Тройа вя йа йунанъа Илион 

(археологлар бурада мцхтялиф дюврляря аид 9 вя йа 12 гядим тябягя ашкар етмишдир) 

эцълц мцгавимят эюстярмишдир. Узун сцрян мцщасирядян сонра Агамемнон шящяри 

яля кечирмиш, лакин мцщарибя Микенанын эцъцнц тцкятмиш вя гцдрятини сарсытмышдыр. 

Щомер (гящряманлыг) дюврц (е.я. ХЫ–ВЫЫЫ ясрляр). Тройа мцщарибясиндян 

сонра шималдан дюйцшкян тайфаларын – дорилярин – йени дальасы Пелопоннеся щцъум 

етмиш вя йарымаданын ъянуб-шярг щиссясиндя (Лаконика) мяскунлашараг Спарта 

шящяринин ясасыны гоймушдур. Сонралар онлар Еэей дянизи адаларыны – Крит, Кифера вя 

Родосу яля кечиряряк бурада йерляшмиш, Кичик Асийада ися Щаликарнас, Книд вя с. 

колонийалары тясис етмишдиляр. Онларын сыхышдырдыглары ионийалылар мешялярля зянэин 
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Аттикайа чякиляряк бурада, башда Афина олмагла, бир нечя шящяр инша етмишдиляр; 

онлар щямчинин Еэей дянизи адаларына (Евбейа, Делос, Симос вя с.) кючмцш вя Кичик 

Асийа сащилляриндя чохлу сайда колонийа (Милет, Фокейа, Ефес вя с.) тясис етмишдиляр. 

Е.я. 10 ясрин сонуна дoьру гитя Йунаныстанында, Еэей дянизи адаларында вя Кичик 

Асийа сащилляриндя шящяр-дювлятляр – полисляр шябякяси формалашмышдыр. Бир мцддят 

сонра бурадан йунан колонизасийасынын йени дальасы йайылмаьа башлады. 

Архаик дювр (е.я. ВЫЫ–ВЫ ясрляр). Ямяйин мцтярягги бюлэцсц, сянятин 

кянд тясяррцфатындан айрылмасы, полислярин формалашмасы вя е.я. ВЫ ясрдя баш вермиш 

сийаси ингилаблар (Афинада Солон ислащатлары вя с.) нятиъясиндя гулдарлыг гурулушунун 

бяргярар олмасы ящали сайынын сцрятля артмасына вя дяниз тиъарятинин инкишафына 

эятириб чыхарды. Тябии ресурсларын, якин торпагларынын вя Йунаныстанда (ясасян дя 

Кичик Асийа сащилляриндяки вя Еэей дянизи адаларындакы колонийаларда) сыхлыг тяшкил 

едян ящалинин йерляшдирилмяси цчцн йени яразилярин ахтарышы вя колонийаларын салынмасы 

мягсядиля узаг дяниз експедисийалары тяшкил олунурду; Италийада («Бюйцк 

Йунаныстан») – Сиракуза, Селинунт, Кум, Неаполис, Елейа вя с., Гара дяниздя – 

Синоп, Трапезунд, Истрийа (Варна), Тира (Белгород-Днестровски), Фанагорийа, Фасис 

(Поти), Бизанс вя с, мцасир Франсанын Аралыг дянизи сащилиндя Массилийа (Марсел), 

Мисир сащилиндя Навкратида кими чохлу сайда йени колонийалар мейдана эялмишдир. 

Шящярсалма тарихиндя бу гейри-ади фяалиййятин юлчцляри щаггында тякъя Милетдян олан 

мцщаъирлярин 75 колонийа тясис етдикляри факты хябяр верир. Иътимаи инкишаф, истещсалын 

артмасы, ъоьрафи биликлярин эенишлянмяси елмин инкишафына да тякан верди. Ионийа 

мяктябинин алимляри Фалос, Анаксимандр, Милетли Анаксимен, Ефесли Щераклит дини 

эюрцшлярдян азад илк космогоник фярзиййяляр иряли сцрмцшдц. «Чох сяйащят етмиш 

инсан» вя тарихдя илк пешякар ъоьрафийашцнас кими танынан Милетли Щекатей йазылы 

мянбялярдян истифадя едяряк хцсуси ъоьрафи ясярляр йазмыш вя хяритя тяртиб етмишдир. 

Бу мянбяляря Щомер кими «рапсодлардан» (сярэярдан шаирляр) фяргли олараг пешякар 

«логографлар»ын (щекайя йазанлар) тяртиб етдикляри «периэезляр»дян (гуру иля 

маршрутларын тясвири) вя «периплалар»дан (дяниз лосийалары) ибарят «периодлар» 

(тясвирляр) аид иди. О дюврцн ъоьрафи биликляринин «енсиклопедийасы» адландырылан вя 
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эцндюнцмц, якин вахтлары вя с. эюстярилмякля кянд тясяррцфаты сащясиндяки мювъуд 

биликлярин илк систематик топлусунун мцяллифи Эесиод олмушдур. 

Фялсяфя, рийазиййат (Пифагор, Архимед), ядябиййат (Архилох, Алкей, 

Анакреон, Сафо) вя мемарлыьын (перипетрал мябядин вя ордер системинин йарадылмасы, 

бир сыра илкин шящярсалма принсипляринин ишляниб щазырланмасы)  инкишафы сонракы 

дюврлярдя шящярсалма мядяниййятинин чичяклянмясиня тякан верди. 

Классик дювр (е.я. В яср–ЫВ ясрин илк цч рцбц). Йунаныстанын йцксяк дахили 

чичяклянмяси дюврц Перикл дюврц иля цст-цстя дцшцр. Йунан-Иран мцщарибяляриндян 

сонра башланан бу дювря Акропол вя онун мяшщур мемарлыг абидяляринин – Парфенон 

(е.я. 447–438, мемар Иктин вя Калликрат), Пропилейа (е.я. 437–432, мемар 

Мнесикл), Ерехтейон (е.я. 421–406, намялум мемар) вя с. инша едилдийи Афинанын 

«гызыл ясри» аиддир; Акрополун тикинтисиня цмуми рящбярлийи мяшщур Парфенон 

фризиндяки тясвирлярин мцяллифи щейкялтяраш Фиди етмишдир. Бу дювр йунан ядябиййаты 

(Софокл, Йеврипид, Аристофан), инъясяняти (Фиди, Поликлет) вя елминин  (Сократ, 

Щеродот, Платон, Демокрит, Аристотел, Щиппократ, Щипподам) парлаг наилиййятляри 

дюврцдцр. 

«Тарихин атасы» щесаб едилян Щаликарнаслы Щеродот, щямчинин чохлу 

сяйащят етмиш вя юзцндян сонра гиймятли ъоьрафи мялуматлар, о ъцмлядян шящярлярин 

тясвирини гойуб эетмиш бюйцк ъоьрафийашцнас алим иди; мяшщур щяким Щиппократ 

тябии мцщитин тясири бахымындан шящярляр цчцн сащялярин сечилмяси щагда ваъиб 

эюстяришляр гойуб эетмишдир. Щипподам илк дяфя олараг шящяр планынын шащмат 

(дцзбуъаг) схемини ишляйиб щазырламыш вя Милетин, Пирейин вя с. шящярлярин 

планлашдырылмасында ондан истифадя етмишдир. 

Еллинистик дювр (е.я. ЫВ ясрин сону–е.я. Ы яср). Е.я. ЫВ ясрин 30-ъу илляриндя 

Македонийалы Исэяндярин йцрцшляри нятиъясиндя Йунаныстандан Орта Асийа, 

Щиндистан вя Мисирядяк узанан яразидя бюйцк бир империйа йарадылды.Yунан вя шярг 

мядяниййятинин бирляшмяси мемарлыг, инъясянят, ядябиййат вя елмдя йени синтезя 

сябяб олду, дюврцн юзц ися Еллинизм («еллинляря бянзяр») дюврц адландырылды. 

Македонийалы Исэяндярин вя хяляфляринин (диадохларын) шящярсалма 
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фяалиййяти чох эениш иди: йени яразилярдя, вя йа кющня йашайыш мянтягяляри йериндя 

(лакин, щямишя щаким мянтягялярдя вя йерли шяраит ъидди нязяря алынмагла) йцзлярля 

шящяр салынды. Онларын арасында бюйцк шящярляря чеврилмиш Мисирдяки Исэяндяриййя, 

Шимали Сурийадакы Антиохийа вя Еллинизм дцнйасынын мцхтялиф бюлэяляриндя йерляшян 

онларъа Исэяндяриййя, Селевкийа вя с. шящярлярин адларыны чякмяк олар. 

Колонизасийасынын бу 3-ъц дальасы (е.я. ХЫЫ–Х ясрлярдя Еэей дянизи сащилляри вя 

адаларында колонийаларын мяскунлашдырылмасыны вя е.я. ВЫЫЫ–ВЫ ясрлярдя Аралыг вя 

Гара дяниз сащилляриндя йени колонийаларын йарадылмасыны илк ики дальа щесаб етсяк) 

йунанлара таныш олан дцнйадан дюрд дяфя эениш бир яразини ящатя едирди. 

Ъоьрафи дцнйаэюрцшцнцн эенишлянмяси елмин инкишафына да тякан верди. 

Е.я. ЫЫЫ ясрин яввялиндян е.я. 146 илядяк, йяни ромалылар тяряфиндян Йунаныстанын 

мцстягиллийиня сон гойулдуьу тарихядяк, Еллинизмин елми мяркязи сонралар Рома 

империйасы заманында да юз ролуну горуйуб-сахламыш Исэяндяриййя шящяри (Мисир) 

олду. Бурада мяшщур китабханасы олан Мусейонда (музей) эюркямли алимляр, о 

ъцмлядян ъоьрафийашцнас Ератосфен, астроном вя ъоьрафийашцнаслар Щиппарх вя 

Птолемей, ъоьрафийашцнас вя тарихчи Страбон йазыб-йаратмышлар. 

Шящярлярин инкишаф просесиня нязяр саларкян гядим йунан шящярляринин илкин 

йаранма шяраити, салынма принсипляри вя эюрцнцшц цзяриндя даща эениш дайанмаг 

эярякdир. Шящярлярин ясасыны гойаркян йунанлар мцстябид щюкмдарларын вя динин 

тязйиглярини (Мисир, Икичайарасы вя Ирандакы кими) щисс етмядян тикинти ишлярини апара 

билярдиляр; йунан шящярляри полисляри тяшкил едян азад инсанлара, иъмалара мяхсус иди. 

Йунан шящярляринин йарандыьы илкин тябии шяраитин хцсусиййятляри шящяр-

дювлятлярин щяйат тярзиня, игтисади вя сосиал ъящятдян тяшкил олунмасына, тарихян 

формалашан тикинти принсип вя методларына эцълц тясир эюстярмишдир. Гядим 

Йунаныстан цчцн сащил хяттинин парчаланмыш олмасы, щямчинин еркян дянизчилийин 

инкишафына вя дяниз васитясиля ялагялярин (о ъцмлядян, чохсайлы колонийалар иля) 

эенишлянмясиня шяраит йарадан ялверишли лиманларын боллуьу сяъиййяви иди. Яразинин 

енишли - йохушлу олмасы, о ъцмлядян чохсайлы даь силсиляляри вя онларын голлары юлкя 

яразисини бу вя йа диэяр дяряъядя гапалы, кичик щювзяляря бюлцрдц.Bу ися сайсыз-
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щесабсыз кичик иъмаларын формалашмасына вя бир-бириндян айры дцшмцш мяскянляр 

системинин йаранмасына эятириб чыхарды. 

Йунан шящяринин мяркязиндя, адятян тяпя цзяриндя, баш мябядляри вя башга 

дини вя иътимаи тикилиляри иля бирэя акропол («йухары шящяр») уъалырды; ятрафда ися 

йашайыш вя сяняткар мящялляляри, щямчинин базар мейданы (агора) иля бирэя шящярин 

галан щиссяси йерляширди. Бир нечя вя йа онларла шящяр бирляшяряк иттифаг йарадырды 

(мяс., башда Мегалопол олмагла Аркадийа шящярляри бирлийи)1; щяр бир иъма вя шящяр 

«полис» (дювлят) хцсусиййятлярини газанараг, «мухтариййятя» («юз ганунлары иля 

йашамаг») вя «автаркийайа» («юзцндян разылыг, мямнунлуг») ъан атырды. Йунан 

шящяр-полисляринин вахташыры олараг иттифаглар чярчивясиндя гыса мцддятя бирляшмяси вя 

араларында эедян мцщарибяляр о дювр йунан сийаси тарихинин ясас щадисяляри сайылырды. 

Чюряйин чатышмамазлыьы Шимали Гара дяниз сащилляриндя вя Сиъилийада 

тахылчылыг яйалятляринин колонизасийасы, щямчинин Понт вя Сиъилийа «тахыл йоллары» 

уьрунда мцбаризя апармаг цчцн ясас амиллярдян бири иди. Йунаныстанын гитя вя 

адаларында суварма ишляри апарылмадан кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмаг гейри-

мцмкцн иди; су чох гиймятли иди; видалашанда бир-бириляриня «йахшы йол вя сярин су» 

арзулайырдылар. Йунан дювлятляри арасында баьланмыш сазишлярдя даима «мцттяфиг 

иъмаларын ахар суйуну кясмямяк» щаггында бяндя раст эялинирди. Бунунла йанашы, 

Мисир вя Икичайарасында олдуьу кими нящянэ суварма гурьуларына ещтийаъ 

дуйулмурду.Sуварма ишлярини аз сайда ишчи гцввяси иля дя апармаг мцмкцн иди. 

Йунанлар нисбятян аз ямяк сярф етмякля яразинин тябии хцсусиййятляриндян 

файдаланмаьы еркян юйрянмишляр вя ейни вахтда щям естетик, щям дя функсионал 

мягсядляря чатмаьа наил олмушдулар. Шящярляр цчцн йерляр адятян дяниз вя гуру 

йоллары цзяриндя щаким мянтягялярдя сечилирди.Nя дини, ня дя ки мифоложи эюрцшляр 

шяртлярин ъидди нязяря алынмасына мане ола билмязди. Дяниз кянарында шящяр 

мейданчалары адятян ялверишли лиманлары олан йарымадаларда (Милет, Пирей), вя йа 

                                                
1 20 яср сонра Готтман тяряфиндян бюйцк урбанизасийа зоналарына чеврилмиш шящяр агломерасийаларыны гейд етмяк 

цчцн истифадя едилян «мегаполис» термини мцасир елми ядябиййатда эениш вцсят тапмышдыр. 
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габарма заманы онлары эцълц дальалардан горуйан адаларын мцщафизяси алтында 

(Александрийа), йахуд кюрфяз сащилляриндя (Бизанс, Пантикапейа, Фанагорийа) 

йерляширдi.Aварлы эямилярин иншасы, гатранланмасы, кяпиткялянмяси вя тямири цчцн 

йарарлы дайаз бухталар сечилирди. İки лиман – щярби (кичик юлчцлц, лакин йахшы мцдафия 

олунмуш) вя тиъари – инша едилирди вя щяр икиси диварла ящатялянирди. Дяниздян аралыда 

йерляшян Еллинизм шящярляри чай кянарларында, бюйцк тиъарят йоллары цзяриндя вя 

мцдафия цчцн ялверишли мяканларда инша едилирди. 

 Мисир, Бабилистан вя Ромада олдуьу кими яразинин шагули планлашдырылмасы 

цзря эениш ишлярин апарылмасы мягсядиля чохлу сайда гулларын олмамасы, шящярлярин 

иншасы заманы йунанлары релйефя щяртяряфли уйьунлашмаьа тяшвиг едирди.Mикроиглим 

диггятля нязяря алыныр (эцълц кцляклярдян горунмаг мягсядиля шящярляр даь 

ятякляриндя, щямчинин йахшы инсолйасийа олунмуш ъянуб йамаъларда тикилирди), чиркаб 

суларын ахыдылмасыны асанлашдырмаг цчцн бир аз маили яразиляр сечилирди; тябии 

терраслардан мящарятля истифадя олунурду; шящяр планында цзяриндя акрополун, маили 

ятякляриндя ися аз ямяк сярф етмякля тамашачы трибуналарынын йерляшдийи стадион вя 

театрларын иншасына йарайан ялверишли щцндцрлцйцн олмасына диггят йетирирдиляр. 

Гядим йунанларын шящярляр цчцн йер сечиминдя ялдя етдикляри ъоьрафи вя 

шящярсалма тяърцбяси эюзял мемарлыг ансамбллары вя биналарын иншасы тяърцбяси 

дяйярли мирасдыр. 

Ъоьрафийачы–урбанист, диэяр охшар вязиййятлярдя олдуьу кими, Гядим 

Йунаныстанын мяшщур мемарлыг тикилиляринин тящлили иля хцсуси мянбялярдян таныш 

олмалыдыр.Bурада ися биз гысаъа олараг онлардан бирини, Гядим Йунаныстанын парлаг 

шящярсалма комплекси олан Афина Акрополунун тясвирини веряъяйик. 

Афинанын чичяклянмяси дюврцндя инша едилян вя Гядим Йунаныстанын сийаси, 

дини вя мядяни мяркязи кими дцшцнцлян акропол щейранедиъи тясир эцъц иля 

йарадыъыларынын сийаси фикрини, техники щесабламаларыны вя бядии дащилийини якс едир. 

Акрополун баш мябяди – Парфенон – щейкялтяраш Фидийя сифариш верилмиш 12 м-лик 

Афина-Парфенос (Бакиря Афина) щейкялинин (аьаъ вя фил сцмцйцндян дцзялдилмиш, 
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цзяри ися Афина республикасынын гызыл фондуну сайылан təqribən2000 кг гызыл иля 

юртцлмцшдцр) мютяшям сыьынаъаьы иди. Парфенонун вя Акрополун диэяр биналарынын 

йерляшдирилмяси Панафинейа йцрцшц (Афина гызларынын ялляри иля тикдикляри гиймятли 

либаслары тянтяняли сурятдя Афина-Парфеноса щядиййя етмяси) заманы онларын оптимал 

бахыш буъагларындан тядриъян эюрцнмяси идейасына табе едилмишдир. Афиналыларын вя 

мцттяфиг шящярлярдян олан елчиляринин иштиракы иля кечирилян Панафинейа йцрцшц дини 

бахымдан даща чох сийаси ящямиййят кясб едирди вя цмумйунан Олимпиадасы кими 

Афина дювлятинин гцдрятини вя бирлийини символизя едирди.Bу йцрцш Фиди тяряфиндян 

Парфенонун фризиндя тясвир олунмушдур. Ашаьыдан Акропола доьру галхан тянтяняли 

йцрцш иштиракчылары юнъя сол тяряфдя ассиметрик кичик Ника-Аптерос (Ганадсыз зяфяр, 

йяни Афинаны щеч вахт тярк етмяйяъяк зяфяр) мябядинин вя саь тяряфдя Пинакотеканын 

(Инъясянят галерейасы) йерляшдийи Пропилейадан кечмяли иди. Пропилейадан сонра 

иштиракчыларын гаршысында галхан вя гылынъла тясвир олунмуш 9 м-лик Афина-

Промахосун (Дюйцшкян Афина) тунъдан щейкяли – мябядлярин щоризонтал щяъми иля 

зиддиййят тяшкил едян вя онлары бирляшдирян шагули хятт – уъалырды.Aчылмыш мянзярядя 

щаким мювге язямятли Парфенона мяхсус иди вя тянтяняли нцмайиш иштиракчылары бу 

абидяйя ян еффектив эюрцнян тяряфдян йахынлашырды. Сонра онлар узунуна сцтунлар 

сырасындан кечяряк Пропилейадан якс тяряфдя (беля ки, Парфенон тядриъян щяр йюнц иля 

иштиракчыларын эюзляри юнцня сярэилянирди) йерляшян шярг гапыларындан мябядя дахил 

олурдулар. Акрополун шимал щиссясиnдя дорик сцтунларла бязядилмиш язямятли 

Парфенонун яксиня, онунла зиддиййят тяшкил едян вя таразлыьыны горуйан, кичик, зяриф 

Ерехтейон мябяди тикилмишди.Mябяд кариатидалар портики вя ионик ордерли ики классик 

портик олмагла бир нечя сащяйя айрылырды. Беляликля, Панафинейа иштиракчыларынын 

нязярляри юнъя Парфенонун бир щиссясиня, ардынъа Ерехтейона, сонра йенидян 

Парфенона йюнялмиш вя мябядляр ансамблы бцтцн зянэинлийи, мцхтялифлийи, 

щямащянэлийи иля тядриъян онларын гаршысына чыхырды. Гыса мцддятя (təqribən30 ил; е.я. 

448–407/406 илляр) инша едилмиш Акропол комплекси йунан мемарлыьына хас 

айдынлыьын, садялийин, инсанпярвярлийин, мянтигилийин валещедиъи нцмуняси олараг 
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галмагдадыр; шящярсалма мядяниййяти тарихиндя мемарлыьы ващимяйя салмаг вя 

инсаны язмяк идейаларыны якс етдирян мцстябид шярг тикилиляри иля мцгайисядя бу бир 

йенилик иди. 

Чохсайлы даьынтылара бахмайараг Акропол индики эюрцнцшдя дя парлаг 

емосионал вя естетик симасыны горуйуб сахламышдыр. Мемарлыг мюъцзяси сайылан 

Акропол, щямчинин ятраф мцщитля щармонийа харигясидир (релйефин сямяряли 

истифадясиндян тутмуш Парфенонун шимал щиссясиндяки сцтунлар сырасынын эцълу 

ишыгландырылмасынадяк щяр детал нязяря алынмышдыр; бу ися мябядин гурулушуна вя 

Панафинейа маршрутунун сечилмясиня тясир эюстярмишдир) вя бядии гярарларын 

тикилилярин функсионал тяйинатына там уйьун эялмясинин нцмунясидир. 

Гядим Йунаныстанда тикилилярин иншасында ялверишли конструктив дайаг-тир 

системинин бядии ифадяси олан ордер системи ишляниб щазырланмышдыр. Йарадылмыш цч 

ордер (дорик, ионик вя Коринф) форма етибариля фярглянсяляр дя функсионал бахымдан 

айдын бир фикри ифадя едирляр.Tикили елементляри апарыъы (сцтунлар, дайаглар) вя 

дашынан, цзяриндя йерляшян (архитрав тирляри) олмагла ики щяссяйя айрылыр. Йунан 

мябядинин сцтуну, мясələn. Парфенонун дорик сцтуну санки даш сцтунун ону язян 

чатын (архитрав, фриз вя карнизи ещтива едян антаблементин) аьырлыьына гаршы эюстярдийи 

мцгавимяти щаггында «бящс едир». Сцтунун йухарыйа доьру даралмасы вя орта 

щиссядя (ентазис) йоьунлашмасы она еластиклик верир. O, цзяриндяки аьырлыгдан санки 

эенялир, шагули новчалар (каннелцр) сцтунун щцндцрлцйцнц, динамиклийини вурьулайыр. 

Парфенон композисийасы бир-бириня зидд шагули хятлярин вя онларын йцксяклийя доьру 

динамикасынын гаршысыны алан сакит щоризонталларын щармоник щямащянэлийи цзяриндя 

гурулмушдур.Şагули хятлярин мотиви (сцтунларын ритмик сырасы, икигат артмыш триглифляр 

сырасы, карниз алтында йерляшян «дамлалы» лювщялярин икигат сырасы, метопларда вя 

фронтонун мяркязиндя шагули тясвирляр вя с. ритмин артмасы сцтунлар сырасынын айры-

айры сцтунлара «парчаланмасынын» гаршысыны алыр) щоризонтларын мотивляри иля 

(архитрав, пилляли стилобат) уйьунлуг тяшкил едир. Тикилинин щармоник олмасы бир 

елементин диэяриня ряван кечмясиля дя мцяййян едилир (инфлексийа гануну): мясələn, 
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сцтун антаблементля капител (дцзбуъаглы абака кечян конусшякилли дяйирми ехин) 

васитясиля ряван бирляширди; ионик сцтунларда ися профилляшмиш база вя с. мейдана 

эялмишди. Беляликля, конструксийа ишинин бядии ъящятдян дярк олунмасы бинанын 

юлчцляри вя пропорсийаларында инсани мигйасын ахтарышы ъящдляри иля уйьунлуг тяшкил 

едирди. Гядим Йунаныстанда йаранан ордер системи сонракы минилликляр ярзиндя 

мцхтялиф иътимаи вя естетик фикирлярин (Гядим Рома, Интибащ дюврц, барокко вя 

классисизм мемарлыьында) ифадяси мягсядиля дяфялярля мцраъият едидян универсал 

мемарлыг васитяси кими чыхыш едирди.  

Йунан шящяр мцщити цчцн сяъиййяви олан идрак, айдынлыг, инсанпярвярлик 

анлайышлары шящярляри бязяйян вя онларын эюрцнцшцнц формалашдыран монументал 

инъясянят ясярляри олмадан дярк едиля билмяз. Бу инъясянят ясярляри сайясиндя ифадяси 

мцмкцн олан образ вя щисслярин спектр эенишлийини дяйярляндирмяк мягсядиля бир 

нечя мяшщур ясярин адыны чяkмяк кифайятдир. 

Е.я. 5 («Гызыл») ясрдя йунан щейкялтярашлары эцълц, иэид, юзцня инамлы 

инсанларын цмумиляшдирилмиш типик гящряман образыны йаратмаьа чалышырдылар. 

Миронун «Дискатан эянъ», Поликлетин «Дорифор» (Низяли ясэяр), Фидинин «Афина-

Промахос», «Афина Парфенос» вя Парфенон фризиндяки Панафинейа йцрцшцнцн 

тясвирляри бу гябилдян олан ясярлярдир. 

Эеоурбанистика нюгтейи нязяриндян йунан шящярляринин иншасы заманы 

бяшяриййятин ялдя етдийи ясас тяърцбя йцзилликляр ярзиндя айдынлыьы вя эцъц иля щеч бир 

йердя тякрарланмайан бядии, ъоьрафи вя техники йанашманын вя онун щялли йолларынын 

синтезиндян ибарятдир. Айры-айры аспектлярдя – сосиал, мемарлыг, естетик, щярби, 

игтисади (тяяссцф ки, ъоьрафи бахымдан зяиф) вя с. юйрянилян бу тяърцбя синтез нюгтейи 

бахымындан хцсуси мараг кясб едир вя щямишя диггяти ъялб едяъякдир. 

Гядим Рома. Гядим Рома дюврцндя шящярлярин иншасында бяшяриййятин 

ялдя етдийи ъоьрафи вя шящярсалма тяърцбяси даща да эенишлянди. Е.я. 753 илдя ясасы 

гойулмуш Гядим Рома 12 ясрлик (476 илдя Одоакрын рящбярлик етдийи эерман 

тайфалары тяряфиндян ишьал олундуьу вахтадяк) фяалиййяти дюврцндя бюйцк гулдарлыг 

империйасыны йаратмышдыр. Е.я. III ясрядяк бцтцн Италийаны яля кечирян вя е.я. ЫЫЫ–ЫЫ 
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ясрлярдя цч Пун (пуни – Карфаэенин ясасыны гоймуш финикийалыларын латынъа ады) 

мцщарибясиндя Карфаэени дармадаьын едян Рома е.я. Ы яср – б.е. ЫЫ ясриндя 

Испанийа, Йунаныстан, Галлийа, Британийа, Рейн вя Дунайадяк Мяркязи вя Ъянуб-

Шярги Авропанын эениш яразилярини, Кичик Асийа, Левант юлкяляри, Шимали Африка вя 

Мисири ишьал етмишди. 

Бяшяриййят тарихиндя илк дяфя олараг чохясирлик яняня вя тяърцбяйя малик 

халгларын мяскунлашдыьы эениш бир ярази ващид дювлят чярчивясиндя бирляшдирилмишди. 

Ромалылар бу тяърцбяни щявясля мянимсяйирди. Рома истиласынын Алп даьларындан 

шимала доьру йайылмасы, хцсусиля дя Сезарын Галлийа, Алманийа вя Британийайа 

йцрцшляри нятиъясиндя о дюврцн мядяни дцнйасынын цфцгляри Македонийалы Исэяндярин 

шяргя йцрцшляриндян сонра баш вердийитяк гейри-ади эенишлянмишдир; намялум дцнйа 

щаггында мялуматларын сычрайышла ахыныны 1500 ил сонра Американын кяшфи заманы 

авропалыларын щисс едикляри иля мцгайися етмяк олар. 

Йунаныстаны яля кечирян ромалылар ясас етибариля йунан мядяниййятинин 

тясири алтына дцшмцшдцляр (Щоратсинин сюзляриня эюря «ясир едилмиш Йунаныстан юз 

мядяниййятсиз галибиня цстцн эялди»). Лакин йунан мядяниййятини, хцсусиля дя йунан 

шящярсалма тяърцбясини мянимсяйян вя диэяр халгларда (юнъя етрускларда, сонра бир 

чох башга халгларда) эюрдцкляри тикинти метод вя цслубларыны мянимсяйян ромалылар 

шящярсалма сярщядлярини сон дяряъя эенишляндирдиляр, ону нящянэ империйанын даща да 

бюйцдцлмяси вя идаря олунмасы мягсядляриня табе етдиляр, шящярсалманын техники 

ясасларыны инкишаф етдиряряк чохлу сайда йени нюв тикилиляр (форумлар, амфитеатрлар, 

сиркляр, термалар, базиликляр, кюрпцляр, йоллар, акведуклар) йаратдылар, йени 

конструксийа типлярини ишляйиб щазырладылар (арка, аркада, эцнбяз шяклиндя чатылар) вя 

бир чох тикилиляря нящянэ юлчцляр вердиляр. Гядим Шярг вя Еллинизм шящярляриндя 

олдуьу кими (лакин башга цслуб вя техники ясасларда) Ромада вя империйанын яксяр 

яйалят мяркязляриндя он минлярля инсанын йерляшя биляъяйи вя империйанын язямяти 

гаршысында ещтирам щисслярини доьураъаг нящянэ тикилиляр инша едилди. 
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Гядим Рома шящярсалма мядяниййятинин гойуб эетдийи эениш мирас 

ичярисиндя ян чох диггяти ъялб едян, тябии ки, IV ясрин сонунда təqribən1,5–2 млн 

ящалийя малик бюйцк шящяр олан Гядим Романын юзцдцр. 

Шящяр Тибр чайы сащилиндяки тяпялярдя, дяниздян 27 км аралыда салынмышдыр. 

Шящярин мяркязи «Дцзбуъаглы Рома» («Рома Квадрата») Палатин тяпясинин 

нисбятян щамар сятщиндя инша едилмишдир; ондан шималда Капитоли тяпяси йерляшир. 

Шималда, шяргдя вя ъянубда бу тяпяляр Квиринал, Виминал, Есквилин, Сели, Авентин 

тяпяляри иля щямсярщяддир; Тибр чайынын саь сащилиндя Ватикан вя Йаникул тяпяляри 

уъалыр. Демяк олар ки, тяпяляр арасындан щяр тяряфдян Ромайа йоллар эедирди 

(«Бцтцн йоллар Ромайа апарыр») вя сонунда доламбаъ Виа Сакра («мцгяддяс йол») 

йолу иля бирляширди. 

Рома тарихи яняняси цч дювря бюлцнцр: Çарлыг (е.я. 753–510/509 илляр), 

Rеспублика (е.я. 510/509–30/27 илляр) вя İмперийа (е.я. 30/27–б.е. 476 илляри). Романы 

ящатя едян диварлар шящярин ярази бахымындан инкишафында мцщцм сярщяд ролуну 

ойнайырды. Палатин тяпясиндя «Дцзбуъаглы Рома» ятрафында уъалдылан биринъи дивары 

Романын яфсаняви баниси Ромулун ады иля баьлайырлар. Е.я. ВЫ–ЫВ ясрлярдя Серви 

Тулли диварлары инша едилмишдир. Бу диварлар Тибрин сол сащилиндяки ясас йедди тяпя 

цзяриндя йерляшян империйа дюврц тикилиляринин чох щиссясини ящатя едирди.Sонралар 

Романын гцдряти артдыгъа бу диварлара ещтийаъ галмамыш вя онларын яксяр щиссяси 

учурдулмушдур. Император Аврелиан дюврцндя тядриъян сцгута уьрайан империйайа 

гаршы щцъум тящлцкясинин артмасы нятиъясиндя е.я. ЫЫЫ ясрдя мющкям истещкамлара 

малик вя антик Романын тяхминян бцтцн яразисини ящатя едян йени гала диварлары 

инша едилмишдир (бу диварларын галыглары мцасир Рома мяркязинин шярти сярщяддидир). 

Ян ири тикилиляр  Ы–ЫЫЫ ясрлярдя императорлар Август (театрлар, мябядляр, 

Бюйцк сирк), Веспасиан, Флавиляр сцлалясиндян Тит (Колизей, Тит таьы, форумлар), 

Трайанын (Трайан форуму), Антонинляр сцлалясиндян Щадриан (Пантеон; Щадрианын 

мавзолейи, индикыи мцгяддяс Мяляк гясри), Каракалла вя Северляр сцлалясиндян 

Диоклетианын (термалар) дюврцндя инша едилмишдир. Демяк олар ки, щяр бир император 
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империйанын шющрятиня вя гцдрятиня ъаваб верян вя минляръя ромалынын тамашалара 

мараьыны тямин едян нящянэ тикилилярин уъалдылмасы иля юз щакимиййятини 

ябядиляшдирмяйя чалышырды. 

ЫЫЫ ясрдя Ромада мющтяшям иътимаи биналар комплекси йарадылмышдыр. 

Онларын арасында Флавилярин нящянэ амфитеатры олан Колизейи (щцндцрлцйц 47 м, 87 

мин тамашачы тутуму) гейд етмяк лазымдыр; юлчцляри 188мХ144 м олан бу ири,hamar 

формалы тикилинин дюрд mərtəbəsi шящярин цзяриндян сямайа уъалырды. Aренанын 

мцряккяб техники тяъщизаты вя эениш йералты отаглар кцтляви вя амансыз щейван 

эямишдирмяляри, гладиатор дюйцшляри вя дяниз вурушмалары (хцсуси акведукларла су 

верилирди) сящняляринин гойулушуна имкан йарадырды. Романын адятян эюй сямасында 

булудлар ямяля эялдикдя ися Колизей цзяриня хцсуси аваданлыглар васитясиля гызылы 

рянэдя ипяк чякилирди.Мющтяшям иътимаи биналар комплексиндян диэярляри – Палатинин 

ятяйиндя йерляшян 250 мин няфярлик Бюйцк сирк; 2 мин няфярлик Пантеон; чохсайлы 

термалар – Тройанын, Каракалланын (Каракалла термалары 40 ща сащяни вя ейни 

вахтда 3 мин инсанын йерляшя биляъяйи эениш салонлар системини ящатя едирди), 

Диоклетианын вя с. чохсайлы форумлар, сарайлар, театрлар, мябядляр, зяфяр таьлары вя с. 

Мцасир нормалара эюря беля шящяри бол мигдарда тямиз су иля тямин едян мющтяшям 

су кямярляри чякилмишдир. Лакин йашайыш фонду вя техники тяъщизат шящярин мцхтялиф 

мящялляляриндя фяргли иди. Mялумдур ки, бурада патрисилярин маликаняляри иля йанашы 

чохлу сайда инсул – отаглары дящлиз системиня уйьун инша едилмиш вя чиркабларын 

ахыдылмасы цчцн новлар гурашдырылмыш 3–6 мяртябяли йашайыш евляри вар иди. Шящярин ян 

касыб тябягясинин йашадыьы инсулларын яксяриййяти арабаларын щярякятини 

мящдудлашдыран дар вя гаранлыг кцчялярдя йерляширди. 

Мяркяздя вя варлыларын йашадыьы мящяллялярдя парлаг, сых тикилиляри иля ары 

пятяйини хатырладан касыблар мящяллясиндя ися тутгун олан Рома мцасирляриня эцълц 

тясир баьышлайырды. «Чохлу эюзял биналарла» бязядилмиш Август дюврц шящяриндя баш 

верян тикинти щяйяъаныны Страбон беля тясвир едирди: «Бир мейдандан сонра диэярини, 

архасынъа чар портикляри вя мябядлярини, даща сонра Капитоли вя Палатиндяки, 
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щямчинин Ливийа баьларындакы инъясянят ясярлярини эюрдцкдя бунларын хариъиндя олан 

щяр шейи асанлыгла унудурсан. Рома беля шящярдир». 

Рома шящярсалма мядяниййяти бюйцк империйанын щяр йериндя эениш мирас 

гойуб эетмишдир. Яля кечирилмиш яразилярдя щейрятамиз баъарыгла ялверишли стратежи 

мянтягяляри тяйин едян ромалылар, эяляъякдя бир чох Авропа пайтахтларынын  – 

Лцтесийа Паризиорум (Парис), Виндобона (Вйана), Лондониум (Лондон), Аквинкум 

(Будапешт) вя бир сыра ири шящярлярин – Колонийа Агриппина (Келн), Августа 

Винделикорум (Аугсбург), Арэентората (Страсбург), Треверляр Августасы (Трир), 

Лугдуна (Лион) вя с. тикинти мейданчаларыны мцяййян етмишдирляр. Эюзял, ятраф 

мцщитля щармоник узлашан мянтягялярин сечиминдя ромалылар йунанлардан эеридя 

галырды. Çохлу сайда гуллара вя мцкяммял техникайа сащиб олан ромалылар яразинин 

шагули планлашдырылмасына чякилян хярълярля щесаблашмыр, тяпяляри газыб дцзляшдирир, 

талвегляри долдурур, кюрпц вя акведуклар инша едирдиляр (беля ки, мяшщур Рома 

акведуклары – «Рома гулларынын чякдийи су кямярляри» – Рома Кампанйасы 

дцзянлийиндян кечяряк щяр тяряфдян Ромайа доьру узанырды вя ромалыларын тясис 

етдийи бир чох шящярин йахынлыьындакы ландшафтын айрылмаз хцсусиййятиня чеврилмишди. 

Bязи шящярлярдя онлар бу эцн дя галмагдадыр, мяс., Испан Сеговийасында). Лакин 

ромалылар эяляъяк шящярлярин щярби-стратежи мювгейини йанылмадан мцяййян едирдиляр. 

Рома щярби дцшярэяляри ващид план цзря салынырды. İки перпендикулйар кцчянин 

(«кордо» вя «декуманус») кясишмясиндя щаким мянтягя, гурбанэащ вя 

хязинядарлыгла йанашы иътимаи мяркяз йерляширди. Oнун ятрафында ися нязярдя 

тутулмуш ардыъыллыгла забит вя ясэярляр цчцн евляр, силащ анбарлары, щамамлар вя 

ярзаг анбарлары йерляширди. Dцзбуъаглы формада олан дцшярэя дивар вя су иля долу 

хяндякля ящатя олунурду. Aдятян, щярби дцшярэя шящяр мяскянинин мяркязиня 

чеврилирди. Мяс, Рома яйаляти олан Ашаьы Паннонийанын мяркязи Аквинкум Дунайын 

саь сащилиндя (индики Будапештин шимал-гярб щиссясиндя), эениш яразини нязаряти 

алтында сахлайан мяканда уъалдылмышды. Будай йцксяклийинин вя Эеллерт даьынын 

стратежи мювгейини дяйярляндирян ромалылар бурада мяскунлашан ерависк келт 

тайфаларыны сащил золаьына, Рома истещкамларына йахын йерляря кючмяйя мяъбур 
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етмишдиляр. Ы ясрин 80-ъи илляриндя индики Обуданын мяркязиндя, Аквинкля гоншулугда 

6 мин няфярлик Рома щярби леэион дцшярэяси салынмышды; ондан шималда 126 илдя 

мунисипи статусуну (юзцнцидаряетмя щцгугуну алан шящярляр), 194 илдя ися колонийа 

статусуну (йяни онун сакинляриня Рома вятяндашлыьы вериля билярди) алмыш мцлки 

Аквинк шящяри тясис едилмишди. Дюшянмиш кцчяляри, су кямяри, бир сыра мцщцм 

биналары (ъанишин сарайы, Сезар мябяди, мящкямя, щамамлар, зянэин мямур вя 

таъирлярин чохсайлы евляри вя с.) олан шящярдя бязи щесабламалара эюря ЫЫ ясрдя 12–15 

мин, ЫЫЫ ясрин илк йарысында ися təqribən40-50 мин инсан йашайырды. 

Чохсайлы инзибати-щярби мяркязлярдян башга Рома империйасы шящярляри 

арасында мцщцм йери тиъари, лиман вя курорт шящярляри тутурду. Бязи яйалят 

мяркязляри, хцсусиля дя 160–180 мин ящалиси олан Афина вя ящали сайы təqribən5000 

миня чатан Исэяндяриййя шящярляри бюйцк ящямиййятя малик иди; бу шящярляр 

империйанын мцщцм мядяни мяркязляри иди. О дюврдя Ромайа мцттяфиг олан 

дювлятин пайтахты Пергам шящяри узун мцддят юз ящямиййятини вя адыны горуйуб 

сахламышдыр. Vahədə Ярябистандан Сурийайа эедян карван йоллары цзяриндя йерляшян 

вя мяшщур Колонн кцчяси ансамблы иля танынан Палмира шящяри ЫЫЫ–ЫВ ясрлярдя 

чичяклянмя дюврцнц йашайырды. Шимали Африкада ромалылар Карфаэени даьыдараг 

Рома шящярсалма мядяниййятинин тящлили бахымындан мараг доьуран Тимгад вя 

Ламэезис шящярлярини инша етмиш, Ливанда ися Романын язямятя мейлинин 

монументал абидяси олан Баалбекин харабалыглары галмышдыр. Рома йахынлыьында 

Везувинин пцскцрмяси нятиъясиндя кцл алтында галмыш Помпей вя Эеркуланум 

шящярляри йерляриндя апарылан газынтылар Рома шящярляринин сяъиййяви 

хцсусиййятляринин тящлили заманы бир чох мягама айдынлыг эятирмишдир. 
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Yeni dövrün şəhərl əri 

Elmin inkişafında yeni dövr dedikdə kapitalizmin inkişafından XX əsrin 

əvvəllərinə qədər olan dövr nəzərdə tutulur. Feodalizmin sosial-iqtisadi cəhətdən 

daha inkişaf etmiş bir formasiya olan kapitalizmlə əvəz olunması istehsal 

qüvvələrinin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Bu isə şəhərlərin inkişafında, 

urbanizasiyanın inkişafında, şəhərlərin yerləşməsində, strukturunda və 

qurulmasında böyük dəyişiklikl ərə səbəb oldu. 

İstehsal qüvvələrinin inkişafı şəhərlərin inkişafında yeni əsaslı dəyişiklikl ər 

yaratdı. Sənətkar emalatxanaları sənaye müəssisələri vasitəsi ilə sıxışdırıldı, 

manufakturalar maşın əməyindən istifadə edən fabriklərlə əvəz olundu. Sənaye 

inqilabı əməklə kapital, xüsusi kapitalist təsərrüfatı ilə ictimai istehsal arasında 

olan fərqi daha da artırdı. Sənayenin inkişafı şəhərlərin əhalisinin və 

urbanizasiyanın sürətlə artmasına səbəb olmuşdur.   

Sənaye və ticarətin inkişafı, milli bazarların inkişafı, milli dövlətlərin 

formalaşması və möhkəmlənməsi iri paytaxt şəhərlərin yaranmasına səbəb oldu. 

Bu şəhərlər bir çox funksiyalar daşıyır və öz dövrləri üçün görünməmiş böyük 

sahəyə malik olurdular. Böyük coğrafi kəşflərdən sonra - XV əsrin sonu XVI əsrin 

əvvəllərində avropalıların işğal etdiyi ərazilərdə, yəni koloniyalarda, “ köçürmə “ 

kapitalist ölkələrində avropalıların kapitalının hesabına şəhərlər sürətlə artmağa 

başladı. 

XVI-XVIII əsrlərdə Avropada 3 burjuaziya inqilabı baş verdi:  

1. Hollandiya burjua inqilabı (1566-1609) 

2. İngiltərə burjua inqilabı (1640-1660) 

3. Fransa burjua inqilabı (1789-1792) 

Bu inqilablar Böyük coğrafi kəşflərlə sıx bağlı idi və onlar Avropa 

ölkələrində çox böyük iqtisadi, sosial və siyasi inkişafa, onlar arasında  Avropanın 

siyasi səhnəsində siyasi liderlik uğrunda kəskin mübarizəyə səbəb oldu. Bu 

mübarizə şəhərlərin həyatına da çox böyük təsir etmişdir. 
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Böyük coğrafi k əşflərdən sonra Portuqaliya və İspaniya şəhərl əri. 

Lissabon, Sevilya, Madrid. 

Qısa müddət ərzində Avropanın siyasi həyatında İspaniya liderlik etmişdir. 

XVI əsrin I yarısında Portuqaliya, sonra İspaniya Avropanın qüdrətli dövləti oldu. 

Onların koloniya imperiyaları çox böyük idi. İspan koloniyaçıları Avropaya qızıl 

və gümüşlə yüklənərək qayıdardılar. XVI əsrin əvvəllərində dünyada çıxarılan 

qiymətli metalların 4/5 hissəsi İspaniya koloniyalarında çıxarılırdı. Sanki dünyada 

avropalıların aşkar etdiyi bütün şeylər bu yaxın dövrə qədər kasıb ölkələrdən olan 

bu ölkənin payına düşmüşdür. İspan kralı V Karl, eləcə də Roma imperatoru bütün 

Avropaya sahib olmağı arzulayırdılar. Lissabon və Sevilya Avropanın nəhəng 

liman şəhərlərinə çevrilmişdilər. 

XV əsrin əvvəllərində Lissabon yarıkasıb bir ölkənin kiçik paytaxt şəhəri 

idi. O ölkənin qərbində, əsas ticarət yollarından kənarda, gur dalğalı Atlantik 

okeanının sahilində yerləşirdi. O dövrdə avropalılar bu şəhər haqqında “Atlantik 

okeanının Herkules dirəklərinin arxasında” söyləyirdilər. Lakin XV əsrin sonu 

XVI əsrin əvvəllərində - Böyük coğrafi kəşflər Portuqaliyanın Afrika, Asiya və 

Latın Amerikasında böyük koloniya imperiyalarının yaranmasına səbəb oldu və 

qısa müddət ərzində bu ölkə Avropanın varlı dövlətlərindən birinə çevrildi. 

Lissabon isə Avropanın iri paytaxt şəhərlərindən birinə çevrildi. Portuqaliyanın 

paytaxtına heyran qalan Servantes bu şəhər haqqında yazırdı ki, “Lissabon 

Avropanın iri paytaxt şəhərlərindən biridir, hansı ki, şərqin bütün var-dövləti 

buradan bütün dünyaya bölüşdürülür”. XIX əsrin əvvəllərinə qədər Lissabon 

Avropanın iri şəhərlərindən biri olaraq qalırdı. 

Sevilya Atlantik okeanından 87 km məsafədə Qvadalkvivir çayının üzərində 

yerləşən, XVI əsrin I yarısında Avropanın iri dəniz portları arasında ticarət 

dövriyyəsinə görə öndə duran bir liman şəhəri olmuşdur. 1504-1650-ci illərdə 

buradan 18 min gəmi, o cümlədən X.Kolumbun gəmisi yola düşmüşdür. İspaniya 

krallarının XV əsrdən XVIII əsrə qədər koloniyalardakı ticarət monopoliyaları bu 

şəhərdə yerləşmişdilər. Burada Amerika və Asiyadakı koloniyaların iqtisadi 
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məsələləri il ə məşğul olan Ticarət palatası yerləşirdi. Şəhərin əhalisi 1530-cu ildən 

XVII əsrin sonuna qədər 45 mindən 300 minə qədər artmışdır. 

İspaniyanın paytaxtı 1561-ci ilə qədər Taxo çayının sağ sahilində yerləşən 

Toledo şəhəri olmuşdur. Bu şəhər 1085-ci ildən Qastiliya və Leonun, 1479-cu 

ildən Birləşmiş İspaniyanın paytaxtı olmuşdur. 1561-ci ildə II Filippin hakimiyyəti 

zamanı paytaxt 20 min əhalisi olan Madrid şəhərinə köçürüldü. Şəhər çox zəif 

sürətlə böyüyürdü və 1800-cü ildə onun 175 min əhalisi var idi. Fransız 

coğrafiyaçı-urbanistləri  J.Bojye-Qarne və j.Şabo hesab edirdilər ki, böyük 

İspaniya imperiyasının paytaxtı kimi Sevilya Madriddən daha münasibdir. Onlar 

İspaniyanın öz koloniyalarını tez itirməsində paytaxtın düzgün seçilməməsini də 

bir səbəb hesab edirdilər. 

Dünyadan axıb İspaniyaya gətiril ən var-dövlət onun təsərrüfatının inkişafına 

səbəb olmadı. Hətta məşhur bir ifadə yaranmışdı: “Amerika qızılı İspaniyanı 

kasıblaşdırdı”. İspaniyanın iqtisadi cəhətdən zəifl əməsini K.Marks və F.Engels 

irriqasiya sistemlərinin dağılmasında görürdülər. Ölkənin kənd təsərrüfatı 

tamamilə geri qalmışdı. Baxmayaraq ki, şəhər birlikl əri Rekonkistanı 

dəstəkləyirdilər, lakin burjuaziya iqtisadi baxımdan çox zəif idi, sənaye və daxili 

ticarət inkişaf etməmişdir. Ölkəyə külli miqdarda qızıl və gümüş gətirildiyi zaman 

kral ailəsi və iri feodallar öz gəlirl ərini gözəl sarayların tikintisinə sərf edirdilər. 

Kral hakimiyyətinin şəhərlərdə apardığı bu iqtisadi siyasət, Avropada və 

koloniyalarda apardığı fasiləsiz müharibələr şəhərlərin idarə olunmasına da böyük 

mənfi təsirini göstərirdi. II Filipp bir neçə dəfə dövlətin müflisləşdiyini elan etdi. 

İspaniya armadasının ölümü (1588), Şimali Niderlandın itirilməsi (1579-1581), 

müharibədən sonra (1701-1714) İspaniyadan kənardakı və sonralar Avropadakı 

digər torpaqların – Cənubi Niderlandın (gələcək Belçikanın) və Cənubi İtaliyanın 

itirilm əsi onun Avropadakı əhəmiyyətini itirdi. 

Məlum olduqda ki, İspaniya imperiyası Avropada və dünyada dağılmış, 

ölkədə kasıbçılıq, inkvizisiya hökm sürür İspaniya monarxiyası aşkar etdi ki, ispan 

xalqı yaşayır. XIX əsrin əvvəllərində Napaleon öz dövrünün adamlarına söyləyirdi 
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ki, “ İspaniya cansız meyid olduğu halda, İspaniya xalqı hər bir guşəsindən 

müqavimət gözlənilə bilən bir həyatdır”. 

İspan şəhərlərinə müxtəlif dövrlərə aid olan tarixi tikililər gözəllik verir. 

İspan şəhərləri adətən yüksəklikl ərdə yerləşir, orta əsrlərdən qalmış dolaşıq yolları 

qala divarlarına tərəf istiqamətlənmiş, yalnız bir neçə yerdə bu dolaşıq yollar planlı 

şəkildə salınmış meydanlarla kəsilmişdir. Ərəb və bərbərlərdən təkcə onların tikinti 

üslubu deyil, eləcə də dekorativ və dəbdəbəli tikintil ər qalmışdır. İspanların zəbt 

etdiyi ərazilərdə qalan ustalar ərəb üslubunda tikintilər tikir və “mudexar” 

üslubunda dekorasiyalar vurur, bununla da müsəlman ənənələrini qottika üslubu ilə 

birləşdirirdilər. Sonralar katolik kilsələrinə çevrilmiş çoxlu sayda məscidlərdə 

əvvəlki funksiyalardan müəyyən əlamətlər qalmaqdadır. Burqos, Toledo, Leon, 

Sevilya, Seqoviyada tikilmiş qottika üslublu nəhəng sarayların dekorasiyalarında 

petabloya rast gəlinirdi. II Filippin dövrünün tikililərində “desornamentado” 

(bəzəksiz) və yaxud “erreresko” üslubuna rast gəlinir. “Erreresko” üslubu 

Madridin 80 kilometrliyində Qvadarrama qayaları arasında tikilmiş Eskorial 

sarayının arxitektoru Xyana de Errerin adı ilə adlandırılmışdır. Sərt geometrik 

forma, buz kimi qəmli sadəlik böyüklüyü və güclülüyü təzahür etdirirdi. Kral 

hakimiyyəti həm də bir çox tikililəri fransız üslubunda – Madriddəki kral sarayını, 

Seqoviyada La – Qranxın bağ evini Versal üslubunda tikdirmişdir. Beləlikl ə, ispan 

şəhərlərinin arxitekturasında müxtəlif üslublardan istifadə olunmuş, bunlar isə təbii 

landşaftla uyğunlaşdırılmışdır. 

Hollandiya və Belçikanın şəhərl əri XVI əsr – XX əsrin əvvəllərind ə     

XVII əsrin ortalarında Niderland nisbətən sıx əhalisi olan Avropa ölkəsi idi. 

Buranın kiçik ərazisində 300 şəhər var idi ki, bunların əhalisi 3 mln nəfər idi. 

Niderlandlılar dəniz dayazlıqlarını qurutmaqla, çayların kənarında bəndlər 

tikməklə, kanallar çəkməklə sözün əsl mənasında öz dövlətlərini böyük zəhmət 

hesabına yaratmışlar. Burada şəhərlərin adı çox zaman “dam” – yəni bənd sözü ilə 

qurtarır: Məsələn, Amsterdam Amstel çayı üzərində, Rotterdam Rotte çayı 

üzərində və.s yerləşir. Ölkənin şimalında ticarət, polderlərin otla zəngin 
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hissələrində heyvandarlıq və balıqçılıq (İndiyə qədər burada belə bir kəlam vardır 

ki, Amsterdam balıq sümükləri üzərində salınmışdır.), cənubu isə Niderlandın 

emalatxanası hesab olunur. Burada sənaye sahələri – parça istehsalı, krujeva 

istehsalı, metal əşyalar istehsalı yaxşı inkişaf etmişdir (Brüssel, Qent, Antverpen, 

Lyej). Niderland şəhərləri Reyn, Maaş, Şeld kimi çayların sahillərində yerləşməklə 

Avropanın mühüm ticarət mərkəzləridir. Bu şəhərlərdən Baltik və Şimal dənizləri 

ilə Aralıq dənizi sahili, Pireney yarımadası ətrafında, Reyn çayı vasitəsilə quru 

yolları ilə Avropanın daxili hissələrinə ticarət etmək üçün əlverişlidir. Atlantik 

okeanı vasitəsilə də ticarət etmək üçün bu şəhərlər çox əlverişlidir. 

Uzun müddət Niderland şəhərləri feodalların hakimiyyətindən azad ola 

bilmədilər. Bu torpaqlar nəinki yerli feodallardan, müxtəlif xarici işğalçılardan da 

əziyyət çəkmişdir. XV əsrdə Niderland – Burqund hersoqlarının, XVI əsrin 

əvvəllərində İspaniya kralı V Karlın imperiyasına daxil olmuşdur. İspan hökuməti 

amansızcasına niderlandlıların var dövlətini ələ keçirir. Ölkənin iqtisadi cəhətdən 

talan edilməsi ispan inkvizisiyasının repressiya olunması ilə başa çatdırıldı. 

Niderlandın şimal hissəsində bu hal xüsusilə protestantlığın yayıldığı ərazilərdə 

daha qəddarcasına həyata keçirilirdi ki, bu da 1566-cı ildə güclü üsyanın baş 

verməsi ilə nəticələndi. İspan hökuməti Niderlanda hersoq Albın başçılığı altında 

böyük bir ordu göndərdi. Niderlandlılara qarşı edilən terror çox güclü kütləvi 

müqavimətlə qarşılandı. Ölkənin şimalında milli azadlıq hərəkatı tarixdə ilk dəfə 

burjuaziya inqilabına keçdi. 1609-cu ildə İspaniya ayrılmış şimal torpaqları ilə sülh 

bağlamalı oldu. 1648-ci ildə bağlanmış Vestfal sülhünə görə Hollandiyanın 

müstəqilliyi q əbul olundu. Katolik dininin hakim olduğu cənub hissə 200 ildən 

artıq işğal altında qaldı. XVIII əsrin əvvəllərinə qədər o, İspaniyanın, müharibədən 

sonra avstraliyalı qabsburqların, XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində 

Fransanın (1795-1815), Vena konqresindən (1815-ci il) sonra hollandların işğalı 

altında olmuş, yalnız 1830-cu il inqilabından sonra müstəqillik qazanmış və 

Belçika adını almışdır. Ölkənin adı romalıların dövründə burada yaşamış belqiya 

tayfalarının adından götürülmüşdür. Çoxillik mübarizələr və burjua inqilabı 

nəticəsində əldə edilmiş müstəqillik gənc Holland dövlətini dünya arenasına 
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çıxartdı. Qısa müddət ərzində o dünyanın birinci dəniz dövlətinə çevrildi. 1670-ci 

ildə Hollandiya donanmasının yükgötürmə qabiliyyəti İngiltərənin, Fransanın, 

İspaniyanın, Portuqaliyanın, Almaniyanın və İtaliyanın birlikdə yükgötürmə 

qabiliyyətindən yüksək idi. Amsterdam, Zandam və digər holland limanları dünya 

gəmiqayırma mərkəzlərinə çevrildilər. XVII əsrdə Londona daxil olan gəmilərin 

yarısı holland gəmiləri idi. İngilis donanmasının dörddə biri hollandiyada 

düzəldilmişdir. I Pyotr gəmiqayırmanı öyrənmək üçün məhz Hollandiyanı 

seçmişdir. Holland ticarət şirkətləri İspaniya və Portuqaliyanın dəniz sahili 

mülkiyyətlərini əldə etməyə cəhd göstərirdilər. Onlar Portuqaliyanın Hindistandakı 

ticarətini ələ keçirdilər. Onlar Molluk adalarında, Vest-Hind adalarında, Afrikanın 

cənubunda öz koloniyalarını yaratmış, Yaponiya ilə ticarət əlaqələri yaratmış, 

Manxetten adasında məskən salmış, Yeni Amsterdamın (gələcək Nyu-Yorkun) 

əsasını qoymuş və bu yerləri “Yeni Niderland” adlandırmışdılar. Onlar 

Avstraliyanı kəşf etmiş və bir müddət xəritələrdə bu ərazi “Yeni Hollandiya” 

adlandırılmışdır. Holland donanması hər yerdə var idi. Koloniyalarında 

hollandların qəddarlığı onların nailiyyətlərinə səbəb olurdu. K.Marks Hollandiyanı 

“XVII əsrin nümunəvi kapitalist ölkəsi” adlandırırdı.  

Niderlandın cənubu – gələcək Belçika müharibədən sonrakı dağıntıları 

yaşayırdı. Sənaye və ticarət burada tamamilə dağılmışdır. Flandriyanın mahud 

istehsalına İngiltərənin ölkədən təmizlənməmiş yunun çıxarılmasını qadağan 

etməsi böyük ziyan vurmuşdur. Xeyli sonra qara metallurgiyanın inkişafı və daş 

kömür hasilatı ölkənin inkişafına böyük təkan vermişdir.  

Niderland şəhərləri üçün ticarətdə aparıcı rol oynamaq uğrunda rəqabət 

xarakterik idi. Əsas ticarət mərkəzlərinin formalaşmasına siyasi və coğrafi 

faktorlar da təsir göstərirdi. XIV əsr və XV əsrin I yarısında mühüm dəniz limanı 

və ticarət mərkəzi kimi Bryuqqe şəhəri böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu şəhər 

ölkənin ən qərbində yerləşən çoxlu kanal və körpüləri il ə “Şimali Venetsiya” 

adlandırılan bir şəhər idi. 1400-cü ildə Bryuqqedə 125 min əhali (Londondakından 

3 dəfə çox) yaşayırdı ki, bu da Avropada ən iri şəhərlərdən biri idi. Bryuqqe  

sahillərinə, Zund və Cəbəllütariq boğazı arasında yerləşdiyindən, həm şimaldan, 
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həm də cənubdan mallar daxil olurdu. Dəniz sahilində yerləşən bütün ölkələrin 

(Provansdan başlamış Baltik dənizinə qədər) tacirləri Brjuqq limanına gəlirdil ər. 

Almanlar, ingilislər və skandinaviyalılar buradakı normandlar, florensiyalılar, 

portuqallar, ispanlar və Lanqedonun sakinləri il ə qarışmışdılar. Şəhər o dövrdə 

Alpdan şimalda yerləşən heç bir şəhərdə rast gəlinməyən kosmopolit bir xarakterə 

malik idi. 

XVI əsrin II yarısında Bryuqqenin inkişafı zəifl ədi, ticarətdə birincilik 

Antverpenə keçdi. Hollandiyanın formalaşmasından , yəni XVI əsrin əvvəllərindən 

Antverpen öz yerini Amsterdama verməli oldu. Müharibə ill ərində Amsterdamla 

rəqabətdən  qaçmaq üçün  holland tacirləri ehtiyatda saxladıqları ərzaq və silahları 

ispanlara satmaqla, Antverpenin Hollandiyaya birləşməsindən ehtiyatlanırdılar. 

1648-ci ildə  Vestfal sülhünə görə Şeld çayının ağzı ticarət üçün bağlanıldı, bu da 

Antverpenin  əhəmiyyətini itirirdi. 

Hal – hazırda Hollandiya və Belçika 2 kiçik ölkədir ki, onların da əhalisi 

Avropanın azsaylı xalqlarından ibarətdir. V.İ.Lenin bu ölkələri kiçik varlı ölkələr 

adlandırmışdır. Onların sənayesi, ticarəti əhəmiyyətli olsa da dünya 

iqtisadiyyatında onlar böyük yer tutmurlar. Onlar Asiya və Afrikada əldə 

etdiklərini çoxdan itirmişdilər. Bu ölkələrin müasir inkişafı tarixi siyasi inkişafı ilə 

çox bağlıdır. XVII əsrdə Niderlandın, xüsusilə Hollandiyanın şəhərləri Avropanın 

iri intellektual mərkəzləri idi. Hollandiyada bir çox alimlərin sığınacağı olan – 

Spinoza, bəzi dövrlərdə isə - Dekart və.s olmuşdur. Burada görkəmli coğrafiya 

əsərləri yaranmışdır. Bunlardan Orteliyanın və Merkatorun atlası (1527-1598), 

Vareniunun ilk kompleks coğrafi işlərini (1622-1650) misal göstərmək olar. Bu 

işlər bir çox Avropa dillərinə, o cümlədən rus dilinə tərcümə olunmuşdur: 35 nəşri 

olan Qriççardinin  ilk iqtisadi – coğrafi işi. Xəritə bütün yaşayış evlərinin bəzəyi, 

qlobus isə saray otaqlarının arzuolunan bir əşyası idi.  Coğrafiyanı elmlərin 

kraliçası hesab edirdilər. Yan Vermer Deltfonun “Coğrafiyaçı” rəsmində əlində 

pərgar və xəritə olan gənc alimin ümumiləşmiş obrazı təsvir edilmişdir. 

Amsterdam – XVIII əsr və XIX əsrin əvvəllərində Avropanın London, 

Paris, Moskva, Peterburq və Vyanadan sonra iri sənaye, ticarət mərkəzi və iri 
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limanı idi. 1275-ci ildə Amstel çayının sahilində balıqçı qəsəbəsi kimi bünövrəsi 

qoyulmuş Amsterdam Niderland inqilabı zamanı ticarət şəhərləri arasında aparıcı 

yer tutmuş, Antverpenin enişinə səbəb olmuşdur. 1610 – 1622-ci illərdə şəhərin 

ərazisində yarımçevrə və radial şəkildə çəkilmi ş 50 kanalın üzərində 500 körpü 

salınmışdır. Sahilboyu ərazilərdə evlər, anbarlar, patrisilərin villaları, ensiz kərpic 

fasadları olan qırmızı və qəhvəyi rənglərlə bəzədilmiş emalatxanalar və binalar 

tikilmi şdi. Bu evlər ilk baxışda bir-birilərinə bənzəsələr də onların sahibləri olan 

burjuaların zövqünə uyğun dekorasiyalarla bir-birilərindən fərqlənirdilər. Şəhərin 

mərkəzi – Dam meydanıdır ki, o , XVII əsrdə klassik ratuş üslubunda tikilmişdir. 

Sonralar bura kral sarayı oldu.  

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində burada modern və eklektika 

üslubunda çoxlu binalar tikilmişdir. Gözəl, görkəmli mərkəzi məhəllələrin yanında 

kanallar boyunca  fəhlə və liman işçilərinin yaşadığı sıxlaşmış məhəllələr 

yerləşirdi. 

XIX – XX əsrdə Hollandiya və Belçika yüksək inkişaf mərhələsinə 

çatmışlar. Bu inkişafın mənbəyi isə tarixən burada toplanmış kapital, ənənələr və 

ustalıq, varlı koloniyaların – Hollandiya Hindistanının (İndoneziya), Belçika 

Konqosunun istismarı oldu. Belçikada və Niderlandda Avropada ilk dəfə olaraq 

dəmiryol xətti çəkildi. Burada yeni kanallar çəkilmi ş, limanlar və sənaye inkişaf 

etmişdir. Amsterdam, Rotterdam, Bryussel, Antverpen, Lyej Avropanın sənayesi 

inkişaf etmiş şəhərlərindən hesab olunurdu. 

XVII – XX əsrdə İngiltərənin şəhərl əri. London.  

Hollandiyanın dənizlərdəki birinciliyi yarım əsrə qədər davam etdi. XVII 

əsrin ikinci yarısında Avropa ticarətində və koloniyalar uğrunda mübarizədə 

İngiltərə birinci yerə çıxır. 1688 – ci il İspaniyanın Böyük Armadasının ölümü 

günü – Britaniya imperiyasının doğulduğu gün hesab olunur. Sonra üç ingilis-

holland müharibəsində (1652-1674) İngiltərə Hollandiyanın dəniz və ticarət 

qüvvələrinə qalib gəlir. 
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XVII əsrin ortalarında İngiltərə burjua inqilabı nəticəsində baş verən sənaye 

çevrilişi XVII əsrin II yarısından başlayaraq Avropada sənayenin sürətli inki şafına, 

koloniyalar siyasətinin fəallaşmasına səbəb oldu. İngiltərənin birinci sənaye, ticarət 

– maliyyə və koloniyalar imperiyasına çevrilməsi onun paytaxtı Londonun iqtisadi 

coğrafi mövqeyinin inkişafına, ölkədə urbanizasiya prosesinin inkişafına böyük 

təsir göstərdi. 

Böyük coğrafi kəşflərə qədər London Avropanın böyük, lakin uzaqda 

yerləşən bir şəhəri idi. 1400-cü ildə onun 45 min sakini var idi və o, Paris (275 

min), Milan və Bryuqqe (125min), Venetsiya (110 min), Genuya və Qranada (100 

min), Praqa (95 min), Novqorod (50 min) şəhərlərindən geri qalırdı. Romalıların 

dövründə London uzaq bir əyalətin mərkəzi hesab ounurdu. Sovet coğrafiyaşünası 

N.N.Baranski eyhamla qeyd edir ki, Roma imperatoru öz siyasi  rəqiblərini buraya 

rus çarı Turuxansk və Nijne – Kolımska göndərdiyi tərzdə göndərirdi. Orta 

əsrlərdə krujeva ticarətində öndə duran, Avropanın mərkəzində yerləşən, Aralıq 

dənizi ilə Şərq ölkələrini birləşdirən qurudan keçən ticarət yolları üzərində yerləşən 

Bryuqqe, Antverpen, Amsterdam, Qamburq, Ljubek, Qdansk, Novqorod və s. 

materikdən kənarda yerləşən Londondan daha əlverişli mövqedə yerləşirdilər. 

Lakin Atlantik okeanı ilə yeni ticarət yolları aşkar olunduqdan sonra London 

Avropanın şimal – qərbində əlverişli mövqedə yerləşən bir şəhərə çevrildi. Lakin 

Londonun bu əlverişli coğrafi mövqeyindən İngiltərə, İspaniya və Hollandiya 

üzərində qələbə çaldıqdan, XVII əsrdə İngiltərə burjua inqilabından və onun 

koloniyalarını zəbt etdikdən, dünya ticarətində birinci yerə çıxdıqdan sonra istifadə 

edə bildi. Bu vaxtdan başlayaraq London Avropanın ən böyük şəhərinə çevrildi. 

Bu zaman Parisdə 550 min əhali olduğu halda Londonda 865 min, 1900 – cü ildə 

isə Parisdə 2714 min sakin olduğu zaman Londonda 4536 min sakin yaşayırdı. 

Dünyanın bütün digər paytaxt şəhərlərində olduğu kimi okean və dənizlərlə 

əlaqədə olmaq, həmçinin çay və quru yollarının üzərində olmaq mühüm əhəmiyyət 

kəsb edirdi. London şəhəri qollar və kanallar vasitəsilə ölkənin bütün hissələri il ə 

əlaqə saxlamaq imkanına malikdir və ölkənin ən iri çay nəqliyyatı yolu olan Temza 

çayının sahilində yerləşir. Londonun aşağı hissəsində Temza çox enli və sahilləri 
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bataqlıqlaşmış olduğundan burada bir dənə də körpü yoxdur. Dəniz gəmiləri 

Temza ilə məşhur London körpüsünə qədər qalxa bilir. Burada sahillər qurulaşır və 

buradan başlayaraq çay gəmiçiliyi inki şaf edir. Elə bu yerdə də məhz paytaxt 

formalaşmışdır. La – Manşın rahat liman tipli sahillərində yerləşən Portsmut, 

Sautqempton liman şəhərləri London qədər ölkənin daxili rayonlarını birləşdirə 

bilmir. 

F.Engels London və eləcə də İngiltərənin digər şəhərlərində əhalinin 

toplanmasını istehsal qüvvələrinin inkişafında mühüm faktor kimi hesab etmişdir. 

O, London haqqında yazırdı: “Bu şəhər özünəməxsus bir şəhərdir. Bu çox böyük 

mərkəzləşmə, iki milyon yarım əhalinin bir yerə cəmləşməsi nəticəsində  insanların 

gücünün yüzlərlə dəfə artması Londonu ölkənin ticarət mərkəzinə çevirmişdir”. 

Daha sonra F.Engels qeyd edirdi: “Şəhər nə qədər böyük olsa orada yerləşmək, 

kök salmaq bir o qədər əlverişli olur. Burada həm dəmir yolu , həm kanallar, həm 

də şosse var”. 

Təlim görmüş fəhlələr üçün seçim etmək, yeni müəssisələr təşkil etmək daha 

mənfəətli idi, çünki burada hər şey onların əllərinin altında idi. Başqa yerlərdə iş 

təşkil etmək üçün təkcə tikinti materialı və maşınları deyil, həm də tikinti və fabrik 

üçün fəhlə qüvvəsi də aparmaq lazım gəlirdi. Londonda həm də alıcı tapmaq üçün 

bazar və birjalar da var idi. Bu bazarlarda xammal ixracatçıları ilə hazır məhsul 

istehsalçıları arasında da əlaqə yaranırdı. 

Londonun tarixi mərkəzi olan – Siti özünün London körpüsü ilə tanınır və 

orta əsrlər dövründən, Roma Londoniumunun dövründən, Şekspirin dövründən 

hələ çox məşhur idi. London körpüsü uzun müddət Temza sahillərini birləşdirən 

yeganə körpü olmuşdur  və çayın səviyyəsi bu körpüdən heç vaxt yuxarı qalxmırdı. 

Tədricən Siti ətrafında şəhər böyüyür, onun ətrafında çoxlu saraylar və qəsrlər 

ucaldılırdı ki, bunlardan biri də Tauer idi . Bu qəsr şəhəri şərqdən, Vestminter isə 

qərbdən qoruyurdu . XVI əsrin axırlarından şəhər şərqdə sənaye mərkəzi və liman 

olan İst – End və qərbdə hökumət və zadəganların yaşadığı Vest-Enddə parlament 

binası, nazirlərin binası olan Uaytxoll, Bukinhem, Sent-Cem sarayı, Nelson 

kolonnası ilə Trafalqar meydanı, Pikadilli və Ridjen-strit, varlıların villa və bağ 
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evlərindən ibarət məhəllələr tikilmi ş, gözəl parklar (Qayd-Park, Ridjent-Park və s.) 

salınmışdır. Sitidə bu yaxınlara qədər Londonun ən hündür binası olan Müqəddəs 

Pavel kilsəsi, banklar və firmalar tikilmişdi. Sitinin şərqində İst-Enddə onlarla 

kilometr məsafədə kasıbların məhəllələri uzanırdı. Uilyam Xoqartın qravyuraları 

XVIII əsrdə London və İngiltərə cəmiyyətinin həyatını, Qustav Dorenin rəsmləri 

isə XIX əsrdə İngiltərə kapitalizminin yüksək nailiyyətlərə nail olduğu vaxt 

kasıbların acınacaqlı həyatını təsvir edir. 

London üçün indiyə qədər də amforluq və plansızlıq xarakterikdir. Torpağın 

yüksək qiyməti, ənənələrə bağlılıq, torpaq sahiblərinin istəklərinin olmaması 

nəticəsində Londonda rekonstruksiya işləri heç vaxt aparılmamışdır. Bacarıqlı 

arxitektorlar olan İ.Consun, K.Renin, D.Neşin şəhərsalma haqqındakı planları, 

fikirl əri yerinə yetirilməmiş qalırdı. Maraqlıdır ki, 1666 – cı ildə Londonun  yanğın 

nəticəsində taxtadan tikilmiş binalarının yanması zamanı Renin təklif etdiyi şəhərin 

planlaşdırılması imkanından istifadə olunmadı. Sitinin binaları yenidən köhnə 

bünövrəsində tikildi, küçələr yenə də ensiz və qarışıq olaraq qaldı. 

XVIII – XIX əsrdə Londonun şəhərsalma işlərindəki nailiyyətləri sahilboyu 

və bəzi mərkəzi küçələrdə varlı zadəganların və burjuaların yaşadıqları rayonlarda 

gözəl  parkların və meydanların salınması oldu. 

Sənaye çevrilişindən sonra İngiltərədə çoxlu sənaye şəhərləri formalaşmağa 

başladı. Toxuculuq sənayesinin inkişafı nəticəsində sakit, bataqlıq olduğu üçün zəif 

mənimsənilmiş bir ərazidən qaynar bir şəhərə çevrilmiş olan Lankaşir  şəhəri 

formalaşdı. 80 il ərzində bu sənaye sahəsi şəhərlərin əhalisinin onlarla dəfə 

artmasına səbəb olmuşdur. Nəticədə Liverpul və Mançester kimi nəhəng şəhərlər 

formalaşmışdı. Mançestrin inkişafı onun Liverpula yaxınlığı, liman kimi rahat 

olması, buraya Amerika pambığının daxil olmasına imkan yaradırdı. Çoxlu xırda 

kanalların çəkilməsi bu pambığı və kömürü daşımağa imkan verirdi. Şəhərin 

rütubətli iqlimi xammaldan daha rahat və nazik sap əyrilməsinə imkan verirdi. 

Mançesterlə yanaşı “qara” İngiltərədə Qərbi Midlendin  qara metallurgiya və daş 

kömürü əsasında inkişaf edən Birminhem şəhəri də formalaşmışdı. İngiltərənin 

başqa rayonlarında da sənaye şəhərləri olan – Qlazqo, Nyukasl, Şeffold və s. kimi 
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şəhərlər əsrin sonunda urbanizasiyanın səviyyəsinə görə Avropada birinci yerə 

çıxdılar, yəni İngiltərədə 77%, Şotlandiyada 74% oldu. 

F.Engels özünün “İngiltərədə fəhlə sinfinin vəziyyəti”  əsərində kapitalizmin 

yüksək inkişaf etdiyi bir dövrdə fəhlələrin vəziyyətinin çox dəhşətli olması 

haqqında yazırdı: "O, Mançesterin fəhlə məhəllələri" haqqında geniş məlumat 

verirdi. İngiltərənin sənaye rayonlarının simvolu palçıq, tüstü və toz idi. 

XVII əsr –XX əsrin əvvəllərind ə Fransanın şəhərl əri. 

Fransa Avropanın siyasi səhnəsində hələ orta əsrlərdən böyük rol oynayırdı. 

O, Avropanın ən çox əhalisi olan ölkəsi idi. XVI əsrin əvvəllərində burada əhalinin 

sayı İngiltərə əhalisindən 3 dəfə çox, XIX əsrin əvvəllərində isə 2,5 dəfə çox idi. 

XV əsrin axırlarında Fransanın siyasi cəhətdən birləşdirilməsi başa çatdı. Fransız 

kral sarayının parıltısı Avropanın bütün iri və xırda dövlətlərinin gözünü 

qamaşdırırdı. 

1789-cu il Fransa inqilabından sonra o, iqtisadi birinciliyi İngiltərəyə versə 

də dünyanın aparıcı dövlətlərindən biri olaraq qalır. Yüzillər boyu Paris Fransanın 

həyatında çox böyük rol oynamışdır. Fransa tarixinin fokusunda həmişə Paris 

şəhəri olmuşdur. Parisin timsalında Fransa dünya əhəmiyyətli bir şəhər yaratmışdı. 

F.Engels Paris haqqında yazırdı ki, “Fransa Avropa tarixinin sinir xətlərinin 

qovuşduğu yerdir”. 

Parisin tarixdəki rolu çox ziddiyyətlidir. Bu şəhər həm inqilablar, həm də 

əksinqilabi çevrilişlər şəhəridir. Bura böyük elm, mədəniyyət, incəsənət mərkəzi 

olmaqla yanaşı həm də uzun illər Fransanın  koloniyaların şirəsini çəkdiyi 

kapitalın, iri monopoliyaların mərkəzi idi. Koloniyalarına görə o, İngiltərədən 

sonra ikinci yerdə dururdu. Əlcəzair və Vyetnamla aparılan qanlı döyüşlərdən 

sonra şəhər dağılmış, yalnız XX əsrin II yarısında yenidən intellektual və 

əyləncələr şəhərinə çevrilə bilmişdir.    

Digər tarixi şəhərlər kimi Paris də ağacın halqaları kimi inkişaf etmişdir. 

Onun müasir planında bir neçə konsentrik zonalar ayırmaq olar: 
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1. Parisin tarixi nüvəsi – Site adası və Paris Müqəddəs Ana kilsəsi (Hotr-

Dam), kral kilsəsi Sent-Şapel, Məhkəmə sarayı və Konserjer 

türməsi. 

2. Orta əsrlər Parisi – Sena çayının sağ sahilində yerləşən, özündə 

şəhərin bir neçə qurşağını biləşdirən, əsasən mədən işçilərinin 

məskunlaşdığı hissə, sol sahil isə universitetin yerləşdiyi və Latın 

məhəlləsi adlandırılan hissə. Sonralar isə burada Böyük Bulvarlar 

salınmışdır. 

3. Paris XVIII əsrdə Şarl de Qoll La-Vilett, Natsii, İtaliya meydanlarını 

birləşdirən xarici bulvarla əhatə olunmuşdur. 

4. Paris XIX əsrdə “marşallar bulvarları” ilə səciyyələnirdi ki, bunlar da I 

dünya müharibəsindən sonra ləğv olundu. 

Mütləq monarxiya dövründə (XVII-XVIII) v ə XIX əsrin I yarısında Parisdə 

gözəl arxitektur binalar tikilir, bu zonalar üçün Sena çayı ox kimi kəsib keçirdi. 

Hamar prospektlər və küçələr, müntəzəm salınmış meydanlar, klassik, sonralar isə 

ampir formada tikilmiş binalar orta əsrlər Parisinə yeni görkəm verir, şəhər 

tədricən qarışıq küçələrdən və tikilil ərdən azad olurdu. XVIII əsrin 80- ci illərində 

konventin rəssamlar komissiyası şəhərin bərpası təklifini ir əli sürdü. 

XIX əsrin 50-60-cı illərində İkinci imperiyanın dövründə Osmanın başçılığı 

ilə şəhərin bərpası üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Osmanın şəhərin 

bərpası tədbirləri həm siyasi, həm də sosial məqsədlər daşıyırdı: 

1. Fəhlə sinfini şəhərin mərkəzindən sıxışdırmaq 

2. Binalarla mürəkkəbləşdirilən enli küçələr salmaq. Bu binalardan xalq 

hərəkatları zamanı barrikada, hökumət artilleriya və ordusunu 

yerləşdirmək üçün istifadə etmək mümkün olsun. 

3. İşsiz fəhlələrdən istifadə etmək 

4. İmperiyanın şöhrətini nümayiş etdirən magistrallar salmaq. 

Köhnə məhəllələrin tələsik sökülməsi zamanı ev sahibləri il ə bu əraziləri 

alan sahibkarlar arasında saxtakarlıq və fırıldaqçılıq halları baş vermişdi. Osmanın 
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bərpa işləri nəticəsində şəhərin mərkəzində burjua məhəllələri, ətraflar isə fəhlə 

məhəllələri il ə əhatə olunmuşdu. 

Paris Fransanın fokusunda olsa da bütün Fransa deyildi. Fransanın XVII – 

XX əsrin əvvəllərində bütün şəhərsalması haqqında tam məlumat almaq üçün bir 

qədər əvvələ qayıdaq. XVII əsrdə fransız kralları fasiləsiz müharibələr aparır, 

tədricən ölkənin ərazisini genişləndirir, Avropaya və okeanın o biri sahilinə 

uzunmüddətli hərbi ekspedisiyalar göndərirdilər və bu ərazilərdə İngiltərə 

qoşunları ilə rastlaşırdılar. Uzun müddət Fransa şəhərsalmasında şəhərlərin 

möhkəmləndirilməsi, qalaların tikilməsi başlıca rol oynamışdır. Məsələn, təkcə 

tanınmış mühəndis və nəzəriyyəçi Sebastyan Vobanın başçılığı ilə 50 qala tikilmiş 

və 100 şəhər möhkəmləndirilmişdir. Ən böyük işlər görülmüş şəhərlərdən biri də 

Versal şəhəri idi. 

Versal meşəsiz,qumlu ərazidə salınmışdır. Onun şəhər ətrafında saray və 

park kompleksi XVII əsrdə A.Lenotrın,Y.A.Mansarın və s. layihələri əsasında 

tikilirdi. Fransız krallarının sarayları möhkəmlik simvoluna çevrilmişdir. Buradakı 

tikilil ər şəhərsalmada yeni standartlar yaratmışdı. A.Lenotr mərkəzdən uzaq 

prospektlərin salınmasında optik effektli, incəsənət tikilil ərinin canlı təbiətlə 

əlaqəsini yaradan yeni planlaşdırma üsulları yaradırdı.Versal sarayı və həmin vaxt 

Parisdə tikilmi ş bir çox tikililər Avropa arxitekturasında yeni bir üslub – klassizm 

üslubu yaratdı ki, bu üslub mütləq monarxiyanın qüdrətini özündə əks etdirirdi. Bu 

üslub barokko üslubu ilə antik üslubu bir-birindən ayırırdı. 

Fransız inqilabı ərəfəsində hakim sinif olan burjuaziya öz idealını axtararkən 

yenidən antik nümunələrə müraciət etməyə başladı. Qabriel Konkord 

meydanındakı sarayların tikintisi zamanı rokoko üslubunun dekorasiyalarından 

deyil, ciddi antik yunan – roma üslubundan istifadə etmişdir. Napaleonun 

dövründə isə bu üsul inkişaf edərək ampir üslubuna çevrilmişdir. Parlaq, soyuq və 

möhtəşəm tikilil ər Roma imperatorlarının tikililərini xatırladırdı.  

İllər keçəcək, arxitekturada yeni üslublar olan eklektika və modern 

yaranacaq. 
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XVII – XX əsrin əvvəllərind ə Almaniyanın şəhərl əri. Berlin. 

Uzun müddət Avropanın mərkəzində iri şəhərlərin inkişafı üçün əlverişli 

şərait yox idi, yaşayış məskənləri orta əsrlərdə əsasən kiçik şəhərlərdən ibarət idi. 

Çox az şəhərlər nisbətən böyük ölçüyə malik idilər. 

Ticarət yollarının Atlantik okeana tərəf keçməsi, Aralıq dənizi sahilindən 

ticarət tollarının uzaqlaşması yeni ticarət yollarının axtarılmasına səbəb oldu. 

Siyasi pərakəndəlik Almaniyada sənayenin inkişafına şərait yaratmırdı. Ölkədə 

vəziyyət 30 illik və digər müharibələrdən sonra tamamilə pisləşdi. 

Ölkənin müxtəlif hissələri arsında əlaqə çox zəif idi və iri şəhərlərin inkişafı 

üçün zəmin yaratmırdı. Onun cənub hissəsi şimaldan tamamilə fərqli ticarət 

əlaqələrinə və bazara malik idi. Heç bir şəhəri ölkənin sənaye və ticarət mərkəzi 

hesab etmək olmazdı. Bütün daxili əlaqələr bir neçə sahil və çay gəmiçiliyi v ə bir 

neçə böyük quru ticarət yolları ilə yekunlaşırdı. Bunlar Auqsburq Kelndən 

keçməklə Njunberq və Niderlanda, Erfurtdan keçməklə şimala gedirdi.  

1648-ci il Vestfal sülhündən sonra alman knyazları həm daxili, həm də xarici 

siyasətdə müstəqil oldular. Müqəddəs Roma imperiyasından qalan hüquqlar yalnız 

müəyyən titullar idi. 300-dən çox kral, hersoq, Kürfyurst tamamilə müstəqil idi. 

Almaniyanın pərakəndəliyi haqqında F.Engels alman imperatorlarının işğalçılıq 

siyasətində də görürdü. XV əsrin sonunda İngiltərə və Fransa mərkəzləşdiyi halda 

Almaniya dağınıq bir dövlət kimi qalmaqda idi. 

30 illik müharibə, Almaniyanın “Xristian dünya imperiyası” yaratmaq mifi 

onun əhalisinin 2/3 hissəsinin itirilməsinə səbəb oldu. 

Kapitalizmin inkişafı və tez bir zamanda imperializm mərhələsinə çatması 

Almaniyanın birləşdirilməsinə səbəb oldu. 1870-ci il müharibə zamanı Fransa 

darmadağın ediləndən sonra Almaniya böyük bir aqressiya ilə dünyanı ələ 

keçirmək, işğal etmək işinə başladı. Afrika və Asiyadakı bir çox koloniyaları ələ 

keçirdi, bir çox imperialist yırtıcılarla birlikdə 1914-1918-ci illərdə dünya 

müharibəsinə başladı. 

Berlin  XIII əsrdə 2 şəhər – Berlin və Keln şəhərlərindən yaranmışdır. Onlar 

Spree çayının sağ və sol sahilində vaxtilə slavyanların yaşadıqları ərazidə 
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yerləşirdilər. Digər orta əsr şəhərləri kimi o da qala divarları ilə əhatə olunmuş 

şəhər idi. XV əsrdə Berlin Brandenburq hersoqu Qoqensollernovun iqamətgahı, 

1701-ci ildə Prussiya kralının, 1871-ci ildə Kayzer Almaniyasının paytaxtı oldu. 

Almaniya birləşdirildikdən sonra Berlin alman militarizminin mərkəzinə 

çevrildi. Bununla bərabər burada sənaye sürətlə inkişaf etməyə başladı. Onun 

hökumət aparatı ilə bağlı olan sənaye monopoliyaları burada maşınqayırmanın yeni 

sahələrini inkişaf etdirirdilər. Bu sahələri köhnə sənaye sahələri il ə müqayisə 

etmək olmazdı. K.Marks Berlin haqqında yazırdı ki, “Bu şəhəri tanımaq olmur. O, 

sakit bir şəhərdən alman maşınqayırmasının mərkəzi olan səs-küylü bir şəhərə 

çevrilmişdir. Bu proses son onilliklərdə daha da sürətlənmişdir. 

1850-1900-cü illərdə Berlinin əhalisi 5 dəfə artmış, 2,7 mln nəfərə çatmışdır. 

Şəhər çox sürətlə tikilirdi. O öz funksiyasına görə fərqlənən bir neçə zonaya ayrılır: 

1. Hökumət idarələrindən, saraylardan, banklardan, otellərdən, ticarət 

mərkəzlərindən ibarət işgüzar mərkəz. Bu mərkəzdə həm də ağır 

alman monumental üslubunda, rəsmi alman klassizmində tikilmi ş, 

Kayrer Almaniyasının möhtəşəmliyini özündə əks etdirən tikilil ər 

yerləşir. 

2. Xarici zona – bir tərəfdə iri sənaye müəssisələri Beddinq, Şpandau, 

Kopenik, Moabit və s., digər tərəfdən isə göllərin və parkların 

arasında bağ evi olan Potsdam və burjuaların bağ evləri yerləşir. 

Sənaye rayonlarını dairəvi dəmiryol xətləri birləşdirir. 

XVII – XX əsrin əvvəllərind ə koloniyaların və asılı ərazilərin 

şəhərl ərinin əsas xüsusiyyətləri. 

Avropalıların işğalları XV-XVI əsrlərdən, Böyük coğrafi kəşflərdən sonra 

başlamış XIX əsrin axırlarına qədər davam etmişdir. Bütün dünya imperialist 

dövlətlərinin arasında bölüşdürülmüşdü və dünyanın yenidən bölüşdürülməsi 

uğrunda onlar arasında yenidən mübarizə qızışmışdır. Portuqaliya, İspaniya, 

Hollandiya, Fransa, İngiltərə, sonralar isə Almaniya, İtaliya və ABŞ koloniyalar 

yaratmaq uğrunda mübarizəyə qalxmışdılar. Bu uzun müddətli, qanlı, işğalçı tarix 
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XX əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. Müstəmləkə ölkələrindəki şəhərlərin 

formalaşması bir neçə tipdə olmuşdur. 

Latın Amerikası tipind ə müstəmləkəçilər yerli əhalinin bütün tikililərinin 

dağılması, talan edilməsi, yerli əhalinin kütləvi məhv edilməsi, bu ərazilərdə 

miqrantların yerləşdirilməsi, zənci qulların mədənlərində və plantasiyalarında 

işləmək üçün gətirilməsi, bu əhalinin qarışması nəticəsində yeni etnik qrupların 

formalaşması yeni növ şəhərlərin formalaşması ilə nəticələnir. 

Hindistan tipi  daimi işğal, tabeçilik və müstəmləkəçilər tərəfindən ölkələrin 

və xalqların talan edilməsi, lakin yerli əhalinin kütləvi qırğınları törədilmədən 

həyata keçirilirdi. 

Afrika tipi  aralıq bir xarakter daşıyır.  Müstəmləkəçilərin əvvəlcə məqsədi 

zənci qulları işlətmək üçün başqa materiklərə, əsasən, Latın Amerikasına və Şimali 

Amerikaya aparmaq idi. Sonralar isə “Hindistan tipi” tətbiq olunurdu, yəni daxili 

zonalar əhalisini istismar etmək və təbii resurslarından istifadə etmək məqsədilə 

zəbt olunurdu. 

Şimali Amerika tipi  digər 3 tipdən tamamilə fərqlənirdi. Burada yerli əhali 

sıxışdırılır, kütləvi surətdə qırılır, rezervasiyalar salınır və bu yerlərdə avropalı 

miqrantlar məskunlaşdırılırdı. Beləlikl ə, “köçürmə kapitalist” ölkələri formalaşırdı. 

İlk 3 tipdə şəhərlərin formalaşmasına diqqət yetirək. 

XV-XVI əsrlərdə Latın Amerikası ispan və portuqal müstəmləkəçiləri 

tərəfindən qəddarcasına işğal olundu. Burada olan sivilizasiyaların, asteklərin, 

mayaların, inklərin  və s. xalqların yaratdıqları tamamilə dağıdıldı. 

Qəddar müstəmləkəçilərin əsas məqsədi qızıl əldə etmək idi. İspanlar üçün 

qızıl mifik bir sözə çevrilmişdi. Sahilə çıxan ağların ilk soruşduqları qızıl idi. 

Verilən məlumatlara görə Kolumbun kəşfindən sonra Kubada hinduların sayı 300 

min nəfər, Haitidə 250 min nəfər, Puerto-Rikoda 60 min nəfər idi. XVI əsrin II 

onilliyində onların hamısı məhv edilmişdi. Güman olunurdu ki, ilk onilliklərdə 

Vest-Hind adalarında 1mln hindu öldürülmüşdür. Mərkəzi Amerikada da əhali 

qəddarcasına məhv edilmişdir. Müasir hesablamalara görə 1519-cu ildə Mərkəzi 

Amerikanın əhalisi 25 mln nəfər olmuş, 1548-ci ildə əhalinin sayı 6,4 mln nəfərə 
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qədər azalmış, XVI əsrin 60-cı illərində isə 2,6 mln nəfərə qədər azalmış, XVII 

əsrin əvvəllərində 1 mln nəfər olmuşdur. 

Sonra növbə Cənubi Amerikaya çatdı. Ölkəni işğal edən ispanlar onun 

varidatını talamağa, hinduların kütləvi qırğınlarını törətməyə başladılar. 

Mədənlərdə və plantasiyalarda işləmək üçün qara qullar Afrikadan buraya 

gətirilməyə başlandı ki, onlar  daha möhkəm və işlək idilər. 

İspan və portuqalların müstəmləkə siyasətində möhkəmləndirilmiş şəhərlər 

işğal olunmuş ərazilərin idarəetmə mərkəzləri kimi yaradılırdı. Bəzi şəhərlər 

hinduların dağılmış şəhərlərinin yerində, bəziləri isə strateji məntəqələrdə 

yaradılırdı. 

Mərk əzi Amerikada ilk bünövr əsi qoyulmuş şəhər Vilya-Rika-de-da-

Vera-Krus. 

Asteklərin paytaxtlarını qəddarcasına ləğv edən ispanlar onun yerində yeni-

Mexiko şəhərini saldılar ki, bu da Yeni İspaniya əyalətinin mərkəzi oldu. Onun 

tikintisinə çoxlu sayda hindu cəlb olunmuşdu. Böyük kilsənin və çoxlu sayda 

monastrların tikintisində on minlərlə hindu həlak oldu. XIX əsrin əvvəlində 

Mexikoda 130 min sakin yaşayırdı və Amerikanın şəhərləri arasında birinci yerdə 

dururdu. 

Cənubi Amerikanın müasir şəhərlərinin coğrafiyası ispan və portuqalların 

müstəmləkələr əldə edərkən hərəkət etdikləri yollar üzrə yerləşir. 

1531-1533-cü illərdə Pissaro öz dəstəsi ilə inklərin 3 hökmdarına qarşı 

mübarizə apararaq, Kuskonu tutdu və inklərin dövlətini özünə tabe etdi. 1535-ci 

ildə Rimak düzənliyində Lima şəhərinin bünövrəsi qoyuldu. O, Cənubi 

Amerikadakı müstəmləkələrin mərkəzinə çevrildi. O, And dağları ilə düzənliyin 

qovşağında, inklərin paytaxtı ilə mədənlər arasındakı yollar üzərində yerləşirdi. 

1534-cü ildə ispanlar şimala tərəf dəstələr göndərdilər. Onlar hindu şəhəri olan 

Kitonu tutdular ki, sonralar o, Ekvadorun paytaxtına çevrildi. 1547-ci ildə 

axtarışlara çıxan dəstə Syerra-Rika dağına gəldilər. Bu dağın ətəyində dağ-mədən 

mərkəzi olan Potosa gəlib çatdılar. XVI-XVII əsrdə burada dünyada çıxarılan 
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gümüşün yarısı çıxarılırdı. Sərt iqliminin olmasına baxmayaraq (4200m 

yüksəklikdə yerləşir), Potosda o dövrdə 160 min sakin yaşayırdı. Burada gümüş 

mədənlərində yüz minlərlə hindu həlak olmuşdu. Potosun ətəklərində 3700 m 

yüksəklikdə La-Pas – gələcəkdə Boliviyanın paytaxtı olacaq şəhərin bünövrəsi 

qoyuldu. O dünyada ən hündürdə yerləşən paytaxt şəhərdir. 

Limadan sonra ispanlar cənuba tərəf sahilboyunca hərəkət etmiş və 1541-ci 

ildə gələcəkdə Çilinin paytaxtı olacaq Çilinin bünövrəsini qoydular. 1536-cı ildə 

Mendosun dəstələri La-Plata ovalığında yerləşdi və burada Buenos-Ayres 

şəhərinin əsasını qoydu. Ətrafda qızıl və gümüş tapa bilməyən ispanlar La-Plata – 

Parana-Paraqvay istiqamətində qalxdılar və burada Asunson şəhərini saldılar. 

Sonra And dağlarının ətəklərində Santa-Krus, Tukuman, Rosario, Kordovu, 

Buenos-Ayres şəhərləri salınmışdır. 

Materikin şimalında Karib dənizinin sahili ilə ispanlar Kuman (1523) və 

Kord (1523) şəhərlərinin bünövrəsini qoydular. Onlar qızıl axtara-axtara tədricən 

irəlil əyir, hinduları işləməyə və xristian dinini qəbul etməyə məcbur edirdilər. 

Onlar Marakaybo gölünün ətrafındakı ölkəni kiçik Venetsiya-Venesuela 

adlandırdılar. 1555-ci ildə dağların arasındakı çökəklikdə ispanlar Valensiya, 

1567-ci ildə dağların nisbətən yüksək hissəsində Karakas şəhərini yaratdılar. 

Kolumbiyada olan dəstələr 1525-ci ildə Santa-Marte və 1533-cü ildə 

Kartaxani şəhərlərini saldılar. Hinduların yaşadıqları ərazilərin mərkəzində 1538-ci 

ildə hinduların Bakata dövlətinin şərəfinə 1540-cı ildə Baqota şəhərini yaratdılar. 

Braziliyada ilk müstəmləkələr onun şimal-şərqində 1502-ci ildə San-

Salvador, 1561-ci ildə isə Resife şəhəri, sonra isə cənubda 1554-cü ildə San-Paulo 

yaradıldı. Bu üç məntəqə Portuqaliya müstəmləkəçilərinin dayaqları idi. Rio-de-

Janeyro 1567-ci ildə yaradıldı. O, uzun müddət qala və dəniz bazası rolunu 

oynamış, Braziliya müstəqillik qazandıqdan sonra isə onun paytaxtı olmuşdur. 

Kabral tərəfindən kəşf olunmuş, portuqalların yerləşdiyi Braziliya onlar 

tərəfindən çox asta mənimsənilirdi. Onlar ölkənin şərqində ticarətlə məşğul idilər 

və onlar burada qızıl, gümüş tapa bilməmişdilər. Sonralar ölkənin şimal-şərqində 

şəkər qamışı plantasiyaları, Minas-Yerays ştatında qızıl, San-Paulu və Rio-de-
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Janeyroda qəhvə, Amazon düzənliyində təbii kauçuk yetişdirildikdən sonra ölkə 

inkişaf etməyə başladı və indiyə qədər bu proses davam edir. Şəhərlərin 

fomalaşmasında Hindistan tipi Latın Amerikası tipindən tamamilə fərqlənir. 

Burada da müstəmləkəçilər çox böyük qəddarlıqlar edir. Onlar yerli hökmdarlara 

arxalanaraq  işğal olunmuş ərazilərdəki xalqları talan edirdilər. Onlar əsasən 

“parçala və hökm sür” prinsipinə əsaslanırdılar. İqtisadi-sosial quruluş 

müstəmləkəçilərin xeyrinə dəyişdirildi. Yerli sənaye məhv edilir, Avropa bazarını 

lazım olan xammalla təmin etmək üçün plantasiyalar salınır, qiymətli metallar əldə 

etmək üçün mədənlər yaradılırdı. Burada şəhərlər dağıdılmır, müstəmləkəçilərin 

xeyrinə dəyişdirilir v ə strateji nöqtələrdə yeni şəhərlər salınırdı. 

Bu prosesə ən gözəl misal olaraq elə Hindistandakı prosesləri göstərmək 

olar. Müstəmləkəçilər burada minillik mədəniyyətə, çox böyük sayda əhaliyə, o 

cümlədən, çoxlu iri şəhərlərə və çoxlu sayda şəhərlil ərə, inkişaf etmiş sənayeyə 

malik böyük bir dövlətə sahib olmuşdular. 

Əvvəldə müstəmləkəçilər, Ost-Hind kompaniyası zamanı birbaşa talançılıq 

edirdilər. O dövrün görkəmli şəxslərindən biri olan Lord Klayv nümayəndələr 

palatasında çıxış edərkən söyləmişdir: “Varlı bir şəhər mənim ayaqlarım altında, 

qüdrətli bir dövlət mənim hakimiyyətimdə idi. Təkcə mənim üzümə qızıl, gümüş 

və qiymətli daşlarla dolu xəzinə açılmışdı. Mən isə cəmi 200 min f.st. götürdüm. 

Cənablar, bu vaxta qədər mən öz ciddiliyimə təəccüb edirəm”. 

Sonralar talanlar planlı şəkildə aparılmağa başlandı. İngilislərin hakimiyyəti 

dövründə şəhərlər, xüsusilə daxildə yerləşən şəhərlər çox ləng inkişaf edirdi. 

Səbəbi yüzlərlə sənətkarın və mədənçilərin ingilis malları ilə rəqabətə davam 

gətirməməsi və müflisləşməsi olmuşdur. XIX əsrin ortalarında əhalinin 55 %-i, XX 

əsrin 30-cu illərinin sonunda isə 74%-i kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdu. 

Əsas məsələ hind bazarında ingilis malına yol açmaq və ölkədən xammalın 

çıxarılmasına şərait yaratmaq idi. Hindistanın zəbt olunmasında əsəs əhəmiyyət 

kəsb edən Kəlküttə və Bombey şəhərləri idi, çünki ölkənin daxili hissələrinə yol 

buradan başlayırdı. Dəmiryol çəkilənə qədərki dövrdə əsas yol Kəlküttədən Qanq 

boyunca şimala doğru idi. 
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Kəlküttə dənizdən 140 km məsafədə Xuqli çayının üzərində yerləşirdi. 

Dəniz gəmiçiliyi onu Hind-Qanq ovalığı ilə, Brahmaputra hövzəsi ilə birləşdirirdi. 

Cənubda isə dəniz sahili ovalıqlarla və Cənubi Hindastanla birləşdirirdi. 

Müstəmləkəçilər ölkənin daxili hissələrini ələ keçirməyə çox tələsirdilər. Bu 

məqsədlə portuqallar 1825-ci ildə Xuqli, həmin il hollandlar Çinsuru, 

danimarkalılar Seramur, fransızlar Çandırnaqor, həmma zəif avstriyalılar 

Qasımbazarı ələ keçirdilər. 1911-ci ilə qədər Kəlküttə İngilis hindistanının paytaxtı 

olaraq qalırdı. XX əsrin əvvəllərində onun əhalisi 1 milyondan çox idi və o 

Britaniya İmperiyasında böyüklüyünə görə ikinci şəhər idi. 1911-ci ildə 

Hindistanın paytaxtı yenidən onun tarixi mərkəzi olan Dehli oldu. 

Bombey adası hələ XVI əsrin 30-cu illərində portuqallar tərəfindən zəbt 

olunmuş, 60-cı illərdə ingilislərin əlinə keçsə də Bombey şəhəri 1672-ci ildə 

salınmışdır. “Hindistanın darvazası” hesab olunan Bombey tezliklə çox böyük 

ticarət mərkəzinə çevrildi. Burada Bombey buxtasında böyük liman salınmışdı. 

Şəhərlərin inkişafında Hindistan tipi əksər Asiya ölkələri üçün xarakterik idi.  

İndoneziyada, Filippində, Vyetnamda, Malay yarımadasında müstəmləkəçilər 

əsasən liman şəhərlər salmışdılar: Bataviya (Djakarta), Manila, Sayqon (Xosimin), 

Sinqapur. Bəzi yerlərdə idarəetmə mərkəzi kimi ölkələrin tarixi paytaxtlarından 

istifadə edirdiər – Birmada Ranqun (Myanmada), Kambocada Pnompen, sonralar 

isə Dehlidən istifadə olunurdu. Bəzi hallarda idarəetmə orqanları əsas obyektlərin 

yanında yerləşdirilirdi. M əsələn, Kuala-Lumpur Malayın qurğuşun mədənlərinə 

yaxın yerdə yerləşdirilmişdi.  

XV əsrə qədər tropik Afrikanın inkişafı Avropa ilə heç bir iqtisadi və mədəni 

əlaqə olmadan inkişaf etmişdir. Feodal münasibətlərinin inkişafında, dağ-mədən 

sənayesinin və ticarətin inkişafında Niger hövzəsi daha yaxşı inkişaf etmişdir. 

Burada bir çox dövlətlər XV-XVI əsrlərdə Sonqai, daha əvvəl IV-XI əsrlərdə Qana 

və Mali yaranmışdı. İri şəhərlər – Tombuktu, Sequ, Mali, Məğrib və Nil hövzəsi 

dövlətləri il ə böyük ticarət aparırdılar. XI əsrdə burada İslam dini yayılmağa 
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başladı. Yazı, sənətkarlıq inkişaf etməyə başladı. Ərəb arxitektorlarının iştirakı ilə 

burada məscidlər və iri ticarət mərkəzləri yaradılmağa başladı. 

Niger çayından cənubda Şimali Nigeriya dövləti formalaşmışdı. Xaus 

dövlətində bir çox iri şəhərlər Kano, 75 min əhalisi olan Qao və s. ticarət və 

sənətkarlıq, xüsusilə indiqo parçasının istehsalı, qul alveri yaxşı inkişaf etmişdir. 

Qul satışı və qul sahibkarlığının inkişafı portuqallar tərəfindən qulların kütləvi 

surətdə Amerikaya daşınmasına səbəb olurdu. Portuqalların qul daşıdığı sahilboyu 

ərazilər Qul sahili adlanır. 

Çad gölü ətrafında iri siyasi birləşmələr yaranmışdı. Zambezi və Limpopo 

çayları arasında indiki Zimbabvenin ərazisində XIV-XV əsrlərdə paytaxtı Böyük 

Zimbabve şəhəri olan Monomotapa dövləti formalaşmışdı. Burada 2500-ə yaxın 

şəhər və yaşayış məskənləri formalaşmışdı (XII-XVIII əsrlərdə). 

Afrikanın şərq sahillərinə ərəblər tərəfindən nəzarət edilirdi. Şirazdan 

gələnlər burada Kilva-Kisivaninin bünövrəsini qoydular. Zənzibar, Mombasa, 

Malindi, Lorenso-Markes, Sofalaya sahib olan sultanlarla portuqallar Afrikanın 

şərqi uğrunda mübarizə aparırdılar. 

Portuqaliyalıların ilk kəşflərindən sonra, Afrikanın qul ovu qoruğuna 

çevrilməsindən sonra sahil zonalarda qul ticarəti üçün, xüsusilə, Afrikadan 

Hindistana qul daşınması üçün əlverişli ticarət mərkəzləri yaradılmağa başladı. 

Sonralar bu şəhərlər Afrikanın içərilərinə irəlil əmək üçün çıxış nöqtələrinə 

çevriləcəkdir.   

XX əsrin əvvəllərində Afrikada bir çox şəhərlər yarandı. Daxildə yerləşən 

bir çox tarixi şəhərlər öz əhəmiyyətini itirdi (Tombuk, Seb), başqalarının isə 

əhəmiyyəti artdı (Kumasi, İbadan). Sahilyanı şəhərlər daha sürətlə inkişaf edirdi, 

çünki daxilə girmədən onlardan istifadə etmək olurdu. Məsələn, Mombasa, Dar-əs-

Salam, Şimali Afrikada – İsgəndəriyyə, Tunis, Əlcəzair. Dəniz sahili və siyasi 

inzibati mərkəzlər daha sürətlə inkişaf edirdilər: Dakar, Monroviya, Fritaun, Bisau, 

Konakri, Abidjan, Akkra, Brazzavil, Laqos, Luanda, strateji nöqtələrdə yaradılan 

və zəbt olunmuş ərazilərə nəzarət üçün yaradılan Əddis-Əbəbə, Nayrobi, Kampala, 
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Lusaka, Zimbabve, Pretoriya, Xartum, faydalı qazıntı yataqlarına yaxın yerdə 

yaradılan – Lumumbaşi, Bulavayo, İonnesburq. 

ABŞ-da və digər köçürmə kapitalist ölkələrind ə şəhərl ərin coğrafiyası 

və şəhərsalma. 

Şimali Amerikada avropalıların ilk yaşayış məskənləri normannlar 

tərəfindən Qrenlandiyada yaradılmışdır  (1000-ci ildə). Lakin onlar uzunmüddətli 

olmadı. Normannların bir hissəsi öldü, bir hissəsi isə eskimoslara qarışdı. Yalnız 

XVIII əsrdə avropalılar yenidən Qrenlandiyada peyda oldular və müasir 

müstəmləkəçiliyin bünövrəsini qoydular. Şimali Amerikada avropalıların ilk 

müstəmləkələri XVII əsrdə fransızlar və ingilislər tərəfindən yaradılmışdır. 

Kanadaya daxil olmuş fransızlar 1604-cü ildən başlayaraq Müqəddəs Lavrenti çayı 

boyunca hərəkət etdilər. Kanada sözü də fransız sözü olan “kanata” sözündən 

(mənası “kənd” deməkdir) götürülmüşdür. Hərbi məntəqələr olan Kvebek, 

Monreal yaradıldı. Əlverişli su yolundan istifadə edərək Böyük Göllər, Missisipi, 

Ohayo, Missuriyə tərəf irəlil ədilər, Appalaçın o tərəfini zəbt edərək fransız 

Luizianası adlandırdılar. Həmin vaxt ingilis müstəmləkəçiləri Atlantik okeanı 

sahillərində 2 məntəqə yaratmışdılar: cənubda-Virciniya, digəri şimalda Yeni 

İngiltərə. Manxetten adasında 1626-cı ildə Yeni Amsterdam yaradıldı, 1664-cü ildə 

adı dəyişdirilərək Nyu-York adlandırıldı. 1776-cı ildə Şimali Amerika Birləşmiş 

Ştatları yaradıldı. 1783-cü ildə İngiltərə Şimali Amerikadakı koloniyalarına 

müstəqillik verməyə məcbur oldu. ABŞ-ın ərazisinin formalaşması XIX əsrdə 

Meksikanın ərazilərinin zəbt olunması (1848-ci ildə), Fransada Luiziananın 

alınması (1803-cü ildə), Floridanın İspaniyadan alınması (1819-cu il), İngiltərədən 

Oreqonun alınması (1846-cı ildən), Rusiyadan Alyaskanın (1867-ci ildə) alınması 

ilə başa çatdı. 

Eyni zamanda Amerikada Avropadan immiqrantlar kütləvi sürətdə köçür, 

yerli əhali olan hindular isə rezervasiyalara qovulurdular. 

1790-cı ildə ABŞ-da 4 mln əhali olduğu halda 1900-cü ildə 76 mln nəfərə 

çatmışdır. 1800-cü ildə ABŞ-ın iri şəhərləri Nyu-York (79 min əhalisi), Filadelfiya 
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(41 min), Boston (25 min), Çikaqo, Los-Anceles, Pitsburq şəhərləri isə çox da 

böyük olmayan yaşayış məskənləri idi. 1900-cü ildə 3 şəhərin – Nyu-Yorkun 3,4 

mln nəfər, Çikaqonun 1,7 mln nəfər əhalisi, Boston, Pitsburqun 0,5 mln, Klivlend, 

Detroyt, San-Fransiskonun 0,3 mln əhalisi var idi. 

Şəhərlərin inkişafı onların iqtisadi-coğrafi mövqeyinin əlverişli olması, 

kanalların, dəmiryol xətlərinin çəkilməsi, faydalı qazıntıların aşkar olunması və 

kənd təsərrüfatının inkişafına şərait yaradırdı.  

ABŞ-ın Atlantik sahillərindəki iri limanlarından Filadelfiya, Boston-

Baltimor, Nyu-York var idi. Nyu-York ölkənin əsas darvazası  və iqtisadi mərkəzi 

idi. 

Appalaçın arxasında əsas yer Ohayo idi. Şimali-qərbdə iri şəhərlər olan 

Minneapolis, Sent-Pol (Missipi üzərində), Sent-Luis (Missuri Missisipiyə 

töküldüyü yerdə), Kanzas-Siti (Missuri üzərində), Omaxa, Sinsinati şimal-qərbin 

ən böyük şəhərlərindəndir. 

Amerikan şəhərlərinin mikro coğrafiyası, azmərtəbəli tikilil ər mərkəzdən 

kənarlara doğru böyüyürdü. XIX əsrin axırlarından burada Çikaqodakı yanğından 

sonra 20-40 mərtəbəli binalar tikilməyə başladı. İnzibati binalarla yanaşı burada 

çoxmərtəbəli yaşayış binaları da tikilməyə başladı. 

Amerikan şəhərlərinin planlaşdırılması oxşardır. Onların əksəriyyətində 

relyefdən asılı olmayaraq düzbucaqlı məhəllələr yaradılmışdır. Relyefi düzən olan 

ərazilərdə bu rahatlıq törədirdisə, nahamar yerlərdə, enişli-yoxuşlu yollarda 

çətinlik törədirdi. 

XIX əsrin axırlarından başlayaraq varlı şəhərətrafı tikilil ər inkişaf etməyə 

başlamışdır, bu isə şəhərlərin sürətlə inkişaf etməsinə və böyüməsinıə səbəb 

olmuşdur. Şəhərətrafı şəxsi evlər tikmək təkcə varlı amerikalıların deyil, həm də 

orta təbəqə insanlarının da istəyinə çevrildi və suburbanizasiyanın inkişafına səbəb 

oldu. Mərkəz hissə kasıblara, zəncilərə, immiqrantlara və “çikanos”lara 

(meksikalılara) qaldı. Amerikanın cüt paytaxt salmaq təcrübəsi bir çox ölkələrə 

sirayət etdi. Kanadada Monreal – Ottava, Avstraliyada Sidney-Kanberra, CAR-da 

İohanesburq-Pretoriya yarandı. 
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Kursun predmeti, məqsəd və vəzifələri. Şəhərlərin inkişaf 

problemlərinə iqtisadi coğrafi yanaşma 

Geourbanistika yaxud şəhərlərin coğrafiyası fənni sosial-iqtisadi 

coğrafiyanın bir bölməsi olub,  şəhər, şəhər sistemləri, şəhər həyat tərzinin 

yayılması, ətraf mühitə təsir, şəhərlərin inkişaf fazalarının müxtəlif aspektlərini bir 

arada öyrənən elm sahəsidir. Başqa sözlə, geourbanistika şəhərlərin inkişafı ilə 

bağlı məsələlərin öyrənilməsi ilə məşğul olan elmdir. Geourbanistika elmi XIX 

əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərindən inkişaf tapmışdır. Şəhərlərdə 

urbanizasiya prosesinin dərinləşməsi, şəhər sistemlərinin təkamülü, mədəni və 

siyasi funksiyaların inkişafı bu fənnin tədrisini zəruri etmişdir. 

 Kursun məqsədi şəhərlərin və onların sistemlərinin tarixi-coğrafi, sosial, 

iqtisadi-coğrafi, şəhərsalma və inkişafının başqa aspektlərini xarakterizə etmək, 

urbanizasiyanın qlobal xarakter almış mürəkkəb proseslərini açıqlamaq, şəhərlərin 

və şəhər sistemlərinin inkişaf strategiyasının işlənməsinə coğrafi yanaşmanın 

məzmun və əhəmiyyətini göstərmək, şəhərlərin layihələşdirilməsinin əsaslarını 

xarakterizə etmək və coğrafiya fakültələrinin məzunlarını elmi və layihə 

müəssisələrində şəhər problemləri üzərində tədqiqat və praktiki fəaliyyətə 

hazırlanmasına kömək etməkdən ibarətdir.  

     Müasir urbanizasiya problemlərinin dərk edilməsi və onların inkişafının əsas 

tendensiyaların öncə görülməsi  üçün tarixi təhlil başlıca şərtlərdən biridir.Bu növ 

təhlilin nəzərə alınmaması həm nəzəri , həm də praktiki cəhətdən tədqiqatçını 

tərkisilah edir.Şəhərlərin və əhalini yerləşdirilmə sistemlərinin layihələşdirilməsi 

zamanı evristik yanaşmanın əhəmiyyəti nəzərə çarpan dərəcədə artır.Problemin 

mahiyətinin tam aydınlıqla dərk olunmasına əsaslanan yaradıcı intuisiya  , lazımı 

analoqu cəlb etmək bacarıqı çox vaxt ən dəqiq hesablamalardan  daha üstün nəticə 

verir.Müasir analitik və perspektiv işləmələr üçün şəhərlərin iqtisadi-coğrafi 

təcrubəsinə , yəni şəhərlərin necə meydana gəlməsi  , yaranması , onların coğrafi-
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iqtisadi vəziyyəti hansı yola formalaşması və dəyişməsi , intensiv urbanizasiyanın 

zolaqlarının , zonalarının , kütlələrinin formalaşması və bu kimi biliklərə malik 

olmaq lazımdır.Keçmişə bələd olmaq gələcəyin tendensiyalarını , strukturları 

,parametrlərini daha aydın görməyə imkan yaradır. Şəhərlər erkən quldarlıq 

dövründə yaranır , tənəzzülə uğrayır , feodalizm dövründə tədricən inkişaf etməyə 

başlayır  və nəhayət kapitalizm dövründə intensiv və eyni zamanda ziddiyətli 

,münaqişəli artım mərhələsinə qədəm qoyur.İctimai-iqtisadi formasiyaların 

hamısında şəhər kənə qarşı duraraq , kəskin mübarizə meydanı olmuşdur. 

     XIX əsrdən başlayaraq dünya coğrafiyasında şəhərlərin rolu artmağa 

başlamışdır. Dünyada sənaye sahəsinin güclü inkişafı nəticəsində əhalinin 

kəndlərdən şəhərlərə axını olmuşdur. Bu zaman şəhərlər daha da böyümüşdür. 

Dünya, region, ölkə əhalisi arasında şəhər əhalisinin artması, şəhərlərin rolunun 

yüksəlməsi, şəhər həyat tərzinin geniş yayılması urbanizasiya adlanır. 

Urbanizasiya latın sözüdür və “Urbanus” – şəhər deməkdir. Bu termin XIX əsrin 

70-ci illərində yaranmış və XX əsrin 60-cı illərinə qədər dar və sırf elmi məna 

daşımışdır. O, ilk növbədə şəhər əhalisinin artımını və şəhərlərin əhəmiyyətini 

bildirmişdir. Müasir urbanizasiyanın şərhi təbii və ekoloji şəraitdən ayrılıqda verilə 

bilməz. Urbanizasiya əhalinin, cəmiyyətin, təsərrüfatın və təbiətin qarşılıqlı 

fəaliyyətinin nisbətən məhdud sahəsini yaradır. Şəhərlər və onların təbii mühiti 

vəhdət təşkil edir. Urbanizasiya dar mənada şəhərlərin sayının və şəhərlərdə 

yaşayan əhalinin sayının artması prosesidir. Bu mənada urbanizasiya demoqrafik 

xüsusiyyətə malikdir. Lakin urbanizasiya sadəcə olaraq əhali artımı prosesi 

olmayıb, eyni zamanda cəmiyyətin iqtisadi və ictimai quruluşunda baş verən 

dəyişiklikl əri də özündə əks etdirir. Beləlikl ə, geniş mənada urbanizasiya 

sənayeləşmə və iqtisadi tərəqqiyə paralel olaraq, şəhərlərin kəmiyyətcə artması və 

böyüməsi nəticəsində, cəmiyyətdə sürətli təşkilatlanma, əmək bölgüsü və 

ixtisaslaşma yaratmaqla, insanların davranış və münasibətlərində şəhərə xas olan 

dəyişiklikl ərə yol açan bir əhali artımı prosesidir. 
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Cəmiyyətin həyatında şəhərlər və urbanizasiya önəmli yer tutduğuna görə 

coğrafiyaçıların işlərində onlara diqqət artırdı. Əlbəttə, ölkələr və regionları təsvir 

edəndə şəhərlərə keçmiş zamanlardan nəzər yetirilir. Lakin XIX əsrdə, xüsusilə, 

XX əsrdən başlayaraq şəhərlərin coğrafi öyrənilməsi və urbanizasiya prosesinin 

öyrənilməsi müstəqil bir sahəyə çevrildi. Bu sahə mühüm və sürətlə inkişaf edən 

coğrafiyanın bir sahəsinə çevrilmişdir. 

Müasir geourbanistika insan coğrafiyasının və ya humanitar (ümumi) 

coğrafiyanın tərkib hissəsi hesab edilir. O, şəhərlərin klassik coğrafiyası əsasında 

yaranmışdır. Bu ingilis-fransız dilli elmi ədəbiyyatına keçid “Geography of 

towns”, “Geographie des villes” terminlərinin tədricən digərləri il ə - “urban 

geography”, “Geographie urbaine” dəyişdiyi vaxtda – XX əsrin 30-50-ci illərində 

baş vermişdir. 

Şəhərlərin formalaşması prosesi şərti olaraq 3 dövrə ayrılır : 

1.İlk urbanizasiya XVI-XVII əsrləri əhatə edir. Bu dövrdə yerli qidalanma , əl 

əməyi, külək və sudan alınan enerji və s. mövcud idi. Kifayət qədər inkişafın 

olmaması ilk ekoloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdı. 

2. Urbanizasiyanın ikinci mərhələsi su və quru nəqliyyatının yaranması , yolların 

çəkilməsi, istilik yanacağından istifadə ilə müşahidə olunmuşdur. 

3. Urbanizasiyanın üçüncü mərhələsi XIX əsrdən etibarən başlamışdır. 

    Sənaye inqilabından sonra şəhərlərin istər iqtisadi,istərsə də siyasi strukturunda 

bir çox dəyişiklikl ər baş verdi.İngiltərədə başlayan sənaye inqilabı müəyyən 

fasilələrlə Almaniya, Fransa, İsveçrə və Belçika kimi digər Avropa ölkələrinə 

yayılmışdır.Qərbdə bu tərəqqi ümumiyyətlə təxminən 200 il davam etmiş və 

burada artıq şəhər cəmiyyəti formalaşmışdır. Bütün sənaye sahələri köhnə 

şəhərlərdən, enerji mənbələrinin, nəqliyyat vasitələrinin, xammal ehtiyyatlarının və 

işçi qüvvəsinin ucuz və əlverişli olduğu yerləeə axın etməyə başladı.Məhz sənaye 
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inqilabından sonra urbanizasiya prosesi başlamış və get-gedə vüsət almışdır.Başqa 

sözlə sənayeləşmə urbanizasiyanı şərtləndirən başlıca amil olmuşdur.Müasir 

dövrdə şəhərlərin sürətli artımı daha çox inkişaf etmiş və ya inkişaf edən ölkələrdə 

müşahidə olunmuşdur.Müasir urbanizasiyanın 3 səciyyəvi əlaməti vardır: 

1. Şəhər əhalisi sürətlə artır 

2. Əhali və təsərrüfat əsasən iri şəhərlərdə təmərküzləşir 

3. Şəhər ərazisi genişlənir 

 

   Urbanizasiya prosesinin yaranmasında iqtisadi, texnoloji, siyasi və sosioloji 

amillərin böyük rolu vardır.İqtisadi amillərdən birincisi kəndliləri yaşadıqları 

kəndlərdən şəhərlərə sarı istiqamətləndirən miqrasiya amilidir.Kənd təsərrüfatında 

müasir texnoloji avadanlıqların tətbiqi ilə ibtidai üsulların aradan çıxması, bir sözlə 

kapitalist sənayesinin kənd təsərrüfatına sirayət etməsi, bu sahədə işçi qüvvəsinə 

tələbatı xeyli azaltmışdır.Digər tərəfdən, xüsusilə az inkişaf etmiş ölkələrdə kənd 

təsərrüfatının məhsuldarlığı aşağıdır və sahədəki istehsaldan əldə olunan gəlirin 

fərd başına düşən gəliri də azdır.Torpağın qeyri-bərabər bölünməsi, iqlim 

dəyişikliyi, torpaqların eroziyası da bu amili gücləndirir. Urbanizasiyanın texnoloji 

səbəbləri bilavasitə XVII əsrin sonunda buxar qatarının icadı ilə bağlıdır.Buxar 

“gücünün” əhalini sıxlaşdırıcı təsirinə əlavə olaraq, elektrik enerjisinin də sənayedə 

istifadə edilməyə başlanması həm sənayenin, həm də əhalinin müəyyən mərkəzlər 

ətrafında toplanmasına səbəb olmuşdur. Quru, dəniz və hava nəqliyyatı 

vasitələrinin inkişafı da urbanizasiyaya təkan verən nailiyyətlərdəndir. Əsrimizin 

son nailiyyətlərindən olan kommununikasiya və texnologiyaların urbanizasiyaya 

təsirini isə zaman göstərəcək. 

   Dünyanın müxtəlif regionlarında və ölkələrində urbanizasiya prosesinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. İnkişaf etmiş ölkələrdə urbanizasiyanın müasir 

tipi artıq şəhər əhalisinin artım sürətindən daha çox, suburbanizasiya proseslərinin 

intensiv inkişafı və bu əsasda şəhər əhalisinin yeni məkan formalarının – şəhər 
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aqlomerasiyalarının, meqapolislərin yaranmasıdır. Suburbanizsiya prosesində 

xüsusilə varlı təbəqə şəhərin mərkəzindən kütləvi şəkildə kənarlara meyl 

etmişdir.Bu isə mərkəzdə ekoloji böhranın yaranması, ərazinin 

bahalaşması,nəqliyyatın gərgin vəziyyətə düşməsi və s. amillərlə əlaqədardır. 

Aqlomerasiya –nüvə şəhəri ətrafında şəhər və kən məskənlərinin birləşməsidir. 

Aqlomerasiyaların birləşməsindən isə meqapolislər yaranır. İnkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə demoqrafik partlayış urbanizasiya partlayışı ilə yanaşı gedir. 

Urbanizasiya sənayeləşmədən daha sürətlə gedir, kənddən şəhərə miqrasiya işsizlər 

və yarımişsizlər ordusunu artırır, şəhər xarabalıqları rayonlarını genişləndirir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə, yəni urbanizasiyanın sənayeləşmənin nəticəsi olduğu 

ölkələrdə cərəyan edən urbanizasiya prosesi tarazlı, inkişafda olan ölkələrdə 

urbanizasiyanın sənayeləşmədən daha sürətli olması nəticəsində yaranan artıq işçi 

qüvvəsi işlə təmin edilə bilmir ki, buda iqtisadi rifaha xidmət edir.Nataraz 

urbanizasiyanın ortaya çıxardığı iqtisadi problemlər özünü daha çox işsizlik və 

işsizlərin marjinal sektorda cəmləşməsi, sektorlararası bərabərsizlik, infrastruktur 

xidmətlərinin keyfiyyətsizliyi, gecəqonduların sürətli artımı şəklində biruzə verir. 

Şəhərlərdə həm təbii artım , həm də kənddən gələnlərin sayının artması ilə əlaqədar 

olaraq şəhər iqtisadiyyatının yüksəlməsinə görə şəhərlil ər artır.Odur ki, onlar işlə 

və digər sosial tələbatla təmin oluna bilmirlər. Nəticədə şəhərlil ərin payı artsa da 

iqtisadi həyatda onların payı heç də artmır. Buna yalançı urbanizasiya deyirlər. 

Buna görə də bəzi İOÖ-də urbanizasiyanın səviyyəsinin yüksək olması o ölkələrin 

inkişaf göstəricisi ola bilməz. Yalançı urbanizasiyanın mövcud olduğu şəhərlərdə  

“yoxsulluq zonaları “ yaranır. Belə yerlərə Braziliyada “favel”, Afrikada 

“bidonvil”, Türkiyədə isə “gecəqondu” deyirlər. Müasir urbanizasiyanın əsas 

anlayışlarından biri də konurbasiyadır. Konurbasiyanın aqlomerasiyadan fərqi 

ondan ibarətdir ki, onun tərkibinə daxil olan bütün şəhər və kənd məskənləri öz 

müstəqilliyini saxlaya bilmişdirlər. 

     Dünya urbanizasiya prosesində 3mərhələ ayırd edilir. Başlanğıc mərhələ XIX 

əsri və əsasən Avropanı və Şimali Amerikanı əhatə edirş İkinci mərhələdə şəhər 
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əhalisi artmış və urbanizasiya bütün dünyada yayılmışdır.Üçüncü mərhələ XX 

əsrin ikinci yarısında baş vermişdir. Bu mərhələdə urbanizasiya yer kürəsinin 

bütün regionlarını əhatə edən tam qlobal prosesə çevrilmişdir. 

    Müasir urbanizasiya , xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, şəhər 

ətrafmühitində vəziyyətin pisləşməsi ilə müşahidə olunur. O, əhalinin sağlamlığı 

üçün təhlükəyə,təsərrüfat geriliyinin aradan qaldırılmasında əngələ çevrilmişdir. 

İOÖ-in şəhərlərində həyatın bütün sahələrinə mənfi təsir göstərən böhranlar və 

onların ağır nəticələri özünü biruzə verir. İOÖ-də davam edən demoqrafik 

partlayış, əhalinin rifah halının aşağı səviyyədə olması, işsizlik belə böhranlara 

misaldır. Əhalisinin sayı çox olan ölkələrdə vəziyyət daha da ağırdır. 

     Urbanizasiyanın idarə olunması hazırda mühüm məsələdir. İşsizlərin və aşağı 

əmək haqqı alan fəhlə və qulluqçuların şəhərlərdə toplanması sosial ziddiyətlər 

yaradır. İri şəhərlərdə ictimai nəqliyyat və ətraf mühitlə bağlı problemlər 

yaranır.Dünyanın quru hissəsinin 2 %ni tutan şəhərlərdə dünya əhalisin yarısından 

çoxu- 3,5 milyard insan yaşayır. Hər şeydən əvvəl şəhərə cəmləşən əhalinin 

yaşayış yeri ilə təmin oluna bilməməsi , bu əhalinin alternativ yaşayış məskənləri 

tapmağa sövq edir ki, bunun da ən asan yolu gecəqondulardır. Gecəqondular 

şəhərin baş inkişaf planına uyğun olmayan ərazilərdə, dövlət əhəmiyyətli 

ərazilərdə, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında ,qaz, su və neft 

kəmərlərinin, su anbarlarının yaxınlığında yerləşmələri həm şəhərin ümumi 

görünüşü, həm də əhalinin sağlam mühitdə yaşaması baxımından təhlükəlidir. Bu 

problem eyni zamanda torpaq eroziyasının yüksəlməsinə səbəsb olur. 

     Urbanizasiya nəticəsində yaranan başqa bir problem də sosial-mədəni 

problemlərdir. Belə ki ,meydana gələ biləcək yoxsulluq, işsizlik, əhalinin şəhərlə 

bütünləşməsini çətinləşdirməklə cinayət işləmə dərəcəsini artıra bilər. Bundan 

başqa urbanizasiyanın sürətlənməsi ilə maliyə problemləri də yaranır. Bu və ya 

digər problemlərlə yerli idarəetmə orqanları məşğul olurlar. Urbanizasiyanın ortaya 

çıxardığı problemlərin böyük əksəriyyəti idarəetmə orqanlarının xüsusilə də yerli 

özünü idarəetmənin üzərinə düşür. Şəhərlərdə artan əhalinin minimal həyat 
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standartlarının təminatı, başqa sözlə yaşayış yerlərinin təşkili, su, qaz, enerji, 

nəqliyyat, kanalizasiya sistemləri kimi kimmunal ehtiyaclarının təmini vəzifəsi 

bilavasitə yerli idarəetmənin üzərinə düşür. Bu və s. mənfi cəhətləri aradan 

qaldırmaqq üçün xüsusilə aşağdakı tədbirlər həyata küçirilir: 

• Daha əvvəl şəhərlərin mərkəzində inşa edilmiş və yeni qurulan sənaye 

obyektlərini xüsusi sənaye bölgəsi quraraq buraya köçürmək. 

• Yeni şəhərlərin salınması. Yəni, böyük şəhərlərin əhalisinin müəyyən 

bir qisminin köçürüləcəyi və böyük şəhərlərin ətrafında yeni salınacaq 

şəhərlər. Məs. Fransada və İngiltərədə bunun kimi tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 

• Əhalinin sıxlığının azaldılması tədbirləri isə urbanizasiyaya qarşı yerli 

idarəetmə orqanlarının apardığı başqa bir siyasətdir. 

 

Artan şəhər əhalisinə daha çox xidmət göstərilməli, daha çox infrastruktur 

təmin edilməlidir ki, bu da külli miqdarda vəsait tələb edir. Təbii ki, ölkənin 

urbanizaasiya prosesini tənzimləmək onun iqtisadi, mədəni, sosial, siyasi 

quruluşundan əhəmyyətli ədrəcədə asılıdır. 

Sovet coğrafiyasında bu keçid  XX əsrin 60-cı illərinin sonu 70-ci illərin 

əvvəllərində başlanmışdır. Ona ilkin diqqət edənlərdən biri –  Y.Q. Sauşkin öz 

məşhur monoqrafiyasında ilk dəfə geourbanistika terminini istifadə etmişdir və 

SSRİ-də müharibədən sonrakı dövrdə şəhərlərin coğrafi öyrənilməsinin əsas 

istiqamətlərinin təhlilini vermişdir. XIX əsrdə şəhərlərin problemləri Rusiya 

tədqiqatçılarının diqqətini həmişə cəlb etmişdir. Bu problemlərin tədqiqi ilə 

A.A.Skalkovski, M.A.Baluqyanski, P.N.Kryukov məşğul olmuşdur. 

Bundan başqa Geourbanistika elminin inkişafında V.P.Semyonov Tyan – 

Şanskinin, N.N.Baranskinin, K.İ.Arsenyevin, V.V.Pokşişevskinin, S.A.Kovalevin, 

V.Q.Davidoviçin də böyük xidmətləri olmuşdur. 
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    Dünya ölkələrinin və xüsusilə şəhərlərinin öyrənilməsində İ.A.Vitverin, 

V.M.Qoxmanın, Y.Q.Maşbitsin, V.M.Xaritononun, A.E.Slukanın, 

N.S.Mironenkonun, L.V.Şmirnyaqinin, A.P.Qorkinin, Q.M.Lapponun, 

B.S.Xoryevin, L.L.Rodmanın və başqalarının böyük rolu olmuşdur.  

Urbanistikaya aid xarici ölkələrin ədəbiyyatından ən çox Ç.Qarrisin, 

J.Qotmanın, C.Cibbisin, K.Dzevonskinin, K.Doksiadisin, K.Devisin, Y.Korçakın, 

Q.Çayedin əsərlərini göstərmək olar. 

Azərbaycan alimlərindən akademik A.Nadirov, Ə.Hacızadə, sonralar 

V.Əfəndiyev və başqaları bu sahədə elmi tədqiqatlar aparmışlar.  
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Müasir urbanizasiyanın əsas anlayışları 

Urbanizasiya (ingiliscə - urbanization, latınca urbanus – şəhərə məxsus, 

urbs – şəhər sözlərindəndir) bəşəriyyətin inkişafında şəhərlərin rolunun artması ilə 

bağlı ümumdünya tarixi prosesdir. O, məhsuldar qüvvələrin, ilk növbədə, əhalinin 

yerləşdirilməsindəki, onun sosial-peşə, demoqrafik strukturunda, həyat 

fəaliyyətində, mədəniyyətindəki və s. dəyişiklikl əri əhatə edir. Urbanizasiya 

cəmiyyətin tarixən təşəkkül tapmış formaları və əmək bölgüsü əsasında baş verən 

çoxtərəfli demoqrafik, sosial-iqtisadi coğrafi prosesdir. Daha dar, statistik-

demoqrafik anlamda urbanizasiya şəhərlərin, xüsusilə iri şəhərlərin böyüməsi, 

ölkədə, regionda, dünyada şəhər əhalisinin xüsusi çəkisinin artması (necə deyərlər, 

sözün dar mənasında urbanizasiya, yaxud əhalinin urbanizasiyası) kimi başa 

düşülür.  

  İlk şəhərlər eramızdan əvvəl III-I minillikl ərdə Misirdə, Mesopatomiyada, 

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 dünya sivilizasiyasında  

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 formalarının üstünlüyü 

müşahidə edilir. 

 Urbanizasiya prosesinin inkişafı şəhər əhalisinin formalaşmasının 

xüsusiyyətləri və şəhərlərin böyüməsi şəhər əhalisinin özünün təbii artımı; 

şəhərətrafı ərazilərin (şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər daxil olmaqla) şəhər 

hüdudlarına, yaxud inzibati tabeçiliyə daxil edilməsi; kənd yaşayış məntəqələrinin 

şəhərlərə çevrilməsi ilə sıx bağlıdır. Şəhərlərin böyüməsi, faktik olaraq, az və ya 
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çox dərəcədə geniş şəhərətrafı zonaların və şəhərləşmiş yerlərin hesabına 

formalaşır. Bu bölgələrdə əhalinin həyat şəraiti böyük şəhərlərin – bu zonaların  

asılı olduğu şəhər aqlomerasiyası deyilən mərkəzlərin həyat şəraitinə getdikcə daha 

çox yaxınlaşır.  

 Dünyanın müxtəlif ölk ələrində urbanizasiya prosesinin demoqrafik inkişaf 

aspektlərinin müqayisəli təhlilində əhalinin urbanizasiyalılığına – şəhər, yaxud 

şəhərləşmiş əhalinin payına dair məlumatlara əsaslanmaq qəbul olunmuşdur. 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 (XIX əsrin əvvəlində 3%-dən az) 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-cü ildə Yer kürəsi əhalisinin 3%-ə yaxını, 1850-ci ildə 6,4%-i, 1900-cü ildə 

19,6%-i şəhərlərdə yaşayırdı. O, 1800-cü ildən 2000-ci ilədək təqribən 18 dəfə 

artaraq, 51,2%-ə çatmışdır. 

 Kənd əhalisi ilə müqayisədə şəhər və qeyri-kənd təsərrüfatı əhalisinin 

artımında üstünlük müasir urbanizasiyanın səciyyəvi əlamətidir. Dünyanın 2 

regionunda – Avstraliya və Okeaniyada, Şimali Amerika və Avropada şəhər 

sakinləri üstünlük təşkil edir. Sürətlə urbanizasiyalaşan Latın Amerikası onlara 

çatmaqdadır. Eyni zamanda Afrika-Asiya ölkələrinin əhalisi sayca çoxluğu 

sayəsində dünya üzrə, orta hesabla, kəndin şəhərdən üstünlüyünü yaradır. Şəhər 

əhalisinin ən yüksək faizi ilk növbədə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə 

məxsusdur: 

• Avropada – Böyük Britaniya (91%), İsveç (87%), AFR (85%), Danimarka 

(84%), Fransa (78%), Niderland (76%), İspaniya (74%) və Belçikada (72%); 
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• Şimali Amerikada  – ABŞ (77%) və Kanadada (76%); 

• Asiyada – İsrail (89%) və Yaponiyada (78%); 

• Avstraliya və Okeaniyada – Avstraliya (89%) və Yeni Zelandiyada (85%); 

• Afrikada  – CAR-da (50%).  

Şəhər əhalisinin payı 70%-i ötdükdə onun artım sürəti, bir qayda olaraq, 

ləngiyir və tədricən (80%-ə yaxınlaşdıqda) dayanır. 

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 əks etdirir. 

140 il ərzində (1860-2000-ci illər) 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-cü ildə 360, 1950-ci ildə 950, 

1980-ci ildə isə 2000-dən çox şəhər var idi. “Milyonçu” 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. 

Dünyanın müxtəlif regionlarında və ölkələrində urbanizasiya prosesinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri var. İnkişaf etmiş ölkələrdə urbanizasiyanın müasir 

tipi artıq şəhər əhalisinin artım sürətindən çox, suburbanizasiya proseslərinin 

intensiv inkişafı və bu əsasda şəhər əhalisinin yeni məkan formalarının – şəhər 

aqlomerasiyalarının, meqapolislərin yaranmasıdır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələr kortəbii urbanizasiyanın və fövqəlşəhərlərin idarəolunmaz böyüməsinin 

nəticələrini tam şəkildə hiss edirlər. Böyük şəhərlərin böhranı sosial mədəni 

sivilizasiya və irqi-etnik ziddiyyətlərin  kəskinləşməsinin qanunauyğun nəticəsidir. 

Havanın və suyun çirklənməsi, ekoloji problemlərin kəskinləşməsi insanları 

getdikcə daha çox narahat edir. Ərazi avadanlığından istifadə sahəsində ciddi 
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problemlər mövcuddur. Bəzi iri şəhərlərdə daşınmaz mülkiyyətin qiymətdən 

düşməsi prosesi nəzərə çarpır. 1960-cı illərdə ABŞ-da (1970-ci illərdə isə bəzi 

Qərbi Avropa ölkələrində də) əhalinin ərazi təmərküzləşməsi prosesi aydın şəkildə 

müşahidə edilirdi. Təkcə hələ 1950-ci illərdə geniş yayılmış proses - əhalinin iri 

şəhərlərdən onların ətraf zonalarına köçməsi deyil, həm də yüksək urbanizasiyalı 

bölgələrlə müqayisədə əyalət bölgələrində şəhərlərin üstün inkişafı nəzərdə tutulur.  

Bu proses reurbanizasiya adlandırılmışdır. 1970-ci illərdə ABŞ-da metropoliten 

əraziləri (şəhər aqlomerasiyalarının başqa adı) əhalisinin artım sürəti, ilk dəfə, ölkə 

üzrə orta həddən aşağı olmuşdur. Fransa, İsveç, İtaliya, Kanada üzrə məlumatlar 

miqrasiya istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində əhalinin şəhər aqlomerasiyasından 

kiçik və orta şəhərlərə doğru ümumi hərəkətini təsdiqləyir. Böyük Britaniyada, 

Niderlandda, İsveçrədə, Belçikada, Avstriyada ən iri şəhərlərin əhalisi azalırdı. 

Həm də mərkəz şəhərlərdən miqrant axını, başlıca olaraq, şəhərətrafı zonalara üz 

tutmuşdu. Bir çox iri şəhər aqlomerasiyalarında əhali artımı dayandı, hətta aşağı 

düşməyə başladı (bir çox hallarda şəhər-mərkəzlərin əhalisinin azalması hesabına). 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə demoqrafik partlayış “urbanizasiya 

partlayışı” il ə yanaşı baş verir. Əhalinin şəhərləşməsi göstəricilərilə müqayisədə 

aşağı olduğu şəraitdə inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələrə nisbətən yüksək 

urbanizasiya surəti il ə 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 olan 

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 ziddiyyətlidir: o, bir tərəfdən bu 
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ölkələrin tərəqqisinə yardım göstərir, milyonlarla insanın müasir dünyanın 

informasiya və mədəni-sivilizasiya resursları ilə təmasına imkan verir, digər 

tərəfdən isə çatmaqda olan modernləşmə 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 böyük şəhərlərin, ilk növbədə, iri 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, təsərrüfat quruculuğu və yeni ərazilərin mənimsənilməsi gedişində 

ölkənin bir sıra bölgələrində böyük şəhərlər şəbəkəsi durmadan genişlənirdi 

(məslən, Sumqayıt, Mingəçevir, Yevlax, Şirvan 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 yenicə 

köçüb gəlmiş şəhər sakinləri arasında (kənd sakinlərinin şəhərlərə uyğunlaşması 

böyük çətinlikl ərlə bağlı deyilsə) doğum səviyyəsi çoxdan şəhərlərdə yaşayanlar 

arasında olduğundan yüksəkdir. Urbanizasiyanın ilk inkişaf mərhələlərində 

şəhərlərdə ölümün səviyyəsi kənd yerlərindəkindən yüksəkdir ki, bu da sıx əhali 

kütləsinin yaşadığı mühitin antisanitariya şəraiti ilə izah olunur. Buna misal olaraq 

uşaq ölümünü göstərmək olar. Şəhərlərə köçən kənd sakinləri, adətən, şəhər 
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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 is ə 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 

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. 

“Urbanizasiya” termininin qəribə taleyi var. İlk dəfə bu termin 1857-ci ildə 

İspaniyada işlədilmişdir. Sonralar, 1957-ci ildə Rusiyada ilk dəfə Y.Q. Sauşkin öz 

monoqrafiyasında bu termindən istifadə etmişdir. Bu termin 20-ci əsrin 60-cı 

ill ərinə qədər dar professional və sırf elmi məna daşımışdır. O, uzun müddət, ilk 

növbədə, şəhər əhalisinin artımını və şəhərlərin əhəmiyyətini bildirmişdir. Hələ bu 

yaxınlara qədər inkişaf etməkdə olan ölkələrdə urbanizasiya bir çox hallarda, 

şəhərlərin bu və ya digər hissələrinin böyüməsi, tikilməsi, yenidən qurulması kimi 

yozulurdu. Müasir urbanizasiyanın şərhi təbii  və ekoloji şəraitdən təcrid edilə 

bilməz. Urbanizasiya əhalinin, cəmiyyətin, təsərrüfatın və təbiətin xüsusilə intensiv 

qarşılıqlı fəaliyyətinin nisbətən məhdud sahəsini yaradır. Şəhərlər və onların təbii 

mühiti vəhdət təşkil edir. 

Müasir urbanizasiya, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, şəhərətrafı 

mühitdə vəziyyətin pisləşməsi ilə müşayiət olunur. O, əhalinin sağlamlığı üçün 

təhlükəyə, təsərrüfat geriliyinin aradan qaldırılmasında əngələ çevrilmişdir. İnkişaf 

etməkdə olan ölkələrin şəhərlərində həyatın bütün sahələrinə fəlakətli təsir 

göstərən bir sıra böhranların təzahürü və nəticələri düyümlənir. İnkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə davam etməkdə olan demoqrafik partlayış, əhalinin xeyli hissəsinin 
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yarıac-yarıtox dolanması həmin böhranların sırasındadır ki, bu da insan 

potensialının pisləşməsinə gətirib çıxarır. 250 mindən çox əhalisi olan şəhərlərdə 

və iri mərkəzlərdə ətraf mühitin vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Məhz bu şəhərlər 

xüsusilə sürətlə böyüyərək, əhalisini ildə təqribən 10% artırır. “Üçüncü dünya”nın 

bütün regionlarının və ölkələrinin ən iri və ən böyük mərkəzlərində ekoloji tarazlıq 

dağıdıcı şəkildə pozulur.  

Dövrümüzün əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri şəhərlərin cəmiyyət 

həyatında mühüm rol oynamasıdır. İri şəhərlərin insan fəaliyyətinin bütün 

sahələrinə təsirinin güclənməsi və şəhər həyat tərzinin yayılması qlobal hal 

almışdır. Elmi-texniki inqilab şəraitində urbanizasiya prosesi zaman etibarilə xeyli 

sürətlənmiş və məhsuldar qüvvələrin ən müxtəlif inki şaf səviyyəsində olduğu 

ölkələri əhatə etmişdir. 

Ərazi əmək bölgüsü nəticəsində uzaq keçmişlərdə meydana gələn şəhər 

əhalisinin məkanca təşkilatlanmasının xüsusi forması olub, minilliklər boyu öz 

funksiyalarını tədriclə mürəkkəbləşdirmişdir. Lakin quldarlıq və feodal istehsal 

üsulu şəraitində məhsuldar qüvvələrin ləng inkişafı şəhərlərin mütərəqqi 

missiyasının miqyasını məhdudlaşdırmışdır. Qədim şəhərlər mühüm ticarət-

sənətkarlıq və hərbi-siyasi funksiyalar yerinə yetirsələr də xeyli dərəcədə əkinçilik 

məskənləri idil ər ki, bu da onları kənd yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşdırırdı. Bu 

dövr şəhərlərinin təsir dairəsi nisbətən dar idi. Bunu belə bir fakt  da təsdiq edir ki, 

XVIII əsrin sonunda dünyanın bütün əhalisinin cəmi 3%-i şəhərlərdə yaşayırdı. 

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 ki, tamamilə şəhərlərdə cəmləşən sənaye istehsalının 

sürətli inki şafına səbəb oldu. 
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XX əsrin 50-ci illərindən imperializmin müstəmləkə sisteminin dağılması, 

habelə elmi-texniki tərəqqinin başlanması və bununla bağlı məhsuldar qüvvələrin 

strukturunda və əməyin xarakterində baş verən köklü dəyişiklikl ər nəticəsində 

urbanizasiya görünməmiş vüsət aldı və ictimai quruluşundan, iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq, dünyanın bütün ölkələrini əhatə etdi. Bu hal 

coğrafiya ədəbiyyatında "urbanizasiya fenomeni" adı almışdır. 

XX əsrin ikinci yarısında dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin bütün əhalisinin 

artıq 70%-dən 85%-ə qədəri şəhərlərdə yaşayırdı. Hələ XIX əsrdə ən inkişaf etmiş 

şəhərlərin əhalisi milyon nəfəri keçmişdir, 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-cü ildə onlarda Yer kürəsi əhalisinin 3%-i, 1900-

cü ildə isə artıq 13,5%-i yaşayırdı. Bu müddətdə 100 min nəfərdən çox əhalisi olan 

şəhərlərin sayı 21-dən 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. 

Tarixi kateqoriya olan şəhər dinamikliyi ilə seçilir və bu baxımdan kənd 

məskənlərindən fərqlənir. Əhalinin ərazicə təşkilinin müvəqqəti forması kimi şəhər 

minillikl ər boyu ciddi dəyişiklikl ərə məruz qalmışdır. İctimai-iqtisadi quruluşun 

xarakterindən və yaranmış konkret daxili və xarici şəraitdən asılı olaraq, onların 

yerinə yetirdikləri funksiyalar, əhalisinin sayı, zahiri görkəmi, ən mühümü isə 

cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatındakı rolu dəyişmişdir. Eyni zamanda, şəhər 

həmişə məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini əks etdirmişdir. Üstəlik, məhz 

şəhər mühiti cəmiyyətin tərkibindəki bütün elementlərin inkişafında mütərəqqi 

meyllər üçün əlverişli şərait yaratmış və yaradır. Urbanizasiyanın 

müəyyənləşdirilməsindəki fərqlər də şəhərlərin cəmiyyət həyatındakı rolunun 

dəyişməsi ilə bağlıdır. Şəhərlərin hələ zəif inki şaf etdiyi daha erkən mərhələlərdə 

onların ictimai tərəqqidə rolu bir o qədər də nəzərə çarpmırdı. Bu dövrdə 

urbanizasiya, adətən, əhalinin və təsərrüfatın tədriclə şəhərlərdə cəmləşməsi 
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prosesi idi. Bu tərif şəhərlərin böyüməsi faktını təsbit etsə də, urbanizasiyanın əsl 

mahiyyətini açmışdır. Ticarət bir çox şəhərlərin həyatında aparıcı yer tuturdu. 

Onlarca antik və orta əsr şəhərləri, başlıca olaraq, bu funksiya bazasında inkişaf 

etmişlər. İnzibati-siyasi hakimiyyətin şəhərlərdə toplanması da az əhəmiyyətli 

deyildir. Şəhərlərin maddi funksiyası zəif inki şaf etmiş texnikaya əsaslanırdı. Həm 

də şəhər əhalisi arasında əkinçilər əhəmiyyətli yer tuturdu ki, bu da nəticə etibarilə, 

şəhərin kənd üzərində iqtisadi üstünlüyünü zəifl ədirdi. Kapitalizmə qədərki 

şəhərlərin inkişafı, yaxud tənəzzülü, tez-tez hərbi-siyasi amillərlə bağlı olurdu. 

İkinci mərhələdə urbanizasiya üçün tamamilə başqa şərait yaranmışdı. 

Təsərrüfatın sənayeləşdirilməsi, ilk növbədə isə sənaye istehsalının intensiv 

inkişafı şəhərlərin hərtərəfli inki şafının güclü maddi-texniki bazasının yaradılması 

demək idi. Təkcə istehsalat texnikası kökündən dəyişməmiş, ümumi mədəniyyət və 

ixtisas biliklərinin səviyyəsi də xeyli yüksəlmişdir. 

Müasir urbanizasiyanın ən səciyyəvi cəhətləri nəzərdən keçirilərkən bu 

ümumdünya-tarixi prosesin amilləri və əsas əlamətləri arasında çox mürəkkəb 

səbəb-nəticə əlaqələri diqqəti cəlb edir. Urbanizasiya prosesinin sürətlənməsinə 

yardım edən amillərin bir çoxu səbəbdən nəticəyə çevrilərək, urbanizasiya 

mühitində əlverişli şərait tapırlar. 

Urbanizasiya, qlobal proses olaraq, çox mürəkkəb və ziddiyyətlidir. O, ayrı-

ayrı ölkələrdə və qitələrdə müxtəlif cür təzahür edir. Bu prosesin mahiyyətindəki 

əsas fərqlər ictimai quruluşla bağlıdır. Eyni sosial-iqtisadi münasibətlər 

çərçivəsində iqtisadi vəziyyətin səviyyəsi, təbii mühitin xüsusiyyətləri 

urbanizasiyanın gedişinə böyük təsir göstərir.  

İqtisadi inkişaf səviyyəsi və əhalinin sıxlığı nə qədər yüksək olarsa, digər 

bərabər şəraitdə, ölkənin urbanizasiya səviyyəsi də bir o qədər yüksək olacaqdır. 

Bu prosesdə şəhər funksiyalarının birləşdirici amili kimi, iqtisadi-coğrafi mövqeyin 

rolu böyükdür. 
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Ölkələrin və bölgələrin əhalisinin ümumi sayında şəhər əhalisinin payının 

artması, əsasən, dünyada urbanizasiyanın inkişafını əks etdirir. Bu göstərici təkcə 

təsərrüfatın strukturundan deyil, həm də təsərrüfatın formalaşmasının spesifik 

şəraitindən və hətta dövlətin böyüklüyündən asılıdır. Bu, inkişaf etmiş köçürülmə 

kapitalizmi ölkələrində - Avstraliyada və Kanadada xüsusilə yüksəkdir. 

Şəhərlil ərin sayı kənd sakinlərinin şəhərlərə miqrasiyası və kənd məskənlərinin 

şəhər inzibati vahidinə çevrilməsi hesabına da artır. Şəhər əhalisi tərkibinin bir sıra 

xüsusiyyətləri, məsələn, əmək qabiliyyətli yaşlı şəxslərin faizinin çox yüksək 

olması və böyük etnik müxtəlifliyi ya şlı əhalinin  şəhərlərə kütləvi axını və adətən, 

şəhərlərdə təbii artımın aşağı olması ilə bağlıdır.  

Urbanizasiya müasir dövrün ən nəzərəçarpan prosesidir. Urbanizasiyalaşmış 

ərazilər qurunun cəmi 2%-dən çoxunu tutsa da, Yer kürəsi əhalisinin 49,3%-i 

burada yaşayır, atmosferə və hidrosferə bütün tullantıların 80%-i burada atılır. 

Dünya urbanizasiya prosesində 3 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. 

Urbanizasiya dünya ölkələrinin əksəriyyətində ümumi əlamətlərə malikdir: 

1. 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. 

2. Təkcə əhalinin deyil, təsərrüfatın da iri şəhərlərdə təmərküzləşməsi. Belə 

ki, onlar insanların yalnız maddi deyil, mənəvi ehtiyaclarını da tamamilə 
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təmin edə bilərlər. Böyük şəhərlər arasında əhalisi 1 milyondan çox olan 

milyonçu şəhərləri ayırd etmək qəbul olunmuşdur. İndi onların sayı 470-ə 

çatır. 

3. Kompakt şəhərlərdən şəhər aqlomerasiyalarına, şəhər və kənd 

məskənlərinin ərazi qruplaşmalarına keçid. Mexikoda, Tokioda, San 

Pauluda, Seulda, Mumbayda (Bombey), Nyu-Yorkda iri şəhər 

aqlomerasiyaları yaranmışdır. Azərbaycanda böyük aqlomerasiya – Bakı 

aqlomerasiyasıdır. 

Son onilliklərdə şəhərlərin, xüsusilə iri şəhərlərin əhalisinin qeyri-adi surətdə 

güclənən artımı Yer kürəsi əhalisinin ümumi artımını bir neçə dəfə ötmüşdür. 

Yer kürəsi əhalisi artıq 7230 mln. nəfərdir (2012). 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 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 ərsin 

birinci çərəyində şəhər əhalisinin daha da artaraq, 2025-ci ildə 5056 milyon nəfərə 

(61,1%) çatacağı proqnozlaşdırılır. Regionlar və ölkələr üzrə şəhər əhalisinin 

dinamikası 1.1 cədvəlində göstərilmi şdir.    
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                                                                                                                              Cədvəl 1.1 

Şəhər əhalisinin regionlar və bəzi ölkələr üzr ə dinamikası 

(hesablamalar, proqnozlar) 

Ölkələr, 
şəhərlər 

Şəhər əhalisinin sayı mln. nəfərlə Bütün şəhər əhalisinin sayı %-lə 

1950 1970 1990 2000 2010 2025 1950 1970 1990 2000 2010 2025 

Bütün 
dünya 

738 1353 2277 2926 3707 5065 29,3 36,7 43,1 47,5 52,7 61,1 

İEÖ 442 677 842 904 962 1040 54,7 67,5 73,6 76,3 79,3 82,5 

İEOÖ 296 676 1453 2022 2745 4025 17,1 25,1 34,7 40,7 47,2 53,8 

Avropa 286 423 520 548 571 598 52,2 64,4 72 74,1 78,4 83,2 

Rusiya 46 81 109 113 117 119 44,7 62,5 74 77,9 81,4 85,7 

Almaniya 49 62 68 71 72 70 71,9 79,6 85,3 87,7 89,7 92 

Böyük 
Britaniya 

43 49 51 53 55 57 84,2 88,5 89,1 90 91,4 93,3 

Fransa 23 36 41 43 46 50 56,2 71 72,7 73,5 76,3 81,7 

İtaliya 26 35 38 38 39 40 54,3 64,3 66,7 67,1 69,7 76,2 

Asiya 236 503 1014 1408 1890 2718 16,8 23,4 31,8 37,7 44,3 54,8 

Çin 61 145 303 443 597 832 11 17,4 26,2 34,5 43 54,5 

Hindistan 62 110 217 292 402 630 17,13 19,8 25,5 28,6 33,8 45,2 

Yaponiya 42 74 95 99 103 103 50,3 71,2 77,2 78,4 80,6 84,9 

İndoneziya 10 21 56 86 119 167 12,4 17,1 30,6 40,3 49,7 60,7 

Pakistan 7 16 39 61 95 162 19,7 24,9 32 37,9 45,4 56,7 

İran 5 12 33 46 64 92 27 41,9 56,3 61,9 67,4 74,9 

Türkiyə 4 14 34 51 64 79 25 57,2 60,9 74,8 82,4 87 

Banqladeş 2 5 17 29 46 78 4,2 7,6 15,7 21,3 28,2 40 

Filippin 6 12 30 44 59 78 27,1 33 48,8 59 66,6 74,3 

Afrika 33 84 201 310 468 681 14,7 23 31,8 37,3 43,8 50,5 

Nigeriya 3 11 34 44 86 147 10,1 20 35,2 43,3 51,1 61,6 

Şimali 
Amerika 

106 167 209 237 266 313 63,9 73,8 75,4 77,4 80,3 84,8 

ABŞ 98 151 188 213 239 281 64,2 73,6 75,2 77,5 80,4 84,9 
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Latın 
Amerikası 

69 163 314 401 486 601 41,6 57,4 71,4 76,6 80,5 84,7 

Braziliya 19 54 111 142 179 205 36 55,8 74,6 81,2 85,4 88,9 

Meksika 12 30 61 71 96 117 42,7 5 72,6 77,7 81,6 85,8 

Avstraliya 
və Okeaniya 

8 14 19 20 25 31 61,6 70,8 70,6 70,2 71,1 74,9 

 

Mənbə: World Urbanization Prospects; The 2010 

 Cədvəldən göründüyü kimi şəhər əhalisi həm ölkənin ümumi əhalisinin 80-

90%-nə yaxınlaşan inkişaf etmiş, həm də xüsusilə sürətlə urbanizasiyalaşan inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin hesabına artır. 

 2025-ci ildə XXI əsrin iri “urbanizasiya nəhəngləri” 100 milyondan çox 

şəhər əhalisinə malik Çin (832 milyon), Hindistan (630 milyon), ABŞ (281 

milyon), Braziliya (205 milyon), İndoneziya (167 milyon), Nigeriya (147 milyon), 

Pakistan (142 milyon), Rusiya (119 milyon), Meksika (117 milyon), Yaponiya 

(113 milyon) olacaqdır. Əlbəttə, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün xeyli dərəcədə 

“yalançı urbanizasiya” səciyyəvi olacaqdır. 

Dünyada 100 min nəfərdən çox sakini olan 3 minə yaxın, onların arasında da 

500-ə qədər “milyonçu” şəhər, o cümlədən, meqaşəhər (BMT-nin qəbul etdiyi 

terminalogiyaya görə, hər birinin 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. Ən iri şəhərlərin 

miqyasları və inkişaf meylləri 1.2 cədvəlində verilmişdir. Burada 1950-2015-ci 

ill ər üçün dünyanın 30 ən iri aqlomerasiyasının göstəriciləri təhlil olunmuşdur. 

Onlar təkcə nəhəng aqlomerasiyaların mütləq böyüməsini deyil, həm də onların 

getdikcə daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə cəmləşdiyini göstərir. 
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Cədvəl 1.2 

1950-2015-ci illərdə dünyanın 30 ən iri aqlomerasiyası 

Şəhər 
aqlomerasiyası 

1950-ci il 1990-cı il 
2015-ci il 
(proqnoz) 

yer Milyon 
nəfər  

yer Milyon 
nəfər 

yer Milyon 
nəfər 

1 2 3 4 5 6 7 
Nyu-York 1 12,3 2 16,1 11 17,6 
London 2 8,7 23 7,3 - - 
Tokio 3 6,9 1 25 1 28,7 
Paris 4 5,4 14 9,3 29 9,6 
Moskva 5 5,5 17 9 - - 

Şanxay 6 5,3 5 13,5 4 23,4 

Essen(Rur) 7 5,3 27 6,4 - - 
Buenos-Ayres 8 5 10 10,6 19 12,4 

Çikaqo 9 4,9 24 6,8 - - 

Kəlkətə 10 4,4 9 10,7 12 17,6 
Osaka 11 4,1 12 10,5 24 10,6 
Los-Anceles 12 4 7 11,5 17 14,3 
Pekin 13 3,9 8 10,9 8 19,4 
Milan 14 3,3 - - - - 
Berlin 15 3,1 - - - - 
Mexiko 16 2,9 3 15,1 10 18,8 
Filadelfiya 17 2,9 - - - - 
Peterburq 18 2,9 - - - - 
Bombey 19 2,9 6 12,2 2 27,4 
Rio-De-Janeyro 20 2,8 13 9,5 21 11,6 
Detroyt 21 2,8 - - - - 
Neapol 22 2,8 - - - - 
Mançester 23 2,5 - - - - 
San-Paulu 24 2,4 4 14,8 6 20,8 
Qahirə 25 2,4 18 8,6 16 14,5 
Tyantszin 26 2,4 15 9,3 14 17 
Birminhem 27 2,3 - - - - 
Frankfurt-Mayn 28 2,3 - - - - 
Boston 29 2,2 - - - - 
Hamburq 30 2,2 - - - - 
Seul - - 11 10,6 18 13,1 
Cakarta - - 16 9,3 5 21,2 
Dehli - - 19 8,2 13 17,6 
Manila - - 20 8 15 14,7 
Kəraçi - - 21 8 7 20,6 
Laqos - - 22 7,7 3 24,4 
İstanbul - - 25 6,5 20 12,3 
Lima - - 26 6,5 20 12,3 
Tehran - - 28 6,4 27 10,2 
Banqkok - - 29 5,9 2,5 10,6 
Dəkkə - - 30 5,9 19 - 
Lahor - - - - 22 10,8 
Heydərabad - - - - 23 10,7 
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Kinşasa - - 28 9,9 

Mədrəs - - 30 9,5 

 

Mənbə: World Urbanization Prospects; The 2010  

 Beləlikl ə, 1950-ci ildə dünyanın ən iri aqlomerasiyasının 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, Mançester, Birminhem, Frankfurt, Boston, Hamburq, 

Kəraçi, İstanbul, Laqos, Lima, Tehran, Banqkok, Dəkkə ən iri aqlomerasiyaların 

sırasını tərk edir. 

Cədvəl 1.3 

1950-2015-ci illərdə dünya urbanizasiyasının strukturu (qiymət, praqnoz) 

Göstərici 
Bütün dünya İnkişaf etmiş ölkələr 

İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr 

1950 1990 2015 1950 1990 2015 1950 1990 2015 

10 mln nəfər və daha çox (artıq) 

Aqlomerasiyaların sayı 1 12 27 1 4 4 - 8 23 

Əhali mln nəfərlə 12 161 450 12 63 71 - 98 378 

Şəhər əhalisindən %-lə 1,7 7,1 10,9 2,8 7,5 7,2 - 6,9 12 

5-10 mln nəfər 

Aqlomerasiyaların sayı 7 21 44 5 6 8 2 15 36 

Əhali mln nəfərlə 42 154 282 32 44 56 10 110 226 

Şəhər əhalisindən %-lə 5,7 6,8 6,8 7,2 5,2 5,7 3,5 7,7 7,2 

1-5 mln nəfər 

Aqlomerasiyaların sayı 75 249 427 43 98 120 32 151 352 

Əhali mln nəfərlə 140 474 941 84 191 240 56 283 701 

Şəhər əhalisindən %-lə 19 20,8 22,7 19,1 22,7 24,2 19 20,4 22,2 

0,5-1 mln nəfər 
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Aqlomerasiyaların sayı 105 295 422 59 104 123 46 191 299 

Əhali mln nəfərlə 73 203 293 42 72 84 31 132 209 

Şəhər əhalisindən %-lə 9,9 8,9 7,1 9,5 8,5 8,5 10,5 9,2 6,6 

0,5 mln nəfərdən az 

Əhali mln nəfərlə 470 1284 2178 272 472 540 198 812 1,638 

Şəhər əhalisindən %-lə 63,7 56,4 52,6 61,5 56,1 54,5 67 56,6 52 

 

Mənbə: World Urbanization Prospects; The 2010 

Ehtimal olunur ki, 2015-ci ildə 30 iri aqlomerasiyadan inkişaf etmiş ölkələrdə 

ancaq 5-i (Tokio, Nyu-York, Los-Anceles, Osaka, Paris) qalacaqdır. London, 

Moskva bu qrupu tərk edəcəkdir. 25 aqlomerasiya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

yerləşəcəkdir. 

Mumbay (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 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. 

Mürəkkəb vahid olan şəhər ancaq sistemli şəkildə qurulduğu halda uğurla 

fəaliyyət göstərə bilər. Lakin şəhər, mahiyyət etibarilə, sistemli olmaya bilməz. O, 

bir-birini tamamlayan, qarşılıqlı surətdə əlaqədə və asılılıqda olan müxtəlif 

təyinatlı hissələrdən ibarətdir. Bütün şəhərlər öz aralarında – xüsusilə iqtisadi 

cəhətdən bir-biri ilə bağlıdırlar. Belə ki, hər bir şəhərin öz töhfəsini verdiyi ictimai 

əmək bölgüsündə onların fəaliyyət nəticələrinin geniş mübadiləsi nəzərdə tutulur. 

İctimai istehsal maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinə bölünür. Bəzi şəhərlər 

əmək bölgüsündə, başlıca olaraq, iqtisadi, digərləri isə inzibati-mədəni, elmi, 

tədris, yaxud səhiyyə mərkəzləri kimi i ştirak edirlər. 
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Coğrafi baxımdan şəhər əhali, iqtisadi baza, həyat təminatı sahəsi kimi 3 əsas 

yardımçı sistemin cəmidir. 

Cədvəl 1.4 

Şəhər əhalisinin regionlar və bəzi ölkələr üzrə dinamikası    

(hesablamalar, proqnozlar) 

Regionlar, ölkələr 
Şəhər əhalisinin sayı, mln nəfərlə 

1950 1970 1990 2000 2010 2025 

Bütün dünya 738 1353 2277 2926 3707 5065 

İnkişaf etmiş ölkələr 442 677 842 904 962 1040 

İnkişaf etməkdə olan ölkələr 296 676 1439 2022 2745 4025 

Avropa 286 423 520 548 571 598 

Rusiya 46 81 109 113 117 119 

Almaniya 49 62 71 72 70 71 

Böyük Britaniya 43 49 51 53 55 57 

Asiya 236 503 1014 1408 1890 2718 

Çin 61 145 303 443 597 832 

Hindistan 62 110 217 292 402 630 

Yaponiya 42 74 95 99 103 103 

İndoneziya 10 21 56 86 119 167 

Pakistan 7 16 39 61 95 162 

Afrika 33 84 201 310 468 681 

Nigeriya 3 11 34 44 86 147 

Şimali Amerika 106 167 209 337 266 313 

ABŞ 98 151 188 213 339 281 

Latın Amerikası 69 163 314 401 486 601 

Braziliya 19 54 111 142 170 205 

Meksika 12 30 61 71 96 117 

Avstraliya və Okeaniya 8 14 19 20 25 31 

 

Mənbə: World Urbanization Prospects; The 2010 
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Mövzu 7:  

Şəhərl ərin t əsnifatı və tipologiyası 

Şəhərlərin tipoloji təhlilinin əhəmiyyətini vurğulayaraq N.N. Baranski qeyd 

etdi: “...müəyyənləşdirilmə ən yaxın cinsə aid etmək və spesifik xüsusiyyəti qeyd 

etmək yolu ilə aparılır...Yalnız tipik və fərdi xüsusiyyətləri il ə birlikdə 

xarakteristika bütöv olur” (Baranski, 1980). Elmi ədəbiyyatda şəhərlərin 

funksiyası, ölçüləri, iqtsadi-coğrafi mövqeyi və s. görə tipologiyası və təsnifatına 

aid çoxsaylı təcrübələr tapmaq olar. Amerika urbanisti  J. Adams haqlı olaraq qeyd 

edirdi ki: “Son onilliklərdə, güclü kompüterdə sürətli və ucuz alətlərlə böyük 

həcmli məlumat əldə etmək imkanı şəhərlərin funksional təsnifatı üzrə işlərin 

davamlı tənqidini artırmışdır: “təsnifat nəyə lazımdır?”” (Adams, 1986). 

Bu suala çox dəqiq cavab verilməlidir: verilmiş şəhər və ya şəhərlər 

sisteminin əsas xüsusiyyətlərinin dərindən təhlili, onların inkişafının səmərəli 

strategiyasının müəyyənləşdirilməsi üçün tipologiya və təsnifatlar vacibdir. 

Beləlikl ə, bu təhlil həm nəzəri, həm də konstruktiv əhəmiyyət kəsb edir.  

Təsnifat və tipologiya arasında fərqi qeyd etmək vacibdir. Təsnifat 

deyəndə şəhər və ya şəhər sistemlərinin bir və ya bir neçə tərəfdən xarakterizə edən 

əlamətlərə görə seçilməsi başa düşülməlidir. Tipologiya — şəhər və şəhər 

sistemlərinin kompleks və sintetik xarakterisktikasını və bu əsasda onların inkişafı 

üçün əsaslı strategiyanı müəyyən etməyə imkan verən yüksək səviyyəli 

ümumiləşmədir.  

Şəhər və şəhər sistemlərinin bir neçə təsnifat və tipologiyasının 

əhəmiyyətini nəzərdən keçirək və qiymətləndirək. 

I. Əhalinin sayına görə şəhərlərin təsnifatı geniş tətbiq olunur. Bir çox 

əlamətlər — artım sürəti, demoqrafik və funksional quruluşunun bəzi əlamətləri və 

planlaşdırma xüsusiyyətləri şəhərin ölçüsündən asılıdır. Şəhərlərin tipologiyasının 

tərtibatında onların əhalisinin sayı ayrılmaz xüsusiyyət kimi götürülür. Rəsmi 

statistik mənbələrdə və şəhərsalma təcrübəsində əhalinin sayından asılı olaraq 

aşağıdakı şəhər qrupları seçilir: kiçik — 20 min nəfərədək, orta — 20-100 min, iri 

— 100-500 min, ən iri — 500 min və daha çox, milyonçu şəhərlər. Lakin digər 
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yanaşmalar da mümkündür; məsələn, keçmiş SSRİ şəhərlərinin funksional və 

struktur xüsusiyyətlərinin təhlili əsasında görülən bəzi tədqiqatlarda aşağıdaki 

şəhər qruplarının ayrılması tövsiyə edilir: kiçik — 70 min nəfərədək (o cümlədən 

25 min nəfərədək — xırda), orta — 70-250 min, böyük — 250-400 min, iri — 

400-800 min, ən iri — 800 mindən çox. Bu halda haqlı olaraq vurğulanır ki, zaman 

keçdikcə bu meyarlar dəyişir (Aqafonov və başqaları.,1985). 

II. Şəhərlərin iqtisadi-coğrafi mövqeyinə görə tipologiyası onların 

potensial imkanları əsasında iqtisadi strukturunun və gələcək inkişaf 

istiqamətlərinin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinə imkan verir. Coğrafi 

mövqedən asılı olaraq şəhərlər müxtəlif tipl ərə ayrıla bilər, məsələn:  

nəqliyyat yollarının kəsişmə qovşağında yerləşən şəhərlər — Novosibirsk, 

Krasnoyarsk, Nijni Novqorod, Yevlax, Hacıqabul, Ağıstafa; 

iri dağ-mədən rayonlarında yerləşən şəhərlər — Donetsk, Makeyevka, 

Şaxtı, Rudnı, Krivoy Roq, Daşkəsən; 

iri emaledici sənaye rayonlarında yerləşən şəhərlər — Tver, İvanovo, 

Serpuxov, Şəki, Xankəndi; 

intensiv kənd təsərrüfatı rayonlarında yerləşən şəhərlər — Krasnodar, 

Stavropol, Tselinoqrad, İmişli, Xaçmaz, Lənkəran. 

III . Təsərrüfat funksiyasına görə şəhərlərin təsnifatı və tipologiyası 

onların mühüm xüsusiyyətlərini əks etdirir və əksər hallarda sinteitk olur. 

Funksional əlamətinə görə şəhərləri beş tipə bölmək olar. 

1. Çoxfunksiyalı, siyasi-inzibati, mədəni və iqtisadi funksiyaları 

birləşdirən, inkişaf etmiş sənaye və nəqliyyata malik olar şəhərlər. Bu şəhərlərə 

şəhərsalmada əhəmiyyətli funksiya daşıyan bütün keçmiş müttəfiq respublikaların 

paytaxtları, bütün diyar və vilayət mərkəzləri və ölkənin bir çox iri şəhərləri aiddir. 

Bu tip şəhərlər mühüm rayonsalma mərkəzləridir, geniş və müxtəlif əlaqələr 

yaradır, mürəkkəb ərazi təşkilatı ilə seçilir. 

2. Rayonlararası əhəmiyyətli sənaye və nəqliyyat funksiyalarının kəskin 

üstünlüyü olan şəhərlər. Üstün funksiyaların xarakterinə görə bu tip şəhərləri 

sxematik olaraq sənaye, nəqliyyat və sənaye-nəqliyyat şəhərlərinə bölmək olar. 
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Sənaye şəhərlərinin tipləri çox müxtəlifdir. Müxtəlif sənaye sahələrini birləşdirən 

şəhərlər daha çox yayılmışdır. Onlar, əsasən, çoxsahəli sənaye quruluşuna malik 

olan, inkişaf etmiş sənaye rayonlarında yerləşir, sürətlə inkişaf edir və mürəkkəb 

ərazi quruluşu ilə seçilir. Bir çox sənaye şəhərlərinin istehsal ixtisaslaşması dardır, 

məsələn şəhər mərkəzlərinin: metallurgiya, maşınqayırma, kimya, meşə və meşə 

təsərrüfatı sənaye sahələri. İxtisaslaşdırılmış şəhər tiplərinin sayı olduqca çoxdur. 

3. Digər funksiyaların (sənaye və nəqliyyatdan başqa) üstünlüyü olan 

şəhərlər, əsasən yerli mərkəzlərin funksiyasını yerinə yetirən şəhər tipli kiçik 

məntəqələr, — aşağı rayonların və milli dairələrin inzibati və təşkilat mərkəzləri. 

4. Kurort şəhərlər xüsusi qrup təşkil edir. 

5. Beynəlxalq əhəmiyyətli elmi-eksperimental mərkəz olan şəhərlər son 

ill ər sürətlə inkişaf edir. 

IV. İctimai əməyin ərazi bölgüsündə iştirak d ərəcəsinə görə şəhərlərin 

tipologiyası. Əmək bölgüsündə şəhərlərin iştirak dərəcəsi çox fərqlidir. Bu şəhərin 

ölçüsündən və onun funksiyalarının xarakterindən asılıdır. Şəhərlərin sosial əmək 

bölgüsü sistemindəki yeri onları dəstəkləyən münasibətlərin xarakteri ilə 

əlaqədardır. Bəzi şəhərlər kiçik ərazilərə xidmət edir və yerli mərkəzlərdir, o 

biriləri iri rayon olub rayonlararası əmək bölgüsündə iştirak edir, üçüncünün 

əhəmiyyəti ölkə hüdudlarından kənara çıxır, belə ki, onlar beynəlxalq iqtisadi, 

siyasi və mədəni əlaqələrə xidmət edir. Şəhər tipləri üçün xarakterik olan əlaqələr 

həm lokal, həm də rayonlararası ola bilər. 

Ərazi  əmək  bölgüsündə  yerinə  görə şəhərlər  aşağıdakı  tiplərə  ayrılır: 1) 

yerli  əlaqələrdə (kənd  bölgələrinin  iqtisadi, inzibati  və  mədəni mərkəzləri); 2) 

bölgədaxili  əmək  bölgüsündə  (iqtisadi rayonlar); 3) bölgələrarası   əmək  

bölgüsündə; 4) beynəlxalaq  əmək  bölgüsündə  iştirak  edən  şəhərlər. 

V. Şəhərlərin perspektiv inkişafına görə tipologiyası şəhər artımının əsas 

amillərinin təhlili əsasında regional planlaşdırmada işlənib hazırlanır. Şəhərlərin 

geniş ərazidə inkişaf perspektivlərini və şəraitini kompleks şəkildə 

qiymətləndirməyə imkan verərək yeni şəhərlərin salınması məskunlaşma 

sistemlərin məqsədyönlü inkişafına və dəyişikliyin ə yol açır. 
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Bir sıra müəllifl ərin işlərində şəhərlərin kompleks tipologiyası nümunələri 

təqdim olunmuşdur (Aqafonov və başqaları.,1985; Pertsik, 1980).  

VI. Şəhərlərin mənşəyinə görə tipologiyası. İqtisadi funksiyaların genezisi 

— onların inkişafı və keyfiyyət dəyişikliyinin obyektiv qanunauyğunluqları müasir 

şəhər tipinə təsir edir. 

Şəhərin genetik tipi — sintetik anlayışdır. O, inkişaf prosesində keyfiyyətlə 

müəyyən edilmiş şəhər tipinin formalaşması ilə əlaqədar əlamətlərin məcmusunu 

özündə birləşdirir. Genetik əlamətlərin seçimi təsnifat üçün tapşırığa tabedir. 

Şəhərlərin iqtisadi inkişaf yollarının müəyyən edilməsi üçün onların təsərrüfat 

funksiyalarının və keyfiyyət dəyişikliyinin genezisini bilmək vacibdir. 

Planlaşdırma problemlərini həll etmək üçün şəhər tiplərini, onların planlaşdırma 

quruluşunun təkamülündən və məskunlaşma formasından asılı olaraq ayırmaq 

lazımdır. 

 Şəhərlərin iqtisadi inkişaf yolları müəyyənləşdirilərkən, hər şeydən əvvəl, 

təsərrüfat funksiyalarının genezisinə baxılmalıdır. Hər bir ictimai-iqtisadi 

formasiyanın səciyyəvi genezislərə malik özünəməxsus sosial-iqtisadi şəhər tipləri 

vardır. 

Məsələn, feodalizm dövrünün şəhərləri ölkəsindən və bölgəsindən asılı 

olmayaraq, eyni funksiyaları yerinə yetirmişlər. Onlar feodal hakimliklərin 

inzibati-siyasi mərkəzləri, sənətkar və tacirlərin məskunlaşdığı yer, daxili 

müharibələr zamanı əhalinin qorunması üçün möhkəmləndirilmiş məntəqələr 

idilər. Feodal şəhərlərinin planlaşdırılması datəyinatlarına müvafiq təşəkkül tapırdı. 

Feodal şəhərinin mərkəzi feodalın, onun xidmətçilərinin və qonşunun yaşadığı qala 

idi. Rusiya şəhərlərində bu, “kreml”, “şəhərcik”, ərəb ölkələrində “şəhristan”, 

Avropa ölkələrində “içqala”, “qəsr” adlanırdı. Qala divarlarının yaxınlığında 

sənətkar-ticarət məskənləri yerləşirdi. Bu məskənlər rus şəhərlərində “posad”lar, 

“sloboda”lar (şəhərətrafı qəsəbələr), ərəb şəhərlərində “rabad” adlanırdı. Kapitalist 

ölkələrində burjuaziyanın abad məhəllələri yaşayış üçün ən əlverişli şəraitə malik 

bölgələrdə yerləşir. Fəhlə məhəllələri isə, əksinə, abadlıq səviyyəsinin aşağı 

olması, tikililərin sıx və nizamsızlığı, havasının kəsifliyi, natəmizliyi il ə seçilir.  
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Şəhərlərin genezisinə görə daha bir təsnifatı mümkündür. Belə ki, iqtisadi-

coğrafi baximdan köhnə, kompakt şəkildə tikilmi ş Avropa tipli şəhərlərlə ekstensiv 

qaydada, əsasən, kotteclər şəklində inşa olunmuş “birmərtəbəli Amerika” tipli gənc 

şəhərlər arasında fərqlər kifayət qədər gözə çarpır. Sonuncuların, adətən, işgüzar 

hissəsi kontorların, bankların, otellərin və.s. yerləşdiyi hündür binaların yığımı ilə 

seçilir. Bəzən bu işgüzar mərkəz xırda qulluqçuların, yaxınlıqdakı mağazaların 

saticilarının, ruzisini işgüzar və ticarət mərkəzində qazanan digər kateqoriyalardan 

olan əhalinin yaşadığı çoxmərtəbəli evlərlə əhatə olunur. Şəhər ərazisinin əsas  

çəpərlənmiş qazon lu, qarajli malikanə sahələri il ə tutulmuşdur. Şəhərin bütün 

sahəsinin xeyli hissəsini avtomobil yoları tutur: sanki, məsafəni qısaltmalı olan 

avtomobil nəqliyyatının özü onları uzadır, başdan-başa kotteclər tutan məhəllələrin 

sahəsini nəzərə çarpdıraraq, torpağın qiymətinin yüksək olduğu şəraitdə böyük 

sahələrin avtomobil yolları üçün ayrılmasının zəruriliyini diqqətə çatdırır.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələrə gəldikdə isə, burada da maddi formalar bir-

birindən xeyli fərqlənən bir neşə əsas tip əmələ gətirmişlər. Hindistanda, Çində, 

Pakistanda və Xarici Asiyanın digər ölkələrində bəzən çoxmilyonlu şəhərlil ərin 

yaşadığı son dərəcə sıx, adətən, azmərtəbəli şəhərlər yaranmışdır. Əlverişli iqlim 

şəraiti asan başa gələn evlər tikməyə imkan verir. Burada abadlıq səviyyəsi daha 

yüksək deyil. Tikilil ərin sıxlığı yaşıllaşdırmanı, demək olar ki, istisna edir, şəhər 

nəqliyyatının azlığı nisbətən dar küçələrlə keçinməyə imkan verir. “Qara 

Afrika”nın bir çox şəhərlərinin tipi isə başqadır. Onlar, sanki şəhər hüdudlarına 

köçürülmüş əsı kəndləri xatırladan məhəllələrdən ibarətdir: eyni kənd komaları, 

əslində, eyni həyat tərzi. Şəhərin bu əsas hissəsinin müqabilində, adətən, abad 

“Avropa” məhəllələri təzad təşkil edir. “Ərəb dünyası”nın Əlcəzair, Kasablanka, 

Qahirə, Dəməşq, Bağdad kimi şəhərləri üçün son dərəcə sıx, Şərq üslubunda inşa 

olunmuş özək, “Avropa” məhəllələri, ətraf zonaların xarabalıqları və birtəhər 

quraşdırılmış daxmalar səciyyəvidir. Bu cür xarabalıqlar müxtəlif adlarla                

(Braziliyada “favella”, Peru və Kolumbiyada “baryada”) Latın Amerikası 

şəhərlərinin də ayrılmaz hissəsidir. Bu şəhərlərin köhnə özəyini müstəmləkə 

memarlığı üslubunda inşa edilmiş daha abad məhəllələr təşkil edir. Həm də, böyük 
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şəhərlərdə tropik iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla modifikasiyalaşdırılmış 

göydələnləri olan işgüzar mərkəz tez-tez bu özəyə bitişir.  

Avropanın şəhərləri kökləri orta əsrlərin dərinlikl ərinə gedib çıxan, bəzən isə 

Roma imperiyasının izləri görünən uzun tarix boyu təşəkkül tapmış sıx şəbəkə 

əmələ gətirir. Bu, xüsusilə İtaliyaya və Fransanın cənubuna aiddir. Şəhər şəbəkələri 

“klassik” yaranmışdır. Şəhərlərin bir tərəfdən, əkinçilik, digər tərəfdən isə 

sənətkarlıq və ticarət arasında ilkin ictimai əmək bölgüsü nəticəsində kənd 

yerlərində yaranmışdır.  

Bəzi qədim şəhərlərin “aşağıda” yaşayan sənətkarları qorumaq üçün 

qəsrlərin ucaldığı dağ ətəyində salınması tipikdir. Məsələn, böyük çayın 

vadisindərahat ticarət yolu ilə qəsrin əlverişli hərbi-strateji mövqeyinin uzlaşması 

Avstriyanın, Almaniyanın cənub bölgələrinin, Orta Fransanın bir çox şəhərləri 

üçün səciyyəvidir.  

Ərazi təşkilində Avropa (Kiyev, Nijni Novqorod, Pskov), yaxud Amerika 

(son 50-60 il ərzində meydana gəlmiş şəhərlər) tipli şəhərlərlə MDB ölkələri 

şəhərləri arasında ümumi cəhətlər çoxdur. Orta Asiyanın Və Cənubi Qafqazın bir 

çox şəhərləri Asiya şəhərləri il ə ümumi əlamətərə malikdir.  

Şəhər aqlomerasiyaları bir sıra ümumi cəhətlərlə yanaşı, bir çox səbəblərlə- 

təbii-iqlim şəraitindəki, təşəkkül tarixindəki, iqtisadi-coğafi mövqelərindəki, 

müasir sənaye və sosila-mədəni potensial və s. fərqlərlə bağlı fərdi xüsusiyyətlərə 

də malikdir. Təşəkkül tapmış hər bir aqlomerasiyanın xüsusiyyətləri onun ölkə 

aqlomerasiyaları sırasında yerini, xalq təsərrüfatı strukturunda, məşkunlaşmanın 

dayq karkasında rolunu, digər regionlarla istehsal və sosial mədəni əlaqələrini və s. 

müəyyənləşdirir. Şəhər aqlomerasiyasının xarici zonalarının tipoloji xüsusiyyətləri 

də xeyli dərəcədə bununla bağlıdır.  

Deyilənləri Bakı aqlomerasiyasının timsalında şərh edək. Bakı 

aqlomerasiyası təkcə əhalinin sayına və tutduğu əraziyə görə deyil, həm də ərazi və 

funksional strukturlar baxımından ən iri və mürəkkəb aqlomerasiyalardan biridir. 

Bakı aqlomerasiyası mürəkkəblik əmsalına görə MDB ölkələri 

aqlomerasiyaları arasında mühüm yer tutaraq, ancaq Moskva, Donetsk, Xarkov, 
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Sank-Peterburq, Kiyev aqlomerasiyalarından geir qalır və “ güclü inkişaf etmiş” 

aqlomerasiyalar kateqoriyasına daxildir. Bakı aqlomerasiyası inkişaf səviyyəsinə 

və təsnifat görə də mühüm yer tutur. Lakin bu təsnifatda aqlomerasiyaların sırası 

bir qədər fərqlidir: Moskva, Sank-Peterburq, Donetsk, Xarkov, Yekaterinburq, 

aqlomerasiyaları inkişaf səviyyəsinə görə Bakı aqlomerasiyasından yüksəkdir.  

Bakı aqlomerasiyası ölkənin təsərrüfat strukturunda mühüm rol oynayır: 

onun əsas funksiyaları neftçıxarma və maşınqayırmadır. Bundan əlavə, 

aqlomerasiya indiyədək kifayət qədər inkişaf etməmiş rekreasiya ehtiyatlarına 

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 ın digər 

aqlomerasiyalar arasında yerini və xüsusiyyətlərini səciyyələndirmək üçün ancaq 

əsas funksiyalar xatırlanmışdır.  

Bakı aqlomerasiyasının təşəkkülü, əsasən, neftli rayonun inkişafı əsasında 

baş versə də, aqlomerasiyanın inkişaf səviyyəsi, bütövlükdə, xeyli dərəcədə şəhər-

mərkəzdə funksiyaların təkamülü ilə müəyyən edilir. Bir daha qeyd edək ki, bu, 

ümumi qaydadır: əksər hallarda , aqlomerasiyaların inkişafı regionun aparıcı 

funksiyalarının inkişaf mərkəzi olan mərkəz şəhərin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 

Bununla əlaqədar, hər bir aqlomerasiyanın ölkənin digər aqlomerasiyaları arasında 

yeri də onun mərkəzi şəhərinin inkişaf səviyyəsindən asılıdır.  

Q.M. Lappo aqlomerasiyanın üç təşəkkül tipini nəzərdən keçirir: şəhərdən 

formalaşma, rayondan inkişaf və qarışıq inkişaf tipləri. Qarışıq tipdə iki 

yarımsistem qarşılıqlı sürətdə inkişaf edirlər, “ həm də ele sıx qaynayıb-qarışırlar 

ki, onları vahidin hissələri hesab etmək lazımdır”. Qarışıq aqlomerasiya tipinin iki 

yarımtipi ayırd edilir: iri şəhər və yerli əhəmiyyətli olmayan kurort bölgəsi 

(məsələn, Riqa, Riqa dəniz sahili) əsasında inkişaf edən; iri şəhər və hasilat bölgəsi 

(məsələn, Çelyabinsk və ona bitişik daş kömür hövzəsi) əsasında inkişaf edən 

yarımtiplər. 

İlk baxışda Bakı aqlomerasiyasının təsnifat üzrə inkişafı qarışıq tipin2-ci 

yarımtipinə aiddir. Lakin Bakı və bu yarımtip üçün səciyyəvi olan Çelyabinsk 
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aqlomerasiyalarının inkişafı arasında əhəmiyyətli f ərq var: əvvəldən sənaye 

neftçıxarması bölgəsi olan Abşeron neft rayonu və Bakı şəhəri iki müxtəlif 

yarımsistem 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.  

Görünür, şəhər aqlomerasiyaları inkişafının genetik cəhətdən vəhdət təşkil 

edən iri şəhər və hasilat sənayesi rayonu əsasında inkişaf edən 3-cu tipindən 

(yaxud qarışıq tipin yarımtipindən) də danışmaq mümkündür. Bakı aqlomerasiyası 

bu tipin səciyyəvi təmsilçisi olacaqdır.  

Bu deyilənlər aqlomerasiyanın inkişafının mərkəz-şəhərin inkişaf 

səviyyəsindən asılı olması barədə əvvəlki fikri t əkzib etmir.  Əksinə, şəhərlərin 

inkişafı prosesində onların qeyri-sənaye funksiyalarının daha da mühümləşdiyi 

müasir urbanizasiya mərhələsində bu asılılıq get-gedə artır. Sosial inkişafın 

səviyyəsi yüksəldikcə onun geniş sosial-mədəni mühitdən, yüksək mədəni 

nailiyyətləri mənimsəyən mərkəzlərin fəaliyyətindən, yəni bilavasitə istehsal 

prosesindən kənar şəraitdən asılılığı da artır. Urbanizasiya problemlərini tədqiq 

edən bir çox mütəxəssislər şəhərlərin sosial-mədəni funksiyalarının əhəmiyyətinin 

artacağını, yüksək xidmət səviyyəsinin, şəhər mədəniyyətinin inkişafını 

vurğulamışlar. Bu mənada, sosial-mədəni potensialı daim artan Bakının əhəmiyyəti 

və rolu daha da yüksəlir. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, şəhər aqlomerasiyası funksiyaların sistemin 

məskunlaşmış yerləri arasında bölünməsinə əsaslanan vəhdət təşkil edir. Adətən, 

aqlomerasiyanın özəyində idarəetmə, mədəniyyət, elm, sənaye, və digər 

funksiyalar, ətraf da isə, əsasən, kənd təsərrüfatı və rekreasiya (daha az dərəcədə 

sənaye) funksiyalrı cəmlənmişdir. Bakı aqlomerasiyası bu cəhətdən də özünə 

məxsusluğu ilə seçilir.  
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 Yuxarıda sadalanan şəhərlər ən çox yayılmış şəhər tipləridir. Bununla 

yanaşı həmçinin genetik cəhətdən də ayrı – ayrı tiplərə ayrılır. 

1. Öz profilini çox dəyişmiş qədim şəhərlər 

2.  Öz profilini az dəyişmiş qədim şəhərlər 

3. Kapitalizmdə yaşamış  və sonradan öz funksiyasını genişləndirmiş şəhərlər. 

4. Əlverişli iqtisadi – coğrafi mövqeyinə görə kənddən törənmiş yeni şəhərlər. 

Azərbaycan şəhərlərinin funksional təsnifatı ilə yanaşı onları aşağıdakı 

genetik tiplərə də ayırmaq olar: 

      A) Öz profilini  xeyli dəyişdirmiş qədim şəhərlər. 

      B) Öz profilini az dəyişdirmiş qədim şəhərlər. 

      C) Kapitalizm dövründə yaranmış və sonralar öz funksiyasını genişləndirmiş 

şəhərlər. 

      D) Əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyinə görə kəndlərdən törənmiş yeni 

şəhərlər. 
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Mövzu: 6 

Şəhərl ərin funksiyası 

      Müasir şəhərlər çox mürəkkəb funksional struktura malikdirlər.  Şəhərlərin 

daşıdığı funksiyaların müəyyən edilməsinin böyük elmi və təcrübi əhəmiyyəti 

vardır.  Belə ki, məhz funksiyalar ictimai əmək bölgüsündə şəhərin tutduğu yeri, 

yəni onun istehsal strukturunu düzgün təyin etməyə imkan verir. Şəhərlərin 

böyüklüyü təsərrüfat üçün əlverişlilik, şəhər təsərrüfatının yerləşdirilməsi və 

inkişafı, əlverişli məskunlaşma və digər tələblər baxımından necə olmalıdır? 

Məlumdur ki, şəhər bütövlükdə məskunlaşma mərkəzi, əmək ehtiyatlarının 

təmərküzləşdiyi yer, sənayenin yerləşdiyi məkan, nəqliyyat qovşağı, inzibati, 

təşkilat-təsərrüfat, ticarət-bölüşdürmə, ətraf ərazilərin mədəni-məişət mərkəzidir. 

Bu saydıqlarımız şəhərin yalnız mühüm xassələridir. 

      Şəhərin optimal ölçüsünün necə olması sualının ən düzgün cavabı isə bilavasitə 

şəhər yaşayış məntəqələrinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsnifatı ilə əlaqədardır. 

Bu təsnifatın əsasını şəhərə sosial və iqtisadi cəhətdən baxmaqla iki əsas əlamət: 

şəhərin böyüklüyü və təsərrüfat funksiyası təşkil etməlidir. 

      Şəhərlərin əhalisinin sayına görə böyüklüyü ilk baxışda sadə görünür, 

həqiqətdə isə şəhərin ölçüləri il ə onun daşıdığı funksiyalar arasında birbaşa asılılıq 

vardır. Şəhərin fuknsiyası nə qədər mürəkkəb olarsa, onun əhalisinin sayı daha çox 

olur və əksinə. Böyük şəhərlər öz təsir dairələrinə müvafiq olaraq bir sıra əlavə 

funksiyalara da malik olurlar. Kiçik şəhərlər isə adətən az funksiyalar sahibidirlər. 

Əhalinin sayına görə qəbul edilmiş vahid təsnifat yoxdur. Hər bir elm sahəsi öz 

məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq çıxış edir. İqtisadi coğrafiya elmində 

şəhərləri böyüklüyünə görə 5 qrupa ayrılırlar: 

1) Kiçik şəhərlər - əhalisinin sayı 50 min nəfərə qədər; 

2) Orta şəhərlər - əhalisinin sayı 50 min nəfərdən 100 min nəfərə qədər; 

3) Böyük şəhərlər - əhalisinin sayı 100 min nəfərdən 250 min nəfərədək; 

4) İri şəhərlər - əhalisinin sayı 250 min nəfərdən 500 min nəfərədək; 

5) Ən iri şəhərlər - əhalisinin sayı 500 min nəfərdən 1 mln nəfərədək; 
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6) Milyonçu şəhərlər - əhalisinin sayı 1 mln nəfərdən artıq.  

 Şəhərlərin həcminə görə təsnifat qruplaşdırılması müəyən məskən tipləri 

kimi kiçik, orta, böyük və milyonçu şəhərlərin tipologiyası ilə müəyyən qədər üst-

üstə düşür. Məsələn, belə bir cəhət çoxdan diqqəti cəlb edirdi ki, 100 min nəfərlik 

həddə çatdıqdan sonra funksional strukturda sənayenin payı nəzərəçarpacaq 

dərəcədə azalır. Milyon nəfər əhalisi olan şəhərdə metopolitenə ehtiyac yaranır.  

Bu gün Azərbaycanda 78 şəhər mövcuddur və qeyd etmək lazımdır ki, bu 

kateqoriyadan olan şəhərlərin çoxusunun əhalisi 20000-ə qədərdir.  Azərbaycan 

kiçik şəhərlərin sayca üstün olduğu ölkələrdəndir. 

Respublikada əhalisi 50 min nəfərdən 100 min nəfər arasında olan 5 orta şəhər 

Mingəçevir (97 min nəfər), Naxçıvan (83.337 min nəfər), Şirvan (78.1 min nəfər) 

Şəki (65.6 min nəfər), Xankəndi (56.1 min nəfər) mövcuddur. Hələlik bu təsnifat 

daxilində böyük şəhərimiz yoxdur, lakin ən qısa müddətdə Mingəçevir belə 

şəhərlər sırasına daxil olacaqdır. Azərbaycan Respublikasında Gəncə (323,2 min 

nəfər) və Sumqayıt (320 min nəfər) şəhərlərindən ibarət iki iri şəhər vardır. 

Ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhəri (2212.2 min nəfər) isə 60-cı illərin əvvələrindən 

düyanın milyonçu şəhərləri sırasına daxil olmuşdur. 

      Şəhərlərin ən sintetik təsnifatı onların daşıdıqları müxtəlif t əsərrüfat 

funksiyalarının məcmuunu ifadə edən funksional tipl ərə ayrılmasıdır. Məhz 

funksional əlamətlərə görə şəhərlərin qruplaşdırılması onların cəmiyyətdəki yerini 

və rolunu dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verir. Şəhərlərin funksional tiplərini 

əməyin strukturuna əsasən, yəni əhalinin təsərrüfat sahələrində məşğulluq 

dərəcəsinə görə müəyyən edilir. Funksional əlamətlərinə görə Azərbaycanda 

aşağıdakı tip şəhərləri ayırmaq olar: 

      1) Ən inkişaf etmiş polifunksional şəhərlər 

      2) Sənaye şəhərləri 

      3) Qarışıq tipli şəhərlər  

      4) İnzibati şəhərlər 

      5) Kurort şəhərləri 

      6) Bu yarımtipdən ibarət olan qəsəbələr  
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 Azərbaycan şəhərlərinin funksional əlamətlərinə görə ilk təsnifat 60-cı illərin 

əvvəllərində akademik A.A.Nadirov tərəfindən aparılmışdır. Öz dövrü üçün bu təsnifat 

çox ətraflı olub respublika şəhərlərinin iqtisadi simasını düzgün əks etdirirdi. Lakin, o 

dövrdən sonrakı 50 illik müddət ərzində şəhərlərin iqtisadi həyatında əsaslı dəyişiklikl ər 

baş vermişdir ki, bu da təsnifat məsələsinə yenidən baxmaq zərurəti yaratmışdır. Bu 

baxımdan təklif edilən təsnifat A.A.Nadirovun təsnifatından bir qədər fərqlənir. 

Şəhərlərin  yerinə   yetirdikləri  ən  geniş  yayılmış funksiyaları  tipoloji  xarakterinə  

görə iqtisadi  və  qeyri-iqtisadi tipologiyalara bölünür. 

Birinci tip  şəhərlərə  əhalinin  sənaye istehsalı  və  dövriyyəsi  sayəsində 

fəaliyyətinin  bütün cəhətləri daxildir. İstehsal  fəaliyyətinin bu  növləri   müəyyən 

dərəcədə, kənd yaşayış məskənlərinə  də  xasdır. İqtisadi  funksiyalar  başlıca  olaraq  3 

qrupa ayrılır: çoxsahəli  struktura malik  sənaye; ixtisaslaşdırılmış  sənaye mərkəzləri; iri  

çay  və dəniz  limanlarında, dəmiryol qovşaqlarında  və  müxtəlif  növlü  nəqliyyat 

qovşaqlarında  nəqliyyat  qrupları; sənaye- nəqliyyat  şəhərləri. Hər bir  şəhərin  qonşu  

regionlarla əlaqələrinə  xidmət  göstərən  nəqliyyatın  iqtisadi  əhəmiyyəti  çox  

böyükdür. 

İkinci tip  şəhərlər, yəni  qeyri-iqtisadi  funksiyalara  mədəni, elmi, inzibati-siyasi 

və təşkilatı  fəaliyyətlər  aiddir. 

Şəhərlərin  funksional tipologiyası şəhəryaratma  və  şəhərəxidmət  əhəmiyyətinə 

malikdir. Bu  funksiyalardan   yalnız  birini  götürmək, praktik  olaraq düzgün deyil. 

Çünki, eyni  funksiyalar   həm  şəhəryaratma, həm  də  şəhərə  xidmət funksiyaları  ola 

bilər. Şəhər əhalisinin şəhərdənkənar  iqtisadi, mədəni, məişət, inzibati  əlaqələrə  xidmət  

göstərilməsinə  yönəldilmiş  fəaliyyəti  şəhəryaratma  funksiyalarına  aiddir. Şəhər  

əhalisinin  özünün  ehtiyaclarına, o cümlədən  nəqliyyat  və  sənaye  ehtiyaclarına   

xidmət  isə  şəhərəxidmət   funksiyalarıdır. Adətən ölkələrin  paytaxtları,  region 

mərkəzləri, iri  sənaye mərkəzləri  və  nəqliyyat  qovşaqları  yerləşən şəhərlər  güclü  

inkişaf  etmiş  şəhəryaratma  funksiyalı  şəhərlər  qrupuna  aid edilir. 

Funksional  tipologiya  statistik  məlumatlara  əsaslandıqda  o, iqtisadi –statistik  

tipologiya  olur. Ona  şəhərin  iqtisadi-coğrafi  mövqeyi, onun  ərazi  əlaqələri  sahəsi  

kimi  meyarlar daxil  edildikdə  isə o, coğrafi  tipologiyaya  çevrilir. Funksiyaların  ərazi  
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tərkibi  şəhərin  bu   və  ya digər  bölgələrlə və  mərkəzlərlə  əsas əlaqələrinin  

mənzərəsi, onun  bölgədaxili, bölgələrarası  sistemə, iri  mərkəzlər  üçün  isə  dünya  

təsərüffat  əlaqələrinə  daxil  olmasıdır. 

Ümumiyyətlə, bütün    müxtəlif  funksiyaların  əlaqələnməsinə   və  üstünlük  təşkil  

etməsinə  görə   şəhərləri  aşağıdakı  tiplərə  ayırmaq  olar: 

1) İnzibati-siyasi, mədəni və iqtisadi  funksiyaları icra  edən ən inkişaf  etmiş  

polifunksiyalı  şəhərlər; 

2) İqtisadi  funksiya (sənaye,nəqliyyat)  üstünlük təşkil  edən şəhərlər. Belə  tipli  

şəhərlər 3  qruba   ayrılır: 

-çoxsahəli  strukturu  olan  sənaye  şəhərləri (dağ-mədən, maşınqayırma, neft-kimya  

və  s.);  

-nəqliyyat   funksiyasını həyata  keçirən şəhərlər (iri  çay, dəniz  limanları, dəmiryol  

qovşaqları);  

-sənaye-nəqliyyat  funksiyalı  şəhərlər. 

3) Təşkilat-təsərüfat, ticarət-paylaşdırma, inzibati-mədəni, ətraf ərazilər üçün  

nəqliyyat-xidmət  funksiyalı (yerli  təşkiledici mərkəzlər) - qarışıq tipli  şəhərlər; 

4) Elmi təcrübə (elmi  təcrübə  mərkəzləri)  funksiyalı  şəhərlər; 

5) İnzibati  şəhərlər; 

6) Kurort  şəhərləri; 

7) Bu  yarımtiplərdən olan  qəsəbələr və  s.  

            Polifunksional şəhərlərin (Bakı, Naxçıvan və son illərə qədər Xankəndi) 

inkişafı öz sənaye, sənaye-nəqliyyat, siyasi-inzibati, təşkilat-təsərrüfat, elmi və 

mədəni-maarif, ticarət funksiyalarının miqyasına görə digər şəhərlərdən kəskin 

fərqlənirlər. Təbii ki, bu funksiyalar ölkənin paytaxtı Bakı şəhərində daha çox 

inkişaf etmişdir. Azərbaycanın bütün siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına rəhbərlik 

edən Bakı respublikanın şəhərlər sistemində xüsusi yer tutur.                                                                

 Buna oxşar funksiyaları muxtar respublika paytaxtı Naxçıvan daşıyır. 

İnzibati  funksiyası olsaydı Gəncə şəhərini də bütün parametrlərinə görə 

polifunksional şəhərlər sırasına aid  etmək olardı. Sənaye yuxarıda göstərilən bütün 

şəhərlər üçün aparıcı funksiyadır. Çoxsahəli emaledici sənaye sahələri  içərisində 
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maşınqayırma (o cümlədən elektrotexnika), yüngül və yeyinti sənayesi əsas yer 

tutur. Bakı şəhəri mühüm nəqliyyat qovşağı olduğuna görə onun nəqliyyat 

funksiyasının əhəmiyyəti də böyükdür. 

      Polifunksional şəhərlər mühüm istehsal mərkəzləri olmaqla yanaşı həm də əsas 

istehlak mərkəzləridirlər. Bu şəhərlərdə iri kommersiya strukturları,banklar və s. 

yerləşir. Bu şəhərlər həmçinin inkişaf etmiş sosial infrastrukturlarına görə də 

fərqlənirlər. 

      Polifunksional şəhərlər mühüm elm və mədəniyyət mərkəzləridirlər. Bu 

şəhərlərdə (xüsusilə Bakıda) çoxlu ali və orta ixtisas məktəbləri, teatr və 

muzeylər,mərkəzləşdirilmiş səhiyyə müəssisələri və digər xidmət sahələri 

obyektləri toplanmışdır. 

Sənaye  tipli  şəhərl ər. Göstərilən  funksiyalar içərisində   həlledici  rola  malik  

olanı  sənaye  tipli  şəhərlərdir. Bu  tip  şəhərlərin  öyrənilməsində  əsas  fikir   sənayenin  

şəhəryaratma   rolunun  aydınlaşdırılmasıdır. Sənaye sahələri ümumiyyətlə  2  qrupa  

ayrılır: 

Şəhəryaradan  və  şəhərə  xidmət  göstərən  sahələr. 

Şəhərdə  həmin   sahələrin  inkişaf  həcminə  və   sturuktur  xüsusiyyətlərinə, 

ixtisaslaşmasına  və s.  məsələlərinə  ciddi  fikir  verilməlidir. Məsələn:Bakı  şəhərindəki  

neft  emalı,neft-kimya,neft maşınqayırma  kimi   sənaye   sahələri  ölkənin  bütün  

bölgədəki  şəhərlərə  xidmət  elədiyi  halda, elektrik  enerjisi  istehsalı,un  dəyirmanları  

və  s. təkcə Bakı  əhlisi və  istehsalına  xidmət  edir.Şəhər  yaradan  sənaye  sahələrinin  

inkişaf  səviyyəsini,strukturunda  çatışmayan  cəhətləri,yenidən  qurulmasını,şəhərin  

digər  müəssisələri  ilə  olan texnoloji,kooperasiya  əlaqələrini ,təchizatını  və s.  təhlil  

etmək  lazımdır.Bunun   üçün  geniş  sürətdə,statistika,müşahidə  məlumatları  və  lazımi 

mənbələr cəlb  edilməlidir. 

Məlumdur  ki, hər  bir  şəhərdə  yerli təlabatı  ödəyən  sənaye  sahələri  inkişaf  

etdirilir. Onun  tərkibində   maşınqayırma, metallurgiya, neft-kimya, çörək, süd  

məhsulları  zavodları, qənnadı  fabrikləri, trikotaj, tikiş fabrikləri, müxtəlif tikinti  

müəssisələri  və  s. daxildir. Bu  sənaye  müəssisələri  hər bir şəhər  üçün  xarekterik 
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olduğundan onların  təsviri  ümumi şəkildə də  verilə bilər və  xüsusiyyətlərindən  asılı  

olaraq   ayrıca  geniş  də  şərh  edilə bilər. 

Şəhərə  xidmət edən müəssisələrin  əhalinin  təlabatını  kəmiyyət  və  keyfiyyətcə 

nə dərəcədə ödəmələrini  aydınlaşdırmaq  lazımdır. Əgər  şəhərin  xidmət  

müəssisələrində  hər  adambaşına  nə qədər  təlabat ehtiyacları istehsal  edildiyi  

müəyyən edilərsə,onda  həmin  göstəriciləri  ölkə  üzrə  adambaşına  düşən göstəricilərlə  

müqayisə  edərək  şəhərdə  xidmət  sahələrinin  nə  dərəcədə  inkişaf  etdiyini  söyləmək  

olar.Çatışmazlıq  halları müşahidə edildikdə  isə şəhərdə  həmin   sahədən olan   yeni 

müəssisələrin  tikilməsi ,mövcud olanların  genişləndirilməsi  haqqında  əsaslı  tədbirlər  

hazırlamaq  lazımdır. 

Sənaye şəhərləri qrupu öz tərkibi etibarilə müxtəlif inki şaf səviyyəli şəhərlərdən 

ibarətdirlər.  Bu şəhərlərdə əsasən emaledici sənaye sahələri (Şirvan və Siyəzən 

şəhərlərində həmçinin neftçıxarma) inkişaf etmişdir. Çoxsahəli sənaye strukturu və iri 

sənaye müəssisələrinə görə Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir və Şəki şəhərləri xüsusilə 

fərqlənirlər. Öz sənaye məhsulunun həcminə görə Sumqayıt və Gəncə şəhərləri Bakıdan 

sonra Azərbaycanda 2-ci və 3-cü yer tuturlar. Bu qrupdan olan şəhərlər içərisində yalnız 

Sumqayıtda ağır sənaye (xüsusən kimya) sahələri üstünlük təşkil edir, qalan şəhərlərdə 

isə yüngül və yeyinti sənayesi sahələrinin də xüsusi çəkisi çox böyükdür. 

Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və Şirvan şəhərlərində respublikanın ən iri elektrik 

stansiyaları da yerləşir. Sənaye şəhərləri respublikanın digər qruplarından olan şəhərləri 

ilə sıx istehsal-iqtisadi, mədəni, ticarət-təchizat əlaqələrinə malikdirlər. Bakı ilə 

Sumqayıt şəhərləri arasında xüsusilə sıx istehsal əlaqələri yaranmışdır. Bu qrupdan olan 

şəhərlərin çox əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyi vardır. Təbii amillər də inkişaf üçün 

əlverişlidir və onların genişlənməsinə mane olmur. Yalnız Sumqayıt şəhəri nisbətən 

sudan korluq çəkir, Şəki şəhəri isə bəzən sel hadisələrinə məruz qalır. 

Funksional strukturunun qarmaqarışıqlığına görə qarışıq tipli şəhərl ər  demək olar 

ki, heç nə ilə fərqlənmirlər. Onlar sənaye-nəqliyyat, ticarət, mədəni-məişət və kənd 

təsərrüfatından ibarət məhdud miqyaslı funksiyalar daşıyırlar. Bu şəhərlərdə əsasən kənd 

təsərrüfatı xammalını emal edən yeyinti sənayesi müəssələri fəaliyyət göstərir. Qarışıq 
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tipli şəhərlər əlverişli nəqliyyat-coğrafi mövqeyə malik olmaqla potensial inkişaf 

imkanlarına malikdirlər. 

 Elmi təcrübə (elmi  təcrübə  mərk əzləri)  funksiyalı  şəhərl əri.  Bu  tip 

şəhərlərdə  elmi və elmi-istehsalat zonası ərazisində elm və elmi xidmət müəssisələri, 

təcrübə-istehsalat və onlarla əlaqəli olan orta təhsil müəssisələri, xidmət obyektləri, 

həmçinin mühəndis və nəqliyyat təminatı kommunikasiya və qurğuları 

yerləşdirilir.Əlbəttə  ki,elmi və elmi-istehsalat zonasının tərkibi, elmi-təcrübi istehsalat 

obyektlərinin yerləşdirilməsi şərtləri, ətraf mühitə təsir faktoru nəzərə alınmaqla 

müəyyənləşdirməlidir. Bu göstəricilərin aşağı həddi iri və çox iri şəhərlər üçün və 

yenidənqurma şəraitində qəbul edilməlidir.Dünyanın  bir  sıra inkişaf etmiş  

regionlarında  belə   şəhərlər  üstünlük  təşkil   edir.Bu tip  şəhərlərə  misal  olaraq 

Şanxay,Pekin  şəhərlərini  göstərmək  olar.Burada  texnoparkların  salınması  şəhərin  

funksiyasını  daha da  artırmışdır. Şanxay şəhərində texnoparkı iki şəhər məhəlləsi 

formasında hazırlamışlar və nəticədə artıq real gəlir əldə etmişlər. 1988-ci ilin mayında 

Çin Dövlət Şurasının qərarı ilə Çində ilk texnopark - yeni texnologiyaların inkişafı üzrə 

Xaydan rayonunda Pekin eksperimental zonası təsis edilmişdir. Ümumi sahəsi 100 

kv.km.-dən artıq olan zonanın ərazisində 50-yə yaxın ali məktəb müəssisəsi, o cümlədən 

Pekin Dövlət Universiteti və Sinxua universiteti, 130 elmi-tədqiqat institutu və 

laboratoriyaları yerləşir. Bunlarda 100 mindən artıq mütəxəssis çalışır. Eksperimental 

zonada 500-ə qədəri xarici investisiyadan istifadə etməklə, 2,5 mindən artıq innovasiya 

firmasının yaradılması planlaşdırılmışdır. 5 minə yaxın elmtutumlu məhsulun istehsalı 

mənimsənilmiş və bunların 300-dən çoxu müxtəlif beynəlxalq və dövlət mükafatlarına 

layiq görülmüşdür. Texnoparkın fəaliyyət göstərdiyi 6 il ərzində texnopark məhsullarının 

ixracatından valyuta gəliri 3 mln. dollara yüksəlmişdir. 

 Sayca ən çoxluq təşkil edən inzibati şəhərl ər  qrupudur. Bu şəhərlər inzibati rayon 

mərkəzləri funksiyasını daşımaqla yanaşı nəzərə çarpacaq istehsal profilinə də 

malikdirlər. Bu qrupa daxil olan şəhərlərdə əsasən konserv zavodları, yağ-pendir emalı 

müəssisələri, şərab zavodları, müxtəlif məhsullar buraxan yüngül sənaye müəssisələri, 

bəzilərində isə maşınqayırma, tikinti materialları və digər sənaye sahələrinə aid olan 
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obyeklər vardır. Bu şəhərlərin bir çoxu nisbətən yaxın zamanlarda şəhər adı aldıqlarına 

görə müəyyən mənada bir sıra kənd xüsusiyyətlərini saxlamaqdadırlar. 

  Kurort  şəhərl əri.  Bu  tip şəhərlər əsasən  seçilmiş rekreasiya  ehtiyyatı  ilə  

fərqlənən,turizmin  inkişafı  ilə  seçilən və  əlverişli imkanlara  malik olan  şəhərlər  aid  

edilir. Bunun  üçün ərazinin planlaşdırılması və sanatoriya-kurort sahəsinin inkişafı 

nəzərə alınmaqla, turist-rekreasiya və kurort kompleksinin baş planı hazırlanır.Turizm və 

sosial-mədəni servis xidməti fəaliyyət növü kimi əhalinin asudə vaxtının səmərəli 

istifadə edilməsinə, ekskursiya, səyahət və turist marşrutlarının təşkilinə, həmçinin 

turistlərin başqa xidmət növlərindən istifadənin gücləndirilməsinə təkan verir. Turizm 

xidmətləri bilavasitə turist təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticəsidir. Turizm xidməti 

əməyin spesifik xüsusiyyətlərini və məzmununu müəyyənləşdirən milli iqtisadiyyatın 

müstəqil sahəsidir. Bu sahədə əmək məhsuldarlığının artım sürəti üçün xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməyin təşkili v ə stimullaşdırılmasının forma və üsullarının 

təkmilləşdirilməsi, turizm və sosial-mədəni servis xidmətlərinin təşkilinin yenidən 

qurulması zəruridir. Kurort  tipli  şəhərlər  dünyanın  müxtəlif  bölgələrində  həmin  

bölgəyə  uyğun  şəkildə  yerləşmişlər.Bunlara  misal  olaraq  aşağıdakı  bir  neçə şəhər və  

onların  xüsusiyyətlərini göstərmək   olar: 

Vişi – dünyanın ən gözəl kurort-şəhərlərindən biri hesab olunur. Şəhər Fransanın 

mərkəzində, “Allier” gölü yaxınlığında yerləşir. Kübar mühiti ilə diqqəti cəlb edən 

şəhərdə səliqəli parklara, dəbdəbəli saraylara, rahat mühiti ilə seçilən restoran və barlara, 

eləcə də dəbli butiklərə rast gəlmək mümkündür. Şəhər ümumi sayı 15-ə bərabər olan 

isti və soyuq bulaqları ilə də diqqəti cəlb edir. Onlardan 6-sı dünyanın məşhur ekspertləri 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilən və müalicəvi əhəmiyyəti il ə seçilən mineral su 

mənbələridir.  

Burada içməli su mənbələrindən istifadə və hər bir şəxsin fərdi keyfiyyətlərinə, 

sağlamlıq dərəcəsinə uyğun şəkildə hazırlanmış spa prosedurları nəinki orqanizmdə 

mübadilə prosesini tənzimləyir, eyni zamanda qırışları, yorğunluq və gərginliyin 

yaratdığı xoşgəlməz izləri aradan qaldırmaqla üz və bədən dərisinə əvvəkli təravəti 

qaytarır. 
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Vişinin mineral su mənbələri nəinki müalicəvi xarakteri ilə seçilir, eyni zamanda, 

mədə-bağırsaq, maddələr mübadiləsinin pozulması və əzələ sisteminin fəaliyyətinin 

pozulması kimi xəstəlikl ərin aradan qaldırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Mineral 

su mənbələrindən istifadə artıq çəkinin itirilməsinə, bədənin fiziki cəhətdən daha sağlam 

olmasına, xroniki yorğunluq və gərginliyin aradan qalxmasına səbəb olur. 

Azərbaycanda sırf  kurort funksiyası daşıyan şəhər yaşayış məntəqələri hələlik çox 

deyildir. Ən inkişaf etmiş kurort şəhəri məşhur müalicə nefti əsasında yaranan, inkişaf 

etmiş kurort infrastrukturu olan və bütün ilboyu fəaliyyət göstərən beynəlxalq 

əhəmiyyətli Naftalan (7.8 min nəfər) şəhəridir. Şuşa (21.5 min nəfər) şəhəri də 

əhəmiyyətli kurort funksiyası daşıyırdı. Kurort funksiyaları Hacıkənd, İstisu, Şüvəlan, 

Mərdəkan, Buzovna  kimi qəsəbələr üçün də xarakterikdir. Bu məntəqələri balneoloji 

(Naftalan, İstisu), dəniz (Xəzər sahili qəsəbələr) və dağ iqlim (Hacıkənd) kurortlarına 

bölmək olar.Digər funksional qruplara düşmüş Şəki (65.6 min nəfər),  Zaqatala (31.3 

min nəfər), Qəbələ (32.8 min nəfər),  Quba (38 min nəfər), Qusar (18.6 min nəfər) 

şəhərləri də müəyyən istirahət fuksiyalarına malikdirlər. 

Qəsəbələr. 

 

 

  Azərbaycan şəhərlərinin funksional tipləri keçici xarakter daşıyır. Məhsuldar 

qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq onların ümumi təsnifat cədvəlində 

tutduqları yer daima dəyişmiş və gələcəkdə də dəyişəcəkdir.  
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Azərbaycan şəhərlərinin əsas inkişaf mərhələləri 

 Azərbaycan ərazisində şəhər məskənlərinin yaranması çox qədim 

zamanlardan başlayıb mürəkkəb bir tarixi dövr keçmişdir. Məhsuldar qüvvələrin 

inkişaf səviyyəsinə uyğun, ictimai münasibətlərdən asılı olaraq həyat tərzinin 

təşəkkülü, yüksəlməsi və tənəzzülü üçün konkret şərait yaranırdı.  

 Qədim Azərbaycan şəhərləri müxtəlif funksiyalar – iqtisadi, hərbi-siyasi, 

mədəni-maarif, ticarət-sənətkarlıq və s. daşıyırdılar. Xaricdən müdaxilə təhlükəsi 

demək olar ki, bütün şəhərləri müdafiə qurğuları ilə əhatələndirməyə məcbur 

edirdi. Lakin bu qurğular həmişə şəhərlərin tam müdafiəsinə təminat vermirdi. 

Müdaxiləçilərin tez-tez baş verən dağıdıcı hücumları şəhərləri məhv edirdi. 

Onların bərpasına çoxlu vaxt və vəsait sərf olunurdu, bəzi şəhərlər isə həmişəlik 

yer üzərindən silinib gedirdi. Şəhər həyat tərzi elementlərinin təşəkkülü ictimai 

məhsuldar qüvvələrin zəif inki şaf şəraitində baş verirdi.  

 İctimai-siyasi həyatda şəhərlərin rolu uzun əsrlər boyu eyni olmamışdır və 

şəhəryaradıcı amillərin inkişafı ilə əlaqədar tədricən güclənmişdir. Bu cəhətdən son 

orta əsrlər dövrü (XI-XIII əsrlərdə) xüsusi yer tutur.  

 Azərbaycan şəhərlərinin tarixi və inkişaf mərhələlərini öyrənmək üçün 

aşağıdakı mənbələrdən istifadə etmək olar: 

 1. Roma, yunan, ərəb, türk, fars, rus və s. mənbələrin tarixi və coğrafi 

əsərlərindən: 

 2. Xarici ölkə səfirl əri və səyyahlarının yazılı məlumatlarından: 

 3. Arxiv materialları və qədim əlyazmalardan: 

 4. Azərbaycan tarixçiləri, arxeoloqları, coğrafiyaşünasları, etnoqrafları, 

iqtisadçıları, arxitektorları, mütəffəkkirlərinin (həm müasir, həm keçmiş) 

əsərlərindən. 

 XIX əsrin üçüncü rübündə və XX əsrin əvvəllərində kapitalist 

münasibətlərinin inkişafı zəminində şəhərlərin inkişafı daha intensiv şəkil aldı və 

şəhərlər Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynamağa başladılar. 

 Azərbaycanın qədim şəhərləri haqqında ilk məlumatlara biz Strabonun, 

Ptolomeyin, İstəhrinin, İdrisinin, Qəzvininin, Əl-Həməvinin və digər alim və 
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səyyahların əsərlərində rast gəlirik. M əsələn, məşhur yunan riyaziyyatçısı – 

astronomu, coğrafiyaşünası Klavdi Ptolomeyin (90-168-ci illər) xəritəsində Qafqaz 

Albaniyasının 29 “şəhərinin” adı çəkilir. Onların içərisində Dərbənd, Şamaxı, 

Niyazabad, Cora, Niqa (Nuxa), Albana, Xabala (Qəbələ), Baruxa (Bakı) və s. qeyd 

olunmuşdur. Təxminən X əsrdə yaşamış ərəb coğrafiyaşünası Əbu-İshaq-İbrahim 

İbn Məhəmməd İstəhri “Ölkələrə gedən yollar” adlı kitabına əlavə etdiyi xəritəsinə 

Muğan, Şirvan, Arran, Babu-ul-Avbad (Dərbənd), Baka (Bakı), Astrabad kimi 

şəhərləri daxil etmişdir.  

 Azərbaycan şəhərləri və digər yaşayış məntəqələri haqqında maraqlı 

məlumatlara Yaqut-əl-Həməvinin (1179-1229) çoxcildli Muğam-əl-buldan 

(“Ölkələrin əlifba sırası ilə siyahısı”) coğrafiya lüğətində də yer verilmişdir. Bu 

lüğətdə Azərbaycana aid verilmiş materialları məşhur Azərbaycan tarixçisi – 

şərqşünas Z.M.Bünyadov P.K.Ekuze ilə birlikdə ərəbcədən rus dilinə tərcümə 

etmişdir. Bu kitabda digər coğrafi adlar arasında belə məlumatlar da verilmişdir: 

“Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən – onun indiki paytaxtı (söhbət keçmişdən 

gedir – müəllifl ər) Təbriz ən böyük şəhərdir. Qədimlərdə Azərbaycanın paytaxtı 

Marağa idi. Azərbaycanın şəhərləri sırasına Xoy, Salmas, Urmiya, Ərdəbil, 

Mərənd və digərləri də aiddirlər.” Daha sonra Ərdəbil, Urşak, Urmiya, Uşnu, 

Dərbənd, Bəcərvan, Bakuya, Baric, Bərdə, Bərzənc, Təbriz, Arran, Şabran, Şirvan, 

Şamaxı, Qəbələ, Gəncə və s. şəhərlərin geniş təsviri verilmişdir. XII əsrin axırında 

– XIII əsrin əvvəllərində Y.Həməvi 41 Azərbaycan şəhərinin adını çəkir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu məlumatlar Azərbaycan tarixinin monqol işğalından əvvəlki 

dövrünə aiddirlər, həmin şəhər və yaşayış məntəqələri haqqında monqol 

hücumlarından sonrakı dövrə aid olan məlumatlar isə Həmdulla Qəzvininin 

“Nüzhat-əl-Külub” adlı əsərində göstərilmi şdir. Bu məlumatları da oradan 

Z.M.Bünyadov götürüb yuxarıda adı çəkilən kitaba əlavə etmişdir. H.Qəzvini öz 

təsvirlərində şəhərlərin iqtisadi-coğrafi təsvirini, onların ölçüləri, əhalisinin milli-

dini tərkibi və təsərrüfat fəaliyyəti haqqında maraqlı məlumatlar vermişdir.  

 Azərbaycan şəhərləri haqqında məlumatlar qoyub getmiş orta əsr müəllifl əri 

içərisində məşhur Azərbaycan coğrafiyaşünası Əbdürrəşid Bakuvinin əsərləri 
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xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Özünün “Təlxeyi-əl-əsər” adlı kitabında Ə.Bakuvi 

Bakı, Naxçıvan, Bərdə, Təbriz, Arran, Baylakan (Beyləqan), Şabran, Dərbənd, 

Gəncə (Canza) və s. şəhərlərə qiymətli sətirlər həsr etmişdir.  

 Rusiyanın Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana olan marağının artması, 

xüsusən ölkənin Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra Azərbaycanın şəhərləri və 

şəhər əhalisi haqqında məlumatlar rus tədqiqatçılarının da əsərlərində geniş yer 

tutmağa başladı. Onların məlumatları nisbətən mükəmməlliyi v ə statistik 

rəqəmlərlə dolğun olunmaları ilə fərqlənirdi. Rus mənbələri içərisində “Rusiyanın 

Qafqaz arxasındakı mülklərinin icmalı”, “Qafqaz haqqında məlumatlar toplusu” 

1910-cu il: P.Q.Butkovun “1722-ci ildən 1830-cu ilədək Qafqazın yeni tarixi üçün 

materiallar” 1869-cu il I hissə: “Zaqafqaziya diyarı dövlət kəndlərinin məişətinin 

öyrənilməsi üçün materiallar”, 1880-cı il: Semyonov-Tyanşanskinin “Avropa 

Rusiyasının şəhər və kəndləri” 1910-cu il (bu əsərlərin hamısı rus dilindədir) və s. 

qeyd etmək olar.  

 Azərbaycanın qədim şəhərlərini öyrənmək üçün 3 cildlik “Azərbaycan 

tarixi” əsəri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu külliyyatda Azərbaycan tarixinin 

müxtəlif sosial-iqtisadi şəraitlə əlaqədar şəhərlərin yaranması və inkişafı geniş 

işıqlandırılmışdır.   

 Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, arxeoloji qazıntıların və 

tədqiqatların genişlənməsi, şəhərlərə dair müxtəlif səpkili məlumatların çoxalması 

nəticəsində şəhərlərin öyrənilməsinə olan maraq daha da artdı. Böyük Vətən 

müharibəsindən sonrakı illərdən Azərbaycan tarixçiləri A.A.Əlizadə, F.M.Əliyev, 

M.X.Heydərov və b. şəhərlərin öyrənilməsində böyük xidmətləri olmuşdur. Şəhər 

kapitalist sənayesinin yaranması ocaqları kimi akademik Ə.S.Sumbatzadənin və 

digər müəllifl ərin əsərlərində də diqqət mərkəzində olmuşdur. Şəhər məskənlərinin 

müxtəlif cəhətləri həmçinin arxitektorların və şəhərsalanların – Ə.V.Salamzadənin, 

M.S.Bretanitskinin, Ş.S.Fətullayevin də əsərlərində şərh olunmuşdur. Azərbaycan 

şəhərlərinə həsr olunmuş əsərlər içərisində akademik A.N.Nadirovun kitabını 

xüsusi qeyd etmək lazımdır.  
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 60-70-ci illərin ortalarında Şamaxı, Sumqayıt, Daşkəsən, Şirvan, Mingəçevir, 

Quba və s. şəhərlərə həsr olunmuş bir sıra kütləvi broşüralar meydana gəldi. 

Azərbaycanda urbanizasiya proseslərinin və şəhərlərin öyrənilməsində 

respublikamızın coğrafiyaşünaslarının da böyük xidmətləri olmuşdur. Belə ki, 

mərhum professor Ə.M.Hacızadə Azərbaycanın şəhərlər sistemini tədqiq etmiş, 

respublikanın paytaxtı Bakı şəhəri haqqında iki dəfə nəşr olunan kitab yazmışdır. 

İ.Osmanovun Quba şəhərinə həsr etdiyi kitabça da informasiya zənginliyi il ə 

fərqlənir. Ç.M.Rəşidov respublikanın lokal şəhərlər qrupuna, V.Ə.Əfəndiyev Bakı 

şəhər aqlomerasiyasına namizədlik dissertasiyaları həsr etmişlər. Bunlardan əlavə 

respublikanın şəhər məskənlərinin müxtəlif məsələləri Ş.Q.Dəmirqayayevin, 

E.Q.Mehrəliyevin, N.Eyyubovun və digər müəllifl ərin əsərlərin də 

işıqlandırılmışdır.  

 Müasir Azərbaycan Respublikası ərazisində şəhərlərin yaranması və inkişafı 

hələ feodalizm dövründən çox-çox əvvəllər başlamışdısa da, şəhərlərin əsas inkişaf 

və şəhər mədəniyyətinin geniş yayılması feodalizm quruluşunun bərqərar 

olmasından sonrakı dövrə aiddir. Bizim eranın III-V əsrlərində feodal 

münasibətlərinə keçilməyə başlandı. Artıq VI əsrin ortalarında xeyli dərəcədə 

möhkəmlənmiş feodal münasibətləri kənd təsərrüfatında və sənətkarlıqda 

məhsuldar qüvvələrin xeyli inkişafına səbəb oldu. Bu dövrdə Bərdə, Qəbələ, 

Beyləqan, Dərbənd, Şəmkir, Şabran, Naxçıvan, Şəki, Təbriz şəhərləri fərqlənirdilər. 

Bu şəhərlərin ən böyüyü Bərdə şəhəri olmuşdur. Şəhərlərdə ticarət  və sənətkarlıq 

inkişaf edirdi. Lakin məhsuldar qüvvələrin o dövrki səviyyəsi şəhər həyatının 

sürətli inki şafını təmin edə bilmirdi, əksinə bəzi hallarda bu və ya digər şəhərlərin 

varlığı üçün son dərəcə əlverişsiz şərait yaranırdı. Nəticədə Beyləqan, Qəbələ, 

Şabran, Ərəş, Bəcirəvan və digər şəhərlər tənəzzülə uğrayaraq tarix səhnəsindən 

silinib getmişlər.  

 VII əsrin ortalarında başlayan ərəb xilafəti hücumları Azərbaycan 

şəhərlərinə böyük zərbə vurdusa da, onların inkişafını uzun müddət dayandırmağa 

müvəffəq ola bilmədi. IX-XI əsrlərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında 

müəyyən dəyişiklikl ər baş verdi. Feodal münasibətləri daha da inkişaf etdi. İri 
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feodal torpaq mülkiyyətləri möhkəmləndi. IX əsrin ortalarında Azərbaycanın ərəb 

xilafəti əsarətindən qurtarması ilə yanaşı ölkənin təsərrüfatının inkişafı da 

sürətləndi. Bu dövrdə əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq, sənətkarlığın və ipəkçiliyin 

inkişafı şəhərlərin yüksəlməsinə təsir etdi. Məhz bu dövrdə Bərdə, Şamaxı, Gəncə, 

Bakı, Şabran, Beyləqan, Naxçıvan və digər şəhərlər nəzərəçarpan dərəcədə inkişaf 

etdilər. IX əsrdə Bakıda 500 quyudan neft, Naxçıvan ərazisində mis, Gəncə 

ətrafında dəmir filizi çıxarılırdı, Şamaxıda yun paltarlar, Muğanda yun xalçalar və 

s. hazırlanırdı.  

 XI-XIII əsrlərdə - yetkin feodalizm dövründə Azərbaycan (xüsusən 

Şirvanşahlar dövlətinin) öz inkişafının zenit mərhələsinə çatanda şəhərlərin 

çiçəklənməsi üçün daha əlverişli şarait yarandı. Yerli dövlət hakimiyyətinin 

qüvvətlənməsi ölkədə tərəqqi və sosial-iqtisadi həyat üçün əlverişli imkanlar açdı. 

Elm, mədəniyyət, arxitektura və şəhərsalma sahələrində görkəmli nailiyyətlər əldə 

edildi.  

 Ümumiyyətlə tarixi məlumatlara görə XII əsrdə - XIII əsrin əvvələrində 

Azərbaycanda 67 böyük, orta və kiçik şəhər mövcud olmuşdu. Azərbaycan 

şəhərlərinin iqtisadi tərəqqisinə ölkənin beynəlxalq tranzit və ticarət yollarının 

üzərində yerləşməsi də kömək edirdi. Şərq ölkələrindən şimala, slavyan 

torpaqlarına, Baltikyanı və digər Avropa ölkələrinə gedən ticarət yolları məhz 

Azərbaycandan keçirdi. Elə o dövrdən Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət əlaqələri 

yaranmağa başlamışdı.  

 1220-1221-ci ildə baş vermiş monqol hücumları nəticəsində Beyləqan, 

Marağa, Şamaxı və digər şəhərlər qarət olunub dağıdıldı. Cəlaləddinin viranedici 

yürüşləri Azərbaycanın birləşməsini xeyli çətinləşdirdi, şəhərlərin həyatına mənfi 

təsir göstərdi.  

 XIV əsrin axırlarından etibarən ölkənin iqtisadi həyatının dirçəlməsinin yeni 

mərhələsi başlandı. Ölkə monqol hücumlarından xilas oldu və Şirvanşahlar dövləti 

yenidən qüvvətlənməyə başladı. Ticarət və sənətkarlıq dirçəlir, dağıdılmış şəhərlər 

bərpa edilməyə başlayırdı. XV əsrin ikinci yarısında Şirvanın Rusiya ilə iqtisadi və 

siyasi əlaqələrinin qaydaya salınması şəhərlərin həyatını xeyli  fəallaşdırdı. XVI 
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əsrin ikinci yarısından başlayaraq İran və Türkiyənin Azərbaycanda hökmranlıq 

uğrunda uzun müddətli rəqabəti başlandı. Belə şəraitdə ölkədə şəhər həyatı 

tənəzzülə uğramağa başladı, bir çox şəhərlər süqut etdi, qalan şəhərlərin iqtisadi 

funksiyaları kəskin şəkildə daraldı.  

 Bütövlükdə Azərbaycanın son feodal dövründəki hərbi-siyasi və iqtisadi 

şəraiti şəhər yaşayış məntəqələri üçün əlverişli olmamışdır. Yalnız bəzi 

mərhələlərdə bu və ya digər tarixi-coğrafi əyalətlərdə şərait yaranırdı. Məsələn, 

XVIII əsrin ikinci yarısında ayrı-ayrı xanlıqlarda (Quba, Qarabağ, Gəncə, Şəki, 

Şirvan və s.) belə olmuşdur. Bu dövrdə xanlıq mərkəzləri, qala-şəhərlər olan (Şuşa, 

Quba və Lənkəran) yarandı.  

 Azərbaycan xanlıqları arasında tez-tez baş verən toqquşmalara və müdaxilə 

qorxusuna baxmayaraq qala şəhərlər əhalinin coşğun ticarət-sənətkarlıq fəaliyyəti 

nəticəsində inkişaf edirdi. Xarici düşmənlərdən qorunmaq üçün yaradılan qala 

divarları ilə yanaşı saray komplekslərinin tikintisinə və möhkəmləndirilməsinə də 

böyük diqqət yetirilirdi. Məhz bu dövrə Azərbaycanın özünə məxsus hüsnü və 

koloriti olan Şuşa, Şəki və Quba şəhərlərinin arxitektura-planlaşdırma quruluşu 

formalaşmağa başladı. 

 Yerli şəraitdən asılı olaraq tarixən xeyli əvvəl təşəkkül tapmış şəhərlər bəzən 

məhdud qala divarları arasında (Bakı), digər hallarda meyvə bağları, geniş şəhər 

torpaqları, seyrək tikilil ər və nəhəng müdafiə qalası (Gəncə) olmaq şəraitində 

inkişaf etməkdə davam edirdilər. Şəhər əhalisinin sayının artması, sənətkarlıq 

məhsulları istehsalının çoxalması,  digər xanlıq mərkəzləri və xarici ölkə şəhərləri 

ilə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi yaşayış evləri, ticarət və mədəniyyət 

obyektlərinin tikintisinin sürətlənməsinə səbəb olurdu. Təbii iqlim və sosial-

iqtisadi şərait Azərbaycan şəhərlərinin arxitektura-planlaşdırma strukturunu 

müəyyən edirdi ki, bu da müxtəlif kompozisiyalı şəhər tikilil ərinin yaranmasına 

səbəb olurdu.  

 XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirilməsi uzun müddət 

ölkəni iki yerə bölsə də Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında müsbət 

dəyişiklikl ərə də səbəb oldu. Ölkənin iqtisadiyyatını pozan, şəhərləri viran edən, 
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şəhər həyat tərzini deqradasiyaya uğradan və məhsuldar qüvvələrin inkişafını 

ləngidən xarici hərbi müdaxiləyə və daxili feodal çəkişmələrinə birdəfəlik son 

qoyuldu. Kənd təsərrüfatının əmtəəlik məhsulunun həcmi artdı, şəhərlərdə muzdlu 

əməyin tədqiq edildiyi iri manufaktura müəssisələri meydana gəldi ki, bu da xarici 

və daxili ticarəti xeyli genişləndirdi. Rus siyasi-inzibati quruluşunun və idarəetmə 

sisteminin tətbiqi nəticəsində yeni şəhəryaradıcı funksiya-quberniya və qəza 

mərkəzlərinin inzibati funksiyası meydana çıxdı, iri şəhərlərin mədəni-maarif 

funksiyası xeyli möhkəmləndi.  

 Nəhayət Azərbaycanın mineral-xammal ehtiyatlarının geniş öyrənilməyə 

başlanılması və onların tədricən istehsala cəlb olunması nəticəsində yaranan 

mühüm sənaye sahələri, habelə dəmiryol nəqliyyatının yaranması, dənizçiliyin 

inkişafı şəhərlərin inkişafına və şəhər həyatının canlanmasına müsbət təsir 

göstərməyə başladı. 

 Lakin bəzi sosial-iqtisadi və siyasi səbəblər üzündən bu əlverişli zəminlər 

çox zəif təşəkkül tapırdı və onların miqyası çox kiçik olduğundan XIX əsrin birinci 

yarısında şəhərlərin inkişafında heç də nəzərə çarpan irəlil əyişlər müşahidə 

olunmadı. Bu da qanunauyğun hal sayılmalıdır, çünki bütün Rusiyada olduğu kimi, 

Azərbaycanda da hələlik məhsuldar qüvvələrin və son nəticədə şəhər həyatının 

inkişafını ləngidən feodal-patriarxal qalıqlar yaşamaqda idi. Bu cəhətdən 

Rusiyanın mərkəzi quberniyaları ilə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət daha ağır 

idi. Çar hökumətinin müstəmləkə siyasəti Azərbaycanı Rusiyanın iqtisadi cəhətdən 

daha inkişaf etmiş rayonlarının xammal bazasına çevirməyə və özümüzdə 

sənayenin inkişaf etməməsinə yönəldilmişdi. Sənətkarlıq məhsulları respublika 

şəhərləri əhalisinin əsas dolanacaq vasitəsi idi.  

 Erkən kapitalist dövründə də şəhəryaradıcı amillərin zəif olmasına 

baxmayaraq yeni şəhərlərin yaranması prosesi davam edirdi. Məsələn, Zaqafqaziya 

ölkəsinin hərbi orqanları hələ 1820-ci ildə Ağstafa və Həsənliçay çayları boyunca 

şəhərlər salmaq üçün yer axtarırdılar. Lakin bu cəhdlər sona çatdırılmadı. Bununla 

belə Azərbaycanın digər strateji məntəqələrində, Dağıstanla sərhəddə Zaqatala, 

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



8 
 

Qax, Qusar qalaları tikildi ki, bunlar gələcəkdə eyni adlı şəhərlərin yaranması üçün 

baza oldular.  

 Sonralar Cavad, Ağdam, Ağdaş, Göyçay və kurort şəhərçiyi Hacıkənd 

meydana gəldilər.  

 Hələ XIX əsrin 50-ci, 70-ci illərinin əvvəllərində həmin əsrin 40-cı illərinə 

nisbətən şəhərlərin və şəhər əhalisinin artımı meyli müşahidə edilirdi.  

 XIX əsrin 60-70-ci illərində keçirilmiş burjua islahatları şəhərlərin inkişafı 

üçün əlverişli şərait yaratdı. Kəndlilərin təhkimçilik hüququnun ləğv olunmasının 

böyük əhəmiyyəti oldu, belə ki, azad kəndli iş tapmaq üçün şəhərlərə üz tutmağa 

və beləlikl ə şəhərlil ərin sayının artmasına səbəb oldular. Əmtəə-pul 

münasibətlərinin genişlənməsi getdikcə daha çox kəndli təsərrüfatlarını  kapitalist 

sisteminə cəlb edirdi, əhalinin əmlak və gəlir dərəcələrinə görə təbəqələşməsi 

tədriclə dərinləşir və daha iri təsərrüfatların yaranmasına gətirib çıxarırdı. Bu 

dəyişiklikl ər son nəticədə kənd təsərrüfatının əmtəəlik məhsulunun artmasına, mal 

mübadiləsinin güclənməsinə və beləlikl ə şəhər burjuaziyasının hakimliyi yalnız 

şəhərlərdə deyil, həmçinin kəndin həyatında da möhkəmlənməsinə şərait yaratdı.  

 Kapitalizm dövründə Azərbaycan şəhərlərinin inkişafının əsas 

mənbələrindən biri də sənaye istehsalı olmağa başladı. XIX əsrin 70-ci illərindən 

başlayaraq neftçıxarmada iltizam sisteminin ləğv olunub icarə sistemi ilə əvəz 

olunması neft sənayesinin və paralel olaraq Bakı şəhərinin coşğun sürətlə 

inkişafına səbəb oldu. Rus və xarici kapital Bakıya axmağa başladı. XIX əsrin 

axırlarında Abşeron yarımadasında dünyanın ən iri neft rayonu formalaşdı. Sürətlə 

inkişaf edən neft sənayesinə çoxlu işçi qüvvəsi lazım idi. Rusiyanın, Şimali 

Azərbaycanın və Cənubi Azərbaycanın hər yerindən Bakı neft mədənlərinə işçi 

qüvvəsi axmağa başladı. Şəhərin əhalisi sürətlə çoxaldı. 1879-cu ildə məşhur rus 

coğrafiyaşünası P.P.Semyanov-Tyanşanski yazırdı: “Bakı şəhəri miskin şəhərdən 

Rusiyada əhalisinin sayı 112 min nəfər olan birinci dərəcəli sənaye mərkəzinə 

çevrildi”. 
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 Bakıdan əlavə XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda daha 12 şəhər mövcud 

idi. Onların ən kiçiyi Naxçıvan (8220 nəf.), Ordubad (5227), Qazax (1192nəf.), 

Göyçay (3750 nəf.), Lənkəran (5938 nəf.) və Zaqatala (950 nəf.) şəhərləri idi. 

 İnkişaf  etmiş kapitalizm dövründə Azərbaycan şəhərləri arasında Bakıdan 

sonra nisbətən inkişaf edən Gəncə şəhəri idi. Burada bir sıra pambıqtəmizləmə 

zavodları, şərab emalı, tütünçülük müəssisələri, iri dəmiryol deposu, ticarət 

obyektləri, quberniya inzibati idarələri və s. yerləşirdi. 1910-cu ildə Gəncənin 

əhalisi 60 min nəfərə çatdı. Əhalinin sayına görə üçüncü şəhər Şuşa (39 min nəf) 

idi. Kapitalizm dövründə Şuşa, Gəncə və Şəki şəhərləri Azərbaycanın iri şəhərləri 

və mədəni mərkəzlərindən sayılırdı.  

 Sənaye istehsalının inkişaf səviyyəsinə görə Zaqafqaziyanın ipəkçilik 

mərkəzi olan Nuxa (36,5 min nəf.) da əhəmiyyətli şəhərlərdən biri idi. 

Sənətkarlığın, xalçaçılığın, habelə ticarətin geniş inkişafı sayəsində Quba (24,3 

min nəf.) və Şamaxı (22,2 min nəf.) şəhərləri də müəyyən inkişaf səviyyəsinə 

çatmışdılar.  

 Şəhərlərin inkişafında mühüm rol oynayan inqilabdan əvvəlki sənaye 

istehsalı iki qrupa bölünürdü. Ən böyük əhəmiyyət kəsb edəni XIX əsrin 

axırlarından Abşeron neft yataqlarına əsaslanan hasilat sənayesi idi. Məhz neft 

sənayesi, əsas şəhəryaradıcı amil kimi Bakının sürətli iqtisadi və sosial inkişafını 

təmin edirdi.  

 Azərbaycanın ucqar rayonlarında hasilat sənayesinin şəhəryaradıcı rolu çox 

zəif idi. İkinci qrupu daha geniş coğrafiyası olan emaledici sənaye müəssisələri 

təşkil edirdi. Belə müəssisələr başlıca olaraq yerli kənd təsərrüfatı, habelə gətiril ən 

xammala əsaslanmaqla iri istehlak mərkəzlərində və yaxud nəqliyyat 

qovşaqlarında (Bakı, Gəncə, Şəki, Ordubad, Salyan) yerləşirdi.  

 Azərbaycanın kapitalist dövrü şəhərlərinin inkişafında sənətkarlıq, kustar 

sənayesi və kiçik sənaye sahələri əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu dövrə fabrik-

zavod sənayesinin sənətkarlığı tədriclə sıxışdırıb aradan çıxarmasına baxmayaraq 

sənətkarların sayı artmaqda davam edirdi. Bakı, Gəncə və Şəki şəhərləri istisna 

olmaqla digər şəhərlərdə fabrik-zavod sənayesi olduqca zəif inki şaf etmişdi. 
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Əhalinin ilkin təlabat mallarına artmaqda olan təlabatı miqyası sürətlə genişlənən 

sənətkarlıq istehsalı hesabına ödənilirdi. Yuxarıda adları çəkilən şəhərlərlə yanaşı 

Şamaxı, Quba və Şuşa da əhəmiyyətli sənətkarlıq mərkəzi idilər.   

 Azərbaycanın kapitalist dövrü şəhərlərinin inkişafında nəqliyyat müstəsna 

rol oynayırdı. 1883-cü ildən istifadəyə verilən və bütün mərkəzi rayonlarından 

keçən Zaqafqaziya və 1900-cu ildə işə başlayan və Azərbaycanı Rusiya ilə 

əlaqələndirən Bakı-Dərbənd dəmir yolu xətləri şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişafı 

üçün əlverişli zəmin yaratdı. Məhz nəqliyyat funksiyasına görə Bakı şəhəri mühüm 

kommunikasiyalar qovşağına çevrildi. Dəniz və çay nəqliyyatının inkişafında Bakı, 

Lənkəran, Salyan şəhərlərinin böyük rolu olmuşdur. Beləlikl ə nəqliyyat funksiyası 

Azərbaycan şəhərlərinin nəqliyyat-coğrafi mövqeyini tədriclə yaxşılaşdırmaqla, 

onların iqtisadi funksiyalarını genişləndirdi və mürəkkəbləşdirdi.  

 Sənayenin ümumən zəif inki şafının nəticəsi olaraq inqilabdan əvvəlki 

Azərbaycan şəhərlərində şəhəryaradıcı amil kimi ticarətin rolu daima artırdı. 

Ticarət və sənətkarlıq funksiyası yalnız feodalizm dövrü şəhərlərinin başlıca 

iqtisadi funksiyası yox, həmçinin kapitalizm dövrünün bir çox şəhərləri üçün də 

səciyyəvi olmuşdur.  

 Azərbaycanın ən iri iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş şəhərləri müəyyən 

mədəni-maarif funksiyaları da daşıyırdılar. İnqilabdan əvvəlki kapitalist dövrü 

şəhərləri Bakı, Gəncə, Şəki, Lənkəran, Naxçıvan və digərlərində müxtəlif profilli 

tədris müəssisələri, teatrlar, kitabxanalar, səhiyyə ocaqları və s. mədəniyyət 

obyektləri açılmışdır. Bu müəssisələr şəhərdə əmək fəaliyyəti dairəsinin 

genişlənməsinə, gənclərin şəhərlərə axmasına, savadsızlığın ləğvinə və milli 

mədəniyyətin yüksəlməsinə kömək edirdi.  

 XIX əsrin II yarısından etibarən inzibati idarəçilik funksiyası əhəmiyyətli 

şəhəryaradıcı amillərdən biri hesab olunurdu. Rus inzibati idarə üsuluna keçməklə 

əlaqədar Azərbaycanın müxtəlif əyalətlərində quberniya şəhərləri olan Gəncə, 

Şamaxı, Dərbənd, sonralar Bakı ilə yanaşı yeni qəza şəhərləri meydana gəldi. Belə 

qəza mərkəzlərinə Şuşa, Şamaxı, Gəncə, Bakı, Ağdaş, Cavad şəhərlərini misal 

göstərmək olar. 
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 Beləlikl ə, Azərbaycanda kapitalizmin yaranması və inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq onun şəhərləri də böyüyüb inkişaf etməyə başladı. Əgər 1897-ci ildə 

Azərbaycan əhalisinin yalnız 12,2%-i şəhərlərdə yaşayırdısa, 1913-cü ildə bu 

göstərici 24%-ə yüksəldi. Bu dövrdə Şimali Azərbaycan ərazisində 13 şəhər var idi. 

Bakı şəhəri istisna olmaqla onlarda yaşayan əhalinin orta sayı 33 min nəfər təşkil 

edirdi. Şəhərlərin arxitekturasında köhnə, ənənəvi elementlər qalmaqla əsaslı 

müsbət keyfiyyətlər (xüsusən Bakıda) meydana gəldi, onların abadlıq səviyyəsi 

xeyli yüksəldi.  

 Birinci dünya müharibəsi, ondan sonra baş vermiş inqilablar və xarici hərbi 

müdaxilələr Azərbaycanın təsərrüfat həyatına güclü zərbə vurdu. Təsərrüfatın 

bütün sahələri tənəzzülə uğradı ki, bu da şəhərlərə və şəhərlərin həyatına çox mənfi 

təsir göstərdi. Azərbaycanda şəhər əhalisinin sayı 1913-cü ildəki 556 min nəfərdən 

1920-ci ildə 405,8 min nəfərə düşdü və yaxud 37%-ə qədər azaldı, o cümlədən 

Bakı şəhərinin də əhalisi 1,3 dəfə azaldı.  

 1920-ci illərdən sonra Azərbaycan şəhərlərinin inkişafında yeni bir mərhələ 

başlandı. Bu dövrü şəhər həyatının sürətli inki şaf mərhələsi adlandırmaq olar. 

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatının son 70 ildəki bütün müsbət tərəqqisi şəhərlərin 

simasında  özünü qabarıq şəkildə biruzə verib. Şəhərlərin böyük sürətlə inkişafı 

nəticəsində onların əməyin coğrafi bölgüsündəki rolları da xeyli artdı. Şəhərlərdə 

təmərküzləşən və miqyası getdikcə genişlənən ictimai istehsal onların iqtisadi 

əhəmiyyətini kəskin artırdı. İctimai istehsalın genişlənməsi ilə yanaşı şəhərlərin 

elmi-maarif, ümummədəni və siyasi-inzibati funksiyaları daha da inkişaf etməyə 

başladı. Şəhərlər ölkənin təsərrüfat, siyasi-inzibati və mədəni həyatının təşkilatçısı 

və komanda heyəti rolunda çıxış etməyə başladı. 

 Məlumdur ki, Azərbaycanın sovetləşməsindən sonrakı bərpa dövründə 

başlıca diqqət ümumrusiya mənafelərinə xidmət edən neft sənayesinin 

dirçəldilməsinə yönəldilmişdi. Ona görə də respublikanın bölgələrində  yerləşən 

şəhərlərin inkişafı ləng gedirdi. Buna baxmayaraq yavaş-yavaş sürət götürən 

sənayeləşmə respublikada şəhər həyatının yenidən canlanmasına və müxtəlif 

guşələrdə yeni şəhər məskənlərinin əmələ gəlməsinə səbəb oldu.  
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 Belə ki, ikinci beşilliyin əvvəllərində respublikanın rayonlarında yeni iri 

sənaye müəssisələri: Xankəndində ipək kombinatı, Ordubadda baramaaçma fabriki, 

Gəncədə toxuculuq və yağ-piy kombinatları, pambıqtəmizləmə zavodları (Gəncə, 

Sabirabad, Şirvan, Ağstafa, Noraşen, Yevlax, Ucar), konserv zavodları (Quba, 

Ordubad, Zaqatala), elektrik stansiyaları (Gəncə, Lənkəran, Nuxa, Xaçmaz, 

Göyçay, Naxçıvan), yod brom zavodu (Neftçala) tikilib istifadəyə verildi. 

Sənayeləşmə nəticəsində Gəncə Azərbaycanın ikinci sənaye və mədəniyyət 

mərkəzinə çevrildi. 

 Azərbaycanda şəhərlər şəbəkəsinin genişlənib inkişaf etməsində 1930-cu 

ildə aparılmış inzibati rayonlaşmanın böyük əhəmiyyəti oldu. Belə ki, rayon 

mərkəzi olan hər bir şəhər inzibati, təsərrüfat, ticarət-paylayıcı, mədəni və s. 

funksiyalar yerinə yetirməyə məhkum oldu.  

 1926-cı ilin siyahıyaalınmasına görə Azərbaycanda cəmi 19 şəhər mövcud 

idi, 1939-cu ildə onların sayı artıq 25-ə çatdı. Bu dövrdə yaranmış yeni şəhərlər 

sırasında Xankəndini, Qusarı, Kürdəmiri, Laçını, Sabirabadı, Göygölü, Xaçmazı, 

Qazıməmmədi, Ucarı qeyd etmək olar. Bütövlükdə köhnə şəhərlərin də inkişafı 

nəzərə alınmaqla 1920-1939-cu illərdə şəhər əhalisinin ümumi sayı 2,9 dəfə, 

şəhərlil ərin bütün əhali içərisindəki xüsusi çəkisi 1920-cı ildəki 21%-dən 1939-cu 

ildə 36,2%-ə çatdı. Müharibədən əvvəl Azərbaycan şəhərlərindən ən çox inkişaf 

edəni Bakı olmuşdur. Onun əhalisinin 1921-1940-cı illərdəki inkişaf tempi 19,5 

dəfə olmuş, Gəncə şəhərinin əhalisinin sayı isə yüz min nəfəri keçmişdir.  

 Böyük vətən müharibəsi (1941-1945) ölkənin bütün iqtisadiyyatına, o 

cümlədən də inkişafına çox böyük zərər vurdu. Bir sıra sahələrdə sənaye istehsalı 

həcminin azalması, mənzil tikintisinin dayandırılması və s. səbəblər üzündən 

şəhərlərin inkişafı xeyli zəifl ədi, yeni şəhərlərin yaranması prosesi dayandı. Çoxlu 

sayda mülki əhalinin orduya çağırılması, təbii artımın kəskin şəkildə azalması, 

kənddən şəhərə axının xeyli zəifl əməsi nəticəsində şəhərlərin əhalisi xeyli azaldı.  

 Müharibədən sonrakı dövrdə respublika öz iqtisadi və sosial inkişafının daha 

əlverişli, mütərəqqi mərhələsinə qədəm qoydu. Bu dövr (son illəri nəzərə almasaq) 

sənaye, mənzil və sosial infrastruktura tikintisinin geniş vüsəti, yeni sənaye 
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sahələrinin meydana gəlməsi, mineral-xammal ehtiyatlarının intensiv surətdə 

təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi və nəhayət respublikamızın müstəqil dövlət 

kimi inkişaf yoluna qədəm qoyması ilə səciyyələnir.  

 Nəticə etibarilə köhnə şəhərlər xeyli inkişaf edib genişləndi və yeni şəhərlər 

dəstəsi meydana gəldi. Beləcə Abşeronda sənayenin, xüsusən emaledici sənayenin 

güclü inkişafı nəticəsində 1949-cu ildə Bakının peyk-şəhəri olan və hazırda 

əhalinin sayına görə 3-cü yeri tutan Sumqayıt şəhəri yarandı. Yeni təbii ehtiyatların 

mənimsənilməsi və istismarı nəticəsində Şirvan, Daşkəsən, Mingəçevir, Neftçala, 

Siyəzən, Göytəpə kimi şəhərlər, Alunitdağ, Quşçu körpüsü, Daşkəsən, Yuxarı 

Daşkəsən, Parağaçay, Ələt, Çilov, Neft Daşları və digər şəhər tipli qəsəbələr 

meydana gəldi.  

 Şəhər yaşayış məntəqələri sisteminin formalaşması ardıcıl, qırılmaz və 

yeniləşən bir prosesdir. Məhsuldar qüvvələr inkişaf etdikcə yeni məskənlər 

salınmasına ehtiyac yaranır. Şəhər yaşayış məskənləri isə məhz onların 

yaranmasına ehtiyac və əlverişli şərait olan yerlərdə salınır. Məsələn, Mingəçevir 

şəhəri ilk növbədə Mingəçevir su qovşağının və su elektrik stansiyasının 

yaradılması ilə əlaqədar, Şirvan və Siyəzən şəhərləri neftçıxarma, Daşkəsən dəmir 

filizi mədənlərinin işlənməsi əsasında meydana gəldilər və s. 

 Azərbaycanda şəhərəmələgəlmə prosesi son 30 ildə daha sürətlənmişdir. 

Yalnız 1971-1975-ci illər ərzində respublikanın xəritəsində 12 yeni şəhər – 

Balakən, İsmayıllı, Qax, Naftalan, Göytəpə, Biləsuvar, Ağsu, Oğuz, Beyləqan, 

Zəngilan, Zərdab, Goranboy meydana gəlmişdi.  

 Naftalan və Göytəpə istisna olmaqla digər şəhərlər rayon mərkəzi olmaqla 

əsasən inzibati funksiyalar zəminində yarandılar, Naftalan isə müxtəlif cür dəri, 

əsəb sistemi, revmatik və s. xəstəlikl ərin ən təsirli müalicəsində möcüzələr törədən 

məşhur Naftalan şəhərinə çevrildi. Əgər 1960-cı illərə qədər bir çox rayonların 

mərkəzi iri kəndlərdən ibarət idisə, hazırda belə vəziyyət mövcud deyil. Şahbuz və 

Yardımlı rayonlarından başqa (onların mərkəzi şəhər tipli qəsəbələrdir) bütün 

rayonların mərkəzi şəhərlərdir. Sovet hakimiyyəti ill ərində respublikanın 

məskunlaşma sistemində yeni məskunlaşma forması olan şəhər tipli qəsəbələr 30-

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



14 
 

cu ilin əvvəllərində yaranmağa başladı. Sonrakı illərdə onların sayı durmadan artdı. 

Hazırda resublikada 130 şəhər tipli qəsəbə mövcuddur (onların haqqında ayrıca 

bölmədə geniş məlumat verilir). 

 Azərbaycan tarixinin son 70 illik tarixi ərzində şəhərlərin inkişaf prosesinin 

təhlili göstərir ki, bu dövrdə şəhərsalma bir sistem şəklini almış və urbanizasiya 

xeyli inkişaf etmişdir.  

 Urbanizasiyalaşdırmada nəzərə çarpan irəlil əyişlər olmuşdur. Yeni 

mütərəqqi məskunlaşma formaları olan qrup (lokal) və aqlomerasiyalar meydana 

gəlmişdir. Bakı şəhər aqlomerasiyası formalaşıb ən yetkin şəklə düşmüş, 

respublikanın qərbində isə Gəncə şəhər aqlomerasiyası formalaşmaqdadır. 

Şəhərlərin funksiyalarında və böyüklüyündə də köklü dəyişiklikl ər baş vermişdir. 

Respublikanın paytaxtı Bakı, habelə böyük şəhərlər Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, 

orta şəhərlər Şəki və Şirvanın daha yüksək templə inkişafı diqqəti cəlb edir. Bu 

şəhərlərdə respublika əhalisinin yarıdan çoxu və şəhər əhalisinin 70%-dən artığı 

cəmlənmişdir. Bu şəhərlərin dinamik inkişafı fonunda kiçik şəhərlər son dərəcə 

zəif inki şaf etmişlər və öz fəallıqlarını yalnız son onilliklərdə artırmışlar. Bununla 

belə hazırda Quba kimi şəhərin əhalisinin sayı burada əsrimizin sonunda 

sənətkarlıq və ticarətin yüksək inkişaf etdiyi dövrdəkinə belə çata bilməmişdir.  

 Şəhərlərin şəhəryaradıcı amilləri xeyli dərəcədə möhkəmlənmişdir. Sənaye 

istehsalı şəhələrin iqtisadiyyatında aparıcı mövqe tutmuşdur. Tikinti şəhəryaradıcı 

amillərin birinə çevrilmiş, nəqliyyatın rolu daim artmışdır. Məhz nəqliyyatın 

inkişafı əsasında Yevlax, Qazıməmməd, Sabirabad, Şirvan, Culfa, Xaçmaz, Salyan, 

Ağdam və s. şəhərlərin xalq təsərrüfat funksiyaları xeyli genişlənmişdir. 

Kapitalizm mərhələsi ilə müqayisədə şəhərlərin inzibati və mədəni-maarif 

əhəmiyyəti xeyli artmış, yeni tip-kurort şəhərlər meydana gəlmişdir. Yüksək 

iqtisadi inkişaf tempi və funksiyaların genişlənməsi nəticəsində polifunksional 

şəhərlər dəstəsi (Bakı, Gəncə, Naxçıvan) yaranmışdır.  

 XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən başlamış neft sənayesinin və 

bununla əlaqədar başqa sahələrin, şəhər təsərrüfatının inkişafı, yanacaq-enerji 

istehsalının artırılmasını qarşıda qoyur. Bu dövrdə bir-birinin ardınca Bakıda yerli 
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xammalla (mazutla, qazla) işləyən istilik-elektrik stansiyaları istifadəyə verilir – 

Krasin adına, “Qırmızı ulduz”, “Şimal DRES” stansiyaları istifadəyə verilir. 

Bunların sayəsində elektrik enejisinin artırılması Bakıda və onun təsir zonası olan 

Abşeronda enerji, əmək tutumlu sənaye sahələrinin - elektrotexnikanın, 

cihazqayırmanın, radiotexnikanın, metal emalının, metallurgiyanın, neft-kimya 

sənayesinin inkişaf etdirilməsinə texniki-iqtisadi imkanlardan istifadəni artırır.  

 Bakıda fəaliyyətdə olan neft emalının, maşınqayırma zavodlarının, istilik-

elektrik stansiyalarının, texniki təchizatının təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı onların 

istehsal gücü də artırılır. Bunların sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələrdə iştirakı geniş miqyas alır, bir çox dünya ölkələri il ə əməkdaşlıq 

genişlənir.  

 Böyük nəqliyyat qovşağı olan Bakıda dəmir yolu, avtomobil yolları, dəniz 

yolu, hava yolu, boru-kəmər xətləri bir-biri il ə sıx əlaqəsi və uzlaşması şəraitində 

fəaliyyət göstərir. Sovet hakimiyyəti ill ərində yük və sərnişin daşınmasında Bakı 

Zaqafqaziyada birinci yerdə olmuşdur. Bakıdan ayrılan Tiflis-Batumi, Dərbənd-

Mahaçqala-Rostov, Culfa-Təbriz-Tehran, Naxçıvan-İrəvan dəmir yolları, Bakı-

Türkmənbaşı dəniz-bərə yolu həmin rayonlarla və onlardan keçməklə başqa 

regionlarla iqtisadi, nəqliyyat əlaqələrinin aparılmasında görkəmli yer tutur.  

 1926-cı ildə Bakı ilə Sabunçu arasında keçmiş ittifaqda ilk dəfə olaraq 

elektrikləşdirilmiş dəmir yolu fəaliyyətə başlayır. Xəzər dənizində ən iri port şəhəri 

kimi Bakı, Volqa-Don, Volqa-Baltik gəmiçilik kanalları vasitəsilə Rusiya 

Federasiyası, Xəzər dənizi ilə Türkmənistan, Qazaxıstan, Orta Asiya 

Respublikaları, İran ilə nəqliyyat, iqtisadi ticarət əlaqələri saxlayır.  

 1990-cı ildən bu vaxta qədər tənəzzülə uğrayan Xəzər gəmiçiliyi Sovet 

hakimiyyəti ill ərində ölkənin iqtisadi inkişafında böyük rol oynamışdır ki, buna da 

Abşeronda neft və qazın istehsalı, tankerlərlə, dəmir yolu və boru vasitələri il ə 

neftin Xəzəryanı ölkələrlə daşınması olmuşdur. 1994-cü ildən bu vaxta qədər 

Xəzər neft mədənlərinin istismarı üzrə xarici dövlətlərlə 15 kontrakt müqavilələr 

imzalanmışdır. Bakı neftinin xaricə nəql edilməsi məqsədilə hazırda Bakı 

Novorossiysk, Bakı-Supsa (Gürcüstan) neft kəmərlərindən başqa Gürcüstandan 
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keçməklə Bakıdan Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan portuna ildə 40 

mln ton ötürmə gücü olan neft kəmərinin çəkilməsi üçün kontrakt imzalanmışdır.  

 Bunlarla əlaqədar Bakı şəhəri çoxsaylı şirkətlərin, bankların, tikinti 

kompaniyalarının irimiqyaslı qəbul məntəqəsinə çevrilmişdir. Son 10 ildə Bakının 

dünya standartına uyğun yüksək mərtəbəli (10,12,16,18,25) yaşayış, inzibati, 

ictimai binaların inşa edilməsi şəhər aqlomerasiyasını şaquli istiqamətdə inkişaf 

etdirir və onun qarşısında bir sıra yeni problemlər qoyur.  

 Şəhər təsərrüfatının, şəhər salınmasının inkişafına iqtisadi-coğrafi baxımdan 

yanaşmanın zəruriliyi indiki dövrdə aktual məsələ kimi diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Əsas məsələ urbanizasiyanın, istehsalın, nəqliyyatın, yaşayış 

səviyyəsinin təmərküzləşməsi, sosial mühitin, təbii şəraitin texnogenləşməsi 

şəraitinə uyğun, bazar münasibətlərinə rəqabət tutumlu istehsal, xidmət sahələrinin 

inkişaf etdirilməsidir. Bu planda şəhər tikintisi, şəhər təsərrüfatının 

genişləndirilməsi, xüsusilə onun mərkəzinin təbii şəraiti, iqtisadi-coğrafi mühitlə 

qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsidir.  

 Memarlıq üslubunda qurğuların, sənaye müəssisələrinin, sosial obyektlərin 

tikilməsində təbii şəraitin, relyefin, bitki və torpaq örtüyünün, küləklərin 

istiqamətinin, hidrogeoloji şəraitin nəzərə alınmasının ən vacib tədbir kimi 

qiymətləndirilməsi dövrün tələblərindən irəli gəlir. Göstərilən amillərin lazımi 

səviyyədə nəzərə alınmaması bir sıra mənfi aqibətlərin, qarşısı alına bilməyən 

hadisələrin baş verməsinə səbəb olur. 2000-ci ilin mart ayında Bakının Bayıl 

yaşayış sahəsində geniş miqyaslı sürüşmələr nəticəsində yüzdən artıq binaların, 

Paris Kommunası adına Gəmi Təmiri Zavodunun bir neçə hissəsinin uçulması, 

şose yolunun dağılması bunlara canlı misaldır.  

 Şəhər tikintisində, infrastrukturun inkişafında təbii şəraitin, iqtisadi-coğrafi 

mövqeyin nəzərə alınması, maddi nemətlərdən, təbii sərvətlərdən, əmək 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, şəhər əhalisinin sağlamlığının 

mühafizəsi, ekoloji mühitin nizamlı inkişafının təmin edilməsində ən zəruri şərtdir. 
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Şəhər aqlomerasiyaları və meqalopolislər 

Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində məhsuldar qüvvələrin coşğun 

inkişafı bütün iqtisadi və sosial sistemlərdə olduğu kimi, məskunlaşmada da yeni 

keyfiyyət dəyişiklikl ərinə səbəb olmuşdur. Əsrimizin ən dinamik inkişaf 

proseslərindən biri olan urbanizasiyanın geniş vüsət alması məskunlaşma 

sistemində yeni mütərəqqi formaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 

 Müasir urbanizasiyanın xarakterik xüsusiyyətlərindən ən mühümü yeni 

məskunlaşma forması olan şəhər aqlomerasiyalarının yaranması və inkişafıdır. 

Urbanizasiyanın özünün də inkişafını sürətləndirən şəhər aqlomerasiyaları əhalinin 

yaşaması, istehsalın təmərküzləşməsi, təsərrüfat-sosial komplekslərin çoxsahəliliyi 

və təbiətin daha çox dəyişdirildiyi xüsusi bir mühitdir. Şəhər aqlomerasiyaları 

qlobal miqyasda məskunlaşmanın və təsərrüfatın ərazi üzrə təşkilinin əsas 

formasına çevrilmişdir. Onlar iqtisadiyyatın müasir inkişaf dövründə müxtəlif 

rayonlar arasında güclü əlaqələndirilmiş mərkəz rolunu oynayırlar. Odur ki, şəhər 

aqlomerasiyalarının formalaşması və inkişafının iqtisadi-coğrafi tərəfdən 

öyrənilməsinin böyük elmi və praktiki əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bu sistemlər 

daxilində istehsal-əhali-ətraf mühit arasında baş verən qarşılıqlı əlaqələrin düzgün 

təyin edilməsi istehsalın səmərəli yerləşdirilməsi, əhalinin yaşayışı üçün optimal 

şərait yaradılması və təbii mühitin müvazinətinin saxlanılması üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Bir-birinə yaxın yerləşən yaşayış yerləri arasında müxtəlif əlaqələrin 

güclənməsi bir qayda olaraq böyük şəhərə çevrilməsinə - yəni aqlomerasiyaya 

səbəb olur. Məskunlaşmanın daha mürəkkəb forması olan aqlomerasiya müasir 

dünyanın inkişaf etmiş ölkə və rayonlarında rayon - şəhər – urbanizasiya – 

aqlomerasiya - meqapolis urbanizasiyanın məkanı təkamülü gedişində 

qanunauyğun mərhələdir. 

Aqlomerasiya - müxtəlif yönlü səmərəli əlaqələrə - əmək,  istehsal, 

təsərüffat, mədəni-məişət, əyləncə, təbiətin mühafizəsi, eləcə də həmin ərazidə 

müxtəlif ehtiyatlardan birgə istifadəya malik mürəkkəb lokal sistemdə birləşən 

şəhər, kənd məskənlərinin sıx ərazi qrupudur. 
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Bu anlayış təkcə müxtəlif tipli v ə böyüklüyü olan bir-biri ilə əlaqəli 

məskənləri deyil, həm də onlar arasındakı məsafəni də bildirir. Beləlikl ə, 

aqlomerasiya yüksək urbanizasiyalı sıx yaşayış şəbəkəli, birgə şəhərətrafı zonada 

birləşmiş ərazi deməkdir. 

Aqlomerasiyanın formalaşması şəhəri ləğv etmir, amma onu dəyişdirir. 

Şəhərlə müqayisədə aqlomerasiya yeni keyfiyyət, məkan quruluşu, planlaşmaya 

malik daha mürəkkəb, lokal (məhtudlaşmış) şəhər sistemidir və səmərəli sosial – 

mədəni inkişaf üçün daha geniş imkanlara malikdir. Ona görədə aqlomerasiya 

tədricən inkişaf və müasir böyük şəhərsalmanın geniş yayılmış formasına 

çevrilməkdədir. 

İri həcmli aqlomerasiyaların yaranması və genişlənməsi, onların 

məskunlaşmasının dövlət sisteminin və ərazi sosial - mədəni inkişafının mühüm bir 

sahəsinə çevrilməsi – dünyanın bir çox ölkələrində urbanizasiyanın müasir 

mərhələsində çox vacib mərhələlərindən biridir. Aqlomerasiyalaşma prosesinin 

əsasını məskunlaşmanın qarşılıqlı əlaqənin güclənməsi məskən şəbəkələrinin 

onların sisteminə çevrilməsi, aqlomerasiyada iri şəhərlərin inkişaf etmiş şəhər 

kənarı zonaya çevrilməsi ilə müşayət olunan sosia-iqtisadi məkanın əlıverişli 

nöqtələrində müxtəlif f əaliyyət növlərinin toplanması, cəmlənməsi təşkil edir. 

Əhalinin toplaşmasına münasibətə görə “aqlomerasiya” terminindən istifadə 

edən ilk müəllif, görünür ki, amerikalı A.Veber olmuşdur. O, özünün irihəcmli 

“XIX yüzillikd ə şəhərlərin inkişafı” adlı tədqiqatında xüsusi ilə cəmiyyətin 

inkişafının müxtəlif mərhələlərində, aqlomerasiyaları müxtəlif ölk ələrdə onların 

müəyyən edilməsinin statistik metodlarını, aqlomerasiyanın iqtisadi inkişafa 

təsirini nəzərdən keçirmişdir. 

Xatırladaq ki, şəhər aqlomerasiyasının formalaşması haqda ilk məlumatları 

rus alimlərindən A.A.Kruber (1914), sonra isə M.Q.Dikinski və V.R.Şemyanov-

Tyan-Şanski vermişlər. 

Sovet ədəbiyyatında aqlomerasiyanı əsaslı surətdə yeni ərazi məskəni kimi 

ilk öyrənənlərdən biri N.N.Baranski olmuşdur. O, aqlomerasiyanı tam formalaşmış 

ərazi kimi müəyyənləşdirmiş və onun gələcək əsas istiqamətlərini - əmələ gəlmə 
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şəraitini, daxili strukturunu (qurluşunu) sərhədlərinin müəyyən edilməsi 

metodlarını və.s. göstərmişdir. 

1960-1970-ci illlərdə SSRİ-də şəhər aqlomerasiyalarının sistemli 

öyrənilmsəsini Q.M.Lampo həyata keçirmişdir. Onun tərəfindən aqlomerasiyaların 

səbəbi və yaranması yolları təsvir edilmiş, onların əsas xüsusiyyətiləri – 

aqlomerasiyada şəhər və qəsəbələrin yaxınlaşması onun təşkil hissələrinin bir-

birini tamamlaması, inkişaf dinamizmi, əraziyə görə bir-birinə yaxın, məskənləri 

və müxtəlif növlü əlaqələri inkişaf etdirən qrupların sıxlığı təsvir edilmişdir. 

Aqlomerasiyanın ərazi qruluşunun əsas elementləri – onun mərkəzi (əhalinin 

ən çox toplaşdığı və müxtəlif f əaliyyət növlərinin olduğu yer) və 

periferiya(şəhərkənarı) zona hansı ki, adətən daxili və xarici hissələrdən ibarət 

olur. Şəhərkənarı zona əsas zonaya nisbətdə köməkçi xidmət funksiyasını yerinə 

yetirir ki, bu da bəzən çox vacibdir. 

Adətən, bütün qalan məskənləri özünə tabe edən, öz ölçüləri və sosial 

mədəni potensiallı ilə seçilən vahid özəyi olan monosentrik aqlomerasiya daha çox 

seçilir. Bu tip aqlomerasiyaya misal olaraq Moskva, Sankt-Peterburq Novosibirsk, 

Bakı kimi şəhərləri göstərmək olar. 

Polisentrik aqlomerasiyalar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan bir neçə 

mərkəzdən ibarətdir. Bu mərkəzlər adətən, miqyasına görə müxtəlifdir. İnkişafına 

görə də seçilir, amma onlardan hər biri şəhər kənarı zonaya malikdir. Belə 

aqlomerasiyalara misal olaraq Samara – Tolyati, Donetski - Makuvka və Kuzbası 

göstərmək olar. 

Aqlomerasiyada əsas rolu onun şəhər - mərkəz hissəsi oynayır. Bu 

aqlomerasiyanın genezisi ilə bağlı məsələdir. Onun əmələ gəlməsini çox vaxt 

mərkəzin funksional və məkanı inkişafının yüksək səviyyəsi ilə izah edirlər və 

mərkəzin öz sərhədlərindən kənara çıxması ilə dəyərləndirirlər: yəni, şəhərə 

sığışmayan hər şey onun kənarına çıxarır. Bununla yanaşı, kənardan şəhərə 

düşmək istəyənlərdən çoxu şəhərinin darvazasında ilişib qalır. Aqlomerasiyanın bu 

vəziyyəti (yəni “şəhərdən”) ikili xarakter daşıyır və emaledici sənaye müəssisələri 

yerləşən köhnə rayonlarda nəzərə çarpır. Əsas şəhər – mərkəzdən aqlomerasiyanın 
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bütövlüyü, onun mühkəmliyi komponentlərinin qarşılıqlı hərəkətinin 

səmərəliyindən çox aslıdır. Aqlomerasiya daxili əlaqələrin böyük bir hissəsi şəhər - 

mərkəzə əsaslanır, o isə adətən, özündə aqlomerasiyanı və müxtəlif rayonlararası 

əlaqələri ehtiva edir. 

 İstehsal sənayesinin inkişafı olan rayonlarda aqlomerasiyanın inkişafı 

“rayondan” başlayır, bu zaman oxşar sənaye-şəhər qruplarının ərazisində tədricən 

daha mühüm bir mərkəz formalaşır və təşkilat – təsərüffat, elm, lahiyə-

konstruktor,mədəni və.s. sahələrin mərkəzi funksiyasını həyata keçirir. Onlarda 

müəyyən dərəcədə inkişaf əldə etdikdən sonra yenə də inkişaf birinci variantda 

olduğu kimi, yəni “şəhərdən” variantı başlanır. 

Aqlomerasiyanın yaranması heç də təkcə böyük şəhərin ehtiyatlarının şərh 

edilməsi, şəhərin və onun ətraflarının inkişaf imkanlarının genişləndirilməsi,bir 

çox ciddi şəhərsalma problemlərinin həlli deyil, eyni zamanda aqlomerasiya 

ərazisinin imkanlarından bütünlüklə istifadə etmək nəzərdə tutulur – onun sosial-

mədəni potensialı, ehtiyatları, infrastrukturu, əraziləri, regionun və bütövlükdə 

ölkənin inkişafı üçün coğrafi şəraitinin üstünlüyü və.s. 

Rusiya Elimlər Akademiyası Coğrafiya İnistitunun hesablamalarına görə 

(1989-cu ildə) SSRİ – də 108 iri şəhət aqlomerasiyalar var idi (əhalisi 250 min 

nəfərdən çox olan şəhər – mərkəzlər), Rusiyada 49 belə aqlomerasiyalar var idi. Bu 

49 aqlomerasiyalar 332 şəhəri birləşdirirdi. Bu 65 mln əhalisi olan Rusiya 

şəhərlərinin 32% - i, şəhər əhalisinin 60% - i demək idi. 1959 – cu illə müqayisədə 

iri şəhər aqlomerasiyaların sayı 1989 – cu ildə təqribən 2 dəfə artmışdır. 

Rusiyada aqlomerasiyanın çoxu Avropa hissəsində cəmlənmişdir və 

məskunlaşmanın əsas zolağında mühüm “yer tutur”. Sıxlığı ilə xususilə Mərkəzi 

Rusiya, Volqaboyu və Ural fərqlənir. Daha mühüm aqlomerasiyalar əhalisi 

milyondan çox olan 13 şəhərdə və ətrafında yerləşmişdir.  

SSRİ dövründə ən iri aqlomerasiyalar – Moskva (2011 – ci ildə 16,1 mln 

əhali, o cümlədən şəhər – mərkəzdə 11,5 mln) , Sankt-Peterburq (4,8 mln və 5,7 

mln), Samara – Tolyatti (2,5 mln), Nijeqorod (2,2 mln), Rostov (2,1 mln). 
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Bir çox xarici ölkələrlə, o cümlədən bir neçə inkişaf etməkdə olan ölkələrlə 

müqayisədə Rusiyada aqlomerasiyalaşmanın miqyası bir sıra səbəblərə görə bir 

qədər aşağıdır, uzun müddətdir ki, aqlomerasiyaların özəyi əhali artımını  udur, 

ona gorə də şəhərkənarı zonaları hələlik yaxşı inkişaf etmir – onların hesabına orta 

hesabına orta hesabla cəmi aqlomerasiya əhalisinin 30% - i düşür. Bu isə ölkədə 

urbanizasiya prosesinin ləng getdiyini əks etdirir. 

Aqlomerasiyalar hazırda ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropanın bir çox 

ölkələrində məskunlaşmanın əsas formasıdır. Onun əhali arasında və onun inkişaf 

etmiş ölkələrin istehsal sahələrində payı sürətlə artmaqdadır. ABŞ-da (2010-cu 

ildə) 320-ə yaxın şəhər aqlomerasiyaları mövcud idi və onlar bütün əhalinin 78%-

ni əhatə edirdi. ABŞ-ın şəhər aqlomerasiya sisteminə Nyu-York (2010 - cu ildə 

23,3 mln. əhali) və Los - Anjelis (16.6 mln.) başçılıq edir. Dünyanın ən iri 

aqlomerasiyası Tokio ətrafında yerləşir (35,7 mln. əhali – 2010 - cu ildə). İkinci, 

üçüncü yerlərlərdə Mexiko (23.6 mln.) və Seul (23,4 mln). Beləlikl ə Nyu-York 

aqlomerasiyası bir çox illər liderlik edəndən sonra indi ancaq 4-cü yerdədir. Qərbi 

Avropada, Asiyada, Şimali və Latın Amerikasında ən iri şəhər aqlomerasiyalarının 

yerləşməsi 13-16-cı cədvəllərdə göstərilmi şdir, milyoner şəhərlər 

aqlomerasiyalarında əhalinin dünyada 1950-2010-cu illərdə sayı 2-ci əlavədə 

verilmişdir. 

Urbogenizin belə böyük müxtəlifliyi v ə unikallaığı (yəni təkrarolunmazlığı) 

və dünyada iri şəhər aqlomerasiyaların fəaliyyəti nəticəsində bu proseslərdə məkan 

inkişafın ümumi (qlobal) qanuna uyğunluqları özünü göstərir. Buna görə də 

müxtəlif tipli ölk ələrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən mərkəzlərin, xüsusi ilə 

paytaxtların ətrafında, tipik və qanuna uyğun fəaliyyət göstərən məskənlər – 

struktur zonalar yarana bilər. 

Daha çox ağac həlqələrinə bənzər monosentrik aqlomerasiyalar, adətən 

aşağıdakı 6 struktur zonadan ibarətdir: 

1) tarixi şəhər özəyi; 

2) şəhər özəyindən əlavə ona yaxın sürətlə tikil ən ərazini də özündə birləşdirən 

mərkəzi zona; 
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3) tamamilə və çox səmərəli tikintil əri olan xarici zona; 

4) meşə - park qurşağını və yaxın şəhər-peyklərin daxil olduğu birinci şəhərkənarı 

zona; 

5) ikinci, şəhər-peykləri özündə birləşdirən daha uzaqda yerləşən şəhərkənarı zona; 

6) geniş mərkəzi (şəhər) region ərazisi. 

Bunlardan ilk üçü adətən, əsil şəhəri təmsil edir, ilk dördü “böyükşəhər”dir, 

ilk beşlik aqlomerasiyadır, altısı birlikdə isə urbanizasiyalaşmış rayondur 

(metropoliten arealı). Belə struktur bölgüsünün əhalinin sayını, böyük şəhərlərin, 

eləcə də aqlomerasiyaların ərazisini və əhalisini müaqyisə etdikdə nəzərə almaq 

lazımdır ki, onun köməyi il ə göstəricilərin eyni aqlomerasiyalarda müxtəlif 

mənbələrdə üst-üstə düşmədiyini müşahidə etmək olur. 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində urbanizasiya 

prosesləri üçün məkani inkişafının üç ardıcıl mərhələsi səciyyəvidir. Onlardan 

birincisi - şəhərlərdə xüsusi ilə iri şəhərlərdə əhalinin konsentrasiyası (cəmləşməsi, 

toplaşması). Bu vəziyyət sxematik olaraq XX əsrin ortalarına qədər davam 

etmişdir. Sonra ikinci mərhələ başlandı – mərkəzə yaxın şəhərkənarı əraziləri 

mənimsəməklə (suburbanizasiya yolu ilə) şəhər aqlomerasiyasının formalaşması 

(əsasən 1950-1960-cı illərdə). Üçüncü mərhələyə keçid 1970-ci illərdə baş verdi, 

bu zaman şəhər aqlomerasiya artımı azaldı və aqlomerasiyadan kənarda, daha çox 

aqlomerasiyaya yaxın ərazidə yerləşən kiçik şəhərlərə və kəndlərə əhalinin və 

istehsal sahələrinin axını başladı. Burada torpağın qiyməti aşağı idi, fəhlə qüvvəsi 

ucuz idi, ekoloji şərait daha yaxşı idi, bir çox daha üstün imkanlar mövcud idi. 

Bununla da şəhərlərin, aqlomerasiyaların “sürüşməsi”, onların 

aqlomerasiyalararası məkana hücumu başlanır. 

Aqlomerasiyanın məhz kənd yerləri il ə qarşılıqlı əlaqəsi onun 

konfiqurasiyasının və planlaşdırılmasının unikallığını müəyyənləşdirir. Bu mənada 

Qərbi Hollandiyada Randşad polisentrik aqlomerasiyası (“dairəvişəhər”) xüsusi 

maraq doğurur. Bu nalabənzər urbanizasiya zonasıdır və çox böyük (2000 kv km) 

kənd təsərrüfatı və “yaşıl ürək” adlandırılan mərkəzidə yerləşən əyləncə rayondan 

ibarətdir (bax şəkil 17). Randştad çox böyük aqlomerasiyanın nadir hadisəsidir və 
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Şimal-Qərbi Avropadan keçən əlverişli coğrafi şəraitinə görə dünya ticarət yolu 

üzərində yerləşməsi ilə əlaqədardır. Onun əsasını Amsterdam, Rotterdam, Haaqa 

kimi hələ orta əsirlərdə ticarəti və dəniz yolu ilə seçilən milyoner şəhərlər təşkil 

edir (əhalisi milyondan artıq olan şəhərlər) onlardan sonra bir qədər az 

əhəmiyyətli, ancaq qədim tanınmış mərkəzlər, məsələn Utrext, Xarlem, Leyden. 

Əslində “dairəvi şəhər” ierarxiya qaydasında aydın funksiyaları olan bir - birinə 

tabe aqlomerasiya sistemidir: Amsterdam – mərkəz, Haaqa – hökümət iqamətgahı, 

Rotterdam - ən iri Avropa limanı, Utrext – dəmir və şose yolları qovşağı və.s  

İngilis alimləri onları konurbasiyalar (lat. kon- «birgə,birlikdə», urbus- 
şəhərlər)adlanırlar. ABŞ.da buna metropolis (yun.Metropolis –baş şəhər )deyilir. 

Ян ири шящярлярин мигйаслары вя инкишаф мейлляри 11.1 ъядвялиндя 

верилмишдир. Бурада 1950-2015-ъи илляр цчцн дцнйанын 30 ян ири 

агломерасийасынын эюстяриъиляри тящлил олунмушдур. Онлар тякъя 

нящянэ агломерасийаларын бюйцк мцтляг бюйцмясини дейил, щям дя 

онларын эетдикъя даща чох инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 

ъямляшдийини эюстярир.  

Ъядвял 11.1 

1950-2015-ъи иллярдя дцнйанын отуз ян ири агломерасийасы 

Шящяр 

агломерасийасы 

1950-ъи ил 1990-ъы ил 
2015-ъи ил 

(прогноз) 

йер 
Милйон 

няфяр 
йер 

Милйон 

няфяр 
йер 

Милйон 

няфяр 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Нйу-Йорк 1 12,3 2 16,1 11 17,6 

Лондон 2 8,7 23 7,3 - - 

 Токио 3 6,9 1 25,0 1 28,7 

Парис 4 5,4 14 9,3 29 9,6 

Москва 5 5,4 17 9,0 - - 

Шанхай 6 5,3 5 13,5 4 23,4 

Ессен(Рур) 7 5,3 27 6,4 - - 

Буенос-Айрес 8 5,0 10 10,6 19 12,4 

Чикаго 9 4,9 24 6,8 - - 

Кялкятя 10 4,4 9 10,7 12 17,6 

Осака 11 4,1 12 10,5 24 10,6 

 Лос-Анъелес 12 4,0 7 11,5 17 14,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

Пекин 13 3,9 8 10,9 8 19,4 

Милан 14 3,6 - - - - 

Берлин 15 3,3 - - - - 

Мехико 16 3,1 3 15,1 10 18,8 

Филаделфийа  

Петербург 

17 2,9 - - - - 

18 2,9 - - - -- 

Бомбей  19 2,9 6 12,2 2 27,4 

Рио-де Жанейро 20 2,9 13 9,5 21 11,6 

Детройт 21 2,8 - - -- - 

Неапол 22 2,8 - - - - 

Манчестер 23 2,5 - - - - 

Сан-Паулу 24 2,4 4 14,8 6 20,8 

Гащиря 25 2,4 18 8,6 16 14,5 

Тйантсзин 26 2,4 15 9,3 14 17,0 

Бирминщен 27 2,3 - - - - 

Франкфурт-Майн 28 2,3 - - - - 

Бостон 29 2,2 - -- - - 

Щамбург 30 2,2 - - - - 

Сеул - - 11 10,6 18 13,1 

Ъакарта  - - 16 9,3 5 21,2 

Дещли - - 19 8,2  13  17,6 

Манила - - 20 8,0 15 14,7 

Кярачи - - 21 8,0 7 20,6 

Лагос - - 22 7,7 3 24,4 

Истанбул - - 25 6,5 20 12,3 

Лима - - 26 6,5 20 12,3 

Тещран - - 28 6,4 27 10,2 

Бангкок - - 29 5,9 2,5 10,6 

Дяккя - - 30 5,99 19,0  

Лащор - - - - 22 10,8 

Щейдярабад - - - -  - 23 10,7 

Киншаса - - - - 28 9,9 

Мядряс - - - - 30 9,5 

Мянбя: Word Urbanization Prospects 2000 

Беляликля, 1950-ъи илдя 30 ян ири агломерасийанын 20-си 

Авропада, Шимали Америкада, Йапонийада вя анъаг 10-у инкишаф 

етмякдя олан юлкялярдя иди. 1990-ъы илдя нисбят дяйишир: 30 

агломерасийадан йалныз 9-у инкишаф етмиш юлкялярдя, 21-и ися 
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инкишаф етмякдя олан юлкялярдя олмушдур. Милан, Берлин, 

Филаделфийа, Петербург, Детройт, Неапол, Манчестр, Бирминщем, 

Франкфурт, Бостон, Щамбург, Кярачи, Лагос, Истанбул, Лима, Тещран, 

Бангкок, Дяккя ян ири агломерасийаларын сырасыны тярк едир. 

Шящяр агломерасийасынын тяркибиндя, адятян, баш шящяр 

(агломерасийанын юзяйи вя ону ящатя едян йашайыш мянтягяляри) 

айырд едилир. Беля агломерасийалары моносентрик агломерасийа 

(мясялян, Бакы, Тбилиси, Харков вя с.) адландырырлар. 

Полисентрик агломерасийаларын бир-бири иля гаршылыглы 

сурятдя баьлы олан бир нечя мяркязи вардыр. Онлар щяъминя вя 

игтисади инкишаф сявиййясиня эюря бярабяр дейилляр, лакин щяр 

биринин ятраф зонасы вя пейк-мяскянляр групу вардыр. Мясялян, 

Донетск: Донетск-Макейевка; тяркибиня Новокузнетск, Киселйовск, 

Прокопйевск, Белова шящярляринин дахил олдуьу Кузбас; йахуд 

Самара: Самара-Толйатти-Сызран. 

 Агломерасийанын сярщядинин мцяййянляшдирилмяси (делимита-

сийа) ян мцряккяб проблемлярдяндир. Агломерасийанын сярщяди, 

адятян, мяркязля ятрафы арасында ямяк вя мядяни-мяишят 

ялагяляринин интенсивлийи иля мцяййян едилир. Шящяр 

агломерасийасынын сярщядляри, адятян, мяркязи шящярдян 

няглиййатла ики саатлыг мясафядян кянара чыхмыр. Бу ися мцасир 

шящярятрафы няглиййатла 50-60 км радиуслу зона демякдир. 

Агломерасийанын сярщядляри инзибати сярщядлярля цст-цстя 

дцшмцр ки, бу да щесаблама апарылмасында бир сыра чятинликляр 

доьурур. Буна эюря дя, мясялян, АБШ-да СМСА (стандарт 

метрополитен статистик ареал) вя гейри-метрополитен (юлкянин 

галан яразиси) щесаблама ващидляри тятбиг едилир. Америка 

мянбяляриня эюря, узун мцддят Америка мянзярясинин тяркиб 

щиссяси олан кянд йерляри вя шящярляр сящнядян чыхыр, явязиндя 

кянд-шящяр континиумундан (мяскунлашмыш йерлярин, шящяр вя 
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кечмиш кянд сакинляринин ямяк, щяйат тярзи вя дяйярляринин 

гайнайыб-гарышмасы) данышмаьа цстцнлцк верилир. Мцщарибядян 

сонракы илляр ярзиндя АБШ-да гейри-метрополитен ящалинин сайы 

ъцзи дяйишмиш – 62 милйондан 59 милйона дцшмцшдцр. Щалбуки, 

фермер ящалинин сайы 30 милйондан 8 милйона гядяр азалмыш, 

метрополитен ящалинин сайы ися артараг, 70 милйондан 158 милйона 

чатмышдыр. Юлкя яразисинин 14%-ни тутан 279 СМСА-да (1940-ъы 

илдя 168) ъямляшян сонунъу щазырда ящалинин 73%-ни (1940-ъы 

илдя 52%) тяшкил едир. 

Яламятдар щалдыр ки, йухарыда дейилдийи кими, ири СМСА-ларын 

артым сцрятинин, цмумян, ашаьы дцшдцйц АБШ-да урбанизасийанын 

эеъ башладыьы вя щяля Нйу-Йорк типли нящянэ агломерасийаларын 

олмадыьы мцщцм бюлэялярдя 1-3 милйонлуг СМСА ареаллары 

ящалини ъязб етмякдя давам едир вя йцксяк сцрятля бюйцйцрляр. 

СМСА мцасир шящярляря даир даща дягиг статистик мялуматлар 

верир. 

Моносентрик агломерасийалар, адятян, мцщцм няглиййат 

йолларынын говушуьунда формалашыр. Беля агломерасийалар цчцн 

план дягиглийи сяъиййявидир. Нисбятян йекъинс яразидя йарананлар 

«дяниз улдузу шцаларыны» хатырладан няглиййат хятляриня 

маликдир. Мясялян, Москва агломерасийасында беля «шцаларын» 

сайы 11, Санкт-Петербургда вя Йекатеринбургда 6-дыр. Сащилйаны 

агломерасийалар чай гыраьында узунсов (Тбилиси, Перм, Волгоград), 

дяниз кянарында ися сегментли (Бакы, Петербург, Одесса) шякил 

алыр. 

Бюйцк шящяр агломерасийаларынын башлыъа гцсурлары 

мялумдур. Онлар ашаьыдакылардыр: 

1) Няглиййат проблемляринин гейри-ади мцряккяблийи. Бюйцк 

шящярлярин кцчяляри мцасир няглиййатын кечмяси цчцн намцнасиб 

олан «каналлара» чеврилмишдир. Шящярлярин автомобилляшмяси 
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сцрятля артыр. Бюйцк шящярлярдя автомобил няглиййаты артмагда 

давам едир, фярди вя иътимаи няглиййатын бцтцн нювляринин 

сцряти ися тярс мцтянасиб сурятдя ашаьы дцшцр. Шящярлярин 

бюйцмяси вя йашайыш вя иш йерляринин бир-бириндян узаглыьы 

нятиъясиндя ямяк эедиш-эялиши хейли вахт апарыр. Бюйцк 

шящярлярдя «кяфкирсайаьы  миграсийа» -инсанларын щяр эцн 

шящярятрафы бюлэялярдян шящяря, агломерасийанын мяркязиня 

ишя эедиб-эялмяси эениш йайылмышдыр. Москвайа щяр эцн 

тягрибян 700 мин няфяр ишя эялир. Бязи щесабламалара эюря, МДБ 

юлкяляриндя «кяфкирсайаьы миграсийада он милйонларла адам» – 

тякярляр цзяриндя бцтюв бир юлкя иштирак едир. 

Чох ири шящярлярдя бюйцк сярнишин дашынмасыны тямин едян 

иътимаи няглиййат гурьулары –мясялян, метрополитен тикинтиси 

сырави иътимаи няглиййат нювляринин (автобус, трамвай) 

тятбигиндян тяхминян 10 дяфя баща баша эялир. Бунунла беля, 

ящалиси бир милйондан чох олан шящярлярин, демяк олар, 

щамысынын метрополитеня ещтийаъы вар. 

2) Гейри-ади сурятдя бюйцмцш ири шящярляр вя агломерасийалар 

мущяндис аваданлыьынын бащалашмасы нятиъясиндя су 

ещтийатларынын эетдикъя гытлашмасы иля, чиркаб суларынын 

ахыдылмасында, йени тикинти яразиляринин мянимсянилмясиндя 

бюйцк чятинликлярля цзляширляр. 

 Бюйцк шящярляри су иля тямин етмяк цчцн мцряккяб су кямяри 

системляри вя чох узун канализасийа коллекторлары инша етмяк, 

ялверишсиз яразилярин мянимсянилмясинин мцщяндис 

щазырлыьына кцлли мигдарда вясаит гоймаг лазым эялир. 

 Бюйук шящярлярдя яразилярин мцщяндис аваданлыгларынын 

гиймяти орта шящярдякиндян тягрибян ики дяфя бащадыр. Ян ири 

шящярлярдя ися бу фярг даща йуксякдир. 
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3) Щава щювзясинин чирклянмяси. Бюйцк шящярлярдя атмосфер 

сон дярячя чирклянир. Ялбяття, атмосфер ири сянайе 

мцяссисяляринин олдуьу бир чох кичик шящярлярдя дя 

чирклянмишдир. Лакин бюйцк шящярлярдя сянайе мцяссисяляри 

йашайыш йерлярини, демяк олар ящатя едир. Онларда автомобил 

няглиййатнын чохлуэу нятисясиндя щава мяканы бцсбцтцн чирклянир. 

Щава щювзясинин чирклянмяси иля йанашы, шящяр сакинляринин 

daha bir dцшмяни – сяс-кцй пейда олмушдур. 80-100 детсибелядяк 

интенсивликдя сяс-кцй мягбулдур. Лакин шящярлярдя, хцсусиля 

интенсив няглиййат щярякяти зоналарында вя щава лиманларында 

сяс-кцйцн дяряъяси хейли йцксякдир. 

4) Шящяр ящалисинин тябиятдян узаглыьы. Ири шящярляр бюйц-

дцкъя, тябиятдян узаглашырлар. Шящярлярин аь ъийярляри олан 

йашыллыглар йашайыш вя сянайе тикинтисинин тязйиги иля эетдикъя 

эери чякилирляр.Йери эялмишкян, бу, бюйцк шящярлярдя ящалинин 

щяйат шяратини писляшдирян ян хошаэялмяз амиллярдяндир. 

  5) Бюйцк шящярляр кичик шящярлярин мящсулдар гцввялярини 

«сорурлар». Франсыз шящярсалма вя ъоьрафийа ядябиййатында 

юлкянин бцтцн щяйат гцввяляринин Парис агломерасийасына топ-

ланмасыны билдирян хцсуси «франсыз сящрасы» термини 

мювъуддур. Бунун нятиъясиндя, ятрафдакы кичик шящярляр мискин 

щяйат сцрцрляр.  Бюйцк шящярлярдя мящсулдар гцввялярин 

артымыны тямин етмяк цчцн тез щярякятя эятирилян ресурслар 

мювъуддур. Онлар сянайенин кооперасийалашдырылмасы, елмин вя 

али тящсилин инкишаф етдирилмяси, инзибати, тяшкилати вя 

бюлцшдцрцъц функсийаларын щяйата кечирилмяси цчцн ян 

ялверишли имканлара маликдирляр. Онлар инсанлара йцксяк мядяни 

щяйат тярзи йарадан фювгяладя эениш хидмятляр тяклиф едирляр. 

  Шящярятрафы зона ящалисинин агломерасийанын юзяйиня 

нисбятян сцрятля артмасы просеси нятиъясиндя шящярлярин 
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ятрафлара йайылмасы субурбанизасийа адланыр. Просесин 

ясасында бир сыра сябябляр, - мяркязлярдя торпаг сащяляринин 

бащалашмасы вя бунунла ялагядар, мянзилин гиймятинин артмасы, 

ятраф мущитин писляшмяси, шящярятрафы зоналарда няглиййат 

шяраитинин тякмилляшмяси, бир сыра юлкялярдя агломерасийанын 

юзяйиндя сянайе тикинтисинин мящдудлашдырылмасы дурур. 

Агломерасийа мяркязляри-«дцшкцн зоналар» дейилян бу мяркязляр 

эетдикъя даща чох   марэинал ящалинин йашайыш йериня чеврилир. 

АБШ-да бунлар зянъиляр, мексикалылар, пуерторикалылардыр. 

Ящалинин шящяр ятрафына ахыны истещсалатын орайа кючмясиня 

сябяб олур. Щазырда АБШ агломерасийалары ящалисинин тягрибян 

60%-и шящяр ятрафында йашайыр. 

 Мяскунлашма формаларынын сонракы тякамцлц истещсалын 

инкишафы вя тямяркцзляшмяси просесляринин тясириля 

агломерасийаларын гайнайыб-гарышмасына, эениш яразиляри ящатя 

едян фювгялагломерасийа сявиййясиндя урбанизасийалашмыш 

зоналарын - мегаполислярин (йун. мегали- бюйцк, полис- шящяр 

сюзляриндян) формалашмасына эятириб чыхарыр. Афина екистика 

мяркязи 80-ъи иллярин яввялиндя 66 мегаполис, о ъцмлядян цмуми 

ящалиси 1,4 милйард няфяр олан 23 мегаполис мцяййянляш-

дирмишди. 2000-ъи илдя онларын сайы 160-а чатмышды. Дцнйа 

ящалисинин 45-50%-и онларда ъямляшмишдир. Ян бюйцк 

мегаполисляр АБШ-ын Атлантик океаны сащилляри бойу Бостонла 

Вашингтон арасында (Бостваш), Бойцк эюлляр бюлэясиндя Чикаго 

иля Питтсбург арасында (Чипиттс), Калифорнийада Сан-Дийего вя 

Сан-Франсиско арасында (Сан-Сан), Гярби Авропада Инэилтярядя 

(Лондон-Ливерпул), Рейн чайы бойу (Рейн-Рур-Рейн-Майн), 

Йапонийанын шярг сащиллэри бойу Токио иля Осака арасында 

(Токайдо) формалашмышдыр. Дцнйада ян нящянэ мегаполис сайылан 

сонунъуда 60 милйона йахын адам – юлкя ящалисинин йарысы 
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йашайыр. Эюстярилян мегаполислярин щяъминин тяхмини 

щесабламалары 11.2 ъядвялиндя верилмишдир.  

Ъядвял 11.2 

Дцнйанын ян ири мегаполисляри (2000-ъи ил) 
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«Босваш»(Бостон-Вашингтон) 40 45 100 450 800 

«Чипиттс» (Чикаго-Питтсбург) 35 35 160 220 900 

«Сан-сан» (Сан-Дийего-Сан Франсиско) 15 18 100 180 80 

«Токайдо»(Токио-Осака) 20 60 70 800 700 

Инэилис (Лондон-Ливерпул) 30 30 60 500 400 

Рейн(Рандстадт-Рейн-Рур-Майн) 30 30 60 500 500 

 

 Бир сыра тядгигатларда Гярби Авропада Инэилтяря, АФР, 

Белчика, Щолландийа, Франсанын щяммярз яразиляриндя цмуми 

сащяси 230 мин км2, ящалиси 80 милйон няфяр олан «Полис 

делтасы»нын формалашдыьы гябул едилир. Сан-Рио (Сан Паулу Рио-

де-  Жанейро), Визагмащанагар (Ганг- Бращмапутра делтасы), Ъабан 

(Ъакарта – Бандунг), Пектйан (Пекин-Тйансзин), Шанхай-Нанкин-

Чанчжоу, Лагос-Ибадон, Гуанчжоу-Шанчжен-Сйангон (Щонконг), 

Гащиря-Исэяндяриййя, Ла-Плата бюлэяси мегаполисляри интенсив 

шякилдя формалашыр, Русийада Москва- Владимир-Нижни- Новгород 

мегаполиси тяшяккцл тапыр. Москва-Санкт-Петербург оху цзяриндя дя 

мегаполис йаранмасы мцмкцндцр. Лакин Новгород вя Твер 

вилайятляриндян чохлу сайда ящалинин кючцб эетмяси нятиъясиндя 

онун орта щиссяси бошалмышдыр. 

 Беляликля, шящярля кянд арасында щцдудларын арадан 

эютцрцлдцйц йени урбанизасийа формалары мейдана эялир. 

 Şəhər aqlomerasiyalarının formalaşması və inkişafı xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi Azərbaycan şəraitində də aktual bir problemdir. Məlumdur ki, tarixi və 

sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq respublika daxilində ictimai istehsalın, xüsusən 

sənayenin ərazi təşkilində kəskin fərqlər yaranmışdır, bu da məskunlaşma 
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formalarının qeyri-bərabər inkişafına səbəb olmuşdur. Belə ki, respublikanın 

sənaye potensialının Abşeron rayonu daxilində təmərküzləşib inkişaf etməsi 

nisbətən qısa bir dövr ərzində burada böyük şəhər aqlomerasiyasının yaranıb 

formalaşmasına səbəb oldu, lakin bu vəziyyət uzun zaman Azərbaycanın digər 

rayonlarında urbanizasiyanın inkişafına mane olmuşdur. Yalnız 70-ci illərdən 

sonra Respublika sənayesinin strukturunda baş verən əsaslı keyfiyyət dəyişiklikl əri 

əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik şəhərlərin iqtisadi inkişafına təkan verdi. 

Bu da Bakıdan uzaqlarda şəhər məskunlaşmasının daha mürəkkəb formalarının-

şəhərlər qruplarının və tədricən yeni aqlomerasiyanın yaranmasına gətirib çıxardı. 

 Bakı aqlomerasiyasının sənaye strukturası Respublikanın həyatının bütün 

sahələrinə təyinedici təsir göstərir. Respublikanın ümumi sənaye məhsulunun 

58,4%-i, müəssisələrin 29,1%-i, sənaye-istehsal heyətinin 56,6%-i Bakı 

aqlomerasiyasında cəmləşib. O, bütün Respublika üçün xidmət, idarəetmə, 

planlaşdırma, təhsil və elmi funksiyaları həyata keçirir. Burada eyni zamanda 

tikinti, layihə və təchizat-məişət müəssisələri də cəmləşmişdir. Bütün bu 

funksiyalar aqlomerasiyanın inkişafına çox fəal təsir edir. 

Neft ehtiyatları bazasında inkişaf edən Bakı aqlomerasiyası öz elmi-texniki 

və xidmət sahələri, neft maşınqayırması nəhəng əhali kütləsini cəmləşdirən 

elektrotexnika kimi yeni, mütərəqqi sənaye sahələrinin yaranmasına zəmin 

yaradıb. Elmi-texniki inqilab (ETİ) ixtisaslaşmanın dərinləşməsini stimullaşdırır. 

Kiçik şəhər-peyklərdə ixtisaslaşmış filiallar meydana gəlir, əsas müəssisələr isə 

əksərən nüvə-şəhərlərdə yerləşir və istehsalın yekun mərhələsi ilə-yığma, 

komplektləşdirmə, təcrübə üçün nümunələrin hazırlanması ilə məşğul olur. Tarixən 

möhtəşəm maşınqayırma zavodları Bakı aqlomerasiyasının nüvəsində yaranıb ki, 

indi onların sahələrini genişləndirmək üçün boş meydançalar tapmaq böyük 

çətinlikl ərə səbəb olur. Məhz buna görə, yeni müəssisələri və onların filiallarını 

Bakı aqlomerasiyasının nüvəsindən kənarda yerləşdirmək çox mühüm bir məsələ 

kimi ortaya çıxır. 
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Bakı şəhərətrafı zonasında yerləşən çoxsaylı qəsəbələrin çox əlverişli torpaq, 

nəqliyyat şəraiti və sərbəst əmək ehtiyatları olmasını nəzərə alsaq, əsas sənaye 

müəssisələrinin filiallarını burada yerləşdirmək daha məqsədəuyğun hesab edilir. 

 Bakı aqlomerasiyasının formalaşmasının sosial-iqtisadi amillərindən biri də 

onun iqtisadi-coğrafi mövqeyidir. İqtisadi-coğrafi mövqeyin əlverişliliyi ondadır 

ki, aqlomerasiya Xəzər dənizinin sahilində, mühüm quru və dəniz yollarının 

kəsişdiyi yerdə olmaqla, onu Mərkəzi Asiyanın, Volqaboyunun, Qazaxıstanın 

zəngin yanacaq-energetika ehtiyatları ilə, Rusiyanın Avropa hissəsinin sənaye 

cəhətdən inkişaf etmiş rayonları ilə bağlayır. 

 İqtisadi-coğrafi mövqeyin mövcud olan üç səviyyəsi (makro, mezo, mikro-

İCM) müxtəlif mərhələlərdə Bakı aqlomerasiyasının inkişafına müxtəlif cür təsir 

edib. Mikro –ICM Bakı şəhərinin özünün yaranmasında mühüm rol oynamışdır. 

Bu rol şəhərin yaxınlığında yerləşən ərazilərdə neft yataqlarının kəşf edilməsindən, 

neft-qaz-kimya istehsal kompleksinin və ona xidmət edən sahələrin inkişaf 

etməsindən, bununla da Bakı şəhərinin sürətlə böyüməsindən ibarətdir. 

 Bakı şəhərinin Xəzər dənizinin sahilində yerləşməsi, sahil boyu ərazilərdən 

müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etməyə böyük imkanlar yaradır. Buna görə Bakı 

aqlomerasiyasının sahilboyu zonasında, əhalinin həm uzunmüddətli, həm də 

qısamüddətli istirahətini təmin etmək məqsədi ilə, habelə rekreantların mədəni-

məişət xidməti sistemini təşkil etmək üçün şərait yaratmaq mühüm iş olmalıdır. 

 Cənubi Qafqaz və Respublika ərazisi baxımından Bakı aqlomerasiyasının 

ucqar mövqeyi aqlomerasiyanın mezo mövqeyinin mənfi cəhətidir ki, bu da 

regionun digər mərkəzləri il ə müxtəlif iqtisadi-istehsal münasibətlərinin təşkilinin 

zəifl əməsində özünü aydın göstərir. Bu da əlavə maddi xərclərə səbəb olur və 

əhalinin tez xarab olan ərzaq məhsulları ilə təmin etməkdə çətinlikl ər törədir. 

 Bakı aqlomerasiyasının əlverişli mezo mövqeyi özünü onda göstərir ki, o, 

Şimali Qafqaz və Cənubi Qafqaz rayonları arasında əlaqələndirici nəqliyyat 

arteriyası kimi iştirak edir. Təbii ehtiyatlarla zəngin rayonlara (Mərkəzi Asiya, 

Qərbi Qazaxıstan, Şimali Qafqaz və Xəzər dənizi) nisbətən mərkəzi mövqe tutması 
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ilə Bakı aqlomerasiyası öz makro mövqeyindən çox səmərəli istifadə edir və 

bununla əlaqədar baza rayonu rolunu da oynayır. 

Azərbaycanda Bakı aqlomerasiyasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, sənayenin 

mütərəqqi sahələrinin məhsullarının əksər hissəsi onun payına düşür. Bakı, əvvələr 

üç bir-biri ilə tamam əlaqəsi olmayan – inzibati ərazi hissələrindən ibarət idi. 

Bakının mərkəzində, cənubda – Bayıl və şərqdə - sənaye rayonu olan Qara şəhər 

yerləşirdi. Bundan əlavə, şəhərin şimal kənarlarında qəsəbələr yaranmağa başladı, 

XX əsrin əvvəllərində onlar tədricən şəhərlə birləşdilər (Bayıl hüquqi cəhətdən 

1912-ci ilə kimi müstəqil qəsəbə kimi qalırdı). 

Neft mədənləri köhnə şəhərin özündə deyil, ondan təcrid olunmuş yerlərdə idi. İlk 

dəfə Bibiheybətdə, sonra Balaxanıda, Sabunçuda, Ramanada, Zabratda, 

Binəqədidə, daha sonra isə (XX əsrin əvvəllərində) Suraxanı və şəhərdən xeyli 

aralı olan hazırki Pirallahı (Artyom) neft mədənləri meydana gəlməyə başladı. 

Mədənlər ətrafında inkişaf edən qəsəbələr çoxtərəfli əlaqələr vasitəsilə 

tədricən şəhərlə birləşərək möhkəmlənirdi. 1877-78-ci illərdə artıq Balaxanı neft 

mədənləri Bakı ilə dəmir yolu vasitəsilə əlaqələnmişdi.  

1880-cı illərdə öz – təbii iqlim şəraitinə görə çox əlverişli olan Abşeronun şimal-

şərq sahili mənimsənilməyə başlandı. Mərdəkan kəndi Bakı neft sahibkarları, 

tacirləri və fabrikantları tərəfindən şəhərkənarı villalar tikmək üçün seçilmişdi, 

həmçinin Buzovna da bağlar inşa etmək üçün əlverişli hesab edilmişdi. 

Beləlikl ə, Bakının həm sənaye, həm də kurort peykləri yaranmağa 

başlamışdı.  

1930-cu illərdə Qaraçuxur, Qala və s. yeni neft mədənləri meydana gəlməyə 

başlayır. Eyni zamanda Bakının özü də çox sürətlə inkişaf etməkdə davam edirdi. 

Onun inkişafına neft hasilatı ilə birlikdə, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı 

mövqeyi də böyük təsir göstərirdi. Bakı Azərbaycanın ən möhtəşəm sənaye, 

mədəni və elmi mərkəzi olmaqla bərabər, nəhəng şəhərlərdən birinə çevrilir. Neft 

hasilatı və neft emalı sənayesindən əlavə, Bakıda maşınqayırma və ilk növbədə 

Abşeron təsərrüfatının əsas sənaye sahəsinin tələbatına uyğun olaraq neft 

maşınqayırması güclü inkişaf etməyə başlayır. 
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Bakı aqlomerasiyasının inkişafı və formalaşması bilavasitə əməyin coğrafi bölgüsü 

ilə əlaqədar həyata keçirilmişdir. O, respublika və ölkə miqyasında öz rolunu 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirirdi. Azərbaycan təsərrüfat kompleksinin üzvü hissəsi 

kimi o, respublikanın – sosial-iqtisadi həyatında bütün sahələrin inkişafına böyük 

təkan verir. 

Beləlikl ə, Bakı şəhər aqlomerasiyasının formalaşmasının əsas sosial-iqtisadi 

amilləri aşağdakılardan ibarətdir: 

1) iqtisadi-coğrafi mövqe 

2) respublikanın və MDB-nin ərazi əmək bölgüsündə rolu və tutduğu mövqeyi 

3) ətrafda və aqlomerasiyanın öz daxilində zəngin təbii sərvətlərin mövcudluğu 

4) sosial infrastrukturlar təmasları üçün şəraitin mövcudluğu 

5) şəhər aqlomerasiyasının çoxfunksiyalı fəaliyyəti üçün əlverişli sosial-şəhər 

mühitinin formalaşması. 

Bakı aqlomerasiyası iqtisadi və sosial məkanın ərazi təşkilinin yüksək 

inkişaf etmiş formasıdır.  

Bakı aqlomerasiyasında kənd təsərrüfatı, əsasən lokal səciyyə daşıyır. 

Aqlomerasiyada kənd təsərrüfatının nisbətən zəif inki şaf səviyyəsi kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq ehtiyatlarından kifayət qədər səmərəli istifadə 

olunmaması və su təminatının zəifliyind əndir. 

Bakı aqlomerasiyasının ərazisi  qiymətli rekreasiya amilləri kompleksi ilə 

fərqlənir: subtropik iqlimi, qumsallı dəniz çimərlikl əri, uzunmüddətli çimərlik 

vaxtı, müalicə əhəmiyyətli mineral bulaqları və müalicə palçığının mövcudluğu. 

Bakı aqlomerasiyasının  rekreasiya ehtiyatları onun sosial-iqtisadi sistemini 

formalaşdıran amildir.  

Təbii amillərlə yanaşı Bakı aqlomerasiyasının ərazi təşkilinə sosial-iqtisadi amillər 

də təsir göstərir. Bunlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

1. aqlomerasiyanın nüvəsi olan Bakı şəhərinin güclü inkişafı. Bakının sənaye 

mərkəzi kimi inkişafı; onun mərkəzində sənaye müəssisələrinin sıxlığı yeni 

müəssisələrin (yeni maşınqayırma xətti) aqlomerasiya nüvəsindən kənarda 

yerləşdirməyə şərait yaradır. 
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2. Bakı şəhərinin və aqlomerasiyasının əhalinin tələbatı şəhərdən xaric zonada 

kənd təsərrüfatı və rekreasiya fəaliyyətinin inkişafını stimullaşdırır. 

3. şəhərdən xaric zonanın sənaye inkişafı və məskunlaşması elə bir miqyas 

almışdır ki, o, özü zonanın ərazi təşkilinə təsir etməyə başlamışdır.  

Bakı aqlomerasiyasının sosial-iqtisadi sisteminə təsir edən amillər haqda da 

danışmamaq olmaz. Bunun birincisi – suyun çatışmaması haqda irəlidə məlumat 

verilmişdir. İkinci amil insanın fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır. Söhbət ətraf 

mühitin çirklənməsindən, aqlomerasiyanın nəhəng massivlərinə, xüsusən neft 

mədənləri rayonlarına dəyən ziyanlardan gedir.  

Torpaqlara dəyən zərərin və çirklənmənin əsas səbəbləri neft hasilatı, tikinti 

materiallarının çıxarılmsı, sənaye müəssisələrinin və kommunal təsərrüfatın 

tullantılarıdır. Böyük sahələrdə torpaqların yararsızlığı əlverişsiz iqtisadi şərait 

yaradır və regionun səmərəli ərazi təşkilinə mənfi təsr göstərir. Buna görə bu 

torpaqların rekultivasiya edilməsi çox aktual məsələlərdən biridir. 

Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, Bakı aqlomerasiyasının mühüm sosial-

iqtisadi problemlərindən biri ətraf mühitin mühafizəsidir. 

Bakı aqlomerasiyasının formalaşmasının mühüm sosial-iqtisadi amilinin biri də 

burada əhalinin məşğulluq səviyyəsi və strukturudur. Bakı aqlomerasiyasının bütün 

əhalisinin 44,6%, əmək qabiliyyətli əhalinin isə 74,3%-ni məşğul əhali təşkil edir. 

Abşeron inzibati rayonu – Bakı aqlomerasiyasının tərkibinə daxil olan 

rayonlar arasında məşğuliyyət səviyyəsi çox aşağı olan rayondur. Belə aşağı 

səviyyə əmək sərfi yerlərinin az olması ilə izah oluna bilər. Abşeron rayonunda 

məşğulluq səviyyəsinin aşağı olmasına təsir edən amillərdən biri də ailəlik 

əmsalıdır (aqlomerasiya rayonları arasında ən yüksəyidir 5,3 nəfər). 

Əmək qabiliyyətli əhali arasında məşğulluq səviyyəsi yüksək olan 

rayonlardan biri Xətai rayonudur (80%), aqlomerasiyanın xarici zonasında isə 

Suraxanı rayonudur  (79,4%) . Məşğulluq səviyyəsinin yüksək olmasının əsas 

səbəbi ondadır ki, məhz bu ərazidə sənayenin mühüm əhəmiyyətli müəssisələri çox 

sıx şəkildə yerləşib (neft emalı, maşınqayırma, yüngül, kimya və s.). Məhz bu 
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müəssisələr sənaye sahəsinin profilini təyin edir, əhalini sənaye istehsalına cəlb 

edir. 

Bakı aqlomerasiyasının əmək qabiliyyətli əhalisinin tərkibində məşğulluq 

səviyyəsi yüksək olan yaşayış məntəqələri arasında Pirallahı, Biləcəri, Rəsulzadə, 

Sabunçu,  Qaraçuxur, Suraxanı və Ceyranbatan qəsəbələrini göstərmək olar. Zirə, 

Qobustan, Binəqədi, Xocasən, Nardaran, Əmircan, Hökməli və Qobu isə 

məşğuliyyət səviyyəsi aşağı olan qəsəbələrdir. Digər yaşayış məntəqələri isə orta 

məşğuliyyət  səviyyəsi olan məntəqələrə aiddir. 

Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin qanunauyğunluğu ondadır ki, məntəqənin 

təsərrüfat strukturunda sənaye dominant mövqe tutursa, əhalinin məşğulluq 

səviyyəsi də yüksək olur və əksinə sənayenin inkişafı səviyyəsi aşağıdırsa, 

məşğulluq səviyyəsi də aşağı olur. 

Əhalinin  məşğulluq səviyyəsini tədqiq etdikdə, sənayenin dominant 

sahələrini qeyd etmişik, bu sahələr sənayenin strukturunda ixtisaslaşmanı təyin 

edir. Bu, neft sənayesi, maşınqayırma, kimya (neftsiz) sənayesi, tikinti materialları, 

yüngül (toxuculuq nəzərə alınmır), yeyinti, metallurgiya sənayesidir. 

Bakı aqlomerasiyasında sənayedə əhalinin orta məşğulluq səviyyəsi 35,4% 

təşkil edir. 

Daha sonra qeyd etmək lazımdır ki, Abşeron yarımadası şəraitində nəqliyyat 

sosial-iqtisadi sistemin mühüm elementi kimi çıxış edir. Sənaye istehsalının 

genişləndirilməsi, əhalinin mədəni-məişət tələbatının artması, dəniz 

çimərlikl ərindən və istirahət yerlərindən istifadə etmək üçün səmərəli nəqliyyat 

xidmətinə böyük ehtiyac vardır. Bu zaman Bakı aqlomerasiyasının spesifik 

mövqeyini nəzərə almaq vacibdir:    

1. İşçi qüvvəsinin  az cəmləşdiyi halda yarımadada neft mədənlərinin çox 

pərakəndə yerləşməsi; 

2. Əhalisinin sayı az olan geniş kənd təsərrüfatı istehsalı zonaları; 

3. İstirahət zonasının şimal, şimal-şərq və qismən cənub sahillərində 

yerləşməsi; 
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4. Sənaye və kənd təsərrüfatı işlərinə xidmət edən istirahət məntəqələrinin 

yerləşməsi. 

Bakı aqlomerasiyasının sosial-iqtisadi sistemində müəyyən yeri Bakının inzibati-

idarəetmə funksiyası tutur. 

Respublikamızın qərbində Azərbaycanda ən qədim və çox əlverişli iqtisadi-

coğrafi mövqeyə malik olan şəhərlərdən biri Gəncə ətrafında yeni şəhər 

aqlomerasiyası formalaşmaqdadır. Gəncə şəhər aqlomerasiyasının (GŞA) 

formalaşmasının əsas şərtləri bir tərəfdən onun ətraf zonasının qiymətli mineral-

xammal sərvətləri il ə zənginliyi, ərazinin su və əmək ehtiyataları  ilə təmin 

olunması, digər tərəfdən isə çox əlverişili iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik 

olmasıdır. Tarixi inkişaf prosesinin də müəyyən təsirini nəzərə almamaq olmaz. 

Əgər Bakı şəhər aqlomerasiyası öz daxilində olan neft və qaz ehtiyatları əsasında 

formalaşıb inkişaf etmişsə, GŞA formalaşmasına görə öz ərazi hüdudlarından xeyli 

kənarda yerləşən Zəylik alunit yatağı, Naftalan müalicə nefti, tikinti materialları, 

kurort-rekreasiya ehtiyatları və habelə Göygöl, Şəmkir, Goranboy və digər 

rayonlarının kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına borcludur. Ərazi daxilində və 

ona bitişik sahələrdə olan mühüm su mənbələri: Mingəçevir və Şəmkir su 

anbarları, Göygöl, Kürəkçay, Qarqarçay, Şəmkirçay və s., yeraltı su ehtiyatları, 

kəhrizlər aqlomerasiya təsərrüfatını və əhalini su ilə təmin etməkdə böyük rol 

oynayırlar, halbuki Bakı şəhər aqlomerasiyasının əmək ehtiyatları ilə təmin 

olunmasında bütün respublika iştirak etmişsə, GŞA - əsasən yerli və ətraf rayonlar 

hesabına işçi qüvvəsi ilə təmin olunur. Hazırda burada respublika sənaye-istehsal 

heyətinin 7%-i cəmləşmişdir. 

Ərazi daxilində nəqliyyat-iqtisadi əlaqələr də yaxşı təşkil olunmuşdur, Bakı-

Tbilisi dəmir yol xətti, müxtəlif rayonlardan Bakıya, Tbilisiyə, yaxın xaricə və 

respublikamızın bir sıra şəhərlərinə gedən şosse və hava yolları aqlomerasiya 

daxilindən keçir. Gəncə şəhəri mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Bu da onun iqtisadi 

əlaqələrini təmin etməyə imkan verir. Ərazidən keçən mühüm magistral qaz 

kəmərləri və yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətləri aqlomerasiyanı yanacaq və 
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elektrik enerjisi ilə təchiz etməkdə böyük rol oynayırlar. Ərazinin əlverişli təbii-

coğrafi şəraiti də şəhərsalma işləri üçün çox əlverişlidir. 

Gəncə tarixən Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Özünün uzun 

keçmişi ərzində bu şəhər yurdumuzun tarixində mühüm rol oynamışdır. Şəhər 

demək olar ki, həmişə ətraf rayonlar üçün siyasi-inzibati, mədəniyyət, ticarət-

sənətkarlıq funksiyaları daşımışdır ki, bu da onun formalaşmasına və inkişafına 

böyük təsir göstərmişdir, lakin bir müddət yuxarıda göstərilən amillər şəhərin 

yüksək inkişafını təmin edə bilməmiş və ətraf rayonların məskunlaşması 

sistemində əsaslı keyfiyyət dəyişiklikl əri edə bilməmişdir. 

Əsasən əsrimizin 60-cı illərindən sonra şəhərin sənaye potensialının 

möhkəmləndirilməsi, iri istehsal obyektlərinin yaradılması,  aqrar-sənaye 

inteqrasiyasının güclənməsi və inkişaf etmiş rayonlararası, şəhərdaxili  sosial 

müəssisə və xidmət obyektləri şəbəkəsinin inkişafı Gəncə şəhəri ərazisinin 

böyüməsinə, onun sərhədlərinin və nüfuz dairəsinin genişlənməsinə və şəhərətrafı 

sahələrin vahid bir aqlomerasiya şəkilində birləşməsinə imkan yaratmışdır.  

Gəncə şəhər aqlomerasiyasının müasir hüdudlarını biz şəhərin mərkəzi 

hissəsi ilə 1,5 saat ərzində ictimai nəqliyyatla sıx əmək texnoloji mədəni-məişət, 

ticarət və digər əlaqələri həyata keçirmək imkanlarına əsasən müəyyən edirik. Bu 

təqdirdə GŞA  radiusu əsasən 40-45 km-dən artıq deyildir. Götürülən sərhədlər 

daxilində aqlomerasiyanın sahəsi 3,2 min km2-ə qədərdir. Buraya Gəncə şəhəri, 

Goranboy, Göygöl və Samux (Kürün sol sahili və həmçinin Hacıkənd qəsəbəsi 

paralelindən cənubda qalan ərazilər istisna olmaqla) inzibati rayonları, Şəmkir 

rayonunun bir hissəsi daxildir, əlbəttə aqlomerasiyanın hələ formalaşmaqda 

olmasını nəzərə alsaq,  bu sərhədlər müəyyən qədər şərti xarakter daşıyır və 

gələcəkdə daha da dəqiqləşdiriləcəkdir.  

Aqlomerasiyanın ərazisində 2011-ci il vəziyyətində 759 min nəfər əhali 

yaşayır. Ümumi əhalinin 75%-i şəhər, 24%-i isə kənd əhalisindən ibarətdir. 

Aqlomerasiya əhalisinin 57,7%, o cümlədən şəhər əhalisinin 76,7%-i Gəncə 

şəhərində toplanmışdır. GŞA-nin tərkibinə Gəncədən başqa Dəliməmmədli, 

Goranboy, Naftalan, Şəmkir və Göygöl şəhərləri, 33 qəsəbə  
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(Çinarlı, Zəyəm, Nabiağalı, Hacıkənd, Dəllər, Qazanbulaq, Kür, Alabaşlı və s.) və 

150-dən artıq kənd yaşayış məntəqəsi daxildir. Bu kəndlərin əksəriyyəti iri 

kəndlərdir. Naftalan şəhəri və Kür qəsəbəsi istisna olmaqla bütün şəhər yaşayış 

məntəqələri Gəncəyə yaxın yerləşmişlər. Aqlomerasiya daxilində hər 100 km2-ə 5 

yaşayış məntəqəsi düşür ki, bu da ərazidə məskunlaşma üçün xeyli boş torpaq 

sahəsi olmasına dəlalət edir. 

Gəncə şəhər aqlomerasiyasının məskunlaşma sistemində Gəncə şəhəri bütün 

göstəricilər üzrə aparıcı rol oynamaqla aqlomerasiyanın mərkəzi nüvəsini təşkil 

edir. K.M.Lapponun (1987) təyinatına əsaslanaraq belə demək olar ki, GŞA öz 

mənşəyi etibarı ilə “şəhərdən” inkişaf edən aqlomerasiyadır. Yəni bütün 

aqlomerasiya daxili əlaqələrin əsas hissəsi mərkəzi şəhərə meyl edir ki, bu da bir 

qatda olaraq aqlomerasiyanı rayonlararası əlaqəyə daxil edir. Deməli 

aqlomerasiyaya daxil olan digər yaşayış məntəqələri arasındakı əlaqələr hələlik 

zəif təzahür edirlər və lokal xarakter daşıyırlar.  

Öz əhəmiyyətinə görə respublikanın ikinci  şəhər aqlomerasiyası olan GŞA-

nin funksional-ərazi strukturunun əsasını xalq istehlak malları, aqrar-sənaye və 

metallurgiya kompleksləri təşkil edir. Maşınqayırma və metal emalı kompleksi də 

müəyyən rol oynamaqla, inkişaf perspektivlərinə malikdir.  

Metallurgiya kompleksi 1965-ci ildə istifadəyə verilən Gəncə alüminium 

zavodu və Azərbaycan əlvan metallar emalı zavodu ilə təmsil olunmuşdur. Çox 

böyük əhəmiyyətə malik olan alüminium zavodunun tikilməsi şəhərin sənaye 

potensialını xeyli artırırdı və yeni sahənin yaranmasının əsasını qoydu. Burada 

dünyada ilk dəfə olaraq alunitdən kompleks istifadə əsasında alüminium oksidi ilə 

yanaşı, kükürd turşusu, kalium kübrəsi və s. qiymətli məhsullar alınır. Alüminium 

oksidindən Sumqayıt alüminium zavodunda xammal kimi istifadə olunur. Sulfat 

turşusu və kalium kübrəsi ölkənin bir çox yerlərinə göndərilir. Lakin zavodun 

yerinin düzgün seçilməməsi və təmizləyici qurğuların olmaması uzun müddət 

şəhərin ekoloji şəraitinə mənfi təsir göstərmişdir. Son vaxtlar həyata keçirilən bir 

sıra tədbirlər zavodun iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırmaqla yanaşı ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısını bir qədər almışdır. GŞA daxilində texniki tərəqqini  təmin 
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edən sahələrdən olan maşınqayırma və metal emalı da inkişaf etmişdir. Bu sahənin 

əhalisinin məşğulluğunu təmin etməkdə böyük imkanları vardır. Kompleksin əsas 

müəssisələri cihazqayırma, maşıntəmiri mexaniki zavodlar, Qazanbulaq 

elektrotexnika və Göygöl mexaniki zavodudur. Aqlomerasiyda və onun ətrafında 

metal bazası olmadığına görə burada əsasən az metal tutumu və asan daşınan 

sahələr inkişaf etdirilir. Cihazqayırma zavodunda buraxılan məhsul xarici ölkələrə 

göndərilir.  

Aqlomerasiyanın funksional-sahə strukturunda məhsul yaxın xaricin 

müxtəlif şəhərlərinə, habelə sayına və müəssisələr çoxluğuna görə birinci yeri xalq 

istehlak malları istehsalı kompleksi tutur. Kompleksin payına müvafiq respublika 

kompleksi məhsulu istehsalı həcminin 36,3%-i düşür. Burada respublikanın iri 

sənaye müəssisələrindən sayılan çini qablar zavodu, tikinti fabriki (Göygöl filialı 

ilə birlikdə), toxuculuq kombinatı, xalça-mahud kombinatı fəaliyyət göstərir. Məhz 

bu müəssisələr aqlomerasiyanın daxili əlaqələrinin xeyli hissəsini təmin edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istehlak malları istehsalını genişləndirmək üçün həm 

mövcud yüngül sənaye müəssisələri il ə yanaşı, istehsal dövriyyəsinə cəlb ediləsi 

böyük ehtiyat mənbələri, müxtəlif mənşəli yerin xammalları, əhalinin əmək 

vərdişləri, xalq istehlak mallarına olan tələbatın tam ödənilməsindən gələn tələblər 

və s. vardır. 

MDB ölkələrinin bir çox şəhər aqlomerasiyaları ilə müqayisədə GŞA-nın 

iqtisadiyyatında aqrar sənaye kompleksinin rolu daha qabarıq şəkildə təzahür edir. 

Bu baxımdan GŞA-nın Səmərqənd aqlomerasiyası ilə xeyli oxşar cəhətləri vardır. 

Belə ki, GŞA çox əsirlik tarixi olan intensiv kənd təsərrüfatı istehsalı arealı 

əhatəsində formalaşmaqdadır. Hazırda Gəncənin və bütövlükdə aqlomerasiyanın 

inkişafı xeyli dərəcədə aqrar-sənaye kompleksinə əsaslanır. Burada kənd 

təsərrüfatının üzümçülük, tərəvəzçilik, südçülük, heyvandarlıq, pambıqçılıq 

sahələri və onların xammalının emalı xeyli inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatı yalnız 

aqlomerasiyanın ətraf zonasında yox, daxilində də (xüsusən üzümçülük, 

tərəvəzçilik) belə geniş yayılmışdır.Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1970-

1990-cı illərdə yalnız aqrar-sənaye kompleksinin  emaledici müəssisələrində 
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aqlomerasiyanın bütün sənaye-istehsal heyətinin 20%-i çalışırdı. Gəncə 

kompleksinin yerli xammala əsaslanan yağ-piy, ət, yağ-pendir, dəyirman 

kombinatları, çörək zavodları, qənnadı fabriki, pivə, şərab zavodları və s., 

Göygöldə aqrar-sənaye kombinatı, Şəmkir, Dəllər və digər şəhər yaşayış 

məntəqələrində ilkin şərab emalı zavodları fəaliyyət göstərir. Aqlomerasiyada 

istehsal olunan ərzaq məhsullarının bir hissəsi yerli ehtiyaclara, xeyli hissəsi isə 

respublikanın rayonlarına və digər ölkələrə göndərilir. 

Gəncə şəhər aqlomerasiyasının təsərrüfat kompleksində tikinti materialları 

sənayesinin də müəyyən əhəmiyyəti vardır. Yerli xammal (bentonit gillər, 

əhəngdaşı, çınqıl-qum və s.) əsasında burada yapışdırıcı materiallar zavodu, dəmir-

beton məmulatı zavodları, evtikmə kombinatı, Göygöl daş karxanası, Dəllər tikinti 

materialları kombinatı və s. yaradılmışdır. 

Gəncə şəhər aqlomerasiyasının sosial orqanizmini səciyyələndirən, onun 

formalaşmasına zəmin yaradan amillərdən biri də elmi-tədqiqat müəssisələri, ali və 

orta ixtisas məktəbləri şəbəkəsi, əhaliyə xidmət sahələrinin çoxsahəli obyektləridir. 

Məhz Gəncənin respublikamızın ikinci böyük elm və mədəniyyət mərkəzi olması 

da aqlomerasiyanın mərkəzi ilə onun ətraf zonası arasında sıx sosial əlaqələr 

yaranmasına səbəb olmuşdur.  

Gəncə şəhər aqlomerasiyasının təsərrüfat kompleksinin strukturunun təhlili 

göstərir ki, onun tərkibində qaz və neft-kimya sənayesindən başqa Azərbaycanın 

bütün sənaye kompleksləri təmsil olunmuşdur.Ən iri sənaye müəssisələri və sosial 

obyektlər aqlomerasiyanın mərkəzi nüvəsi olan Gəncə şəhərində, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalı və xırda sənaye müəssisələri ətraf zonada yerləşir. 

Gəncə şəhər aqlomerasiyasının tam formalaşması və inkişafı üçün ilk 

növbədə burada mütərəqqi sahələr hesabına sənaye istehsalı səviyyəsini xeyli 

yüksəltmək lazımdır. Bu vəzifə mövcud sənaye müəssisələrinin yenidən qurulması 

və yenilərinin tikilməsi hesabına yerinə yetiriləcəkdir. Hazırda avtomobil zavodu 

bu məsələnin həllində böyük rol oynayır. Bu zavod ölkənin yük maşınlarına olan 

tələbatını ödəməklə yanaşı, məhsulun bir hissəsini xarici ölkələrə də göndərir. 

Zavodun işə düşməsi nəticəsində aqlomerasiya daxili əlaqələr daha da 

Bu derslik behruzmelikov.com saytindan yuklenmisdir



 26

intensivləşəcək, şəhərin hüdudları xeyli genişlənəcəkdir. Lakin zavodun işə 

düşməsi hələlik l əngiyir. Digər mühüm vəzifə kənd təsərrüfatı istehsalının 

ixtisaslaşmasını daha da təkmilləşdirməkdir. Getdikcə artan müxtəlif istiqamətli 

əmək, hər cür sosial-mədəni əlaqələri təmin etmək üçün nəqliyyat şəbəkəsini 

(xüsusilə aqlomerasiyanın xarici zonasında) daha da inkişaf etdirmək vacib 

şərtlərdəndir. 

Aqlomerasiyalılığı təmin edən daha mühüm məsələlərdən biri də həm Gəncə 

şəhərinin özündə, həm də aqlomerasiyanın xarici zonasında bir-birini qarşılıqlı 

tamamlayan xidmət sahələri şəbəkəsi yaratmaqdır. Belə ki, hazırda xarici zonanın 

əksər yaşayış məntəqələrində əhaliyə mədəni-məişət xidməti göstərən obyektlər 

yoxdur, onlarda bütün xidmət obyektlərinin olması da vacib deyildir. Bu obyektləri 

yaşayış məntəqələrinin böyüklüyünə və tipinə görə yerləşdirmək lazımdır. Belə ki, 

gündəlik xidmət obyektlərinin hər məntəqədə, epizodik xidmət obyektləri isə bir 

qrup yaşayış məntəqəsinin meyl etdiyi daha iri məntəqələrdə yerləşdirilməlidir. 

Beləlikl ə, respublikamızda öz spesifik ərazi, funksional təsərrüfat quruluşu 

və məskunlaşma sistemi olan ikinci bir şəhər aqlomerasiyası formalaşıb inkişaf 

edir. Yuxarıda qeyd edilən məsələlərin həyata keçirilməsi onun yetkinləşməsini 

daha da sürətləndirəcəkdir. Respublikanın qərb zonasında məskunlaşma karkası 

rolu oynayan və Bakı şəhər aqlomerasiyasının həddindən artıq böyüməsinin 

qarşısını almaq üçün Gəncə şəhər aqlomerasiyasının inkişafı obyektiv zərurətdir. 

 

 XX əsrin ikinci yarısında, xüsusən 70-ci illərdə dünyanın bir çox ölkələrində 

şəhər və köçürülmüş sistem, onların ayrı-ayrı elementləri əhəmiyyətli, şəkildə 

dəyişir. Ciddi sürətdə dəyişilmi ş urbanizasiya sistemi- şəhərdir. Məskunlaşma 

formasının aparıcı qüvvəsini böyük şəhər aqlomerasiyaları yaradır. Bununla yanaşı 

Yer kürəsinin bir sıra rayonlarında daha geniş əlaqəli şəhər aqlomerasiyası ilə 

müqayisədə urbanizasiya sistemi daha üstün səviyyədədir. Tədricən qonşu şəhər 

aqlomerasiyalarının yaxın birləşməsi onlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

güclənməsinə və davamlı nəqliyyat sistemlərinin yaranmasına səbəb olur. Bunun 
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nəticəsində meqalopolislər əmələ gəlir- daha güclü sahə strukturu, zolaqvari 

konfiqurasiyalar böyük şəhər aqlomerasiyalarının genişlənməsinə şərait yaradır. 

 "Meqalopolis" termini onun müasir anlayışında ilk dəfə uzun illər ABŞ-da 

işləyən coğrafiyaşünas Jan Qotman tərəfindən 50-ci illərdə təklif edilmişdir. 

Meqalopolis sözünün ilk anlayışını o xüsusi konkret tədqiqat ərazisi kimi istifadə 

etmişdir, Atlantik okeanı sahillərində birləşən ABŞ- ın şimal şərq şəhər 

aqlomerasiyalarını yaranmışdır. Lakin 60-cı illərdə yer kürəsinin başqa ərazilərində 

oxşar urbanizasiya strukturu əmələ gəldikdən sonra "Meqalopolis"  termini 

ümumiləşərək müasir dövrdə dünya ədəbiyyatında geniş yer tutmuşdur.  

 "Meqalopolis" sözünü zəruri ciddi, elmi anlayışı özünəməxsus oxşar iri 

şəhərləri təsvir edir, həmin şəhərlərdə 8-10 mln-dan artıq əhali yaşayır. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, J. Qotmana qədər " Meqalopolis " termini müxtəlif mənalarda 

işlənib. Hələ qədim filosoflar onu bəzən " dünyəvi fikir" m ənasında istifadə 

edirdilər. Bir vaxtlar meqalopolis qədim yunanıstanda arkad şəhərləri mərkəzi idi, 

hansı ki, b.e.ə 370-ci ildə Pelaponisdə 35-dən çox yaşayış məskənlərini 

birləşdirmişdir. Amerika sosioloqu Luyis Mamford J. Qotmondan əvvəl bu termini 

urbanizasiyanın ümumi tendensiyası üçün böyük şəhərlərin inkişafında istifadə 

etmiş və bununla o demək istəyirdi ki, meqalopolis yeganə unikal coğrafi 

rayondur, hansı ki, ABŞ-ın Şimal-Şərq hissəsini əhatə edir və nəhəng şəhər və 

aqlomerasiyalar ilə səciyyələnir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, "Meqalopolis" termininin müasir izahatı qədim 

Yunanıstanda (meqalo polis- böyük şəhər) mənasını verir. J. Qotmanın tədqiqatı 

əhalisi çox olan ABŞ-ın Atlantik okeanı sahilləri meqalopolisinə həsr olunmuşdur. 

Bir müddət keçdikdən sonra bu anlayış ənənəvi oldu. Şimal-Şərq meqalopolisinin 

sahəsi 1000 km-ə yaxındır, eni isə 200 km-ə çatır. O Boston, Nyu-York, 

Filadelfiya, Boltimor, Vaşinqton və nisbətən digər iri ( cəmi 40 aqlomerasiya ) 

ümumi sahəsi 140-170 min km2 olan aqlomerasiyalardan ibarətdir. Ölkənin bu 

"əsas küçəsinin " əhalisi 50 mln-na yaxın (təxminən ABŞ-ın bütün əhalisinin 20 

faizi), burada təxmini 25 faiz ölkənin təmiz sənaye məhsulu istehsal olunur. 

Amerika futuroloqları Q. Kan və A.Viner Bosvaş ( Boston- Vaşinqton), Çipitts ( 
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Çikaqo- Pittsburq ) və Sansan ( San-Fransisko, San-Dieqo ) aqlomerasiyalarına 

qısaldılmış adlar vermişdilər. 

 Böyük göllərin cənub sahilində birləşən aqlomerasiyalardan Çikaqo, 

Detroid, Klivlent, Pitsburq və digərlərinin sahəsi 160-200 min km2, əhalisi isə 

təxminən 35-40 mln nəfərdir. Ən kiçik meqalopolis olan Cənubi Kaliforniya 

meqalopolisi iki digər meqalopolis yaxınlığında yerləşir. O San-Fransiskodan 

zəncirvari şəkildə Böyük Kaliforniya düzənliyindən Los-Angelesə və sonra San-

Dieqoya qədər uzanır. Əhalisi 20 mln nəfərdir. 

 Kanadada əsasən zolaqvari urbanizasiya zonası Kvebekdən Vindzora qədər 

1000 km uzanır. Kanada əhalisinin 55% ( 17,4 mln əhali isə 2010-cu ildə ) və 

ümumi əhalinin 73 % - i sənaye sahəsində məşğul olur. 

 Dünyada əhalisinin sayına görə ən böyük meqalopolis Tokaydodur ( 70 mln-

a yaxın əhalisi var) və Sakit okean sahilində yerləşir. Bu geniş urbanizasiya 

zonasının bir neçə min kilometr ərazini əhatə edir, ölkənin böyük aqlomerasiyaları 

bura daxildir - Tokio, Yokohama və Kavasaki, ona daxil olan rayonlarla birlikdə 

paytaxt metropoliten ərazisinin əhalisi təxminən 35 mln nəfərdir, həmçinin 

Naqoya, Kiyoto, Osaka, Kobe və digərləri də bura daxildir. Tokaydo 

meqalopolisində ölkə əhalisinin 60%-i və sənaye istehsalının 2/3 hissəsi 

cəmləşmişdir. 

 Meqalopolislər Qərbi Avropada da formalaşmışdır. Burada ABŞ və 

Yaponiyaya nisbətən əhali az cəmləşmişdir. İngilis meqalopolisi öz ölçüsünə görə 

seçilir bura London, Birminqem, Mançester, Liverpul və Reyn aqlomerasiyaları 

daxildir. Onun əsas istiqaməti Reyn çayının aşağı və orta axarında yerləşir. 

Onlardan ən böyüyü "halqavari" aqlomerasiya olan Qərbi Niderlanddakı Randstad, 

Reyn-Rur, Reyn-Mayn və Reyn-Nekkar hesab edilir. Bu meqalopolisin ərazisi 50 

min km2 və əhalisi 30-35 mln nəfər olan aqlomerasiyalar daxildir. 

Meqalopolislərin inkişafı böyük aqlomerasiyaların genişlənməsindən asılıdır. 

Beləlikl ə, London aqlomerasiyasında 12 mln əhali, Parisdə 10 mln, Aşağı Reyn-

Rurda 11 mln təşkil edir. 
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 Dövlətlər arası meqalopolislərin daha aydın formalaşması gözlənilir. Misal 

olaraq onlardan ən böyüyü Şimal - Qərbi Avropada yaranır. Qonşu 

urbanizasiyalaşmış rayonlara ümumi ərazisi 230 min km2, əhalisi 85 mln nəfər, 

orta sıxlıq isə 350 nəfərə hər 1 km2 olan 5 böyük ərazi: İngiltərə, Rendstad, Reyn-

Rur və Paris daxildir. 

 Təsadüfi deyil ki, 70-ci illərdə Şimali Qərbi Avropada Avropa iqtisadi 

cəmiyyətinin komissiyasında beş ölkənin elmi tədqiqat institunun birgə işi 

keçirilmişdir. XX əsrin 80-90-cı illərində özünə məxsus urbanizasiya zonası 

Cənubi Çində yaranmışdır. Onun mənbəyi azad iqtisadi zona əhalisi 3,3 mln  nəfər 

olan Sen-Djen, 5,6 mln nəfər olan Honq-Konq, 1mln nəfər olan Çuxay və əhalisi 4 

mln nəfər olan ən böyük aqlomerasiya Cənubi Çində Quancan hesab edilir. 

 Sürətlə inkişaf edən aqlomerasiyaların meqalopolisləri Braziliyada San-

Paula, Rio-de-Janeyra, Beli-Orizonta, Hindistanda Kəlküttə-Asansal-Damar çayı 

sahili boyu, Misirdə Qahirə-İskəndəriyə və s. aiddir.  

 Meqalopolislər İEÖ-də əhalinin əsas məşğuliyyət növlərini özündə 

cəmləşdirir. Üç əsas Amerika meqalopolislərində ABŞ əhalisinin təxminən yarıya 

qədəri məskunlaşmışdır və ölkənin 60% təmiz sənaye məhsulu burada istehsal 

olunur. Həmçinin Tokkaydo meqalopolisi əhalinin məskunlaşmasında, 

Yaponiyanın iqtisadiyyati, mədəniyyəti və siyasətində əsas yer tutur. İngilis 

meqalopolisində isə əhali Böyük Britaniyanın əhalisindən daha çoxdur. 

 Böyük ölçülü meqalopolislər əhali miqyasının cəmləşməsinə və insan 

fəaliyyətinin mənbəyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, bu prosesdə yeni 

ölkələrin iştirak etməsi iqtisadçıların diqqətini cəlb edir. Meqalopolislərin elmi 

konsepsiyasının əsası J.Qotman və K.Doksiyadis tərəfindən 60-cı illərdə 

qoyulmuşdur. Yeni urbanizasiyanın perspektivi urbanizasiya sturkturunu 

irimiqyaslı qlobal köçürmə praqnozları olan Beynəlxalq estetika Mərkəzi Afinada 

"Gələcək Şəhər" çərçivəsində K.Doksiadisa və D.Papaionnani rəhbərliyi altında 

təsdiq edilmişdir. Bu tədqiqatlar iqtisadçılar tərəfindən əsaslandırılmışdır ki, XXİ 

əsrin birinci yarısında meqalopolislər yer kürəsində köçürülmənin əsası olacaq. 

Onların müəllifl əri meqalopolislərin sürətli inki şafını 19-cu əsrin 70-ci illərindən 
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2000-ci ilə qədər yer kürəsinin yarısının cəmləşəcəyini müəyyən etmişdir. Ancaq 

bu proqnozlar hələ də gerçəkləşməyib. Meqalopolisin nəzəriyyə marağı öz 

praktikasına uyğunlaşır. Yəni bir çox ölkələrdə və regionlarda meqalopolislər artıq 

yaranmışdır- ABŞ, Yaponiya, Q. Avropa həmçinin haradakı yaxın gələcəkdə 

yaranması mümkün olacaq- SSR (70-80-ci illərdən söhbət gedir), Polşada və başqa 

ölkələrdə. 

 Meqalopolis konsepsiyasının  yaranmasından başlayaraq onun tərəfdarları 

ilə yanaşı ona qarşı  çıxanlar da Qərbdə olduğu kimi Sovet urbanistlərinin arasında 

da mövcud olmuşdur. Konsepsiyaya qarşı çıxanlar orta aqlomerasiyanın zəif 

inkişafına həmçinin orta-aqlomerasiya əlaqəsinin meqalopolis daxilində, şəhər 

aqlomerasiyasının keyfiyyətli yeniliyi il ə müqayisədə, xüsusən funksiyanın yerinə 

yetirilən hissəsində, meqalopolislərin digər həssas yerlərində meyarların olmaması 

ilə bağlıdır. Ona görə də meqalopolislərin inkişafının qiymətlənməsi kənardan 

müşahidə edənlər tərəfindən XX əsrin 2-ci yarısında orta hesablama ilə 

aparılmışdır. Bu bir neçə növə bölünür:  

1) Meqalopolisləşmə prosesi müasir dövrdə XXİ əsrin əvvəllərində çoxlu sayda 

ölkə və müxtəlif rayonları əhatə edir. 

2) Meqalopolislər şəhər aqlomerasiyaları ilə müqayisədə daha yüksək səviyyəli 

urbanizasiya sistemidir. 

3) Meqalopolis ona daxil olan aqlomerasiyaları daha da üstələyərək böyük struktur 

yaradır. 

4) Meqalopolis şəhər aqlomerasiyalarında morfoloji və funksiya cəhətdən vahid 

təhsil sistemi mərkəzidir. 

5) Meqalopolisin yeniliyi urbanistik sistem kimi ən əsas onun funksiyasından 

deyil, strukturundan və miqyasından asılıdır. 

6) Urbanizasiya rayonun aşağı astanasının meqalopolisə aid olması üçün sonuncu 

onillikl ər tədqiqatına görə əhalinin sayı 25 mln nəfər olmuşdur. Buna görə 

J.Qotmanın ilk təklifi uğurlu olmuşdur (ancaq bəzi müəllifl ər 10 mln əhali ilə 

kifayətlənirlər, bu müasir miqyasa iri şəhər aqlomerasiya- meqalopolisləri uyğun 

gəlir.) 
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7) Meqalopolis cəmiyyətin istehsal nöqteyi nəzərdən əhəmiyyətli potensial 

imkanlara malikdir. Əlverişli sosial mühitin yaranması müasir insanın tələblərinə 

cavab verən, onun müxtəlif t ələblərinin təmin olunması təhsil, mədəniyyət, 

istirahət və başqa sahələri təşkil edir. 
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Şəhərl ərin mikroco ğrafiyası, funksional zonaları, yeraltı məkan və 
nəqliyyat 

Qabaqcadan qeyd edək ki, “şəhərin mikrorayonu” termini müəyyən şərtlə 
qəbul edilə bilər.Məsələ ondadır ki, şəhərin layihələşdirilməsində bu termindən 
geniş istifadə olunur. Mikrocoğrafiya mikrorayonlaşmaya gətirib çıxardır. Şəhərin 
mikrorayonlaşmasını aparmaq üçün yaxşı olar ki, əvvəlcə onu iri funksional 
hissələrə- sənaye, nəqliyyat, inzibati-idarəetmə, istirahət və s. aparaq. Bu iri 
bölgülərin daxilində böyük fərqlər müşahidə edilir, o zaman onları daha kiçik 
mikrorayonlara ayırmaq lazım gələr. 

Funksional zonalaşma 
Şəhər ərazilərinin istifadə xarakterinə görə ayrılmasıdır. Şəhər ərazisinin 

dəqiq funksional  zonalara ayrılması şəhərlər üçün hər zaman xarakterik 
olmamışdı, sənayeyə qədərki şəhərlərdə funksiyaların məkanda qarışması hiss 
olunur. Şəhər təşkilnini yeni prinsipinin yaranması (funksional zonalaşması) 
Avropada sənaye inqilabı ilə bağlıdır. İlk dəfə funksional zonalaşma prinsipi 1903-
cü ildə T. Qarnye tərəfindən formalaşdırılmışdı. Yenilik onda idi ki, şəhərdəki 
funksiya və proseslər aydın şəkildə sərhədlə ayrılırdı, bunun da nəticəsi olaraq 
yaşayış məkanlarının təşkilində və nəqliyyat-piyada hərəkətində yeni üsullar tətbiq 
olunurdu. T. Qarnye şəhəri məkanca ayırmaq təkilif etdi: yaşayış, əmək, istirahət, 
təhsil, hərəkət. Hal-hazırda funksional zonalaşma prinsipi şəhərsalma 
qanunvericiliyində möhkəmləndirilmişdirvə şəhərsalma təcrübəsində tətbiq edilir. 

Təyini: funksiyalar zonalar - ərazi planlaşdırılması sənədləri il ə sərhədləri 
və funksional təyinatı müəyyənləşdirilən zonalardır. 

Əsas funksional zonalar 
- yaşayış zonası (şəhərin 50%-dən çoxunu tutur, yaşayış zonasında yaşayış və 
ictimai-işgüzar zonaları ayırmaq olar); 
- sənaye; 
- anbar; 
- kommunal;  
- mühəndis və nəqliyyat infrastrukturu zonası; 
- rekreasiya zonası  

XX əsrin sonunda funksional zonalaşma prinsipi şəhər daxilində qarşlıqlı 
münasibətlərin mürəkkəbliyini əks etdirmək bacarığının olmamasından bəzi 
mütəxəssislər tərəfindən tənqid edilir. Bu tənqid “əmək-məişət-istirahət” 
düstuunun elementar (bəsit) olmasına və eyni zamanda şəhərdə baş verən 
proseslərə: əmək balansının yerini dəyişməsi ilə, funksiyaların inteqrasiyası və 
yeni funksiyaların yaranması ilə, şəhərin şaquli istiqamətdə inkişafına (şaquli 
planlaşdırılma) və s. əsaslanırdı. 

Şəhərin funksional modeli şəhər mərkəzindən məsafəni və ərazidə baş verən 
proseslərin intensivliyini nəzərə almır. Bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün 
kəmər zonalaşması prinsipi (modeli) təklif edilir. Bu model şəhər inkişafına 
funksional baxışı tamamlayacaq.  

Kəmər zonalaşma  
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 Kəmər (zolaq) zonalaşma  -- ərazi istifadəsinin intensivliyinə, onun 
müxtəlif funksiyalarla dolğunluğuna görə zonalaşmadır (şək. 79). 

Mərk əzi zona – ən çoxfunksiyalı element, müxtəlif funksiyaların yüksək 
konsentrasiyası, şəhərin ictimai həyatının fokusu, yüksək şəhərsalma dəyəri olan 
daha intensiv mənimsənilmiş ərazilərdir.  

Periferiya (ətraf, k ənar) -  şəhərin aşağı sıxlıq və az funksiyalar, mərkəzdə 
əlaqənin çətin olması (məsafə, təbii və ya süni maneələr) xarakterik olan aşağı 
şəhərsalma dəyəri olan, ən az intensiv dərəcəsi ilə mənimsənilmiş ərazilərdir. 

Orta zona – funksiyaların sıxlığı və mənimsənilmə intensivliyi mərkəzi 
zonaya nisbətən az, periferiyaya nisbətən çoxdur. 

Uzaq periferiya – funksiyanın ən minimum olduğu ərazilər (şəhərətrafı). 
Məskunlaşma ərazisi- dedikdə yaşayış fondunun, ictimai bina və qurğuların 

o cümlədən elmi-tədqiqat institutları və onların komplekslərinin, sanitar mühafizə 
zonalarının qurulmasını tələb etməyən, komunal və sənaye obyektlərinin 
şəhərdaxili əlaqə yolları, küçə, meydan, park, bulvar və digər ümumi istifadə 
edilən obyektlərin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur.  

Landşaft rekreasiya ərazisi-məskunlaşma ərazisində yerləşən park, bağ, 
bağca və xiyabanlarla birlikdə acıq fəza sistemini formalaşdıran yaşıllıqları, su 
hövzələrini, meşə qaruyucu zonaları, kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunan 
torpaqları və digər əkin yerlərini əhatə edir. 

İslehsalat ərazisi- dedikdə sənaye müəssisəsələri və onlarla əlaqəli obyektlər, 
elmi-tədqiqat müəssisələri və onların təcrübə istehsalat obyektləri, komunal 
obyektləri, şəhər kənarı, şəhər ətrafı və sənaye müəssisələri arasında əlaqə yaradan 
nəqliyyat qurğularının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Sənaye 
müəssisələrinin bir qayda olaraq yaşayış məntəqələrinin sənaye zonalarının 
ərazilərində və islehsalat zonalarının tərkibində yerləşdirmək lazımdır. Sənaye 
zonaları yerləşdirilərkən əhalinin iş yerinə getməyə az vaxt sərf etməyi və bu 
zonaların yaşayış rayonları ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqələri təmin edilməlidir. 

Elmi istehsalat zonası ərazisində elm və elmi xidmət müəssisələri, təcrübi 
istehsalat və onlarla bağlı orta təhsil müəssisələri xidmət obyektləri həmçinin 
mühəndis və nəqliyyat təminatı kommunikasiya və qurğuları yerləşdirilir. 

Urbanizasiyanın yüksək inkişafı, şəhərlərin  böyüməsi və bir çox başqa 
səbəblər şəhərlərdə yeraltı tikintilərin tikilməsi tələbatını yaradır. Bu tikintilər 
müəyyən qədər ərazi qıtlığının qarşısını alır, şəhərlərdə vəziyyəti bir qədər 
yaxşılaşdırır. Müasir şəhərlərdə, bir çox hallarda yeraltı məkanların istifadəsi 
onların çox səviyyəli inki şafına uyğun olaraq inkişaf edir. E.Utudjyan, yeraltı 
urbanistikanın nümayəndələrindən biri olmuşdur. O, tikintilərin geniş istifadəsinin 
altından xətt çəkərək bildirmişdir ki, yeraltı təsislərin istifadəsi şəhərlərin 
quruluşuna təsir edir və onları anbarlardan, zavodlardan, bazarlardan, bir çox 
depolardan, nəqliyyat xətlərindən və s.dən azad etməyə imkan verir. Bu təsislər 
şəhəri iflic v əziyyətdə qoyur, onlarsız həyat mümkün olmasa da, onlar cansızdır, 
ona görə də daha səmərəli istifadə oluna biləcək xarici sahələri onlar üçün ayırmaq 
əsassızdır. Yer səthində landşaftı korlayan, havanı zəhərləyən və lazımsız olan 
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təsislərdən qurtulsaq, onda onların hesabına yaşıllıqların sahələrini genişləndirmək, 
yeni park və bağçalar salmaq, stadionlar tikmək olar. Tarixi abidələrdən, köhnə 
şəhər kvartallarından, lazımsız və şəhəri eybəcər göstərən nə varsa onlardan 
qurtulmaqla şəhərin əvvəlki gözəlliyini yenidən bərpa etmək olar. Nəqliyyat 
hərəkəti tıxacdan azad olacaq, qısa marşrutlara xidmət etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş yerüstü nəqliyyat fərqli səviyyələrdə yerləşdirilmiş dəmiryolu trassları və 
avtomagistrallarla tamamlanacaq. 

Bütün yeraltı təsislər kənar təsirlərdən qorunacaq: yanğınlardan çəkinmək 
lazım gəlməyəcək,insanları səs-küy və çirkli atmosfer narahat etməyəcək. Yeraltı 
məkanlara daha geniş olaraq nəqliyyat vasitələrini yerləşdirmək daha 
məqsədyönlüdür:  metropoliten, dəmir yolu, maşın tunelləri və vağzallar, qarajlar, 
avtobazalar, mədəni-məişət müəssisəsi, nümayiş, idman və ticarət obyektləri 
(xüsusilə yeraltı keçidlər və nəqliyyat vasitələri il ə birlikdə), mühəndis təsisləri və 
qurğuları (borular, kabellər, kollektorlar, elektro-stansiyalar, transformator 
stansiyaları, mərkəzi istilik mənətəqələri), anbarlar (satış, sənaye malları, yanacaq, 
soyuducu və s.). 

Yeraltı tikilil ərin ətraf mühitə təsiri çox azdır və idarə olunandır. Yeraltı 
tikilil ərin əsas üstünlükləri bunlardır: 
- torpaqların səmərəli istifadəsi 
- səsin və vibrasiyanın azaldılması 
- istismar xərclərinin azaldılması  
- yanğın təhlükəsinin az olması (alovun yayılmasının az olması) 
- seysmik davamlılığı 
- atom partlayışından müdafiə və radiaktiv tozların qonmasının olmaması 
- tufan və tornadodan müdafiə 
- enerjinin qorunub saxlanması 

Yeraltı tikilil ərin üstünlükləri il ə yanaşı bəzi çətinlikl əri də mövcuddur. 
ABŞ-da Kanzas-Siti şəhərində yeraltı tikinti zamanı üç əsas çətinlik olur: 
- texniki 
- hüquqi 
- psixoloji 
Psixoloji problem ondan ibarətdir ki, insanlar belə hesab edirlər ki, yerin 

altında şərait yerin üstündəkindən pis olmalıdır. 
Tikinti problemlərinə drenaj sular, kanalizasiya, su axımı və ventilyasiya 

daxildir. 
Hüquq problemi ondadır ki, ölkələrdə yer mülkiyyətlərinə yerin üstü ilə yanaşı 

yerin altı da daxil olur. 
Yeraltı tikilil ərin əsas çatışmayan problemləri bunlar hesab edilir: 
- yüksək təbii nəmlik 
- gün işığının olmaması 
- yerin üstünə sərbəst daxil olma 
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Yeraltı məkanın üstünlüklərindən bunları qeyd etmək lazımdır: yerüstü sahənin 
səmərəli istifadəsinə imkan verir; 

- əhalinin nəqliyyat xidmətlərindən normal istifadəsinə imkan verir; 
- yol hərəkətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına imkan verir; 
- küçədə olan səs-küyün və havanın maşınlar tərəfindən korlanmasının 

azaldılmasına imkan verir; 
- şəhərin xarici görünüşünün yaxşılaşmasına imkan verir; 
Yeraltı tikilil ərdən insanlar lap qədimdən istifadə etmişlər. Hələ keçən əsrdən 

Fransa və Rusiyada yeraltı şərab anbarlarının tikilməsi haqqında məlumatlar 
vardır. İlk yeraltı SES-lər Almaniyada 1907-ci ildə tikilmi şdir. I Dünya müharibəsi 
ill ərində Almaniyada ilk dəfə yeraltı anbarlar tikilmişdir. 

II Dünya müharibəsi illərində Almaniyada yer altında zavodlar, elektrik 
stansiyaları, ərzaq, silah, yanacaq, kimyəvi məhsullar anbarları, qiymətli 
mədəniyyət nümunələri saxlancları yaradılmışdır. 50-ci illərin axırlarında artıq 
dünyanın 50-dən çox ölkəsində yeraltı tikililər mövcud idi. 70-ci illərin 
əvvəllərində təkcə NATO ölkələrinin ərazisində 450 yeraltı obyekt mövcud idi. 80-
ci ill ərdə onların miqdarı 60-cı illərə nisbətən 3 dəfə artdı. Bəzi yeraltı zavodların 
sahəsi 800 min m2 

 və daha çox, həcmi isə -1 milyon m3 idi. 
Şəhərlərdə yeraltı obyektlərin tikilməsi yerüstü ərazilərin səmərəli istifadəsinə, 

əhaliyə nəqliyyat xidmətinin qaydaya salınmasına, yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyinin artırılmasına kömək edir, küçələrdə səs-küyü azaldır, havanın 
avtomobillərdən çıxan zəhərli qazlardan çirklənməsinin qarşısını alır, şəhərlərin 
bədii-estetik keyfiyyətlərini artırır. 

Yeraltı tikintilərin müasir dövrdəki səviyyəsini göstərmək üçün ən yaxşı 
nümunə Fransanın paytaxtı Parisdir. 80-ci illərdə burada yeraltı tikintilərin sahəsi: 
binalar – 43 mlrd m3, metro və yüksək sürətli qatar xətləri – 16 mlrd m3, su ötürücü 
qurğular, kanalizasiya xətləri, rabitə xətləri, kollektorlar – 8 mlrd m3, hazırda 
istifadə olunmayan boşluqlar – 6 mlrd m3, milli dəmiryol xətləri – 3 mlrd m3, 
ticarət mərkəzləri – 1,5 mlrd m3, yeraltı informasiya xidmətləri – 1,1 mlrd m3, 
müxtəlif texniki qalereyalar – 0,6 mlrd m3 sahə tutur. Burada hökumətin gələcək 
məqsədlərindən biri bütün avtomobil yollarını yer altında yerləşdirmək, yer 
üstündə yalnız piyada yollarını saxlamaqdır. 
İstifadə məqsədindən asılı olaraq yeraltı və yarıyeraltı şəhər tikilil ərinin 

aşağıdakı növləri vardır:  
- mühəndis-nəqliyyat qurğuları – piyada və nəqliyyat tunelləri, metropoliten 

stansiyaları, avtomobil dayanacaqları və qarajlar, ayrı-ayrı binalar və 
vağzallar; 

- ticarət və ictimai iaşə obyektləri – ticarət salonları və köməkçi binalar, kafe-
bufet, yeməkxana, restoranlar, ticarət köşkləri və maqazinlər, universal 
mağazalar və ya onların filialları, ticarət mərkəzləri və bazarları; 

- idarələr və idman zalları – kinoteatrlar, sərgi və rəqs salonları, billiard 
salonları, teatr və sirklər, iclas və konfrans zalları, kitab anbarları, arxivlər, 
muzeylərin ehtiyat yerləri, atıcı tirlər, oyun zalları, atraksionlar və rabitə 
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obyektləri-qəbul məntəqələri, atelyelər və məişət xidməti emalatxanaları, 
bərbərxanalar, hamamlar və hovuzlar, camaşırxanalar, poçt şöbələri, əmanət 
kassaları, avtomat telefon stansiyaları; 

- təsərrüfat anbarları – ərzaq və sənaye malları anbarları, tərəvəz anbarları, 
soyuducular, lombardlar, müxtəlif maye və qaz anbarları, yanacaq və sürtkü 
yağları anbarları, sənaye və energetika obyektləri-laboratoriyalar, 
emalatxanalar, istilik və hidroelektrostansiyalar, sənaye qazanxanaları, 
sənaye anbarları; 

- mühəndis təchizat obyektləri – su, kanalizasiya boruları, istilik təminatı, qaz 
təminatı, suötürücülər və yağış ötürücülər, müxtəlif məqsədli kabellər, zibil 
ötürücü, ümumi kollektorlar, podstansiyalar, məişət-təsərrüfat qurğular, 
ventilyasiya kameraları, qazanxanalar, qaz tənzimləyici və qaz ötürücü 
stansiyalar, transformator yarımstansiyaları, tənzimləyici qurğuları. 

Şəhərlərin yerləşmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onlar aşağıdakı qruplara  
ayrılırlar: 

- şəhərlərin küçə və meydanlarının, nəqliyyat relslərinin altında yerləşən 
yeraltı tikililər 

- tikinti olmayan, yaxud meydan və bulvarların altında tikilən tikintilər 
- yaşayış, idarə və ictimai binaların yeraltı hissələrində yerləşən tikintilər, 

yerüstü küçələrin və meydanların altında yerləşən 
- mühəndis-nəqliyyat sistemləri. 
Gələcəkdə Moskva şəhərində bütün qarajların 70%-nin, anbarların 60%-nin, 

arxivlərin 50%-nin, mədəni-məişət obyektlərinin 30%-nin yer altında 
yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Moskvada yerləşən Manej meydanının altında çox 
məqsədli kompleks obyektlər yerləşir. Burada arxeoloji muzey və ofislər, ticarət 
mərkəzi, ictimai iaşə müəssisələri, avtomobil dayanacaqları və qarajlar yerləşir. Bu 
ərazinin üstündə piyada yolları və Aleksandr bağı yerləşir. Yeraltı kompleksin 
sahəsi 70 min m2-dir. 

Yeraltı tikintilərin tikilməsində əsas problemlərdən biri də odur ki, bu 
tikintil ərin həddən çox sıxlığı onların bir-biri üçün və yerüstü tikintilər üçün 
təhlükə törədir. 
Şəhərlərdə yeraltı tikintilərin istifadəsində əsas istiqamətlərə baxaq. Yeraltı 

tikintil ər içərisində vacib tikintilərdən biri mühəndis kommunikasiya xətləridir. Bu 
xətlər müasir iri şəhərlərin gündəlik normal həyatını təmin edir. Bunlara içməli su 
xətləri, sənaye su xətləri, məişət kanalizasiya xətləri, qaz xətləri, isti su xətləri, 
rabitə xətləri, müxtəlif gərginlikli elektrik xətləri, zibil xətləri, küçə hərəkəti 
tənzimləyici xətləri, elektrikləşmiş dəmiryol xətlərinin kabelləri, işıqlandırma 
kabelləri və s. 

Keçiricilik qabiliyyətinə və möhkəmliyinə görə də yeraltı mühəndis 
kommunikasiyaları müxtəlif olur. Magistral boru kəmərləri adətən iri meydanlara 
xidmət edir. 
İri şəhərlər üçün yeraltı sərnişin nəqliyyat yolları – yeraltı sürətli qatar yolları 

çox perspektivlidir. Yeraltı sürətli qatar yolları nəqliyyatın növünə, istismar 
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xarakterinə görə, yerləşmə dərinliyinə görə, stansiyalarının və binalarının həcminə 
görə bir-birlərindən fərqlənirlər. 
İstismar xarakterinə görə yeraltı qatar xətləri bir-biril ə əlaqədar olmayan ayrıca 

xətli (Moskva və Sankt-Peterburqdakı kimi), yollarda qatarlardan bir-birinə keçid 
xətləri olan (London və Nyu-Yorkdakı kimi) tipləri vardır. 

Moskvada 1998-ci ildə 300 yeraltı piyada keçidləri, çoxlu nəqliyyat tunelləri 
tikilmi ş, metropolitenin uzunluğu 240 km-ə çatmışdır. 

     Piyada keçidləri müəyyən əlamətlərinə görə aşağıdakı kimi təsnif olunur: 
- nəqliyyat hərəkətinin bir hissəsi yer səthində olan xətlər 
- planlaşdırma sxeminə görə 
- mərtəbələrin sayına və dərinliyinə görə 
- şəhər tikilil əri il ə əlaqələrinə və funksiyalarına görə 
- piyadaların şaquli yer səthinə doğru daşınması üçün lazım olan qurğuların 

quruluşuna görə. 
Şəhər yeraltı tikililəri içərisində ən surətlə inkişaf edən sahə yeraltı qarajlardır. 

Cenevrədə tikilmi ş yeraltı qarajlarda 530 maşın yerləşə bilir. Sahəsi 3500 m2, 
dərinliyi 25 m-dir. Onun tikilməsinə çəkilən xərclər həmin ölçüdə yerüstü qarajın 
tikilməsinə çəkilən xərcə bərabərdir. 

Qarajların yeraltı yerləşdirilməsi zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, onlar 
evlərdən 600-800 m-dən uzaqda yerləşməsin, bu məsafəyə sərf olunan vaxt 8-10 
dəqiqədən çox olmasın. Dayanacaqlar isə yaşayış binalarından 200-250 m 
məsafədə olmalıdır. Avtomobil dayanacaqlarının yaşayış evlərinə yaxınlığı təkcə 
sakinlər üçün rahat deyil, həm də iqtisadi cəhətdən özünü doğrultmuşdur. Əks 
halda hər bir avtomobil üçün 2 yer lazımdır: birincisi-qarajda evdən təxminən 2-3 
km məsafədə, ikincisi-məhəllə daxili keçidlərdə yerləşən evlərin yaxınlığında açıq 
dayanacaqlar. 

Xarici ölkələrin təcrübəsində rast gəlinən üsullardan biri də yerüstü-yeraltı 
qarajlardan istifadə olunmasıdır. Məsələn, Budapeştin Martinelli meydanında 
çoxmərtəbəli inzibati binada yeni tipdə 400 yerlik yeraltı-yerüstü qaraj yerləşir. 
Qarajın 8 yerüstü və 2 yeraltı mərtəbəsi vardır, o çox sıx məskunlaşmış zonada 
yerləşir. Qarajın tərkibində benzindoldurma məntəqəsi və yarıyeraltı xidmət 
stansiyaları vardır ki, bunlar qarajdan istifadə edən avtomobillərə xidmət etmək 
üçün yaradılmışdır. Dövlət avtomobillərinin saxlanılması üçün xüsusi yeraltı 
mərtəbə ayrılmışdır və onların sərbəst gediş və gəliş yolları vardır.   

ABŞ-da yeni çoxmərtəbəli bina komplekslərində yeraltı qarajlar və 
dayanacaqlar geniş yayılmışdır. Los-Anjelesdə yeni rayon olan “Sencyuri Siti”-də 
iki 27 mərtəbəli 308 mənzildən ibarət qüllə-bina tikilmişdir. Onun altında 525 
maşınlıq yeraltı qaraj tikilmişdir. Şəhərin bu hissəsində daha iki 20 mərtəbəli 485 
mənzildən ibarət “Sencyuri Park Apartment” adlı binalar tikilmişdir.Yeraltı 
məkanda vağzalların tikintiləri və eləcə də şəhərətrafı nəqliyyatın bir çox tikintiləri 
yerləşdirilə bilər. 

“Sendviç” sistemi ilə çoxyaruslu avtovağzallar Nyu-York, Detroyt və ABŞ-ın 
digər şəhərlərində də tikilmi şdir. Adətən belə vağzalların üst mərtəbəsi uzaq 
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məsafələrə gedən avtobuslar üçün, orta mərtəbə sərnişinlər üçün, aşağımərtəbə isə 
yerli avtobuslar üçün ayrılır. Aşağı mərtəbə yarı və yaxud bütöv dərinlikdə 
yerləşdirilir. 

Moskvada Avropanın ən iri ticarət-rekreasiya kompleksi olan “Ovçu sırası” 
fəaliyyət göstərir. Moskvanın işgüzar mərkəzi olan “Moskva-Siti”-də tikil ən bu 
kompleksin 3 mərtəbəsi yeraltında yerləşir. Sankt-Peterburqda isə Atçılıq 
meydanında iri yeraltı tikinti tikilmişdir. XX əsrin sonunda ən iri yeraltı 
tikintil ərdən biri Moskvadakı Kursk vağzalı olmuşdur. 

Qərbi Avropa və ABŞ-ın bir çox iri şəhərlərində çoxmərtəbəli bina 
komplekslərinin yeraltı hissələrindən geniş istifadə olunur. Parisdə Flander 
küçəsində 2 ha ərazidə 3 mərtəbəli evlər qrupu tikilmişdir. Evlərin birinci 
mərtəbələri ictimai obyektlərdən ibarətdir. Binaların və həyətlərin altında 3 yaruslu 
sahəsi 20000 m2 olan maşın dayanacaqları, texniki xidmət və anbarlar salınmışdır. 
Müasir dövrdə bir çox mehmanxanaların nəinki binanın altından, eləcə də onun 
həyətlərinin yeraltı hissələrindən istifadə edilir. Onların yeraltı yaruslarından qaraj-
dayanacaq, ticarət binaları, anbarlar, xidmətçilərin otaqları, restoranların zalları 
və.s yerləşdirilir. 

Helsinkinin “Mareki” mehmanxanasında bir neçə yarusunda təkcə texniki-
xidmət sahələri, dayanacaqlar deyil, eləcə də kiçik müəssisələr, restoranlar, barlar, 
kafelər, rəqs salonları və s. obyektlər də salınır. Bu binanın üst hissəsindən daha 
çox alt hissəsi gəlir gətirir. 

Yaponiyanın şəhərlərində 1975-ci ildə sahəsi 400 min m2 olan yeraltı ticarət 
müəssisələri tikilmi şdir. 

Hal hazırda Bakıda 4 yeraltı dayanacaq tikilir ki, bunlardan biri Bakı İcra 
hakimiyyəti tərəfindən “Hökumət evi” qarşısında tikilir. Növbəti ill ərdə bu 
dayanacaqların sayının 100-ə çatdırılması planlaşdırılır. Dayanacaqların tikintisi 
yollarda olan gərginlikləri aradan qaldırmaq və yolların kənarında dayanmış 
maşınlardan (xüsusən qadağan olunmuş ərazilərdə) azad olmaq üçün lazımdır. İri 
dayanacaqlar şəhərin bir çox yerlərində - “Koroğlu” metro stansiyasında, Bakı 
avtovağzalında, Azneft meydanında, şəhərin Zığ tərəfdən girişində, “Xalqlar 
dostluğu” metrosunun yanında salınacaqdır. Yeraltı və yerüstü avtodayanacaqların 
tikintisi 2011-ci ildən başlanmışdır. Tikintinin dəyəri onun lahiyəsindən asılı 
olacaq. Tikintinin lahiyəsi müxtəlif maliyyə təşkilatları tərəfindən 
maliyyələşdiriləcək (Dünya bankı, Asiya İnkişaf bankı, Dövlət büdcəsi və şəxsi 
sektordan).  
Şəhərl ərin n əqliyyat sisteminin xüsusiyyətləri 
Nəqliyyat şəhərin hissələrini bir-biri il ə  və onların hər birini mərkəzlə 

əlaqələndirir, bütün şəhərdaxili sistemlərin qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir. Şəhər 
yetərincə böyük  ölçülərə çatdıqda, nəqliyyata ehtiyac yaranır, bu zaman kiçik 
şəhərləri isə piyada keçidi şəhəri adlandırmaq olar. Şəhər nə qədər böyük olarsa, 
onun daxilində bir o qədər də çox nəqliyyat növündən istifadə olunar. Milyonçu 
şəhərlərdə yerüstü nəqliyyat növləri – tramvaylar, avtobuslar, trallebuslar və yeraltı 
nəqliyyat növü olan metropoliten də bura daxildir. 
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Şəhərlərdə nəqliyyatın və hərəkətin təşkilinin təmin edilməsi XX əsr 
şəhərlərinin ən böyük problemlərindən biridir. Nəqliyyat axınlarının çoxalması 
böyük ötürücülük qabiliyyətinə malik, çoxzolaqlı magistralların nəhəng 
sistemlərinin yaradılmasını tələb edir. Bu nəqliyyat dəhlizləri genişlənmiş şəhərin 
hissələrini əlaqələndirən dərin bir kanyon kimi onun ərazisinin 2 tərəfindən olan 
mürəkkəbləşmiş qarşılıqlı hərəkəti, sanki axıdır. Qədim şəhərlərdə qorunması 
vacib olan tarixi tikililərin arasında bu nəqliyyat dəhlizlərinin salınması mümkün 
deyil, çünki belə vəziyyət bu binaların əksəriyyətinin köçürülməsini tələb edir. 

Qərb ölkələrində şəhərdaxili və şəhərkənarı əlaqələrdə əsas nəqliyyat növü 
şəxsi avtomobillərdir. Bir tərəfdən bu nəqliyyat növü rahatlıq yaradır, belə ki, 
qapıdan qapıya səfər etməyə imkan verir. Digər tərəfdən ətraf-mühitin əsas 
çirkləndiricisi avtomobil nəqliyyatıdır. Bundan başqa çox yüklənmiş və torpağın 
qiyməti baha olan şəhərlərdə mütəmadi olaraq dayanacaq problemi kəskinləşir, 
belə ki, onlar üçün meydança tapmaq çətin olur. 

Nəqliyyatla yanaşı şəhərin həyat fəaliyyətinin texniki təminatına su sistemləri 
və enerji təminatı, su mənbələrinin  təmizlənməsi, zibilin məhv edilməsi və 
tullantıların istifadəsi daxildir. Müasir böyük  şəhər istehsal proseslərini və 
insanların həyat fəaliyyətini təmin edən mürəkkəb texniki şəbəkələrə və tikilil ərə 
malikdir. Nəqliyyatsız və texniki vasitələrsiz müasir nəhəng şəhərlərdə əhalinin və 
istehsalın cəmləşməsi mümkün olmazdı. Bütün şəhərdaxili sistemlər bir-biriləri il ə  
uyğun şəkildə inkişaf edirlər. Eyni zamanda şəhər özü bir sistem kimi elastikliyi ilə 
fərqlənir. Ona daxil olan sistemlər dəyişilməz xarakterə malik deyillər. Nəticədə 
əhalinin təbii və mexaniki hərəkəti yenilənir. Əmək qabiliyyətli əhali təkcə şəhər 
daxilində deyil, həm də şəhər ətrafı ərazilərdə işləyir. İqtisadi baza şəhər kənarında 
yaşayanları da işə cəlb edir və zavod, fabrik və təhsil müəssisələrində işləyən 
əhalinin ümumi sayının 15-20%-ni təşkil edir. Nəqliyyat qovşaqları, texniki 
infrastrukturlar (hava limanları, paylayıcı stansiyalar, su kəmərləri, zibil emal edən 
zavodlar və şəhər zibillikl əri) adətən şəhər kənarında yerləşdirilir. Texniki 
şəbəkələr (elektroenerjitəminatı, qaz təmiantı və s.) şəhərə yaxın olan əraziləri 
tutur. 
Şəhər – mürəkkəb, açıq, dinamik, süni və təbii sistemdir. 
Şəhər – yüksək dərəcəli paradoksal sistemdir. Böyüklüyünə, təmərküzləşmə 

dərəcəsinə və dinamikliyinə  görə fərqlənən şəhərin müvafiq hissələri təkamül 
prosesində müxtəlif istiqamətli və templi dəyişiklikl ər nümayiş etdirir. Dəyişkən, 
qeyri-sabit inkişaf sürəti üzündən onlar arabir öz inkişaflarını dayandırırlar. 
Disproporsionallıq meydana  gəlir, tarazlıq pozulur, sistemə nəzarətdə təhlükə 
yaranır. Ciddi desək, real şəhər heç vaxt tamamilə balanslaşmış vəziyyətdə olmur. 
Onun inkişafında həmişə nə isə geridə qalır, nə isə dəyişmək istəmir, beləlikl ə,  
disbalans-şəhərin adi vəziyyətidir. Şəhərləri təhlükəli və kritik vəziyyətdən 
çıxartmaq üçün problemləri ayrı-ayrılıqda aradan qaldırmaq və şəhərlərin tarazlı 
inkişafına nail olmaq lazımdır. Beləlikl ə, şəhər həmişə qeyri-tarazlı vəziyyətdə olur 
və  həmişə tarazlığa və balanslılığa çatmaq üçün cəhd edir, gücünü ortaya qoyur. 
Məşhur amerikan  coğrafiyaşünası B.Berri geourbanistika üçün mühüm olan ifadə 
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söyləmişdir: Şəhər şəhərlər sistemində sistemdir. Bu həqiqətən belədir. Lakin 
inteqral şəhər sistemləri il ə bir sırada aqlomerasiyalara və sistemlərə ayrıca 
baxdıqda  bizə bütöv kimi görünür, şəhər öz elementləri il ə birlikdə daha mürəkkəb 
sosial-iqtisadi ərazi sistemlərini özündə tamamlayır. Şəhərlərin 
məskunlaşdırılmasına ölkənin və ya regionun sərhədləri daxilində daha ümumi və 
geniş ərazidə olan insan birliyinin məskunlaşdırılması daxildir. Şəhər daxili 
nəqliyyat qovşaqları dövlətin nəqliyyat sistemlərinin birliyidir. Onun əsas 
müəssisələri (ayrı-ayrılıqda) ölkə daxili mürəkkəbləşmiş, uzanmış müvafiq 
sistemlərin tərkib hissəsidir. Belə ki, adı çəkilən sistemlərin hər birinin özünün 
spesifik inkişaf xüsusiyyətləri və funksiyaları var ki, bunlar da daxili təsir şəklində 
əks olunur. Həqiqətdə isə bu təsirlər şəhərin özü inkişaf edən bir sistem kimi 
formalaşmasını çətinləşdirir. Əksər hallarda bu və ya başqa şəhər elementinin təsiri 
ilə və ya elementin dəyişilməsi ilə şəhərin təkamül prosesi mürəkkəb, “zəncirvari 
reaksiya” şəklində çətinləşir. Şəhərin inkişafının idarə olunma məharəti bu və ya 
digər hərəkətin planlaşdırılmasından, iri layihələrin müsbət və mənfi nəticələrinin 
proqnozlaşdırılmasından ibarətdir. Ola biləcək nəticənin təsəvvür olunması 
əvvəlcədən ölçü götürülməsinə, gözlənilən neqativ nəticələri və ya onların 
zərərlərini azaltmağa imkan verir. Xüsusi bir sistem kimi şəhərin mürəkkəbliyi 
əvvəlki bölmələrdə danışılan, təxmin olunmayan nəticələr önəmli mərhələlərdə 
aydınlaşır. Tanınmış amerikan tədqiqatçısı göstərmişdir ki, şəhərlərdə idarə 
olunması mümkün olmayan, heç də yaxşı sıradan olmayan hadisələr də baş verir. 
Şəhər gələcək bir sistem kimi bizim fikirlərimizə zidd olan davranışlarını nümayiş 
etdirir. 
Şəhərl ərin planla şdırılması strukturu. “Şəhərlərin planlaşdırılması 

strukturu” bölməsinin anlayışlarına diqqət yetirək. Struktur ümumi fəlsəfədə sistem 
elementlərinin məcmuu, “onların birləşmək bacarığı və ya elementlər arasında 
şəbəkə əlaqəsi” kimi müəyyən olunur. İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsas anlayışı 
ərazi strukturudur. Ərazi strukturu fikrinin banisi İ.M.Mayerqoyz növbəti bir 
bölmə təklif edir: “K ənd təsərrüfatının  ərazi strukturu – bu onun müəyyən etdiyi 
şəkildə qarşılıqlı yerləşdirilmiş və seçilmiş ərazi elementlərinin məcmusudur”. 
Şəhərsalmada “planlaşdırılmış struktur” (bu termin şəhərsalmada meydana gəlib) 
onun fərqli əlaqəsinin vəhdətində, elementlərin qarşılıqlı əlaqəsinin vəhdətində 
şəhər orqanizmi kimi xarakterizə olunur. 

Beləlikl ə, planlaşdırılmış struktur həqiqətən də kiçik müxtəlif cinsli obyektlərin  
və əhalinin təmərküzləşmə dərəcəsinə görə fərqlənən, mürəkkəb  ərazi tikinti 
məntəqəsi ilə müqayisədə ərazi strukturudur. Şəhərin planlaşdırılmış sxematik 
görünüşü şəkil 9 təsvir edilmişdir. Şəhər hissələrinin tərkibi, onların hər birinin 
tikintisi onlarla əlaqəli şəhərin planlaşdırılmış strukturunu təqdim edir. Şəhərin 
planlaşdırılmış strukturunun ərazi quruluşu çox hallarda orada yaşayan insanların 
həyat şəraitindən və orada yerləşmiş sistemlərin effektivliyindən asılıdır. 

Planlaşdırılmış struktur şəhərin yerinə yetirdiyi funksiyaların məcmuu ilə 
xarakterizə olunan funksionallıqdan fərqli olaraq ətalətliliy ə malikdir. Bu, onun 
olduqca xarakterik xüsusiyyətidir. Onun qaba gücü, funksional zonaların bərkliyi, 
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meydan və küçələrin parametrləri çox çətinlikl ə dəyişikliyə məruz qalır, 
yenidənqurmaya qarşı çıxır. Ətalətlilik xüsusilə tarixi şəhərlərin qiymətli tarixi –
mədəni irsidir. Moskvada 1935-ci ildən bir neçə baş plana müvafiq başlanan böyük 
şəhərsalma işlərinə baxmayaraq magistralların əsas təsvirləri, küçə və yolların 
ümumi radial-konsentrik sistemləri saxlanılmış, heyranedici dözümlülük 
göstərmişdir. 

Bəzi qərarların isə lazımsız olduğu qəbul olunmuşdur. 
Eyni zamanda yeni tələbatlar hərdən radial olaraq şəhəri planlaşdırılmış 

strukturunu dəyişməyə məcbur edir.  
XIX əsrin II yarısında Paris şəhəri keçmiş xaotik dar və əyri-üyrü küçələrdən  

nizamlı geniş və düz prospekt-bulvar sisteminə keçdi. Bu barədə yenidənqurmanın 
təşəbbüsçüsü  Osman belə demişdir: “Biz köhnə Parisin qarını təmizlədik” XVIII 
əsr Rusiya şəhərləri yüksək səviyyədə təsdiq olunmuş ardıcıl planlara uyğun olaraq 
qurulmuşdur. Baş verənlər daxilində onlar mənzərələrini və geometrik cəhətdən 
düzgün olan, heç də həmişə landşaftla uzlaşmayan planlaşdırmanın yerli şərtlərini 
dəyişdilər. Daha uğurlu planlar layiqli önəmli tarixi tikilil ərə  bir qədər nizamlılıq 
verərək qorumağa imkan yaratdı. Məsələn, Yaroslavada belə olmuşdur. 
Planlaşdırılmış strukturun sabit əsası kimi planlaşdırılmış karkas çıxış edir. O, əsas 
funksional qovşaqların  və onun müxtəlif funksional zonaları arasında əlaqə 
yaradan nəqliyyat dəhlizlərinin məcmusunu təqdim edir. Karkas mühüm 
obyektlərin təmərküzləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş, inkişaf prosesində şəhər 
məkanın ən intensiv istifadə olunan hissəsi kimi qalan ən əlverişli nəqliyyat 
qovşaqlarını və zolaqlarını məntəqələrə ayırır. Karkas funksional və genetik 
cəhətdən müxtəlif hissələrdən ibarət olan şəhərə bütövlük verir və şəhər 
ərazisindən istifadəni səmərəlil əşdirir. Şəhər karkası şəhər strukturu ilə ətrafdakı 
rayonların ərazi strukturunun əlaqəsini təmin edir, şəhərin ərazi inkişafının 
istiqamətini təyin edir. Planlaşdırma struktur və onun karkasının özəyi-onun əsas 
qovşaqlarını birləşdirən-şəhərin mərkəzidir. Bu şəhərdə fəaliyyətin böyük 
müxtəlifliyi v ə yüksək intensivliyi ilə fərqlənən, prestijli və rahat əlaqələrə görə, 
daha cəlbedici obyektlərin yerləşməsinə görə ən aktiv hissəsidir. Bura şəhərin 
simvoludur. İnsanların ifadəsinə əsasən, adətən şəhər hər şeydən əvvəl şəhərlərin 
öz şəhərlərinə məxsusluq hiss etdikləri mərkəzi ilə tanınır. Belə ki, bura şəhərin 
toplayıcı obrazıdır. Memarlar A.E.Qutanov və V.L.Qlazçev şəhərin mərkəzinin 
rolunu, “yenilik məktəbləri” kimi olduğunu qeyd edirlər, necə ki, sivilizasiyanın 
bütün tarixi keşməkeşlərində məhz yeniliklər onda meydana gəlmişdir, ilk 
bankların, birjaların, teatrların, poçt  məntəqələrinin, çoxmərtəbəli universal 
mağazaların, küçə işığı, liftl ər, tramvayların  və s. əsası qoyulmuşdur. Mərkəzdə 
onu mütəmadi olaraq böyük bir tikinti muzeyinə çevirən ən mühüm binalar 
yerləşir. Şəhərin mərkəzi şəhərin böyümə  miqyasına əsasən köhnə, qədim şəhərə 
çevrilir. 
Şəhərlərin əksəriyyətində tarixi mərkəz öz funksiyasından məhrum olmur. 

Şəhərsalanların onu yerindən tərpətmək cəhdləri bir nəticə vermədi. Bir vaxtlar 
Moskvada mühüm dövlət binalarının yerləşdirilməsi üçün cənub-şərqdə, Moskva 
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Universitetinin binası arxasında yeni mərkəzin yaradılması fikri vardı. Sonralar bu 
fikirdən imtina olundu. Ənənələri üstün tutdular. Hətta Leninqradda (indiki Sankt-
Peterburq) Moskva prospektində yeni mərkəzin formalaşma başlanğıcı 
qoyulmuşdur. Xatırladaq ki, bina Lenin sovet üçün nəzərdə tutulmuş administrator 
binasına xidmət edirdi. Lakin mərkəz bura “gəlmədi”. 

Hərdən əksinə, mərkəzin  təbii yerdəyişməsi baş verir, bu cür  yerdəyişmə 
Tbilisidə  və Varşavada olmuşdur. Gürcüstan paytaxtında şəhər ərazisinin uzanmış 
konfiqurasiyasına uyğun gələn xətti mərkəz böyük çəkici gücə malik olan, 
administrator və ictimai binalar, teatrlar, kinoteatrlar, muzey və mehmanxanalar, 
dəbli mağazalar,  poçt idarələri, qeyri-adi məşhurluğa malik “Laqidze suları” 
yerləşən, mühüm Rustavelli prospekti olmuşdur. Yenidənqurmadan və bərpadan 
sonra daha gözəl, səliqəli olan köhnə mərkəz isə gürcü paytaxtının keçmişini 
qoruyur. Əvvəlki çox balkonlu Tbilisini xatırladan girintili-çıxıntılı küçələr, balaca 
evlər, bəzək detallarının əksəriyyəti Elena Axvilediyanın şəkill ərində 
göstərilmi şdir. Planlaşdırılmış nəqliyyat karkası ilə yanaşı şəhərlərdə ekoloji 
karkas da formalaşır. Bitki əkinlərinin uydurulmuş sistemi layihələndirilmiş və 
müəyyən qədər Moskvanın 1935-ci il baş planına uyğun olaraq həyata 
keçirilmişdir. Bitki tiyələri bulvarlar, bağlar şəbəkəsini saxlayaraq şəhərin 
sərhədindən mərkəzə qədər irəlil əmişdir. Ona parklar, paytaxt bitki qurşağının 
davamı olan meşə-parklar və meşələr xidmət edirdilər. 
Şəhərlərin planlaşdırılmış strukturları yerli təbii şəraitin, şəhərin xalq 

təsərrüfatının profili və onun genetik xüsusiyyətlərinin təsviri altında təşəkkül 
tapır. Bu faktorların müxtəlif kombinasiyaları cürbəcür planlaşdırılmış strukturu 
təyin edir, onların bir neçə tipi  tez-tez təkrarlanaraq meydana çıxır. Təbii halda 
şəhər böyük çay boyunca uzandıqda və ya dəniz sahili boyunca yerləşdikdə zolaq 
görünüşlü  struktura formalaşır. 

Yol qovşaqları ətrafında yerləşən şəhərlərdə çoxbucaqlı, ulduzvarı strukturlar 
yaranır. 
Ətrafda bir neçə ərazi cəhətdən yaxın obyektlər formalaşdıqda şəhər çoxnüvəli 

struktura malik olur. Kiyev şəhəri belə idi. Onun ətrafında 3 mərkəz təşəkkül 
tapmışdı – Qədim Kiyev dağlarında knyaz iqamətgahları, Kiyev-Peçer manastrları 
və Polada çoxnüvəli struktura malik olan şəhərlərə misal olaraq Bryansk şəhərini 
göstərmək olar. Şəhər yol qovşaqlarında heç bir prioritet istiqamət ayrılmadıqda 
halqavarı və ya qurşaqvarı struktura malik olur. 
Şəhərin böyümə miqyasına  əsasən onun planlaşdırılmış strukturunun 

transformasiyası baş verir. Kiçik şəhərlər, adətən kompakt struktura malik olur. 
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