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Turizmdə xalqlarin böyük köçü

Turizmdə xalqlarin böyük köçü
Tarixdəki Böyük Köçlər;
Köçlərin əmələ gəlmə səbəbləri 3 qrupda toplanır.
Əhalinin müvəqqəti və ya daimi olaraq yer dəyişməsidir.
Köçlər, sürətli əhali artımının təbii bir nəticəsidir.
Bir regionda əhalinin, artmasında və ya azalmasında köçlərin
böyük təsiri vardır
Köçlərin əmələ gəlmə səbəbləri 3 qrupda toplanır.
1-Təbii Dağıntılar
2-Sosyal və Siyasi Səbəblər
3- İqtisadi Səbəblər
1- Təbii Dağıntılar
Zəlzələ,
Sürüşmə,
Quraqlıq,
Daşqın,
Qar uçqunu,
Sel hadisələri,
Vulkanik vurmalar,
Səhralaşma kimi təbii fəlakətlər miqrasiyalara səbəb olur.

İlk insanların yer üzünə necə yayıldığı haqqında əlimizdə dəqiq
məlumat yoxdur. Tarix Öncəsi əsrlərdə Şimal Qütbündən yayılan

buz təbəqələrinin, təsiri altında insanların, heyvanların cənuba
doğru köçdükləri güman edilir. Buzların əriməsi insanların yenidən
şimala köç etmələrinə yol açdı. Vaxtilə Afrikanın şimal hissələrinin
quruması, bu ətrafda yaşayanları Nil Vadisinə məskunlaşmağa
vadar etdi.
Orta Asiyadan Köç. Bugünkü ümumi inanca görə; İlk insan Orta
Asiyada meydana çıxmış, buradan bütün dünyaya yayılmışdır.
Ancaq, bu inancın doğruluğu hələ sübut edilməmişdir, İndiki
halda, bunun həqiqət olduğunu göstərəcək dəlillər az olmaqla
bərabər, xətalı olduğunu göstərən dəlil yoxdur.Bunlari ibtidai
turzm də adlandirirlar
Tarix Öncəsi əvvəlki ən böyük köçün Asiyadan Amerikaya olan
miqrasiya olduğu güman edilir. Alimlər 20.000 il əvvəl belə bir
miqrasiya olduğunu, Asiyada yaşayan insanların Bering
Boğazından Şimali Amerikaya keçdiyini güman edirlər. Bu inanca
görə, o zaman buzlarla örtülü olan bu regiondan dalğalar halında
köç hərəkəti olmuşdur.
Orta əsrlərdəki Miqrasiyalar. 1.000 il qədər sürən və Orta Əsr deyə tanınan dövrə zamanı Aralıq Dənizi bölgəsinə bir çox
didərgin olmuş, bəzi iddialara görə də Qərb Roma, Şərq Roma və
Bizans imperiyaları bu köçlərin nəticəsində dağıdılmışdır.Bu
hadisələr zamani ölümlər xalqlarin bəzilərinin kökünün
kəsilməsinə səbəb oldu
III. Əsrdə meydana gələn və "böyük xalqlar köçü" deyə anılan bu
köç zamanı Hunların təzyiqindən qaçan Germanlar dalğalar
halında Avropaya köç etdilər. Hunlar da, Monqollar və daha başqa
köçərilər tərəfindən yerlərindən çıxarmışdılar. Hunların ağrı ilə
Roma İmperiyası sərhədlərinə girən bu etnoslar bir çox tarixçilər
tərəfindən "Barbarlar" deyə anılır. Bundan sonrakı əsrlərdə də
Orta Asiyanın köçəri qəbilələri qərbə doğru miqrasiyalarına davam
etdilər. Digər tərəfdən, Çin də mühüm köç sahələrindən biri oldu.

İslamda Miqrasiya. Böyük köç səbəblərindən biri də İslamlık oldu.
VII. Əsrdə Müsəlman olan Ərəblər fəth məqsədilə Şimali Afrikaya,
İspaniyaya, Misirə, İrana doğru yayılmağa başladılar.Bu amil
müsəlmançiliğin yayilmasina və dolayisi ilə də olsa dini turizmin
inkişafina səbəb oldu .
Türklərdə Miqrasiya. X əsrdə Türküstan böyük bir köç hərəkatının
qaynağı oldu. Bu hərəkət sonunda, Türküstanda yaşayan Türklər,
ata-baba yurdlarını buraxaraq, qərbə doğru köç etməyə başladılar.
Bu böyük Türk köçü bir çox qollardan oldu. Mesopotamiya
sektoruna gələn Səlcuqlular, Abbasi İmparatorluğunu
hakimiyyətləri altına aldılar, Anadolu fəth etməyə başladılar. Bu
fəth və miqrasiya hərəkəti əsrlərlə sürdü. XIII. Əsrdə Çingiz Xan və
sülaləsinin böyük istila hərəkatı oldu. Əslində, bir köçdən çox istila
hərəkatı olan bu böyük axın dalğa dalğa Avropanın içlərinə qədər
davam etdi.
Əsrlər boyu davam edən bu qövmlər hərəkəti nəticəsi olaraq
əvvəl gələnlər həmişə daha qərbə gedir

