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Erkən orta əsrlər

Giriş

Əziz şagirdlər!
Siz Ümumi tarix fənninin növbəti mərhələsinə qədəm qoyursunuz. Bu dərslik 

vasitəsilə bir müddət “zülmət dövrü” adlandırılmış Orta əsrlərə qiyabi səyahət 
edəcəksiniz. Araşdıracağınız məlumatlar, 
tarixi mənbələrdən olan sitat və parça-
lar, illüstrasiya və şəkillərin təhlili dövr 
haqqında sizdə daha düzgün təsəvvür 
yaradacaqdır.

Tarix dərslərində siz orta əsr dövlət-
ləri, hökmdarlar və sərkərdələr haqqın-
da məlumatları araşdıraraq, müharibələr, 
döyüşlər və üsyanların gedişini izlə-
yəcəksiniz. Bu səyahət sizin üçün çox 
maraqlı və faydalı olacaqdır. Səyahətin 
sonunda Orta əsrlər dövrünün “zülmət 
dövrü” olmadığını artıq siz özünüz 
müəyyən edəcəksiniz. Dərslik isə bu işdə sizə bələdçi və yardımçı olacaqdır. 

“Orta əsrlər” nə deməkdir?
“Orta əsrlər” anlayışını ilk dəfə XV-XVI əsrlərdə yaşamış italyan alimləri 

işlətmişdir. Onlar qədim dövrlə öz dövrləri arasındakı əsrləri “zülmət dövrü” 
adlandırmışlar. Bu zaman Avropada Antik mədəniyyət tənəzzül edirdi. Lakın 
Qərbdən fərqli olaraq Şərqdə elm və mədəniyyət böyük uğurlar qazanırdı.

“Orta əsrlər” dövrində nə öyrənəcəksiniz?
Siz VI sinifdə Ümumi tarix fənnindən öyrəndiniz ki, ibtidai icma və quldarlıq 

quruluşunda insanlar necə yaşamışlar. Orta əsrlərdə isə xalqların əksəriyyəti feo-
dalizm dövründə yaşayırdı. Bu dövrdə tarix səhnəsinin əsas iştirakçıları artıq 
quldarlar və qullar deyil, feodallar və asılı kəndlilər idi. Bu kitabda siz feoda-
lizm quruluşunun necə meydana gəldiyini, inkişaf etdiyini və tənəzzülə uğradı-
ğını öyrənəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, feodalizm quruluşunda xalq kütlələri necə 
yaşamışdır, onlar öz azadlıqları uğrunda necə mübarizə aparmışdır. Bu kitabda 
sizlərə səyyahlar, alimlər, şairlər, sənət ustaları və onların indi də bəşəriyyəti 
heyran edən əsərlərindən, kəşflərindən söhbət açılacaqdır.

“Orta əsrlər” dövrünün xronologiyası
Qədim dövrlərdən bu günə qədər cəmiyyətimiz durmadan inkişaf edir və 

Avropada Antik mədəniyyətinin tənəzzül etməsinin səbəbi nə ola bilərdi?

“Orta əsrlər” qədim dövrdən hansı əlamətlərinə görə fərqlənir?

Orta əsr alimləri
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“Orta əsrlər”haqqında bilgilər necə əldə olunur?
Qədim dövrdən fərqli olaraq orta əsrlər zəmanəmizə daha yaxındır. Ona görə də 

bu dövrü öyrənmək üçün tarixi mənbələr daha çoxdur. Tarixi hadisələrlə bağlı əldə 
olunan hər bir məlumat mənbə adlanır. Lakin hər hansı bir hadisənin öyrənilməsi 
daha etibarlı mənbələrə əsaslanmalıdır. Mənbələr fərqli olduğundan alimlər onları 
iki qrupa ayırır:

1. İlkin mənbələr – Tarixi hadisələrin baş verdiyi dövrün şahidi olan mənbələr;
2. İkinci dərəcəli mənbələr – Hadisələrin baş verdiyi dövrə yaxın və ya o 

dövrdən yararlanaraq meydana çıxan mənbələr.
Ayrıca bilgi verən tarixi mənbələr aşağıdakı kimi sıralanır:
• Yazılı mənbə: Fərman, möhür, pul, qəzet, xəritə və s.;
• Şifahi mənbə: Dastan, əfsanə, hekayə, nağıl, şeir və s.;

• Alimlər tarixi hansı dövrlərə bölmüşlər?
• Nə üçün “orta əsrlər” dünyanın hər yerində eyni zamanı əhatə etmir?

Orta əsrlərin 
dövrləri

Xarakterik 
əlaməti

Avropadakı za-
man  çərçivəsi

Şərqdəki zaman 
çərçivəsi

Erkən orta əsrlər
Feodal 

münasibətlərinin  
yaranması

V-XI əsrlər III- XI əsrlər

Klassik (yetkin) 
orta əsrlər

Feodalizmin 
inkişafı XI-XV əsrlər XI- XVII əsrlər

Son orta əsrlər

Feodal 
münasibətlərinin 

dağılması 
və kapitalist 

münasibətlərinin 
yaranmağa 
başlaması

XV-XVII əsrin 
birinci yarısı XVII - XIX əsrlər

yenilənir. Bu inkişafı daha yaxşı izləmək üçün XVIII əsrdə yaşayan alimlər tarixi, 
dövrlərə bölmüşlər: “qədim dövr”, “orta əsrlər dövrü” və “yeni dövr”. Sonralar 
bu dövrlərə “ən yeni dövr”də əlavə edilmişdir. 

Orta əsrlər dünya ölkələrində müxtəlif dövrü əhatə edir. Avropada bu dövr 
V əsrdən başlamış və min ildən artıq davam etmişdir. Şərq ölkələrində isə orta 
əsrlər III əsrdə başlamışdır. Lakin Şərqdə yeni dövrə keçid daha uzun müddət da-
vam etmişdir. Beləliklə, orta əsrlər dövrünə xalqların bir qismi tez, digərləri isə 
gec keçmişdir. Bu səbəbdən orta əsrlər dövrünün dövrləşdirilməsi şərtidir. Təxmini 
hesablamalara görə orta əsrlər tarixi aşağıdakı şəkildə dövrləşdirilir:
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Erkən orta əsrlər

Orta əsrlərin əhəmiyyəti
İnsanlar müasir dövrü anlamaq, ictimai həyatda səhvlər etməmək və gələcəyi 

müəyyənləşdirmək üçün tarixi öyrənməyə çalışırlar. O zaman orta əsrlər 
dövrünün öyrənilməsinin nə kimi rolu var? Məhz orta əsrlərdə bir çox müasir 
xalqlar və dövlətlər yaranmış, onların dili, dini, adət-ənənələri formalaşmış-
dır. Türklərin köçləri, onların hərb tarixinə gətirdikləri yeniliklər bir çox dünya 
dövlətlərinin ordu quruculuğunda önəmli rol oynamışdı. Orta əsrlərin ən mühüm 
hadisələrindən biri İslam dininin yaranması və yayılması olmuşdur. Dünya mə-
dəniyyətinə əvəzsiz töhfələr vermiş İslam mədəniyyətinin təsiri ilə Avropada elm 
inkişaf etdi. Orta əsrlər bir çox ixtira və kəşflərə yol açdı. Bəşəriyyətın böyük 
ixtiraları – kitab çapı, mexaniki saatlar, gözlük, barıt və s. bu zaman yarandı. 
Amerika və Avstraliya kimi yeni qitələr kəşf olundu, Yerin kürə şəklində olması 
sübut olundu. Bizansda Müqəddəs Sofya məbədi, İtaliyada Müqəddəs Pyotr 
kilsəsi, Türkiyədəki Süleymaniyyə məscidi, Hindistanda Tac-Mahal məqbərəsi, 
Azərbaycanda Qız qalası və s. bu dövrün yadigarlarıdır.

• Yaşadığınız məkanda “orta əsrlər” dövründən qalan hansı abidələri tanıyırsınız?
• Müasir dünyanı anlamaq üçün “orta əsrlər”dövrü hansı əhəmiyyətə malikdir?

• Yuxarıdakı şəkildə verilmiş mənbələri aid olduğu qaynaqlara görə müəyyən edin.
• Qərbdə və Şərqdə “orta əsrlər” dövrünün zaman xətti bir-birindən necə fərqlənir?

• Maddi mənbə: Mədəniyyət abidələri, məzarlar, əmək alətləri, silahlar və s.;
• Səsli və görüntülü mənbə: CD, filmlər, internet materialları, foto, rəsm və s.
Mənbələrdən istifadə edərkən diqqətli olmaq lazımdır. Çünki əldə edilən hər 

mənbə doğru olmaya bilər və bu zaman mənbələri tutuşduraraq nəzərdən keçirmək 
lazımdır. Alimlərin fikrincə tarixi hadisələr haqqında nə qədər çox müxtəlif mənbə 
olarsa, insanların keçmişini daha dəqiq öyrənmək mümkün olar.
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Dərsliyinizlə tanış olun

Sitatlar

Yarımbaşlıq

Mətn

Sual və tapşırıqlar

Xəritə

Zaman oxu

Yaradıcılıq üçün təklif

Tarixi termin və 
anlayışların izahı

Rollu oyun 
üçün təkliflər

Mövzuya aid şəkil və 
onun izahı

Tarixi sənəd

Tarixi sənədə 
aid suallar

Maraqlı məlumatlar

Axtarış üçün təkliflər

Açar sözlər

Simvolik şəkil Bölmənin adı

Paraqrafın adı

Fəslin adı

Bölmənin adı

Düşündürücü şəkil 

Yönləndirici suallar

Təkrar üçün suallar
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Erkən orta əsrlər

1. Aşağıdakı şəkillərin tarixin hansı 
dövrlərinə aid olduğunu müəyyən 
edin.

2.Suallara cavab verin.

5. Zaman xəttində göstərilən bizim 
era və eradan əvvəl nə deməkdir?

3.Uyğunluğu müəyyən edin.

4. Xəritə üzərində verilən rəqəmlərə 
uyğun olaraq aşağıdakı cümlələri 
seçin.

Hazırlaşın

Araşdırın
V-XI əsrlərdə dünyada:

• hansı türk dövlətləri yaranmışdır?
• hansı dahi sərkərdələr yaşamışdır?
• hansı imperiyalar mövcud olmuşdur?
• hansı yeni dinlər meydana gəlmişdir?
• hansı yeni elmi və mədəni nailiyyətlər olmuşdur?

• İnsanların kastalara bölündüyü ölkə;
• Zərdüşt dininin meydana gəldiyi 

ölkə;
• Qədim türklərin məskən saldıqları 

ölkə;
• Latın dili və latın əlifbasının yarandığı 

ölkə;
• Kağız, çay və kompasın ixtira 

olunduğu ölkə;
• Fironların şərəfinə piramidalar 

inşa olunan ölkə.

Qədim dünya tarixinin:
a) elm və mədəniyyətinin hansı 
nailiyyətlərindən müasir dövrdə is-
tifadə edilməkdədir?
b) hansı memarlıq abidələri 
dövrümüzə kimi qalmışdır?

1. Afrika
2. Avropa
3. Asiya
a) Karfagen dövləti
b) Xan imperiyası
c) Antik mədəniyyət 300 200 400 600 800200 300 500 700 900 10000

Erkən orta əsrlərə doğru

1

4

2

5

3

6
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Xidmət müqabilində paylanan torpaq mülkləri “feod” adlanırdı. Bu söz 
Avropa mənşəli olsa da, feodal qaydaları ilk dəfə Şərqdə yaranmışdı.

III əsrdə Çində Xan sülaləsi devrildi. Bununla da quldarlıq quruluşuna zərbə 
vuruldu. III-VI əsrlərdə Çində vahid dövlət yox idi. Ölkə bir-biri ilə mübarizə 
aparan müstəqil padşahlıqlara parçalanmışdı. Aramsız müharibələr hökmdar-
ları böyük ordu birləşmələri saxlamağa məcbur edirdi. Hökmdar özü ən böyük 
torpaq sahibi idi. O, hərbi xidmət müqabilində, özünün ən yaxın adamla-
rına iri torpaq sahələri paylayırdı. Məmur və ya hərbçi vəzifəsindən azad 
edildikdə, dövlət onu torpaq üzərindəki sahiblik hüququndan məhrum edirdi. 
Beləliklə, III-IV əsrlərdə feodal münasibətləri yaranırdı. Ölkə əhalisinin əsas 
hissəsini kəndlilər təşkil edirdi. Onlar torpaqdan istifadə əvəzində xəzinəyə 
vergi verməli idilər. Əsas vergi töycü idi və məhsulla ödənilirdi. Bundan əlavə 
kəndlilər mükəlləfiyyət icra edirdilər: pulsuz olaraq sarayların, məbədlərin və 
qalaların tikintisində işləməyə məcbur edilirdilər.

Çin imperiyalar dövründə
Erkən orta əsrlər

“Bu “4 böyük ixtira” 
tərəqqiyə səbəb oldu. 
Uzaq səyahətlərə və 
yeni torpaqların aşkar 
olunmasına şərait 
yaratdı.”
Jozef Nidem 
(Çin tədqiqatçısı)

1. Yuxarıdakı xəritədə gördüklərinizi şərh edin.
2. Necə fikirləşirsiniz, Jozef Nidem hansı “4 böyük      

ixtira”nı nəzərdə tuta bilərdi?
3. Açar sözlərdən hansıları sizə tanışdır?

Düşünün

Çində feodalizmin yaranması

Böyük Çin səddi
Böyük İpək Yolu
Sülalə
Qəzet
Barıt

Açar sözlər

1. Qədim Çində hansı sülalələr hakimiyyətdə olmuşdur?
2. Qədim Çin əhalisi Avropa ölkələri ilə necə əlaqə saxlaya bilirdi?

Yada salın

1



12

Erkən orta əsrlər

• Necə fikirləşirsiniz, kəndlilər “feod” ala bilərdilərmi?
• Feodalizm cəmiyyətində hansı təbəqələr mövcud olmuşdur?

Suy imperiyasının yaranmasının əhəmiyyəti nə olmuşdur?

Suy imperiyası
VI əsrin sonlarında 

Çində vahid dövlət 
ya   radılması uğrunda 
mübarizədə sərkərdə 
Yan Szyan öz rəqib-
lərinə qalib gəldi və 
özü nü imperator elan 
etdi. Çanan şəhəri 
pay taxta çevrildi. Bu-
nunla da təqribən 400 
illik fasilədən sonra bütün Çin ərazisini əhatə edən vahid dövlətin – Suy im-
pe riyasının (586-618) əsası qoyuldu.

Suy sülaləsinin sonuncu hökmdarı Yan Quanın hakimiyyəti dövründə ölkədə 
təsərrüfat inkişaf etdi. Ölkə daxilində yük daşınmasını asanlaşdırmaq üçün Yantszı 
və Xuanxe çayları arasında Böyük kanal çəkildi. 

VII əsrin əvvəllərində Çində yeni 
sülalə – Tan sülaləsinin hakimiyyəti 
quruldu. Bu sülalənin imperatorlarını 
“Səma oğlu” adlandırırdılar. Dövləti da-
xilən möhkəmləndirmək üçün Tan im-
peratorları torpaq və vergi islahatları ke-
çirdilər. Böyük İpək Yolu yenidən bərpa 
olundu, ticarət canlandı.

Tan imperatorlarının fəal işğalçılıq 
siyasəti nəticəsində Koreya və Vyetnam Çinə tabe edildi. Lakin Mərkəzi 
Asiyanın işğal etmək cəhdi baş tutmadı. 751-ci ildə Talas çayı sahilindəki 

Böyük kanal

Tan imperiyası

Cavablandırın

Cavablandırın

Çin imperatoru
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• Suy və Tan imperiyası dövründə baş vermiş mühüm hadisələri sadalayın.
• IX əsrdə Çində başlanan üsyanların səbəbi nə ola bilərdi? 

Şərq dünyası

Cavablandırın

Xuan Çao üsyanından sonra Tan sülaləsi zəiflədi və devrildi, ölkədə ara 
müharibələri başladı. Bu müharibələr nəticəsində Çində Sun sülaləsinin 
hakimiyyəti quruldu. Bu sülalənin hökmdarları ölkənin şimal sərhədlərinin 
qorunmasına daha çox vaxt ayırmağa məcbur olurdular. Vaxtı ilə Çindən 
asılı olan çjurçjen tayfaları güclü ordu yaradaraq Çinə hücum etdilər. Çinin 
şimalını ələ keçirən çjurçjenlər burada öz dövlətlərini yaratdılar. Onlar öz 
dövlətlərini Tsin (yəni Qızıl) imperiyası adlandırırdılar.

Sun imperiyası

döyüşdə ərəblər Çin ordusunu məğlubiyyətə uğratdı.
VIII əsrdən etibarən iri feodalların mövqeyi güclənməyə başlayır. On-

lar müxtəlif yollarla kəndli torpaqlarını ələ keçirir və özlərindən asılı hala 
salırdılar. Feodal zülmündən canlarını qurtarmağa çalışan kəndlilər doğma 
yurdlarından qaçaraq, dağlarda və meşələrdə dəstələr yaradıb üsyan edirdilər.

Çində ən böyük kəndli üsyanlarından biri 874-cü ildə Xuan Çao adlı bir 
kəndlinin başçılığı ilə başladı. Üsyançı ordu ölkənin paytaxtı Çanan şəhə-
rini ələ keçirib Xuan Çaonu imperator elan etdi. Xuan Çao vergiləri ləğv 
etdi və anbarlardan yoxsullara taxıl payladı. Lakin imperator və feodallar 
üsyanı yatırmaq üçün şimalda yaşayan köçəri tayfaları köməyə çağırdılar. 
Onların köməyi ilə üsyan yatırıldı.
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Erkən orta əsrlər

Bu dövrdə Çin xalqı elm və mə-
dəniyyətdə böyük uğurlar qazanmış-
dır. VIII əsrdə “Paytaxt xəbərləri” adlı 
gündəlik qəzet çap edilməyə başladı. 
Şəhərlərdə sənətkarlar “Çini qab” 
adlanan qablar, lak, fil sümüyündən 
əşyalar düzəldirdilər. Barıt və kitab 
çapı bu dövrdə ixtira olunmuşdur. XI 
əsrdə sənətkar Bi Şen kitab çapının 
əsasını qoydu. III-IV əsrlərdə bud-
dizmin təsiri ilə çoxpilləli qüllələr, 
mağara-məbədlər inşa edilmişdi. Budda mağara-məbədi divar rəsmləri ilə 
bəzədilirdi.

• İlk dəfə kağız pullar – xueci – Tan sülaləsi dövründə dövriyyəyə buraxılmışdır.
• VII əsrdə Çində Alimlər palatası yaranmışdır.
• Barıtdan Çində əvvəlcə atəşfəşanlıq üçün istifadə edilirdi.

Öyrənin

Axtarın “Paytaxt xəbərləri”, Böyük kanal, “Səma oğlu”

Elm və mədəniyyət

Budda məbədi

“VIII əsrdə Çanan şəhərində “Paytaxt xəbərləri” adlı gündəlik qəzet çap olu-
nurdu. Qəzetdə imperator fərmanları və ölkə həyatında baş verən maraqlı 
hadisələr haqqında məlumatlar verilirdi.”

“Şərq tarixi” 

Müzakirə edin

“Paytaxt xəbərləri” qəzetinin çap edilməsinin əhəmiyyəti nədir?

Nə üçün Sun imperatorları şimal sərhədlərinin qorunmasına xüsusi 
əhəmiyyət verirdi?

Cavablandırın
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Parfiya dövlətini süquta uğradan fars əya-
lətinin hakimi Ərdəşir 226-cı ildə Ktesifonda 
(Mədaində) özünü “şahlar şahı” elan etdi. İran-
da yeni dövlətin – Sasanilər dövlətinin əsası 
qoyuldu.

III-V əsrlərdə İranda feodal münasibətləri 
formalaşırdı. İri feodallar və onlardan asılı olan 
kəndlilər təbəqəsi yaranırdı. Sasani hökmdarları 
hakimiyyətin dayaqlarını möhkəmləndirmək 
üçün torpaq sahələrini hərbçilərə paylayırdı.

Kəndlilər və sənətkarlar mülk sahibinə vergi verir, mükəlləfiyyət daşı-
yırdılar. Sasanilər dövründə əsas torpaq mülkiyyət forması dastakert idi.

Sasani dövlətində şah qeyri-məhdud, irsi hakimiyyətə malik idi. Baş kahin 

Sasanilər imperiyası və Qafqaz

“II Kirin dövründən 
Ön Asiyanın 
bütün vilayətləri 
fars satraplarının 
hakimiyyəti altında 
olmuşdur.”

Ərdəşir
(İran şahı)

1. Yuxarıdakı rəsm əsasında Şərq dövlətində ida-
rəetmə haqqında fikir bildirin.

2. İran şahı bu sözlərlə nə demək istəyirdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları sizlərə 

tanışdır?

Düşünün

Yeni dövlət və yeni quruluş

Zərdüştlük
Ktesifon
“Şahlar şahı”
Məzdəkilər
Qafqaz

Açar sözlər

2

1. Əhəməni imperiyası hansı əraziləri əhatə etmişdir?
2. Yunan-İran müharibələrinin nəticəsi nə olmuşdur?

Yada salın

Sasani sikkəsi
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Erkən orta əsrlər

Sasanilər imperiyasının idarəçilik sisteminin sxemini hazırlayın.
Cavablandırın

Atəşpərəstlik Sasanilər imperiyasında hakim din idi. Zərdüştlük dini 
kimi də tanınan bu din bizim eradan əvvəl VI əsrdən eramızın VII əsrinə-
dək üç imperiyanın dövlət dini olmuşdur. Ərdəşirin dövründə zərdüştlüyün 
müqəddəs kitabı “Avesta” bərpa edilmişdi. Atəşpərəstliyin baş məbədi Qa-
zaka şəhərində yerləşirdi.

481-ci ildə ölkədə baş verən aclıq Məzdək hərəkatının başlanması üçün 
qığılcım oldu. Məzdək ədalətli cəmiyyətin qurulmasını tələb edirdi. Sasani 
şahı I Qubad əyanların nüfuzunu zəiflətmək üçün məzdəki-ləri müdafiə etdi. 
Lakin, məzdəkilər hərəkatının genişləndiyini görən şah 529-cu ildə hərəkatı 
qan içərisində boğdu, Məzdək edam olundu.

I Xosrov məzdəkilər hərəkatından bir sıra nəticələr çıxardı. O, başa düşdü 
ki, xalqı narazı salan vergi sistemində bəzi dəyişiklik etmək lazımdır. Xaraq 
məhsulla deyil, pulla alınmağa başlandı. Gezitin isə əmlakın miqdarından 
asılı olaraq ödənilməsinə icazə verildi. Güclü ordu yaradıldı. Torpaqsız İran 
kəndliləri şərq sərhədlərinə və Qafqaza köçürüldü. I Xosrovun keçirdiyi isla-

Daxili siyasət

“Mən – sahlar şahı I Şapur aşağıdakı şahlıqlara sahib oldum! Fars, Partav, 
Ərəbistan, Aturpatakan, İberiya, Albaniya, Balasakan və sonra Kap və “Alban 
qapıları”na qədər ərazi, Midiya, Gürgan, Mərv, Herat, Turan... Bu ölkələrin 
şahları və hakimləri bizə xərac gətirməyə başladlar”.

Nəqşi-Rüstəm məbədinin divarına həkk  olunmuş yazıdan

Müzakirə edin

Adları çəkilən ölkə və şəhərlər haqqında nə deyə bilərsiniz?

Hakimiyyət nərdivanı

şahdan sonra ikinci şəxs hesab olu-
nurdu.

Hakimiyyət nərdivanının son-
rakı pilləsində əyalətləri idarə edən 
mərzbanlar dayanırdı. Nərdivanın 
ən aşağı pilləsində xırda və orta 
feodallar – azadlar dururdular. 
Əkinçilər, maldarlar, sənətkar və 
tacirlər əhalinin əsas hissəsini təş-
kil edir və “vergi verənlər” ad-
lanırdılar.
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• Dastakert – feodal torpaq mülkiyyəti 
• Gezit – həddi-büluğa çatmış hər bir kişidən alınan can vergisi
• Xaraq –  torpağın və məhsulun miqdarına görə alınan vergi

Lüğət

• I Xosrov islahatlar  keçirməkdə hansı məqsədi güdürdü?
• Zərdüştlük dini hansı  imperiyaların hakim dini olmuşdur?
• Sasanilərin daxili siyasətinin əsas istiqamətləri hansılar idi?

Cavablandırın

Sasanilər imperiyasının süqutu və Qafqaz
Sasanilərin apardığı işğalçılıq siyasəti Qərbdə Bizansın işğalçılıq 

niyyətləri ilə toqquşurdu. 591-ci ildən Bizansla bağlanmış “əbədi sülhə” 
görə Cənubi Qafqaz tərəflər arasında bölüşdürüldü. Fasiləsiz müharibələr 
Sasanı imperiyasını zəiflətdi. Ərəb dövlətinin qoşunları 642-ci il Nəhavənd 
döyüşündə sasaniləri ağır məğlubiyyətə uğratdı. Ardıcıl məğlubiyyətlər 
nəticəsində 651-ci ildə Sasanilər dövləti süqut etdi.

III-V əsrlərdə Sasanilər imperiyasının tərkibində olan Cənubi Qafqazda 
feodalizmə xas olan münasibətlər yaranırdı. Torpaq sahibləri asılı kəndlilərin 
əməyi hesabına yaşayırdılar. Burada Albaniya, Kartli və Laz çarlığı kimi 
dövlətlər var idi. IV əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaz ölkələrində xris-

Şərq dünyası

hatlar Sasanilər imperiyasında feodal münasibətlərini xeyli möhkəmləndirdi, 
iqtisadi yüksəlişə təkan verdi.
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Erkən orta əsrlər

• Kəndlilərin feodaldan asılılığının səbəbi nə ola bilərdi? 
• Fikirləşin, nə üçün Qafqaz müharibələrdən yaxa qurtara bilmirdi? 

Cavablandırın

Sasanilər dövründə İranda mə-
dəniyyət inkişaf edirdi. 

X əsrdə yaşamış şair Firdov-
si Sasani dövründən bəhs edən 
“Şahnamə” əsərini yaratmışdır. 
Hindlilərin “Kəlilə və Dimnə” 
əsəri pəhləvi dilinə, başqa dillərə, 
o cümlədən, sonralar Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilmişdir. Şahlar 
üçün inşa edilən möhtəşəm saray-
lar memarlığın yüksək inkişafını 
göstərirdi.

İranda nərd, çovkan oyunları xalq arasında geniş yayılmışdı.

Elm və mədəniyyət

Nərd oyununda zərlərin üzərindəki işarələri hansı dildə və necə səsləndirirlər?
Cavablandırın

• Sasani imperiyasının mövcud olduğu dövrdə iki hökmdarı – Borandoxt və 
Azormdoxt qadın olmuşlar.

• Sasani ordusu rəsmi sənədlərdə “Rüstəmin ordusu” adlanırdı.

Öyrənin

Axtarın Sasanilər, Qafqaz, Avesta, Məzdəkilər

Ktesifonda şah sarayı

tian dini yayılmağa başladı. Bu dövrdə bölgəyə türk tayfalarının aramsız 
yürüşləri başladı. Nəticədə regionda türklərin sayı artdı və siyasi nüfuzu 
gücləndi.
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IV - V əsrlərdə Hindistanda feodal münasibətləri meydana gəlməyə 
başladı. Bu zaman Hindistan yarımadasının əsas hissəsi Qupta imperiyası-
nın əlində idi. V əsrin sonu, VI əsrin əvvəllərində Şimal-qərbi Hindis-
tana Ağ hunların hücumu başladı. Hunlarla aparılan ağır müharibə Qupta 
imperiyasını zəiflətdi və imperiya dağıldı. İqtisadiyyat tənəzzül etməyə, 
şəhər həyatı sönməyə başladı. Qupta imperiyasının dağılması ilə Hindistan-
da quldarlıq quruluşu dağıldı.

Erkən feodalizm kənd icmaları daxilində dəyişiklik baş verdi. Böyük 
ailələrin birgə təsərrüfatları xırda kəndli təsərrüfatlarına bölündü. Bu pro-

Hindistanda feodalizmin yaranması

“Hindlilər tari-
xi hadisələrin 
ardıcıllığına 
əhəmiyyət 
vermirlər. Onlar 
öz hökmdarlarının 
hakimiyyəti haqqında 
danışanda xronoloji 
ardıcıllığa riayət 
etmirlər.”

Əl-Biruni
(Müsəlman alimi)

1. Yuxarıdakı şəkil əsasında Hindistanda
təbəqələşmə haqda fikir söyləyin.

2. Açar sözlərdən hansıları sizdə Hindistan
haqqında təsəvvür yaradır?

3. Əl-Biruninin yazdıqlarına əsaslanaraq, XI 
əsrədək Hindistan tarixini nə dərəcədə etibarlı 
saymaq olar?

Düşünün

Feodalizmin yaranması 

Kasta
Racə
Xarşa
Mənsurə
Acanta

Açar sözlər

3

1. Qədim Hindistan hansı dövlətlərin hücumlarına məruz qalmışdı?
2. Qədim Hindistan dünya elminə hansı töhfələri vermişdir?

Yada salın
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Erkən orta əsrlər

ses kənd icmaları daxilində bərabərsizliyi artırdı. Bu dövrdə Hindistanda 
həm dövlət, həm də ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən xidmət əvəzində torpaq 
paylanılırdı. Təbəqələşmə güclənirdi. Təbəqələşmənin əsas elementi 
kastalar idi. Qədim dövrdə olduğu kimi hind cəmiyyəti ənənəvi kasta 
qanunları ilə idarə olunurdu.

Bu dövrdə Şimali 
Hin distanda çoxlu xır   -
da knyazlıqlar ya ran-
dı. Bu müstəqil knya-
zlıqları racələr və max-
araclar ida rə edirdilər. 
Belə kn yaz lıqlardan 
biri Şi  mali Hindistanı 
əha tə edən Xarşa döv-
ləti idi. Bu dövlət 
təqribən hökmdar Xar -
şanın hakimiyyəti illə-
rində (606-646) möv -
cud olmuşdur. Xarşa-
nın ölümündən son-ra 
Çinin təzyiqi nəticə-
sində bu dövlət süqut 
etdi. Şimali Hindis-
tanda siyasi dağınıqlıq 
gücləndi.

VIII əsrin əvvəllərində ərəblər feodal pərakəndəliyi yaşayan Hindista na 
yürüşə başladılar. Qısamüddətli uğurlardan sonra ərəb hücumları da yan  dı. 
Belə ki, güclənməkdə olan Pratixar dövləti qüvvələri birləşdirib ərəb lərə 
cid di müqavimət göstərməyə başladı. Nəticədə ərəblər 711-ci ildə yal nız 
Sindi ələ keçirməyə nail oldular. Ərəb xilafətinə daxil edilən bu əra zi də 
bir müddət feodal ara müharibələrinə son qoyuldu, vergi yığıl ma sında 

• Sizcə Qupta imperiyasının dağılması ilə Hindistanda feodalizm yarandımı?
• Təbəqələşmənin dərinləşməsində kastaların hansı rolu ola bilərdi?

Cavablandırın

Xarşa dövləti
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“Xarşa adil hökmdar idi. Xarşa hər beş ildən bir 75 günlük şənlik keçirərdi. 
Şənlikdə din xadimlərinə, sonra isə kasıblara, səfillərə və yetimlərə hədiyyələr 
paylanardı. Belə şənliklərin birində dövlət xəzinəsi tamam boşalmış, Xarşa 
özünün şəxsi zinət əşyalarını və hətta köhnə paltar geyinərək, əynindəki bahalı 
paltarı belə hədiyyə olaraq vermişdi.”

Çin səyyahı Syuan Szanın hökmdar Xarşa haqqında yazdıqlarından

Müzakirə edin

Bu yazılanlardan Xarşanın hansı müsbət və mənfi cəhətlərini görmək olar?

Əgər ərəblər bütün Hindistanı tuta bilsəydilər Hindistanın tarixində hansı 
dəyişikliklər ola bilərdi? Fikrinizi əsaslandırın.

Cavablandırın

Hind racəsinin qəbulunda

Elm və mədəniyyət
Feodal münasibətlərinə keçid ilə bağlı Hindistanın qədim dinlərindən olan 

hinduizm dirçəlməyə başlayır. Bu din kasta quruluşunu möhkəmləndirirdi. 
Erkən orta əsrlərdə Hindistanda riyaziyyat, astronomiya, kimya, tibb və s. 
elmi sahələrdə böyük uğurlar əldə edilmişdi. Hind riyaziyyatçıları kəsr-
lərlə mürəkkəb əməliyyatlar aparmağı bacarırdılar. Astronomlar Günəş və 
Ay tutulmasına dair nəzəriyyə işləyib hazırlamışdılar. Kimyaçılar istiliyin 
təsiri ilə rəngini dəyişməyən boyaq maddələri hazırlmağı öyrənmişdilər. 
Dehlidə V əsrin əvvəllərində hazırlanmış tökmə dəmir qüllənin bu günədək 
paslanmaması metal emalının mükəmməl texnologiyasından xəbər verir. O 
dövrdə Hindistanda 200-ə yaxın cərrahiyyə alətindən və ağrıkəsici dərman-
dan istifadə olunurdu. Bütün bu elmi biliklərin inkişafında Hindistanda ali 

Şərq dünyası

və torpaq sahib li   yində 
qayda-qanun y a   radıldı. 
İslam dini ya yıl mağa 
başladı. Ərəb xi lafətinin 
zəiflədiyi zaman Sinddə 
iki müstəqil əmirlik 
– Mənsurə və Mul tan 
əmirlikləri ya ran dı.
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Erkən orta əsrlər

• Hindistan mədəniyyətinin əhəmiyyəti nə idi?
• Çin, İran və Hindistan mədəniyyətlərinin oxşar cəhətləri nə idi?

Cavablandırın

Axtarın “Rəqs edən Allahın heykəli”, Acanta mağara-məbədləri

• Acantadakı mağara-məbədləri 9 əsr ərzində tikilmişdi. Bu məbədlərin
divarları əsasən Buddanın təsvir olunduğu freskalarla bəzədilmişdi.

• “Rəqs edən Allahın heykəli” dünyada hərəkətin mənbəyi sayılırdı.

Öyrənin

Acanta mağara-məbədləri

təhsil məktəblərinə oxşar məbədlərin əvəzsiz rolu vardı. Belə məbədlərdən 
biri Nalanda monastır-universiteti idi. Hind sənətkarlarının qayalarda 
və dağ mağaralarında oyduqları abidələrin ən gözəl nümunələrindən biri 
Mərkəzi Hindistanda – Acantadakı mağara-məbədləridir.
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Ərəblərin “Cəzirət-əl-ərəb”, türklərin və farsların “Ərəbistan” adlan-
dırdıqları Ərəbistan yarımadası dünyanın ən böyük yarımadasıdır. Üç 
tərəfdən dəniz suları ilə əhatə olunan yarımada Asiya, Afrika və Avropanın 
qovşağında yerləşir. Yarımadanın çox hissəsini səhralar, yarımsəhralar 
və çöllüklər təşkil edir. Yarımadanın şimalında maldarlıqla məşğul olan 
bədəvilər, cənubunda isə əkinçiliklə məşğul olan əhali yaşayırdı.

Avropadan Hindistana gedən böyük karvan yolu Ərəbistan ərazisindən 
keçirdi. Ticarət yolları üzərində tədricən şəhərlərə çevrilən iri ticarət məs-
kənləri yaranırdı. Bunlardan ən böyüyü Məkkə və Mədinə şəhərləri idi.

VI əsrin sonunda ərəblər dağılmaqda olan qəbilə və tayfalar halında 
yaşayırdılar. Ölkədə tayfalararası ziddiyyətlərin artması və xarici təhlükə 
(Bizans və Sasani imperiyası) ərəb tayfalarını birləşməyə vadar edirdi.

İslamın yaranması və ilk İslam dövləti

“Biz Məhəmməd 
peyğəmbərin 
qoyduğu yol ilə 
gedəcək və onun 
bütün silahdaşlarının 
qəhrəmanlığını heç 
vaxt unutmayacağıq”

Heydər Əliyev
(Ümummilli lider)

1. Xəritədə VII əsrin əvvəllərində dünyada hansı 
dövlətlərin mövcud olduğunu müəyyən edin.

2. Heydər Əliyev Məhəmməd peyğəmbər haqqında
nə demək istəmişdir?

3. Açar sözlər sizlərdə hansı fikir yaratdı?

Düşünün

Ərəblər sinifli cəmiyyət ərəfəsində

İslam
Əməvilər
Abbasilər
Kordova
Xürrəmilər

Açar sözlər

4

1. Qədimdə hansı ərazilər “Mesopotamiya” adlanırdı?
2. Makedoniyalı İsgəndərin Şərq yürüşü zamanı ələ keçirilmiş ölkələr 

hansılardır?

Yada salın
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Hansı əlamətlər ərəblərin VI əsrdə ibtidai icma quruluşu halında yaşadığını
göstərirdi? 

Cavablandırın

İslama qədər Ərəbistanda va-
hid din yox idi. Bütpərəstliyə 
sitayiş edən ərəblərdə hər tay-
fanın səcdə etdiyi öz bütləri və 
məbədləri vardı. Onların ara-
sında ən məşhuru “Allahın evi” 
adlandırılan Kəbə idi.

610-cu ildə Məkkə sakini 
Məhəmməd (570-632) əhalini 
vahid Allaha itaət etməyə və 
onun elçisini qəbul etməyə çağırdı. O, islam (itaətetmə) dinini yayır və onu 
qəbul edənləri “müsəlman” (“Allaha itaət edənlər”) adlandırırdı. Məkkədə 
islamın yayılması çətin olduğu üçün peyğəmbər (“Allahın elçisi”) 622-
ci ildə Mədinəyə hicrət edir. Burada müsəlman icmasını yaradaraq onun 
ehkamlarını uğurla yayırdı. 630-cu ildə müsəlmanlar İslamı vahid din elan 
edirlər. Beləliklə, Ərəb dövlətinin əsası qoyuldu.

“Məhəmməd peyğəmbərin 35 yaşı vardı. Bu zaman Kəbənin təmiri davam edir-
di. Kəbəni ziyarət etməyə gələn peyğəmbər qəflətən bir səs eşitdi:
- Baxın, Məhəmməd! O, çox ağıllı və doğru insandır!
İnsanların kütləvi halda özünə yaxınlaşdığını görən peyğəmbər təəccübləndi. 
Ona söylədilər:
- Məhəmməd, uzun zamandır Kəbə təmir olunur. Məqam çatıb “qara daşı” 
yerinə qoymağa, lakin hər qəbilə bu hüququn ona verilməsini tələb edir. Biz 
də bu məsələni həll etmək üçün belə bir şərt qoyduk ki, kim ilk olaraq Kəbənin 
qapısından içəri daxil olsa onun verdiyi məsləhətə əməl edəcəyik. İndi sən 
gəldin və sən də məsləhət ver.
“Qara daş”ın önəmini bilən peyğəmbər onu bütün qəbilələrin nümayəndələ-
rinin birgə köməyi ilə qaldıraraq yerinə qoydu. Bu işdən hər kəs razı qaldı və 
peyğəmbərin zəkasına heyran oldular.”

İbn Hişam, “Məhəmməd peyğəmbərin həyatı”

Müzakirə edin

İslam ərəbləri birləşdirir

Kəbənin keçmiş halı

Nə üçün Məhəmməd peyğəmbər bütün qəbilələrin üzvlərinin birgə köməyi 
ilə məsələni həll etdi?
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Əlavə materiallar əldə edərək ərəb işğallarının uğurlarının səbəblərini 
müəyyən edin.

Cavablandırın

• Bədəvi – köçəri həyat tərzi keçirən ərəblər
• Hicrət (ərəb) – başqa yerə getmək, köçmək. 

• Xəlifə – Ərəbcədən tərcümədə “müavin“ deməkdir. Peyğəmbərdən sonra 
dövləti idarə edən hökmdarlar və İslam dünyasının dini rəhbəri.

Hər bir müsəlmanın başlıca vəzifələri hansılardır? Araşdırın.
Cavablandırın

1. Məhəmməd peyğəmbər və ondan       
sonrakı dörd xəlifə (Əbubəkr, 
Ömər, Osman və Əli) dövrü 
(630-661).
Bu dövrdə ərəb dövləti yeni yara-

nır və inkişaf edirdi. Dövlətin pay-
taxtı Mədinə şəhəri idi. İslamı geniş 
ərazilərə yaymaq üçün xəlifələr geniş 
fəaliyyətə başladılar. Qonşu Bizans 
və Sasani dövlətləri ilə müharibələr 
aparılırdı. Bu müharibələr nəticəsində 
Bizans qoşunları Yarmuk döyüşündə ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Bizansa 
məxsus Suriya və Misir əraziləri müsəlmanların əlinə keçdi. Sasanilər 
dövləti isə süqut etdi və onun geniş torpaqları Xilafətin tərkibinə qatıldı.

2. Əməvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövrü (661-750). 
Dövlətin paytaxtı Dəməşq şəhərinə köçürüldü. Bu dövrdə işğalçı 

müharibələr daha da genişləndi. Şimali Afrikanı işğal edən ərəblər Afrika və 
Avropanı ayıran indiki Cəbəlüttariq boğazını keçərək İspaniyaya daxil oldu-
lar. Pireney yarımadasını işğal etdikdən sonra ərəblər Avropanın içərilərinə 
doğru irəlilədilər. Lakin 732-ci ildə indiki Fransa ərazisindəki Puatye şəhəri 
yaxınlığındakı döyüşdə franklar tərəfindən məğlub edilərək geri çəkildilər. 
Əməvilər dövründə ərəblər Atlantik okeanından Hindistan və Çinə qədər 
əraziləri Xilafətin tərkibinə qata bilmişdilər.

Ərəb dövlətinin dövrləri

Lüğət

Yarmuk döyüşü

Lüğət

Şərq dünyası
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• Əməvilər və Abbasilər sülaləsi dövründə Ərəb xilafətini müqayisə edin. 
Oxşar və fərqli cəhətlərini Venn diaqramı əsasında dəftərinizdə tərtib edin.

• Yuxarıdakı xəritə əsasında ərəb işğallarının xronoloji cədvəlini hazırlayın. 

Cavablandırın

3. Abbasilər sülaləsinin hakimiyyəti dövrü (750-1258).
Bu dövrdə paytaxt Bağdad şəhərinə köçürüldü. Elə bu səbəbdən Abbasilər 

dövlətini Bağdad xilafəti adlandırırlar. Harun ər-Rəşidin (786-809) 
zamanında Xilafət yüksəliş dövrü keçirirdi. Lakin onun vergiləri məhsulun 
miqdarına görə deyil, əkin sahəsinə görə hesablanması qaydasını tətbiq 
etməsi kəndlilərin vəziyyətini pisləşdirmişdi. Vəziyyətin ağırlığı ölkədə 
çoxsaylı üsyanlara gətirib çıxarırdı. Mərkəzi Asiyada VIII əsrdə başlamış 
Müqənna üsyanı və Azərbaycanda Xürrəmilər hərəkatı bu üsyanların ən 
böyüyü idi. “Ümumi bərabərlik” ideyasını təbliğ edən hər iki üsyan milli-
azadlıq hərəkatı xarakteri daşıyırdı. Məğlubiyyətlə nəticələnməsinə bax-
mayaraq üsyanlar Xilafəti zəiflətdi və digər yerlərdə də əhalinin çıxaşlarına 
səbəb oldu. İri feodalların müstəqilliyinin artması, mərkəzi hakimiyyətə 
tabe olmaması və əsarət altında olan xalqların azadlıq üsyanları Xilafətin 
parçalanmasına gətirib çıxartdı. İlk olaraq Pireney yarımadası ayrıldı. Bu-
rada sonralar xilafətə çevrilmiş Kordova əmirliyi yarandı. IX əsrdə isə Mi-
sir, Mərkəzi Asiya, İran və Əfqanıstan Xilafətdən ayrıldı. Sürətlə zəifləyən 
Xilafət tezliklə Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdü. 1258-ci ildə isə Bağdadı 
tutan monqollar Abbasilərin hakimiyyətinə son qoydular.
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İtaət altına alınmış xalqlarla birlikdə ərəblər zəngin mədəniyyət yaratmış-
lar. Avropalılar ərəblərdən çox şey öyrənmişdilər. İndi istifadə etdiyimiz 
rəqəmləri ərəblər hindlilərdən mənimsəyərək dünyaya bəxş etmişlər. 
Görkəmli alim Əl-Biruni ilk qlobusu düzəltmiş, Yerin Günəş ətrafında fırlan-
ması fikrini irəli sürmüşdü. İbn Sinanın tibbə aid əsəri latıncaya tərcümə 
olunmuş və XVII əsrə kimi Avropa həkimlərinin tibbi vəsaiti olmuşdur.

Ərəb tacirlərinin olduqları ölkələrdə 
eşitdikləri nağıllar, macəra əhvalatları 
və s. əsasında məşhur “Min bir gecə” 
əsəri yaranmışdır.

İslam dininin insan və digər canlı-
ların təsvir olunmasına qadağa qoyması 
heykəltəraşlıq və rəssamlığın inkişafına 
maneçilik törətmişdi. Lakin memarlıq 
yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Sa-
mirədə Ulu məscid minarəsi və İs-
paniyada Əlhambra (“qırmızı”) sarayı 
bunların ən parlaq nümunəsidir.

• İslam mədəniyyətinin əhəmiyyəti nə olmuşdur?
• “İslam mədəniyyəti” mövzusunda təqdimat hazırlayın.

Cavablandırın

İslam mədəniyyətinin yüksəlişi

Axtarın Məhəmməd peyğəmbər, Kəbə, Kordova xilafəti, Əlhambra

Əlhambra sarayı

• Məhəmməd peyğəmbərin ağ rəngli dəvəsinin adı Kəsvə olmuşdur.
• Xəlifə Osmanın zamanında Qurani-Kərim vahid kitab halına salınmışdır.
• Tarixdə ilk xəstəxana Bağdadda xəlifə Vəlid tərəfindən yaradılmışdır.

Öyrənin

Şərq dünyası
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Böyük Hun imperiyasının dağılmasından sonra hunların bir qismi Qərbi 
Türküstanda məskunlaşdılar. Onları “Ağ hunlar” adlandırırdılar. V əsrdə 
Ağ Hun dövlətində Eftal adlı hökmdar hakimiyyətə gəldi. O vaxtdan eti-
barən Ağ Hun dövlətini Eftalit dövləti də adlandırırdılar. Ağ hunlar fəal 
xarici siyasət yürüdür və qonşu əraziləri ələ keçirirdilər. Bu zaman dövlətin 
sərhədləri Monqolustandan Xəzər dənizinə qədər çatırdı. Dövlətin ilk 
paytaxtı Bəlx şəhəri idi. Ağ hunların qərbdə əsas rəqibi Sasani imperiyası 
idi. Ağ hunlarla Sasanilər arasındakı ilk toqquşmalarda Sasanilər üstünlük 
qazansalar da, Ağ hunlar qərb istiqamətində hücumları dayandırmırdılar. 
Bu da Sasani şahlarının narahatlığına səbəb olurdu. 459-cu ildə Sasani 
şahı Firuz böyük bir ordu yığıb Ağ hunlar üzərinə yürüşə çıxdı. Ağ Hun 
hökmdarı Ağsuvar xan düşündüyü gözəl hərbi taktika (Turan taktikası) 
sayəsində Firuzu ağır məğlubiyyətə uğratdı. Nəticədə Firuz Mərvdən şərq-
dəki torpaqları itirdi və böyük məbləğdə təzminat verməyə məcbur oldu.

Böyük hunların varisləri

“Ərəblər at belində 
geriyə ox atmağı 
bacarmırlar. Türklər 
isə bunu məharətlə 
edirdilər. Türklərin 
dörd gözü var – ikisi 
üzündə, ikisi isə boy-
nunda.”

XI əsr ərəb müəllifi 

1. Yuxarıdakı şəkildə gördüklərinizi şərh edin.
2. Türklərin dörd gözü olmasını yazmaqla müəllif 

nə demək istəyirdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlər haqqında nə deyə bilərsiz? 

Düşünün

Ağ hunlar

Eftalit
Turan taktikası
Göytürk
Uyğur
Bəngudaş

Açar sözlər

5

1.Qədim Hun imperatorluğu nə zaman və kim tərəfindən yaradılmışdır?
2.Türklər haqqında ən qədim məlumat hansı mənbələrdən əldə olunub?

Yada salın
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Xaqanlığın ən qüdrətli dövrü Mihiraqulun hakimiyyəti (515-550) dövrü-
nə təsadüf edir. Bu zaman Ağ hunlar çoxdan bəri hücum etdikləri Şimal-qər-
bi Hindistanın işğalını başa çatdırdılar. Ağ Hun dövləti böyük əraziyə malik 
idi. Onun tabeliyində çoxlu xalqlar var idi. Zaman keçdikcə bu xalqlarda 
Ağ hunlara qarşı narazılıqlar artır, feodal əyanlarının müstəqillik meyilləri 
güclənirdi. Bu da dövlətin zəifləməsinə gətirib çıxarırdı. Belə bir şəraitdə 
Sasani dövləti ilə Göytürk dövləti Ağ hunlara qarşı birgə mübarizə aparmaq 
üçün ittifaq bağladılar. Bir neçə illik mübarizədən sonra, 567-ci ildə Ağ Hun 
dövləti süqut etdi. Onun ərazisi müttəfiqlər arasında bölüşdürüldü.

VI əsrin əvvəllərində göytürklər (“göydən enmiş türklər”) Altay dağlarının 
cənub tərəflərində yaşayırdılar. Onların tayfa birliyinə Bumın başçılıq edir-
di. Göytürklər jujanların asılılığında idilər. Bu asılılıqdan qurtarmaq üçün 
yollar axtaran Bumına kömək Çindən gəldi. Tezliklə Çinlə ittifaq bağlayan 
Bumın jujanları məğlub edib 552-ci ildə Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. 
Dövlətin paytaxtı Ötükən şəhəri idi. Göytürk hökmdarlarını “el xaqan” və 
ya “xaqan” adlandırırdılar. Muğan xaqanın hakimiyyəti dövründə dövlət 
daxilən möhkəmləndirildi, ərazisi genişləndi. Çin asılı vəziyyətə salındı. 
Şərq və qərb istiqamətində uğurlu yürüşlər aparıldı. Muğanın ölümündən 

“Turan taktikası” və ya «Qurd qapanı» təbiətdən götürülmüşdür. Qurdlar qış 
aylarında ac qalanda xüsusi ov taktikasından yararlanırlar. Bunun üçün qurd 
sürüsü iki qrupa bölünür. Birinci qrup fədai qrupu, ikinci qrup isə pusqu qrupu 
hesab edilir. Fədai qrupundakı qurdlar itlərin olduğu əraziyə girib itlərə hü-
cum edirlər. Fədailər özlərini məğlub kimi göstərib qaçmağa başlayırlar. İtlər 
isə fədai qurdların arxasınca qaçıb üstünlük əldə etməyə çalışırlar. Qəfildən 
itlərin qarşısına çıxan gizlənmiş qurdlar onları tələyə salırlar. Qurdlar aypara 
şəklində düzülərək düşməni – itləri əhatəyə alırlar. Düşmən ayparanın içinə tam 
olaraq girdikdən və mühasirəyə düşdükdən sonra ayparanın ucları bir-birinə 
yaxınlaşaraq qapanır. Tələyə düşən itlərin işi artıq bununla bitir. 

strengthofturk.wordpress.com

Müzakirə edin

“Turan taktikası”nı piyadalarla süvarilərə qarşı tətbiq etmək mümkündürmü? 

• Ağ hunların Sasani torpaqlarını deyil, Hindistanın torpaqlarını işğal edə 
bilməsinin səbəbi nə ola bilərdi?

• Ağ Hun dövlətinin süqutunun səbəbləri hansılardır?

Cavablandırın

Göytürklər

Türk dünyası
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sonra ölkədə buddizm dininin və mədəniyyətinin yayılması, türk əsilzadələri 
arasında narazılıqların yaranması nəticəsində dövlət zəiflədi. Ölkədə 
hakimiyyət uğrunda mübarizə başlandı və 588-ci ildə dövlət iki hissəyə – 
Şərqi və Qərbi Göytürk dövlətlərinə parçalandı. Bundan istifadə edən Çin 
əvvəlcə Şərqi, daha sonra Qərbi Göytürk dövlətini özünə tabe etdi.

Çin əsarətində olan türklər 
azadlığa çıxmaqdan ötrü aramsız 
mübarizə aparıb üsyanlar edirdilər. 
Belə üsyanlardan birinə Qutluq 
başçılıq edirdi. 682-ci ildə Qutluq 
Çin ordusu üzərində parlaq qələbə 
qazanaraq II Göytürk dövlətinin 
(682-744) əsasını qoydu. Xalq ona 
“Eltəriş” yəni elin xilaskarı adını 
verdi. Tezliklə Çinə sarsıdıcı zərbə 
endirən Göytürk xaqanları ölkənin 
ərazisini genişləndirdilər. Dövlətdə qayda-qanunların möhkəmləndirilməsi 
Bilgə xaqanın adı ilə bağlı idi. O, dövrün tanınmış alimi, vəziri Tonyukukun 
və igid sərkərdə Kültiginin məsləhətləri, köməkliyi sayəsində ölkədəki üs-
yan və müharibələrə son qoydu. Narazı əyanları idarəetmədən kənarlaşdırdı. 
Ölkədə iqtisadi və siyasi dirçəliş dövrü başlandı. Lakin bir-birinin ardınca 

Göytürk döyüşçüləri



31

Uyğurlar
Uyğurlar Orxon və Selenqa 

çayları sahillərində yaşayırdılar. 
Onlar göytürklərin tabeliyində 
idilər. VIII əsrin ortalarında 
güclənən uyğurlar 744-cü 
ildə Göytürk xaqanlığına 
son qoyub Uyğur dövlətinin 
əsasını qoydular. Ordu 
şəhəri dövlətin paytaxtı oldu. 
Dövlətin ən güclü hökmdarı 
Moyun Çur olmuşdur. O, 
xaqanlığın daxili işlərini niza-
ma saldıqdan sonra işğalçılıq 
yürüşlərinə başladı. Tezliklə qonşuluqdakı bir sıra tayfalar uyğurlara tabe 
edilir, böyük ərazilər ələ keçirilir. Çinin paytaxtını tutan Moyun Çur Çini 
də özünə tabe edir. Onun hakimiyyəti dövründə xaqanlığın sərhədləri Altay 
dağlarından Amur çayına, Baykal gölündən Çinə qədər uzanırdı. Uyğurlar 
əvvəlcə səma cisimlərinə sitayiş edirdilər. Sonralar Mani təlimi rəsmi dövlət 
dini kimi qəbul edildi. Sadə xalq bu təlimi qəbul etməkdə tərəddüd edirdi. 
Nəticədə hakim təbəqə ilə xalq arasında uçurum yarandı və dövlət zəiflədi. 
Tabe edilən xalqlar üsyan qaldırdı. Üsyan qaldıran qırğızlar 842-ci ildə 
Uyğur dövlətinin varlığına son qoydular.

I Göytürk dövləti ilə Uyğur dövləti arasındakı oxşarlıqları sadalayın.
Cavablandırın

•I və II Göytürk imperatorluqlarının süqut etməsinin səbəbi nə idi?
• II Göytürk dövlətinin iqtisadi və siyasi dirçəlişi nə ilə bağlı idi?

Cavablandırın

Uyğur döyüşçüləri

• Mani təlimi – III əsrdə İranda meydana gəlmiş dini təlim. Əsasını Xeyirlə 
Şərin mübarizəsi təşkil edir.

Lüğət

Tonyukuk, Kültigin və Bilgə xaqanın ölümü II Göytürk dövlətini sarsıtdı və 
imperatorluq süqut etdi.

Türk dünyası
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Erkən orta əsrlər

Təsərrüfat və mədəni həyat
Türklərin əsas məşğuliyyəti hərbi iş və 

köçmə maldarlıq idi. Hərbi işlə əlaqədar olaraq 
türklərdə sənətkarlıq da inkişaf etmişdir. Zəngin 
mədəniyyətə malik olan türklərin 38 hərfdən ibarət 
olan əlifbaları da (Göytürk əlifbası) olmuşdur. 
Üzərində Göytürk yazıları olan qəbir abidələrinin 
çoxu Orxon və Yenisey çayları hövzələrindədir. 
Bəngudaşlar adlanan bu abidələr əvəzsiz mad-
di mədəniyyət nümunələridir. Uyğur türkləri 
kağız istehsal etməyi bacarır və hətta mətbəə də 
yaratmışdılar. 

Türk xalqlarının mədəniyyəti haqqında əlavə məlumat toplayaraq təqdimat 
hazırlayın.

Cavablandırın

• Türk sözü güclü, qüdrətli mənasını verir.
• Ağ Hun hökmdarı Ağsuvar xan vaxtı ilə Firuzun İran taxtına çıxmasına 

köməklik etmişdi.
• Şərq və Qərb mədəniyyətinin qovuşmasında Uyğur dövləti mühüm rol 

oynamışdı.
• Dəmirçilik sənətinin yüksək inkişaf etdiyi türklərdə hər il mart ayının 

9-u Dəmir bayramı kimi qeyd olunurdu.
• Turklər şəhərə “balıq” deyirdilər.
• Orxon-Yenisey abidələrini ilk dəfə oxumağa nail olan Danimarka 

alimi Tomsenin oxuduğu ilk söz Tenqri (Tanrı) sözü olmuşdur.

Öyrənin

Axtarın Ağ hunlar, Orxon-Yenisey abidələri, Uyğur dövləti

Orxon-Yenisey abidəsi
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Böyük Hun imperatorluğunun dağılmasından sonra hunlar Xəzər dənizi 
ilə Aral gölü arasındakı 
bölgələrdə yaşayan alanların 
torpaqlarını ələ keçirdilər. 
Bu bölgənin ələ keçirilməsi 
hunların Avropanın içə ri  lə-
ri nə irəliləməsinin başlan-
ğı  cını qoydu. IV əsrdə Qara 
də  nizin şimalında və Şərqi 
Av ropada ostqotlar, vestqot-
lar, vandallar və s. german 
tayfaları yaşayırdı. Hunların 

Türklər Avropada

“Türk qorxmaz, 
qorxudar. Bir şey 
istəsə onu həyata 
keçirmədikcə imtina 
etməz. Hansı işə əl 
atsa bacarar.”

Səmama İbn Əşrəş
(Ərəb səyyahı)

1. Yuxarıda verilmiş xəritəni şərh edin.
2. Ərəb səyyahı türklər haqqında nə demək istəyirdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlər sizlərdə hansı fikir 

yaratdı?

Düşünün

Avropa hunları

Roma
Attila
Avar
Bulqar
Xəzər

Açar sözlər

6

1. Qədim Hun imperatorluğu nə zaman və kim tərəfindən yaradılmışdır?
2. Türklər haqqında ən qədim məlumat hansı mənbələrdən əldə olunub?

Yada salın

Hunlar döyüşdə
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Erkən orta əsrlər

• Qərbi Roma imperatorluğu süqut etdi və onun torpaqlarında bir sıra german 
dövlətləri yarandı.

• Türklər Avropada Hun dövlətini yaratdılar.
• Avropada feodalizm quruluşu meydana gəldi.

Avropa Hun dövlətinin əsası 375-ci ildə Balamir tərəfindən qoyulmuşdur. 
Dövlətin ən parlaq dönəmi Attilanın (434-453) dövründə olmuşdur. Şərqi 
Avropaya yürüşlərə başlayan Attila 434-cü ildə Bizans imperatoru ilə Kon-
stans sülhü imzaladı.

Şərqi Romanı tabe etdikdən sonra Attila Qərbi Roma imperatorluğu ilə 
müharibəyə hazırlaşdı. Öz nişanlısı Roma şahzadəsi Honoriya üçün cehiz 
olaraq imperiyanın bir hissəsini tələb etdi. İmperatorun rədd cavabı mühari-
bə üçün bəhanə oldu. 451-ci ildə Qalliya (müasir Fransa) ərazisində Kata-
laun çölündə romalılarla böyük döyüş oldu. Hər iki tərəf ağır itki verərək ge-
ri çəkildi. Buna baxmayaraq bir il sonra Attila Alp dağlarını aşaraq İtaliyaya 
daxil oldu. Hunların qarşısını ala bilməyəcəklərini anlayan romalılar Roma 
Papasından dəstək istədilər. Romalıların gücünün zəiflədiyinə əmin olan 
Attila Papanın Romanın dağıtmamaq xahişini qəbul etdi.

bu istiqamətdə irəliləməsi bu tayfaların Avropanın içərilərinə köç etməsinə 
səbəb olmuşdur. Tayfaların köçü qarşısında dayana bilməyən digər tayfalar 
da öz yerlərindən ayrılmağa məcbur olmuşlar. Tayfaların illərlə davam edən 
yerdəyişmələri tarixdə “Xalqların böyük köçü” adını almışdır. “Xalqların 
böyük köçü”nün nəticələri bunlardır:
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“Marqos qalası önündə imzalanmış bu sülh müqaviləsi Konstans sülhü kimi də 
tanınır. Attilanın at belində diktə etdiyi müqavilənin şərtləri belə idi:

• Bizanslılar hunlara tabe olan xalqlarla əlaqə saxlamayacaq
• Hunlardan qaçıb gizlənənlər geri qaytarılmalı və ya hər biri üçün 8 librə 

verilməlidir.(bir librə 500 qram qızıla bərabərdir)
• İki dövlət arasında bərabərhüquqlu ticarət aparılacaq.
• Bizanslılar 700 librə qızıl həcmində xərac ödəyəcək.”

“Türklər Ensiklopediyası”

Müzakirə edin

Sizin fikrinizcə nə üçün Bizans imperatoru Attilanın bu ağır şərtlərini qəbul etdi? 

Türk dünyası

Roma səfərindən qayıdan Attila qəflətən vəfat etdi (453). Bəzi mənbələr 
onun zəhərlənərək öldürüldüyünü qeyd edir. Attiladan sonra onun oğulları 
dövlətin vahidliyini qoruyub saxlaya bilmədilər. 470-ci ildə dövlət süqut etdi. 
Hunların bir qismi Qara dəniz sahillərinə çəkildi, digərləri isə gəldikləri tor-
paqlara – Mərkəzi Asiyaya döndülər.

• İtaliyalı rəssam Francesco Solimenanın çəkdiyi “Attilanın Roma Papası ilə 
görüşü” rəsmi həqiqəti nə qədər nümayiş etdirir?

• Avropa Hun imperiyasının süqut etməsinin səbəbi nə idi?

Cavablandırın

Attilanın Roma Papası ilə görüşü
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Erkən orta əsrlər

Xəzərlər
630-965-ci illərdə mövcud olan Xəzər xaqanlığının paytaxtı müxtəlif vaxt-

larda Səməndər və İdil şəhərləri olub. Şərqi Avropanın ilk feodal döv lət lə rin-
dən olan Xəzər xaqanlığında dövləti irsi hakimiyyətə malik olan “xaqan” 
ida rə edirdi. Qara dənizin şimalını və Qafqazdakı torpaqları əhatə edən xa-
qan lıq Bizans, Sasani və Ərəb dövləti ilə hərbi, siyasi və ticarət əlaqələri sax-
la mışdır. Bizans-Sasani müharibələrində Bizansın tərəfini saxlayan xəzərlər 
Sasani dövlətinin tənəzzülündə mühüm rol oynadılar. Sasaniləri süquta 

• Necə fikirləşirsiniz – müasir Bolqarıstanı türk dövləti hesab etmək olarmı?
• Avar dövlətinin yaranmasını Avropa Hun dövlətinin yaranması ilə müqayisə 

edin. Müqayisəni Venn diaqramında aparın.

Cavablandırın

“Xalqların böyuk köçü” zamanı Avropada məskunlaşan tayfalardan 
biri də avarlar idi. 565-ci ildə onlar Mərkəzi Avropada Avar xaqanlığını 
yaratmışlar. Dövlətin əsasını Bayan xan qoymuşdur. Bizans imperiyası 
ilə mübarizə aparan avarlar iki dəfə Konstantinopolu mühasirəyə alsalar 
da, heç bir nəticə əldə edə bilmədilər. Aramsız müharibələr nəticəsində 
zəifləyən Avar xaqanlığının varlığına franklar son qoymuşdur.

Göytürk dövlətinin süqutundan sonra 630-cu ildə Qubrad xanın başçılığı 
ilə Böyük Bulqar dövlətinin əsası qoyuldu. Onun ölümündən sonra xəzərlər 
Böyük Bulqar dövlətini dağıtdılar.

Dövlətin süqutundan sonra bulqarların bir qismi Asparux xanın başçılığı 
ilə Dunaya doğru köç etdilər. Burada 679-cu ildə öz dövlətlərini yaradan 
bulqarlar Bizans imperiyası ilə mübarizə apardılar. Slavyanları öz hakimiy-
yəti altına alan bulqarlar sonralar xristianlığı qəbul etdilər. Bununla da Du-
nay bulqarları kimi tanınan bu türklər slavyanların içində əriyib yox oldu-
lar. Hazırda Balkan yarımadasında mövcud olan Bolqarıstan dövləti Dunay 
Bulqar dövlətinin varisidir. 

Bulqarların digər qolu olan İdil bulqarları Volqaboyunda öz dövlətlərini 
yaratdılar. Dövlətin paytaxtı Bulqar şəhəri IX-XII əsrlərdə Avropanın ən 
böyük ticarət mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. İdil Bulqar dövləti İslamı 
dövlət dini edən ilk türk dövləti olub. Almış xan isə İslamı qəbul edən ilk 
türk hökmdarlarından biri kimi tarixə düşmüşdür. İdil Bulqar dövləti mon-
qollar tərəfindən məhv edilmişdir.

Avarlar və Bulqarlar
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• Öyrəndiyiniz türk dövlətləri haqqında təqdimat hazırlayın.
• Sasani və Bizans imperatorluqları ilə müharibələr aparmış hansı türk 

dövlətlərini tanıyırsınız?
• Avropa türk dövlətlərinin taleyində oxşarlıqlar hansılardır?

Cavablandırın

• Türklər Avropaya jaket və şalvar geyimini gətirdilər, at sürməyi və onun 
hərbi üstünlüyünü nümayiş etdirdilər. Bəzi Avropa tayfaları öz ordularını 
hunların ordusu əsasında qurdular.

• Attilanı Avropada “Tanrının qamçısı” adlandırırdılar.
• Slavyanların basqınlarından sonra xəzərlərin bir qismi Şimali Qafqazda 

qaldı. Onlar hal-hazırda “qaraçay türkləri” adlanır. İudaizmi qəbul 
etmiş xəzərlər – karaimlər isə sonradan Polşada məskunlaşdılar. 

Öyrənin

Axtarın Hunlar, Attila, Xalqların böyük köçü

Türk dünyası

uğ radan müsəlmanlar xəzərlərlə 
qar şı-qarşıya gəldilər. Xəzərlərin 
inad lı müqaviməti Şərqi Avropa 
xal qlarını ərəb hücumlarından xi-
las etdi.

VIII əsrdə Obadi xanın dövründə 
yeni din – musəvilik (iudaizm) qəbul 
edildi. Xaqanların bu addımı hakim 
təbəqə ilə yerli müsəlman əhalisi 
arasında münasibəti kəskinləşdirdi. 
Bununla dövlət zəifləməyə başladı. 
Qıpçaqların hücumları nəticəsində 
tənəzzülə uğrayan xaqanlıq 965-
ci ildə Kiyev knyazı Svyatoslav 
tərəfindən süquta uğradıldı.
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Erkən orta əsrlər

Amudərya çayı sahilində yerləşən Xarəzmşahlar dövləti Ağ Hun döv-
lətinin süqutundan sonra yaranmışdı. Bu dövlətin paytaxtı Ürgənc şəhəri idi. 

Bir çox türk dövlətlərində olduğu kimi Xarəzmşahlar dövlətini də daxili 
çəkişmələr zəiflədirdi. Elə bu səbəbdən istifadə edən ərəblər Mavəraənnəhri, 
yəni Xəzər dənizinin arxasını ələ keçirdilər.

Əhali İslam dinini qəbul etdi. IX əsrdə samanilər, XI əsrin əvvəllərində 
isə səlcuqlar Xarəzmşahları tabe etdilər. Səlcuqların zəifləməsindən sonra 
Xarəzm özünün ən qüdrətli dövrünü yaşadı. Lakin tezliklə monqollar bu 
dövlətin varlığına son qoydular, Xarəzmşah hökmdarı Məhəmməd isə qaç-
maqla canını qurtardı. 

Yeni türk dövlətləri

“Türk dillərini 
öyrənin, çünki,onların 
yer üzərində uzun 
sürəcək hakimiyyəti 
olacaqdır.”

Mahmud Qaşğarlı 
(Türk ədibi)

1. Yuxarıdakı şəkli şərh edin. 
2. Necə fikirləşirsiniz – Mahmud Qaşğarlının sözləri 

özünü sübut edibmi?
3. Açar sözlərdən hansıları sizə tanışdır?

Düşünün

Xarəzmşahlar

Xarəzm
Oğuzlar
Qaraxanilər
Qəznəvilər
Fərabi

Açar sözlər

7

1.Türklərin vətəni hansı ərazilər hesab olunurdu və bu ərazilərdə hansı türk 
dövlətləri mövcud olmuşdur?

2.“Xalqların böyük köçü” nə deməkdir?

Yada salın

• Ərəb işğalı Xarəzmdə nə kimi dəyişikliklərə səbəb oldu?
• Xarəzm özünün ən qüdrətli dövrünü nə vaxt yaşadı?

Cavablandırın
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Oğuzlar türk xalqlarının təşək kü-
lündə, inkişafında böyük rol oynamış 
ən güclü türk boylarındandır. 
Oğuz adına ilk dəfə Orxon-Yenisey 
abidələrində rast gə   linir. Hələ VI 
əsrin sonu, VII əsrin əvvəllərində 
Oğuz tay fa ları olan ağqoyunluların 
və qa raqoyunluların Dərbənd ke-
çi din dən başlayaraq, Göyçə gölü 
ətrafında, Naxçıvanda, Azərbaycanın cənub bölgələrində yaşadıqları tarixi 
faktdır. Bunu “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı da sübut edir.

Oğuzlar

Üzərində Oğuz xanın təsviri olan
 Türkmənistan pul vahidi

”Xarəzm ölkəsində çoxlu şəhər, kənd və qalalar var. Mən orada gəzdiyim 
ölkələrin heç birində görmədiyim meyvələr gördüm...Üzüm, alma, armud və nar 
il boyu, xüsusilə payızda bazarları bəzəyir...Xarəzm əhalisi isə ləyaqətli alimlər, 
şairlər, xeyirxah və alicənab insanlardır”.

Ərəb səyyahı əl-Qərnati

Müzakirə edin

Mənbədən istifadə etməklə Xarəzm haqqında sizdə yaranmış fikirləri söyləyin. 

Türk dünyası
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Erkən orta əsrlər

875-999-cu illərdə mövcud olmuş Samanlılar dövlətinin ərazisinə Ma-
vərənnəhr, Xorasan və Şimal-şərqi İran daxil idi. Dövlətin paytaxtı Buxara 
şəhəri idi. Əhalisinin əksəriyyəti türklərdən ibarət idi. Dövlət idarəçiliyində 
türk əyanları və sərkərdələri mühüm rol oynayırdılar. İri feodal mülklərinin 
yaranması, vergilərin ağırlığı, üsyanlar dövlətin zəifləməsinə səbəb oldu. 
Qaraxanlılar Buxaranı tutaraq Samanilərin varlığına son qoydular və onun 
torpaqlarını Qəznəlilər dövləti ilə öz aralarında bölüşdürdülər. 

927-ci ildə Qutluq Bilgə Qədir xan Qaraxanlılar dövlətinin əsasını qoy-
du. O, özünü “Qara xan”, yəni “Böyük xan” adlandırmışdır. Satuk Qara 
xanın dövründə İslam dinini rəsmi dövlət dini elan edən qaraxanlılar həm 

Nəyə görə Samanlılar dövləti qaraxanlıların hücumuna müqavimət göstərə 
bilmədi?

• Qafqazın,o cümlədən Azərbaycanın oğuzların ən qədim məkanı olduğunu nə 
sübut edir?

• Yabqu və subaşı sözlərinin mənasını izah edin.

Cavablandırın

Cavablandırın

Samanlılar

Qaraxanlılar

“Oğuzların Azərbaycana gəlişinin faydası o oldu ki, onların gəldiyini eşidən 
gürcü məliyi möhkəm surətdə mühasirəyə aldığı Tiflisdən çəkildi...oğuzların... 
hamısı Azərbaycandan qayıtmamış...,bir qismi orada qalmışdı”

İbn əl-Əsirin “Mükəmməl tarix” əsəri

Müzakirə edin

Oğuzların Azərbaycana gəlişinin faydası nə oldu? 

X əsrin ortalarında Seyhun çayı ilə Xəzər dənizi arasında yerləşən türk 
boyları Oğuz dövlətini yaratdılar. Dövlətin paytaxtı Yenikənd şəhəri idi. Hök-
mdar yabqu, ordu başçısı isə subaşı adlanırdı. 950-ci ildə İslamı qəbul etmiş 
oğuzları türkmən adlandırmağa başladılar. Daxili çəkişmələr və qıpçaqların 
hücumları Oğuz dövlətinin dağılmasına səbəb oldu.Təqribən 1000-ci ildə 
qıpçaqlar Oğuz dövlətinin varlığına son qoydular.
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islama, həm də soy köklərinə həmişə bağlı 
olmuşlar. Bu sülalə tarixdə Əfrasiyab sülaləsi 
kimi də tanınır. Paytaxt şəhərlərindən biri 
Qaşqar idi. XI əsrin ortalarında səlcuq türkləri 
qaraxanlıları özlərinə tabe etdilər. 1212-ci 
ildə isə Xarəzmşah Məhəmməd Qaraxanlılar 
dövlətinin varlığına son qoydu. 

962-ci ildə ya ran -
mış Qəznəlilər döv-
lətinin əsasını Alp tə   kin 
qoymuşdur. Döv lətin 
paytaxtı Qəz nə şəhəri 
idi. Ta rix də ilk dəfə 
sultan titulunu qəbul 
etmiş qəznəlilərin ən 
qüdrətli hökmdarı 
Mahmud (998-1030), 
islam dini uğrundakı 
mübarizəsinə görə də 
“qazi” adlandırlmışdır. O, Hindistana 17 dəfə yürüş etdi və Hindistanın şimal 
və şimal-qərb torpaqlarını öz ərazisinə birləşdirdi. Sultan Mahmud elmə, 
sənətə böyük qiymət verirdi və özü də dövrünün ən elmli hökmdarlarından 
sayılırdı. Sultan Mahmudun ölümündən sonra onun oğlanları arasında gedən 
mübarizə dövləti zəiflətdi. Səlcuqlular tərəfindən məğlub edilən qəznəlilərə 
son zərbəni gurlu tayfası vurdu. Şimali Hindistana sıxışdırılan Qəznəlilər 
dövləti 1187-ci ildə süqut etdi. 

Oğuz dövləti ilə Qaraxanlılar dövləti arasında oxşar cəhətlər hansılardır?
Cavablandırın

Qəznəlilər

Qaraxanlı sikkələri

Qəznəlilər döyüşdə

• Sultan Mahmudu bir dövlət başçısı və bir insan kimi xarakterizə edin. 
• Qəznəlilər dövlətini Ağ Hun imperatorluğu ilə müqayisə edin.

Cavablandırın

Türk dünyası
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Erkən orta əsrlər

• Türk-müsəlman dövlətlərində elm və mədəniyyət necə inkişaf etmişdir?
• “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Manas” dastanları haqqında əlavə məlumatlar 

toplayın və Venn diaqramında müqayisə aparın.

Cavablandırın

• Köçəri oğuzlar şəhərlərdə yaşayan oğuzlara istehza ilə “yatuq”,yəni 
“tənbəl” deyirdilər. Onların fikrincə oturaq həyat keçirən soydaşları 
döyüşlərə getmədən tənbəl-tənbəl şəhərlərdə yaşayırdılar.

• Oğuzlarda qohumlar arasında məktub daşıyan adama yazığçı deyilirdi 
və bu, onlarda yazının olduğunu sübut edir. Ancaq oğuzların hansı əlifba ilə 
yazdıqları məlum deyil.

• Görkəmli akademik Ziya Bünyadov Mərkəzi Asiya xalqlarının 
tarixi haqqında tədqiqatları ilə məşhurdur. Onun “Xarəzmşahlar 
dövləti”kitabı çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu xidmətlərinə görə Ziya 
Bünyadova” Ürgəncin fəxri vətəndaşı” adı verilmişdir.

• Xarəzm sözünün mənası “Günəş ölkəsi” deməkdir.

Öyrənin

Axtarın Sultan Mahmud , Ziya Bünyadov, Oğuzlar, Qaraxanlılar

Mərkəzi Asiyanın təbiəti, coğrafi şəraiti bu ərazidə təsərrüfatın, ticarətin, 
şəhərlərin inkişafına kömək edirdi. Şəhərlərdə fəaliyyət göstərən məktəb 
və mədrəsələrin verdiyi yüksək təhsilin nəticəsi idi ki, türklər dünya 
mədəniyyətinə bir cox tanınmış şəxsiyyətlər bəxş etdi. Bunlardan biri də 
həkim, şair, alim İbn Sina olmuşdur. Onun tibbə, fəlsəfəyə aid çoxlu əsərləri 
var idi. Məşhur alim Məhəmməd Fərabi elmi biliklərin təsnifatını verdiyinə 
görə Aristoteldən sonra “İkinci müəllim” adına layiq görülmüşdü. Oğuzla-
rın həyatından bəhs edən və ümumtürk abidələrindən biri olan “Kitabi-Də-
də Qorqud” dastanı bu günə qədər öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. 

Elm və mədəniyyət
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V əsrdə “Xalqların böyük köçü” nəticəsində Roma imperiyasının qərb 
əyalətlərinə çoxsaylı alman tayfaları hərəkət etdi. Onlar qərbdə Reyn, şərqdə 
Visla, cənubda Dunay çayları, şimalda isə Baltik dənizi arasındakı ərazilərdə 
nəsil icması halında yaşayırdılar.

V əsrin sonlarında alman tayfalarından olan qərb qotları (vestqotlar) 
İspaniyada, şərq qotları (ostqotlar) İtaliyada, franklar Qalliyada, anqllar və 
sakslar Britaniyada, vandallar isə Şimali Afrikada məskunlaşdılar. Bir neçə 
yüz il ərzində latın və alman dilləri qarışdı və indiki italyan, fransız, ispan 
dilləri yarandı. Roma imperiyasının zəifləməsi və alman tayfalarının bura-
da məskunlaşması Avropanın xəritəsini dəyişdi. Yeni xırda dövlətlər mey-
dana gəldi. Roma imperiyası süqut etdi. Qərbi Avropada istehsal tənəzzülə 
uğradı, quldarlıq təsərrüfatı dağıldı.

Avropada ilk feodal dövləti

“Xlodviq böyük və 
güclü döyüşçü idi, 
həm də möhkəm 
iradəli şəxs idi. O, 
dövlət yaratmaq üçün 
bütün vasitələrdən 
istifadə edirdi.”

Turlu Qriqori 
(VI əsr tarixçisi)

1. Şəkildə gördüyünüz qalanı şərh edin.
2. Necə düşünürsüz – tarixçi Turlu Qriqori bizə 

kimi tanıtmağa çalışır?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları haqqında 

məlumatınız var?

Düşünün

Qədim alman tayfaları

Feod 
İmperiya
Natural təsərrüfat
Kral
Qraf

Açar sözlər

8

1. Roma imperiyasının dağılmasının səbəbləri hansılardır?
2. “Xalqların böyük köçü”ndə iştirak etmiş tayfaların adlarını yada salın.

Yada salın
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Erkən orta əsrlər

Frank tayfa başçılarından biri olan Xlod-
viq 486-ci ildə keçmiş Roma canişinini Suas-
son şəhəri yaxınlığındakı döyüşdə məğlub 
edərək Qalliyanı (müasir Fransa) ələ keçirdi. 
Təxminən 500-cü ildə Frank dövləti mey-
dana gəldi. O, kilsənin dəstəyni əldə etmək və 
hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün xris-
tian dinini qəbul etdi. Xlodviq irsi hakimiyyət 
yaratdı, frankların ilk qanun toplusunu ha-
zır latdı, vilayətləri idarə etmək üçün qraflar 
təyin etdi.

Frank dövlətinin ən qüdrətli dövrü Böyük 
Karlın (768-814) hakimiyyəti illərində olmuşdur. Böyük Karl İtaliyanın 
çox hissəsini ələ keçirdi, Reyn və Elba çayları arasında yaşayan saksları 
30 ildən çox çəkən mübarizə nəticəsində itaət altına aldı. Lakin İspaniyada 
ərəblərə qarşı müharibə yalnız Barselonanın ələ keçirilməsi ilə nəticələndi. 
Karl 800-cü ildə Romaya gələrək, dövləti imperiya, özünü isə imperator 
elan etdi.

Böyük Karlın ölümündən sonra onun varisləri arasında aramsız 
müharibələr başlandı. 843-cü ildə Böyük Karlın üç nəvəsi Verden şəhərində 
Frank imperiyasını öz aralarında bölüşdürdülər. Bu bölüşdürmə nəticəsində 
üç böyük krallıq – Fransa, Almaniya və İtaliya dövlətləri yarandı. Həmin 
dövlətlərdə Böyük Karlın məxsus olduğu sülalə – Karolinqlər sülaləsi ha-
kim idi. Lakin bu krallıqların da hamısı vahid dövlət deyildi. Onlar çoxlu iri 
və xırda mülklərə parçalanmışdı. Beləliklə, Qərbi Avropada IX-XI əsrləri 
əhatə edən feodal dağınıqlığı dövrü başlandı.

İtaliya ərazisində çoxlu müstəqil feodal dövlətlər mövcud idi. Onlardan 
biri də 756-cı ildə yaranan Papa vilayəti idi. Roma kilsəsinin rəhbəri olan

• Hansı hadisə ilə əlaqədar olaraq almanlar Roma imperiyası ərazisində 
məskunlaşdılar?

• Almanların Roma imperiyası ərazisində məskunlaşması imperiyada hansı 
dəyişikliyə gətirib çıxartdı?

Cavablandırın

• Nəsil icması – qohum adamların bir icmada yaşaması

Franklar

Böyük Karlın tacqoyma
mərasimi

Lüğət
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“İmperiya (lat. imperium) – vahid dövlətin yaradılması ideyası hələ Qədim 
Romada meydana gəlmişdir. Frank imperiyası dövründə müqəddəsləşdirilən 
bu dövlət quruluşu, xristian dünyasının  müdafiəçisi elan edildi. Böyük Karlın 
imperiyasının dağılmasından sonra imperiyanı yenidən bərpa etmək istəyən 
Roma Papası  962-ci ildə güclənmiş Alman kralı I Ottonu Müqəddəs Roma im-
peratoru elan etdi.”

wikipedia.org

Müzakirə edin

• Xlodviq xristian dinini nə üçün qəbul etdi? 
• Böyük Frank dövlətinin parçalanmasının səbəbləri nə idi və onun yerində 

hansı dövlətlər yarandı?
• Feodal dağınıqlığı ilə mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət arasında fərq nədir?

Cavablandırın

Papa həm də bu dövlətin başçısı idi. Macarların hücumlarını dəf edən, 
hersoqları mərkəzi hakimiyyətə tabe edən Almaniya kralı I Otto 962-ci ildə 
İtaliyanın böyük hissəsinə sahib oldu. Roma şəhərində Papa tərəfindən im-
perator tacına layiq görülən I Otto həm də, dinin müdafiəçisi elan edildi. 
Müqəddəs Roma imperiyası adlanan bu imperiya Almaniyanın uzun əsrlər 
Avropada güclü siyasi qüvvə olmasını təmin etdi.

Avropa dünyası
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Erkən orta əsrlər

• Franklarda feodal münasibətləri necə yaranırdı?
• Çin və Qərbi Avropa ölkələrində feodal münasibətlərinin yaranmasını 

müqayisə edin. Müqayisəni Venn diaqramında aparın.

Cavablandırın

• Natural təsərrüfat – yaşamaq üçün lazım olan hər şeyi öz təsərrüfatında 
istehsal etmək, bazara müraciət etməmək

Lüğət

Feodal münasibətlərinin yaranması
Avropada feodal qaydaları V 

əsrdə meydana gəldi. Xlodviq 
Qalliyanı tutduqdan sonra iri tor-
paq mülklərini əsgərlərinə, yaxın 
adamlarına payladı. Bununla da 
o öz hakimiyyətini möhkəmlən-
dirdi. Əvvəllər döyüşçü hökmdar-
dan torpağı hərbi xidmətə görə şərti 
alırdı, lakin sonralar torpaq irsən 
keçməyə başladi. Bu cür torpaq 
mülkləri feod (latınca “feudum” - 
mülk), sahibi isə feodal adlanırdı. 
İri feodal olan hersoq və qraflar tor-
paqlarını baronlara paylayır, baron-
lar isə cəngavərlərə torpaq verirdi. 
Torpağı alan hər bir şəxs əvəzində 
ağası qarşısında öhdəliklər daşıyırdı. Buna feodal nərdivanı deyilirdi. Feo-
dal nərdivanı kəndlilər üzərində ağalığı saxlamağa xidmət edirdi. Feodal 
torpağı iki hissəyə bölünürdü: ağa torpağı və kəndlilərin pay torpaqlarına. 
Kəndli həm öz torpağını, həm də ağa torpağını becərirdi. Kəndli təsərrüfatı 
natural xarakter daşıyırdı.

Torpaq üzərində mülkiyyətini itirən kəndlilər feodaldan asılı vəziyyətə 
düşür və asılı kəndlilər adlanırdı. Asılı kəndlilər ağasına vergi ödəyir və 
mükəlləfiyyətlər yerinə yetirirdilər. Lakin kəndli ağasından aldığı borcu verə 
bilməyəndə şəxsi asılılığa düşürdü. Belə kəndli təhkimli kəndli adlanırdı. 
Onların övlad və nəvələri də şəxsən asılı olaraq qalırdı.

Feodal nərdivanı
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Elm və mədəniyyət
Böyük Karl belə hesab edirdi ki, həqiqi dövlət müəyyən mənəvi və 

mədəni özülə əsaslanmalıdır. Ona görə Karl kilsə və monastırlara, təhsilə 
və incəsənətin inkişafına daha çox fikir verirdi. Bu dövrün mədəni yüksə-
lişi Karolinq intibahı adlanır. Roma imperiyası dağılandan sonra təhsil 
din xadimləri hazırlayan kilsə və monastırlarda qalmışdı. O da tədricən 
məhv olmağa doğru gedirdi. Bəzən kilsələrdə latın dilində oxunan ayi-
nin mənasını heç keşişlər özləri də dərk edə bilmirdilər. İmperator bütün 
kilsələrdən məktəb açmağı tələb edirdi. Karl özü nümunə göstərir, xarici 
dil, hesab və saymağı öyrənirdi. O, Aaxen şəhərində saray məktəbinin 
və akademiyanın əsasını qoydu. Akademiyaya xeyli alimlər cəlb edildi. 
Beləliklə, Karolinqlər sarayı Avropanın mədəni mərkəzinə çevrildi. Avropa 
monastırlarının kitabxanalarından qədim Roma yazıları, mətnləri axtarı-
lırdı. Həmin əlyazmalar əl ilə köçürülür və gələcək nəsillər üçün saxlanılırdı. 
Əlyazmalar həm də latın dilini öyrənmək üçün vasitə rolunu oynayırdı.

• İntibah və ya renessans – yaddan çıxmış mədəniyyətin bərpası

• “Xalqların böyük köçü” dövründə Avropada meydana gəlmiş dövlətlər 
“barbar krallıqları” adlandırılıb.

• Frank imperiyasının paytaxtı Aaxen şəhəri olmuşdur.
• Franklarda “Allah məhkəməsi” mövcud olub. Cinayətkar təqsirsizliyini 

sübut etmək üçün and içərkən əzbərdən, səhv etmədən lazımi sözləri deməli 
idi. 

• Avropada imperatorların tacqoyma mərasimi Romada Müqəddəs Pyotr 
kilsəsində keçirilirdi.

• Avropada köçəri həyat sürən artistlər jonqlyorlar adlanırdı.

Öyrənin

Axtarın Xlodviq, Böyük Karl, I Otto, Feodal

Lüğət

Avropa dünyası
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Erkən orta əsrlər

Bizans adı Bosfor sahilində mövcud olmuş qədim yunan koloniyasının 
adı idi. Sonradan tarixçilər bu adı Şərqi Roma imperiyasına şamil etdilər. 
395-1453-cü illərdə mövcud olmuş bu dövləti Şərq ölkələrində “Rum 
eli” adı ilə tanıyırdılar. İmperiyanın tərkibinə Balkan yarımadası, Kiçik 
Asiya, Suriya, Misir, Fələstin kimi tarixi  ərazilər daxil idi. Bizansı dün-
ya ticarətinin mərkəzi, paytaxt şəhəri olan Konstantinopolu isə Şərqlə 
Qərb arasında “Qızıl körpü” adlandırırdılar. Bizans imperiyası Qərbi 
Avropa ölkələrindən fərqli olaraq vahid dövlət kimi qalmışdı, quldarlıq 
münasibətləri burada daha uzun müddət davam etmişdir. Burada qüvvətli 
imperator hakimiyyəti qalmışdı, dövlət güclü orduya malik idi. Ordunun 
tərkibində  müxtəlif xalqlardan toplanmış muzdlu əsgərlər mühüm rol 
oynayırdılar. Ancaq donanma üzvləri azad əhalidən seçilirdi, çünki dövlətin 

Bizans və onun qonşuları

“Bu dövlət tarixdə 
mövcud olmuş ən 
uzunömürlü imperi-
ya idi. Onun sonu 
türk-müsəlman alə-
mində bayram, xris-
tian dünyasında isə 
faciə idi.”

www.tarix.info

1. Nə üçün yuxarıdakı xəritədə qədim Roma 
imperiyasının ərazisi iki rəngdə verilmişdir?

2. İnternet saytında verilmiş tarixi məlumat hansı 
böyük hadisə haqqında ola bilər?

3. Yuxarıdakı açar sözlər haqqında nə söyləmək 
istəyərdiniz?

Düşünün

Bizans imperiyasının yüksəlişi və zəifləməsi

“Qızıl körpü”
“Yunan odu”
Veçe
Macarlar
Slavyanlar

Açar sözlər

9

1. Qədim Roma imperiyasının süqut etməsinin səbəbləri nə idi?
2. Qərbə axın edən türklər Avropada hansı dövlətlərlə müharibə aparmışlar?

Yada salın
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• Bizansda ordu muzdlu əsgərlərdən ibarət olduğu halda, nəyə görə donanma 
üzvləri azad əhalidən seçilirdi?

• Erkən orta əsrlərdə Qərbi Avropa və Bizans imperiyası arasında hansı oxşar 
və fərqli cəhətlər olmuşdur? Müqayisəni Venn diaqramı əsasında aparın.

Cavablandırın

“Yustinian həm sərkərdə, həm islahatçı idi. Onun hakimiyyəti antik dövrdən 
orta əsrlərə, ənənəvi Roma idarəçiliyindən yeni Bizans idarəçiliyinə bir keçid 
idi. O, həmişə qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağı bacarırdı. Təkcə Roma 
imperiyasını bərpa etmək istəyi yarımçıq qaldı”

Vasilyevin “Bizans imperiyasının tarixi” kitabı

Müzakirə edin

Mənbə əsasında Bizans imperatoru Yustinianı bir şəxsiyyət kimi xarakterizə 
etməyə çalışın.

Avropa dünyası

müdafiəsində donanma mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bizans imperiyası 
özünün ən qüdrətli dövrünü Yustinianın (527-565) zamanında yaşamışdır. 

Yustinian Roma imperiyasının əvvəlki sərhədləri daxilində bərpasına 
çalışdı və apardığı müharibələrdən sonra o, Şimali Afrikadakı Vandal 
krallığını və İtaliyadakı Ostqot krallığını işğal edə bildi. İspaniyanın cənub 
hissəsi isə vestqotların əlindən alındı. Yustinianın ölümündən sonra imperiya 
Qərbdə işğal etdiyi ərazilərin, demək olar ki, hamısını itirdi. Bizans zaman-
zaman əvvəlcə ərəblər, sonra isə səlcuqlarla mübarizədə də ərazisinin xeyli 
hissəsini itirdi və zəiflədi.
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Erkən orta əsrlər

Slavyanlar Mərkəzi və Şərqi 
Avropada yaşayırdılar. Baltik 
dənizindən Qara dənizə qədər əra-
zilərdə məskunlaşmış slavyanlar 
3 qrupa bölünürdülər: Şərq (rus, 
Ukrayna, belorus), Qərb (çex, slo-
vak, polyak), Cənub (bolqar, serb, 
xorvat).

VI əsrin ortalarından etibarən 
slavyanlar Bizans imperiyasının 
ərazisinə basqınlara başladılar. Onlar Balkan yarımadası ərazisində möh-
kəmləndilər. Slavyan yürüşləri zamanı çoxlu quldar malikanələri dağıdıldı 
və bu, Bizansda quldarlıq quruluşundan feodalizmə keçidi sürətləndirdi.

Slavyanların Balkan yarımadasında məskunlaşması “Xalqların böyük 
köçü”nü də başa çatdırmış oldu.

• “Xalqların böyük köçü” hansı dövrü əhatə etmişdir?
• Hansı hadisə Bizansda feodalizmə keçidi sürətləndirdi?
• Slavyanlar hansı qruplara bölünürdülər?
• Ərəb, alman və slavyan tayfalarının hansı oxşarlıqları var?

Cavablandırın

Slavyanlar yürüşdə

Slavyan dövlətlərinin yaranması
Feodalizmə keçidlə əlaqədar olaraq slavyanlarda dövlətlər yaranmağa 

başladı. IX əsrdə şərq slavyanlarının ilk dövləti – Kiyev knyazlığı yarandı. 
X əsrin əvvəllərində qərb slavyanlarının ilk dövləti olan Çexiya, X əsrin 
ortalarında isə Polşa dövləti yarandı. Slavyanların şərq qonşuları olan ma-
carlar IX əsrdən başlayaraq Ural dağlarının ətəklərindən Avropaya yürüşə 
başladılar. X əsrin sonunda macarlar öz dövlətlərini yaratdılar və qonşu 
ölkələrə basqınları dayandı.

• Müasir dövrdə hansı slavyan dövlətlərini tanıyırsınız?
• Slavyanların Azərbaycana yürüşü nə zaman olmuşdur? Bu yürüşlər zamanı 

hansı faciə baş vermişdir?

Cavablandırın

Slavyanlar
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Elm və mədəniyyət
Orta əsrlərin başlanğıcında Bi-

zans Avropanın ən mədəni ölkəsi 
idi.  Bizans mədəniyyəti slavyanların 
mədəniyyətinə, xüsusilə, böyük təsir 
göstərmişdir. Bolqarıstan, Serbiya 
və Kiyev knyazlığı xristian dinini Bi-
zansdan qəbul etmişdir. Avropada ilk 
ali məktəb 1045-ci ildə Konstanti-
nopolda açılmışdı. Neft və qətran qa-
rışığından düzəldilən “Yunan odu” adlı yandırıcı maddə də Bizansda ixtira 
edilmişdi. Onu xüsusi olaraq düzəldilmiş borulardan düşmən gəmilərinə, 
qalalarına yönəldir və yandırırdılar.

Bizansda memarlıq yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Memarlığın ən 
gözəl nümunəsi Yustinianın zamanında Konstantinopolda tikilmiş Müqəd-
dəs Sofiya məbədidir. Bu kilsəni “möcüzələr möcüzəsi” adlandırırlar. 
Məbədlərin və sarayların divarlarını mozaikalar – müxtəlif rəngli xırda 
daşlardan və şəffaf olmayan rəngli şüşə qırıqlarından düzəldilmiş təsvirlər 
bəzəyirdi.

Yapışqandan istifadə etməklə əvvəlcədən çəkdiyiniz bir şəklin üzərini rəngli 
xırda daşlarla bəzəməyə çalışın. 

• Bizans sikkələri olan qızıl solid beynəlxalq pul rolu oynayırdı.
• Bizanslılar öz ölkələrini “Romeya”, avropalılar “Yunan imperiyası”, ruslar 

isə “Yunan çarlığı” , Konstantinopolu isə “Çarqrad” adlandırırdılar.
• Almanlar, ərəblər və monqollar kimi slavyanlar da ibtidai icma 

quruluşundan birbaşa feodalizmə keçdilər.

Öyrənin

Yaradın

Axtarın Yustinian, Müqəddəs Sofiya məbədi, Kiyev rus dövləti

Aya Sofya məbədi

Avropa dünyası
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Erkən orta əsrlər

1. Verilmiş doğru və yanlış fikirləri müəyyən edin.

2. Zaman xəttinə istinad edərək müəyyən edin.

• Abbasilər xilafəti ilə eyni zamanda mövcud olmuş dövlətləri 
• Kiyev knyazlığı yarandığı zaman mövcud olmuş dövlətləri.
• Bizans imperiyasının müasiri olmuş türk-müsəlman dövlətlərini.
• Frank dövləti ilə eyni zamanda Avropada mövcud olmuş türk dövlətlərini.
• Daha uzunömürlü türk dövlətini.

3. Aşağıdakı açar sözlərdən istifadə etməklə A4 vərəqi həcmində kiçik 
hekayə hazırlayın.

D Y Məlumatlar
Min sülaləsi dövründə Çində Böyük kanal çəkilmişdir.
İranda feodal münasibətlərinin yaranması Sasanilər 
imperiyasının zamanına təsadüf edir.
Əməvilər sülaləsi dövründə xilafətin sərhədləri Atlantik okean-
dan Hindistan və Çinə kimi uzanmışdır.
Ağ Hun dövləti Şimal-qərbi Hindistanı işğal etmişdi.
Göytürk dövlətində iudaizmin qəbul edilməsi hakim təbəqə ilə 
xalq kütləsi arasında münasibətləri gərginləşdirmişdi.
Bizans imperiyası ərazisində slavyanların məskən salması 
nəticəsində quldarlıq quruluşunun dağılması sürətləndi.
Frank kralı Xlodviq Roma şəhərində özünü imperator elan 
etmişdi.

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Şərqi Roma (Bizans) imperiyası

Qərbi 
Roma

Sasanilər dövləti Dunay Bulqar

Avropa Hun

Xəzər

Avar

Qəznəlilər

Volqa (İdıl) Bulqar

Qaraxanlı

OğuzFrank dövləti

Verden, Aaxen, Cəngavər, Feodal nərdivanı, Natural təsərrüfat, Hersoq, 
Qraf, Baron

Özünü yoxla
Özünüzü yoxlayın
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4. Aşağıdakı sxem əsasında mətn qurun.

5. Hadisələrin hansı əsrlərdə baş verdiyini müəyyən edin.

6. Düşmən və müttəfiq dövlətləri müəyyən edin.

• Uyğur dövləti süquta uğradı.
• Macarlar Avropaya yürüşlərə başladı.
• Paytaxtı Ötükən şəhəri olan Göytürk dövləti yarandı.
• Talas çayı sahilində ərəblər Çin ordusunu məğlub etdi.
• İmperator Yustinian Vandal və Ostqot krallıqlarını işğal etdi.

7. Tapşırıqlara yaradıcı yanaşaraq cavablarınızı A4 vərəqi həcmində 
hazırlayıb müəlliminizə təhvil verin.

• Erkən orta əsrlərdə öyrəndiyiniz termin və anlayışlardan daha çox  
vacib saydıqlarınızı seçin. Seçimlərinizi izah edin.

• Erkən orta əsrlərdə Avropa və Asiyada yaranmış imperiyaları qeyd 
edin. Onların bu dövrdə ümumi cəhətləri nə olub?

• Erkən orta əsrlərdə Avropa və Şərqdə elm, mədəniyyət sahəsindəki 
nailiyyətləri yada salın. Bu nailiyyətlərin hansılarından müasir dünya 
bəhrələnir?

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

Frank
krallığı

?

Əməvilər
xilafəti

Qəznəlilər
dövləti

Qaraxanlılar
dövləti

?
Xəzər

xaqanlığı

Bizans
imperiyası

?
Ağ Hun 
dövləti

Sasanilər
imperiyasi

?
Göytürklər

dövləti

Tan 
imperiyası

?

Zaman Məkan Dövlət Şəxsiyyət Mədəniyyət
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Klassik orta əsrlər

1. Müasir dövrdə islamın daha çox 
yayıldığı əraziləri müəyyən edin.

2. Feodalizm dövrünə aid edilən 
rəsmləri müəyyən edin.

3. Avropa ərazisində yaranmış 
dövlətləri müəyyən edin:

4. Suallara cavab verin.

5 İmperiyaların yaranmasını xro-
noloji cəhətdən sıralayın.

Hazırlaşın

Araşdırın
XI-XV əsrlərdə:

• Qərblə Şərq arasında ticarət əlaqələri necə saxlanılırdı?
• Şərqdə hansı qüdrətli imperatorluqlar yaranmışdır?
• Türk dünyasında hansı faciəvi hadisələr baş vermişdir?
• Dünyada hansı möhtəşəm memarlıq abidələri inşa edilmişdir?
• Avropada hansı müharibələr olmuşdur?

a) Abbasilər xilafəti necə süqut 
etmişdir?

b) Feodal dağınıqlığı ilə 
mərkəzləşdirilmiş dövlət arasında 
əsas fərqlər nədir?

c) Şərq slavyanlarının yaratdıqları 
dövlət hansıdır?

• Macar krallığı
• Kordova xilafəti
• Xarəzmşahlar dövləti
• Dunay Bulqar dövləti
• Göytürk imperatorluğu

Klassik orta əsrlərə doğru
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Uzun əsrlər Hindistanda vahid dövlət olmamışdı, ölkə feodal dağınıqlığı 
dövrü yaşayırdı. Vahid dövlətin olmaması ölkənin müdafiə qabiliyyətini 
zəiflədirdi. Belə bir şəraitdə Gurlular sülaləsindən olan Məhəmməd Gurlu XII 
əsrin sonlarında Hindistana hücuma başladı. Tezliklə o, Pəncabı, daha sonra 
Camna və Qanq çayları arasındakı torpaqları ələ keçirdi və bu torpaqların 
idarəsini qulamlarından olan sərkərdə Qütbəddin Aybəkə tapşırdı.

İşğalçılıq yürüşlərini davam etdirən Qütbəddin Aybək tezliklə Dehlini 
tutdu və oranı mərkəzə çevirdi. Məhəmməd Gurlu öləndən sonra Gurlu-
lar dövlətində hakimiyyət uğrunda mübarizə qızışdı. Bundan istifadə edən 
Qütbəddin Aybək 1206-cı ildə sultan titulunu qəbul edib Dehli sultanlığı-
nın əsasıını qoydu. Onun dövründə dövlət idarəçiliyində və orduda türk-
müsəlmanlarının mövqeyi gücləndi.

Dehli sultanlığı

“Bu ölkədə bir çox 
coğrafi məkanlar türk 
mənşəlidir. Misal 
üçün Hindistan...Bu 
söz hardandır? “Stan” 
şəkilçisi türklərə aid-
dir. Tatarstan, Qazax-
stan və s. “Stan” türk 
sözüdür və mənası 
“ölkə”dir.”

Murad Acı
(müasir tarixçi)

1. Şəkildəki döyüş səhnəsi haqda fikrinizi bildirin.
2. Tarixçi Murad Acının araşdırması sizə hansı 

məlumatı verdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlər sizlərdə hansı fikir 

yaratdı?

Düşünün

Türk-müsəlman sultanlığı

Qulam
Kasta
Aybək
Dehli
İslam

Açar sözlər

10

1. Ərəb xilafətinin tərkibinə hansı ərazilər daxil 
olmuşdur?

2. Sultan Mahmud Qəznəvinin ən çox yürüş etdiyi 
ölkə hansıdır?

Yada salın

Klassik orta əsrlər
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Klassik orta əsrlər

Qulam –  Ərəbcə “oğlan” deməkdir. Qul, şəxsi xidmətçi, hərbi xidmət üçün 
pulla alınmış şəxs. Orta əsrlərdə bir sıra Şərq ölkələrində qulamlardan ibarət 
ayrıca hərbi dəstələr yaradılırdı.

Eltutmuş xa nın döv  -
rü n   də döv  lətin ərazisi
ge niş   lən dirildi. Lakin
onun ölü mün dən son-
ra sul tan lıq da taxt-tac 
uğrunda mü ba r izə baş-
ladı. Uzun sürən mü-
barizəsindən sonra ha-
ki miyyətə Qiya səd din 
Bala ban (1265-1287) 
gəldi. Onun döv rün-
də əyanların möv qey i 
zəifl ə mə yə başladı. O, 
sultanın aliliyini önə 
çəkdi, əyanlarla ka sıb-
ları qanun qar şısında 
eyniləşdirdi.

“Qütbəddin Aybək qul kimi Mərkəzi Asiya bazarlarında satılmışdı. Onun birin-
ci sahibi Nişapurlu qazı olmuşdur. O Qütbəddinə ədəbi biliklər vermiş, ona at 
çapmağı və ox atmağı öyrətmişdir. Qazının ölümündən sonra onun oğlanları 
Qütbəddini bir tacirə satmış, o, da onu Qəznəyə gətirmiş və Məhəmməd Gur-
luya satmışdır. Tezliklə Qütbəddin bacarıqları sayəsində Məhəmməd Gurlunun 
diqqətini özünə cəlb etmiş və o yüksəlməyə başlamışdı. Sonda isə Məhəmməd 
Gurlu tərəfindən Hindistana hakim təyin edilmişdir. Dehli sultanlığının əsasını 
qoyan Qütbəddin,  çovqan oyunu zamanı atdan yıxılıb ölmüşdür.”

“Hindistan tarixi” 

Müzakirə edin

Necə oldu adi bir qul Dehli sultanlığını yaratdı? Fikrinizi bildirin.

• Müsəlmanların Hindistanı asanlıqla ələ keçirməsinin səbəbi nə ola bilərdi? 
• VIII və XIII əsrlərdə müsəlmanların Hindistana yürüşlərini müqayisə edin. 

Cavablandırın

Lüğət
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Əlaəddin Hilçinin (1296-1316) hakimiyyəti il-
lərində Dehli sultanlığı işğalçılıq yürüşlərini davam 
etdirdi. Qucaratı tutan Əlaəddin Hilçi tezliklə Cənubi 
Hindistana hücumlar təşkil etdi və Kaver çayınadək 
əraziləri sultanlığa qatdı. Uzun illər Hindistanı ələ 
keçirməyə çalışan monqollara sarsıdıcı zərbə vurdu. 
Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək məqsədi 
ilə bir sıra islahatlar keçirdi. İşğal edilmiş ərazilərin 
və hakimiyyətdən narazı olan əyan və feodalların 
torpaqlarının zəbt edilməsi yolu ilə xəzinə-torpaq 
fondunu artırdı. Əsgərlərə iqta əvəzinə məvacib 
təyin etdi. 

Hilçinin ölümündən sonra taxt-tac uğrunda mübarizə başladı. İmperiya 
dağılmağa başladı. Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən istifadə edən Ben-
qal, Dekan, Qucarat imperiyadan ayrıldı. 1398-ci ildə Əmir Teymur Deh-
lini tutmaqla sultanlığa həlledici zərbəni vurdu. Bu yürüş nəticəsində Dehli 
sultanlığı zəiflədi və knyazlıqlara parçalandı.

Sultanlıqdan imperiyaya

Sultanlığın idarə edilməsi

Əlaəddin Hilçi

Əlaəddin Hilçinin keçirdiyi islahatların əhəmiyyəti nə oldu?
Cavablandırın

Dehli sultanlığının başında qeyri-məh-
dud səlahiyyətlərə malik sultan dururdu. 
Sultandan sonra ikinci vəzifəli şəxs vəzir 
idi. Sultanlıq inzibati cəhətdən vilayətlərə 
bölünürdü. Vilayətləri valilər idarə edirdi. 
Onlar vilayətlərdə asayişin qorunmasına 
və vergilərin yığılmasına nəzarət edirdlər. Ordu birləşmələrinə malik olan 
valilər vilayətlərin idarə olunmasında sərbəst idilər. Ölkədə məhkəmə işi 
şəriət qaydaları əsasında qazılar tərəfindən həyata keçirilirdi.

Sultanlıqda əsas torpaq mülkiyyət forması dövlət torpaqları idi. Bu 
torpaqların bir hissəsindən dövlət xəzinəsinin xeyrinə vergilər yığılır, digər 
hissəsindən isə döyüşçülərə və məmurlara xidmət müqabilində torpaq – 
iqta verilirdi. Hindlilərin qədimdən sitayiş etdiyi din hinduizm idi. Kasta 
cəmiyyəti qalmaqda davam edirdi.

Sultanlığın sikkələri

Şərq dünyası
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Klassik orta əsrlər

• Sizcə sultanlığın parçalanması prosesində valilər yaxından iştirak edə 
bilərdimi? Fikrinizi əsaslandırın.

• Dehli sultanlığının idarə olunması sxemini hazırlayın.

Cavablandırın

Dehli sultanlığının yaranma-
sı ilə Hindistanda türk-müsəl-
man mədəniyyəti təşəkkül tapdı. 
Dehli sultanları ölkədə elmin və 
ədəbiyyatın inkişafına dəstək 
verir, mədəniyyət xadimlərini hi-
mayə edirdilər. Dövrün ən tanın-
mış şairi Əmir Xosrov, tarixçisi 
Ziyaəddin Barani olmuşdur.

XIII əsrdən etibarən Hindis-
tanda günbəzli tikililərin və 
minarələrin tikilməsi yayılmağa başlayır. Belə tikililərdən biri Qütb minar 
adlı minarədir. Dehlinin tutulmasından sonra Dehlidə tikilən ilk məscid 
Qüvvətül-islam məscididir.

Elm və mədəniyyət

• İslam dininin bütün Hindistana yayılmasının qarşısını alan səbəb nə ola 
bilərdi? 

Cavablandırın

• Dehli sultanlığı Hindistan tarixində yaranmış ilk böyük müsəlman dövlətidir.
• Özünü Makedoniyalı İsgəndərə bənzədən Əlaəddin Hilçi zərb etdiyi pulların 

üstündə özünü II İsgəndər adlandırırdı.

Öyrənin

Qütb minar abidəsi

Axtarın Qütbəddin Aybək, Qulam, Qütb minar abidəsi
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XII-XIII əsrlərdə monqol çöllərində tatar, tayciut, 
kerait və s. tayfalar yaşayırdı. Çinlilər onlardan şimalda 
yaşayan türk mənşəli tatar tayfasının adı ilə Mon-
qol çöllərindəki bütün tayfaları belə adlandırırdı. Orta 
əsrlərdə Çin tarixçiləri “tatar” anlayışını Avropada 
“barbar” anlayışı ilə eyni tuturdu. XII əsrin sonunda 
bir çox tayfa ittifaqları vahid dövlət qurumları halında 
birləşməyə başladı. Belə dövlət qurumlarından biri də 
Onon və Kerulen çayları ətrafında yaranmış Monqol ulu-
su idi. Bu dövləti türk mənşəli tayciut tayfasına mənsub 
olan Temuçin yaratmışdır. Tarixdə “Çingiz xan” (okean, dəniz mənasını 
verir) adlandırılan Temuçin bütün rəqiblərini məğlub edərək 1206-cı ildə 
Onon çayı sahilində keçirilən qurultayda özünü vahid Monqol ulusunun 

Əzəmətli imperiya

“O, məni özünə məf-
tun edib. Qəribədir, 
düz deyilmi? Qəribədir 
ki, köçəri tayfasının 
feodal başçısı mənim 
kimi dinc, zorakılığı 
rədd edən və feodal 
adıyla bağlı nə var-
sa, hamısına nifrət 
edən bir adamı özünə 
məftun edə bilib”.

Cəvahirləl Nehru
(Hindistan lideri)

1. Ərəb tayfaları necə birləşmişdir?
2. Erkən orta əsrlərdə Mərkəzi Asiyada hansı türk 

dövlətləri yaranmışdır?

Yada salın

Monqolların birləşdirilməsi

Çingiz xan

Çingiz xan
Kəşfiyyat
Tatar
Köçəri
Ulus

Açar sözlər

11

1. Şəkildə gördüklərinizi şərh edin.
2. Cəvahirləl Nehrunu məftun edən şəxs kim ola 

bilərdi?
3. Açar sözlərdən hansıları sizlərə tanışdır?

Düşünün
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Klassik orta əsrlər

Monqol işğalları

Necə fikirləşirsiniz, monqollar XII əsrdə hansı cəmiyyətdə yaşayırdı?
Cavablandırın

“Ordu sadə, lakin çox faydalı onluq sxemində təşkil edilmişdi. Ən kiçik hissə 
onluq idi, ona onbaşı başçılıq edirdi. Onluqlar yüzlüklərə, yüzliklər minliklərə, 
minliklər isə onminliklərə – tümənlərə çevrilirdi. Adi monqol ordusu 2-3 
tüməndən ibarət idi. Bir hissədən digərinə keçmək qəti qadağan idi.”

S.Tarnbul və A.Mak Brayd “Monqol imperatorluğunun ordusu” 

Müzakirə edin

Monqol ordusunu sxem şəklində qurun.

hökmdarı elan etdi. Türk-monqol tayfalarını vahid şəkildə birləşdirdikdən 
sonra Çingiz xan hərbi-inzibati islahatlar keçirməyə başladı. İslahatlar 
içərisində ən mühümü yazılı qanunlar toplusu idi. Tarixə “Böyük Yasa” kimi 
daxil olan qanunlar toplusu inzibati, ticarət, iqtisadi və hərbi sahəni əhatə 
edirdi.

İlk beş ildə monqol işğalları məhdud xarakter daşıyırdı. 1211-ci ildə 
monqollar Çinə yürüş etdilər və bir qədər sonra imperiyanın paytaxtı Pe-
kini ələ keçirdilər. İşğal olunmuş Şimali Çində monqollar böyük qənimət 
əldə etdilər. Qənimətlər arasında əsas yeri əsir düşmüş sənətkarlar, hərbi 
texniki qurğular və silahlar tuturdu.
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Monqol ordusu döyüşdə

Şərq dünyası

Əldə olunmuş texnikalar monqolların sonrakı işğallarında mühüm rol 
oynadı. “Otrar fəlakəti” hadisəsini bəhanə edən Çingiz xan Mərkəzi Asi-
yada yerləşən  Xarəzmşahlar dövləti üzərinə hücum etdi.

1219-1221-ci illərdə Mərkəzi Asiyanı işğal edən monqollar yeni işğallar 
üçün hazırlıq gördülər. Qərb istiqamətində Cəbə və Sabutayın başçılığı ilə 
kəşfiyyat yürüşü təşkil olundu.

Çingiz xanın ölümündən sonra da monqol işğalları davam edirdi. 1235-ci 
ildə imperatorluğun 
paytaxtı Qaraqorum-
da keçirilən qurultay-
da Qərb ölkələrini 
iş ğal etmək qərarı ve-
ril di. Nəhəng orduya 
Çingiz xanın nəvəsi 
Batı xan başçılıq edir-
di. İldırım sürəti ilə 
qərbə doğru hərəkət 
edən monqollar ilk 
ola  raq Volqabo yu nu 
zəbt edib rus tor paq-
larına doğru hə rə kət 
et dilər. Dağınıq halda olan rus knyazlıqları işğal olundu. Daha sonra mon-
qollar Avropanın içərilərinə doğru irəlilədilər.

1241-ci ildə Liqnitsada Polşa-alman cəngavər ordusunu darmadağın 
etdilər. Monqol ordusu Avropada Adriatik dənizi sahillərinə qədər əraziləri 
talan etdi. Lakin “Böyük xan” Ugedeyin ölüm xəbəri Batı xanı geri qayıtmağa 
vadar etdi. Avropa monqol işğallarından xilas oldu.

Monqol yürüşləri sonrakı dövrdə də davam etdi. Qərb istiqamətində irə-
liləyən monqollar Ön Asiyada Hülakülər dövlətini yaratdılar. Müsəlman 
ölkələrini tabe edərək Aralıq dənizi sahillərinə çıxan monqolları Misir 
hökmdarı məğlubiyyətə uğratdı.

Monqollar Asiyada Çinin işğalını başa çatdırdılar. Koreya və Hindistanın 
bir hissəsi də zəbt olundu. İşğal olunmayan ərazi Yaponiya idi. Buranı ələ 
keçirmək üçün monqollar böyük donanma yaratdılar. Lakin bu cəhdlər ya-
ponların “kamikadze” adlandırdıqları tufan nəticəsində baş tutmadı Bu, 
monqolların Şərqdə uğursuzluqla nəticələnən ilk hərbi yürüşü idi. Bununla 
da monqol işğalları başa çatdı. Sonrakı dövrlərdə zəifləyən imperatorluq 
parçalanmağa başladı. Onun ərazisində 5 müstəqil dövlət yarandı.
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Klassik orta əsrlər

Monqol imperiyası tabe etdikləri bir çox xalqları və sivilizasiyaları bir 
araya gətirərək yeni qaydalar yaratdı. Monqol yürüşlərinə qədər heç kimin 
Avropada Çin haqqında, Çində isə Avropa haqqında ətraflı məlumatı yox 
idi. Ancaq monqolların sayəsində Qərblə Şərq arasında yaradılmış ticarət 
və diplomatik əlaqələr bu günə kimi saxlanmışdır.

Monqol dövlətinin təşkil edilməsi mədəniyyətin inkişafı ilə əlaqələnir-
di. İşğal olunmuş ölkələrin savadlı adamları Çingiz xanın sarayında xidmət    
edirdi. Onların bir neçəsi xanın məsləhətçisi vəzifəsinə kimi yüksəlmişdi. 

Monqol yürüşlərinin nəticələri

• Necə fikirləşirsiniz, monqolların yürüşü davam etsəydi bütün Avropa işğal 
olunardımı?

• Monqolların Şimali Çini işğal etməsinin əhəmiyyəti nə idi?
• Yadınıza salın, monqollar Şərqdə hansı müsəlman dövlətlərini süquta 

uğratmışdılar?
• Xəritə əsasında monqolların Avropaya yürüşünü təsvir edin.
• 5 monqol uluslarından biri haqqında məlumat toplayaraq təqdimat hazırlayın.

Cavablandırın

“Kəşfiyyatdan istifadə olunması monqolların hərbi taktikasında mühüm 
yer tuturdu. Müharibəyə hazırlaşarkən monqollar hücum edəcəyi ölkəni 
dərindən öyrənməyə çalışırdılar. Bu ölkələrə ticarət karvanları, səyyahlar, 
səfirlər, dilənçilər və s. göndərilirdi. Bu məlumatlar xanın yanında keçirilən 
müşavirələrdə ciddi müzakirə edilir, müvafiq qərarlar qəbul edilirdi. Dəqiq 
kəşfiyyat məlumatları toplamaq, düşmən qüvvələrini parçalamaq, çoxsaylı 
süvari dəstələri ilə gözlənilmədən hücuma keçmək monqolların hərbi strategiya 
və taktikasının əsas xüsusiyyətlərini təşkil edirdi.”

Plano Karpini və Rubrukun “Şərq ölkələrinə səyahət” kitabı

Müzakirə edin

Monqol ordusunun üstün cəhətləri hansılar idi?

• Ulus – Monqol dövlətində inzibati-ərazi bölgüsü
• Qurultay – Orta əsrlərdə hakim nəsildən olan əsilzadələrin ali yığıncağı
• Otrar fəlakəti – 1218-ci ildə Mərkəzi Asiyanın  Otrar şəhərində 

monqolların ticarət karvanı kəşfiyyatçılar kimi bilinərək məhv edilmişdir.
• Kamikadze – yaponcadan tərcümədə “müqəddəs külək” deməkdir. 1274-cü 

ildə monqol donanmasını məhv etmiş tufan.

Lüğət
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Axtarın Çingiz xan, “Otrar fəlakəti” “Kamikadze”

• Monqollar bir çox dövlətlərin yaradıcısı olmuşlar. Onlar xırda dövlətlərə və 
tayfalara parçalanan ölkələrin vahid şəkildə birləşməsinə əsas yaratmışlar.

• Çingiz xanın yeganə tikdirdiyi abidə körpülər idi. O, dünya tarixində ən 
çox körpü tikdirən hökmdardır. Körpülər tikdirməkdə onun məqsədi monqol 
ordularının və ticarət karvanlarının gediş-gəlişlərini sürətləndirmək idi.

• Monqollar olduqları bütün ölkələrdə xalçadan istifadəni dəb halına 
salmışdılar. Onlar İran limon və yerkökülərini Çinə, Çin vermişeli, çay 
və oyun kartlarını Qərbə tanıtdılar. Paris sənətkarlarını gətirib quraqlıq 
bölgələrdə fantan hazırlatdılar.

• Xubilay xanın Avropaya göndərdiyi elçi Rəbban Bar Sauma İngiltərə kralı I 
Eduardın qəbulunda olmuşdu. O, tarixdə ən uzaq məsafəyə (7 min mil) 
getmiş səfir hesab olunur.

Monqolların dünya mədəniyyətinin inkişafında hansı rolu olmuşdur?

Öyrənin

Çində “Çingiz xan“ muzeyi

Məsələn, nayman Tatunqa forma-
laşan dövlətin ilk baş müəllimi təyin 
olunmuşdu. Xanın məsləhətçiləri ara-
sında Çinli Yelusey Çuçay və Mərkə-
zi Asiyalı Məhəmməd Yalavac vardı. 
Dövlətdə müəllimlər, həkimlər, alimlər, 
tanınmış mühəndislər və sənətkarlar 
vergilərdən azad edilmişdilər.

Bununla belə, monqollar heç bir 
böyük elmi ixtira etməmişdilər: nə 
yeni din yaratmış, nə də  yeni təsərrü-
fat sistemi qurmuşdular. Özünəməxsus incəsənət və memarlıq abidələri yox 
idi, hətta metal əritmək, çörək bişirmək onlara məlum deyildi. Lakin mon-
qol ordusu zəngin mədəniyyəti olan ölkələri işğal edərkən onların maddi-
mədəni nailiyyətlərini birindən digərinə ötürür və özləri də bəhrələnirdilər. 

Şərq dünyası
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Klassik orta əsrlər

Batı xanın başçılığı altında köçərilərin yürüşü hələ qədimdən başlamış 
Asiya xalqlarının Avropaya köçlərinin sonuncusu idi. Qərb yürüşündən 
geri dönərkən Batı xan 1242-ci ildə Volqa çayı sahilində Saray-Batı 
şəhərinin əsasını qoyaraq Qızıl Ordunu yaratdı. İlk zamanlar Böyük Mon-
qol imperatorluğundan formal asılı olan bu ulus XIV əsrdə tamamilə 
müstəqilləşdi. Torpaqları həm Avropa, həm də Asiyada yerləşən Qızıl Or-
dunun geniş ərazisində əsasən türkdilli tayfalar yaşayırdılar. Burada köçmə 
monqollar azlıq təşkil edirdi. Monqollar türkdilli tayfalarla qaynayıb-
qarışaraq onların dilini, adət-ənənələrini mənimsədilər. Özbək xanın 
dövründə İslam dini dövlət dini elan olundu. Bu hadisələrdən sonra buradakı 
türkləri tatar adlandırmağa başladılar. Buna görə də bir çox xalqlar türkləri 
tatar deyə çağırırdılar. Batı xan yaratdığı dövlətdə quruculuq işləri həyata 

Qızıl Ordu və onun varisləri

“Bu ad monqol 
dilindən tərcümədə 
çadır olan “ordu” 
sözündən əmələ gəlib. 
Xanların ordugahında 
xan çadırının üstü 
qızıl örtüklü olduğu 
üçün bu çadıra “Qızıl 
Ordu” deyilirdi.”

“Türkün Qızıl kitabı”

1. “Türkün Qızıl kitabı”ndan verilən məlumatı 
yuxarıdakı şəkillə müqayisə edin.

2. Yuxarıdakı açar sözlər haqqında nə deyə 
bilərsiniz?

Düşünün

Qızıl Ordunun yaranması

Ordu
Tatar
Saray
Kulikovo
Gəraylar

Açar sözlər

12

1. “Xalqların böyük köçü” zamanı hunlar hansı 
ərazilərdə məskunlaşmışdılar?

2. Monqol imperiyasının parçalanması nəticəsində 
hansı yeni dövlətlər yaranmışdır?

Yada salın
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keçirirdi. Bir çox şəhərlər bərpa edildi, ticarətin inkişafına maneələr aradan 
qaldırıldı. Dövlət-məmur aparatı yaradıldı.

Qızıl Ordu feodal dövləti 
kimi formalaşırdı. Xan lar 
və xan ailəsinin üzv lə ri ən 
böyük feodal sayılırdı. Bun-
ların ardınca noyonlar və ya 
türkcə deyil diyi kimi bəylər 
gəlirdi. Feodallar xandan, 
onların təbəələrini dövlətin 
xey rinə vergi verməkdən azad 
edən fərmanlar alırdılar. Belə 
imtiyazlı şəxslərə tarxan de-
yilirdi. Torpağa sahib olmaq 
və müxtəlif məcburi işlərdən azad edilmək üçün xanların verdiyi fərmanlar 
yarlıq adlanırdı. Xanın yanında ali məşvərətçi orqan sayılan məclis fəaliyyət 
göstərirdi.

Vergilərin yığılması ilk vaxtlar heç bir qayda-qanuna əməl olunmadan 
həyata keçirilirdi. Vergiləri baskak adlı məmurlar toplayırdı. Əkinçiliklə 
məşğul olan kəndlilər kalan adlanan natural vergi ödəyirdilər. Köçəri əhali 
mal-qarasına görə qopçur ödəyirdi.

Vergilərin ağırlığı və məmur özbaşınalıqları xalq narazılıqlarını artırırdı. 
Baş verən üsyanlar monqol ağalığına zərbə vurur, ölkələrin gələcək iqtisadi 
və siyasi birliyinə təkan olurdu.

• Qızıl Ordu hansı hadisənin nəticəsində yaranmışdır?
• Qızıl Ordunun əhalisinin əsas hissəsini kimlər təşkil edirdi?
• Necə fikirləşirsiniz, nə ücün Volqaboyunda məskunlaşan monqollar İslam 

dinini qəbul etdilər?

• Qızıl Ordunun idarə olunmasının sxemini hazırlayın.
• Tarxan, noyon, qopçur, kalan, baskak, yarlıq anlayışlarının mənasını 

açıqlayın.
• Qızıl Ordunun zəifləməsinə səbəb olan amillər hansılardır?

Cavablandırın

Cavablandırın

Dövlətin idarə olunması

Baskak

Şərq dünyası
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Klassik orta əsrlər

İşğal olunmuş ölkələrdə vəziyyəti sabit saxlamaq məqsədilə tatarlar daim 
knyazlar, bəylər arasında ixtilaf yaradırdılar ki, qızıl ordululara qarşı birləşə 
bilməsinlər. Lakin bunun qarşısını almaq mümkün olmurdu. Artıq dağınıq 
halda olan rus knyazlıqları vahid düşmənə qarşı ümumi cəbhədə birləşməyə 
nail ola bilmişdilər. Dmitri Donskoyun başçılığı altında rus knyazları öz 
qüvvələrini birləşdirərək, 1380-ci ildə Kulikovo çölündə Qızıl Ordu xanı 
Mamayın ordusunu məğlubiyyətə uğratdılar.

Tatarlar üzərində qələbəyə baxmayaraq ruslar monqol ağalığına tam 
son qoya bilmədilər. Buna səbəb Toxtamışın qısa zamanda Qızıl Orduda 
ara müharibələrinə son qoyması və 1382-ci ildə Moskvanı tutması oldu. 
Lakin Toxtamış xanın Əmir Teymurla mübarizəyə girməsi onun daha da 

“Batı xan öz növbəsində yerli əhali ilə əlaqəsini gücləndirirdi. Bu çox vaxt “ni-
kah diplomatiyası” vasitəsilə aparılırdı. Xan yerli əhalinin məşhur ailələrini də 
himayə edirdi. Monqollara qarşı vuruşmuş Xarəzm şahzadəsi Teymur-Məlikə 
məxsus torpaqlar onun oğluna həvalə olunmuşdu.”

Cüveyninin “Çingiz xan” əsəri

Müzakirə edin

Nə üçün monqollar çox zaman yerli əhalinin məşhur ailələrini himayə edirdi?

Qızıl Ordunun parçalanması və süqutu
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• Qızıl Ordu xanları işğal edilmiş ərazilərdə öz hakimiyyətlərini saxlamaq 
üçün hansı siyasəti yeridirdilər?

• Qızıl Ordunun parçalanması nəticəsində meydana gəlmiş dövlətlərin 
ərazisini xəritədə müəyyən edin.

Cavablandırın

qüvvətlənməsinə son qoy-
du. Bu toqquşmadan sonra 
Qızıl Ordu bir daha özünə 
gəlmədi və parçalanmağa 
başladı. Ara müharibələri 
nəticəsində XV əsrdə 
Qızıl Ordunun tərkibindən 
bir neçə müstəqil dövlətlər 
ayrıldı: Qazan, Həştər-
xan xanlıqları, Sibir, Krım 
və s.

Paytaxtı Baxçasaray 
şəhəri olan Krım xanlığı 
isə bu xanlıqlar içərisində ən güclüsü və uzunömürlüsü idi. Gəraylar sülaləsi 
tərəfindən idarə olunan xanlıq Osmanlı dövlətinin asılılığını qəbul etmişdi. 
Gəraylar 1502-ci ildə rəsmən Qızıl Ordunun varlığına son qoyaraq bölgədə 
böyük nüfuz sahibinə çevrildilər. Osmanlı sultanlarının hərbi yürüşlərində 
iştirak edən Krım xanları Şərqi Avropa dövlətləri üçün böyük təhlükələr 
yaradırdı. 1783-cü ilə kimi mövcud olmuş xanlıq Rusiya imperiyası 
tərəfindən süquta uğradılmışdır. 

Qazan xanlığının ordusu

Şərq dünyası

Elm və mədəniyyət

Qızıl Ordu xanları zəngin şəhər mədəniyyəti yaratmışdılar. Saray-Batu, 
Saray-Bərkə və s. şəhərlərdə əhalinin sayı 100 min nəfəri keçirdi. Müqayisə 
üçün bildirək ki, XIV əsrdə Avropanın ən böyük şəhəri hesab edilən Roma 
və Parisdə əhalinin sayı 50 min nəfərə çatırdı.

Qızıl Ordunun mədəniyyətinin özünəməxsus cəhəti onun əra-zisində 
yaşayan çoxsaylı xalqların vahid incəsənət nümunələri yaratması idi. 
Arxeoloji qazıntılar nəticəsində çoxlu sayda gil qablar, mürəkkəb qabları, 
memarlıq abidələrinin qalıqları və s. aşkar edilmişdir. Qızıl Ordu alimləri 
və şairləri öz əsərlərini ərəb əlifbası ilə türk dilində yazırdılar. Ən məşhur 
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Klassik orta əsrlər

Saray-Batı şəhəri

• Çingiz xanın vəsiyyətinə görə üçüncü ulus onun böyük oğlu Cuçiyə 
verilmişdi. Bu torpaqlarda Cuçinin oğlu Batı xan öz dövlətini yaratmışdı.

• Qızıl Ordunun ilk paytaxtı Saray-Batı şəhəri müasir Rusiyada 
Həştərxan yaxınlığında yerləşmişdir. İkinci paytaxtı Saray-Bərkə isə indiki 
Volqaqrad yaxınlığında salınmışdır.

Öyrənin

Axtarın Baskak, Kulikovo döyüşü, Saray-Batı

ədəbiyyat nümunələrindən biri Mahmud Bulqarinin “Cənnətə açılmış 
yollar” əsəri idi.
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XI əsrin 30-cu illərində yeni bir qüdrətli Türk dövlətinin – Böyük Səlcuq 
dövlətinin əsası qoyuldu. Səlcuq türkləri oğuzların qınıq tayfasına mənsub 
idi. Adını Oğuz dövlətinin sərkərdəsi Səlcuq bəydən götürən Səlcuq türkləri 
dövlət qurmaq uğrunda uzun müddət Qaraxanilərlə və Qəznəvilərlə müba-
rizə aparırdı. Toğrul bəyin başçılığı ilə səlcuqlar 1038-ci ildə qəznəviləri 
məğlub edərək Nişapur şəhərinə daxil olub Böyük Səlcuq dövlətinin (1038-
1157) əsasını qoydular.

Xorasanın bir hissəsinin itirilməsi ilə barışmayan Qəznəvi sultanı I Mə-
sud səlcuqlara hücum etdi. 1040-cı ildə Dəndənəkan adlı yerdə baş vermiş 
döyüşdə səlcuqlar qəznəviləri məğlub etdi. Döyüşün ertəsi günü Toğrul bəy 
sultan elan edildi. Bu qələbədən sonra keçirilən Mərv qurultayında Şərqdə 
və Qərbdə yeni yürüşlərə başlamaq qərara alındı. Bu məqsədlə paytaxt 
Nişapurdan Reyə köçürüldü. 1055-ci ildə sultan I Toğrul Bağdada daxil oldu. 
Xəlifə onu “Şərqin və Qərbin hökmdarı” elan etdi. Bu hadisə səlcuqların nü-
fuzunu türk-müsəlman aləmində daha da artırdı.

Böyük Səlcuq imperatorluğu

“Türkləri öldürmək 
olar, ancaq məğlub 
etmək olmaz.”

Napoleon Bonapart 
(Fransa imperatoru)

1. Yuxarıdakı şəkildə gördüklərinizi şərh edin.
2. Napoleon Bonopart türklər haqqında nə demək 

istəmişdir?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları sizə tanışdır?

Düşünün

Səlcuq dövlətinin yaranması və genişlənməsi

İqta
Sultan
Anadolu
Uc torpaqları
Ömər Xəyyam

Açar sözlər

13

1. Anadoluya türklərin gəlişi ilk dəfə nə zaman olmuşdur?
2. Mərkəzi Asiyada hansı müsəlman-türk dövlətləri mövcud olmuşdur?

Yada salın
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Klassik orta əsrlər

Sultan I Toğruldan sonra ha-
kimiyyətə Alp Arslan (1063- 
1072) gəldi. Sultan Alp Arslan 
Bizansa qarşı mübarizə apardı.

1071-ci ildə Malazgird dö-
yüşündə səlcuqlar Bizans ordu-
sunu ağır məğlubiyyətə uğrat-
dı. Bizans imperatoru Roman 
Diogen əsir düşdü. İmperatoru 
bağışlayan Alp Arslan onunla 
sülh müqaviləsi bağladı.

Müqaviləyə görə Bizans hər il səlcuqlara xərac verməli, hərbi yardım 
göstərməli və Şərqi Anadolu torpaqlarını türklərə verməli idi 

Malazgird qələbəsi Anadolunun qapılarını türklərin üzünə açdı və bu 
bölgə həmişəlik türk yurduna çevrildi. Bu qələbə həm də Cənubi Qafqazın, 
o cümlədən, Azərbaycanın siyasi xəritəsinin Bizansın və ona arxalanan 
erməni-gürcü feodallarının xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədi.

• Səlcuq dövləti hansı tarixi şəraitdə yaranmışdır?
• Daha hansı türk dövlətinin hökmdarı “sultan” titulunu qəbul etmişdir?

Cavablandırın

Səlcuqlar Anadoluda

Malazgird döyüşü
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I Məlikşahın (1072-1092) dövrü Böyük Səlcuq İmperatorluğunun 
çiçəklənməsi dövrü hesab edilir. Dövlətin qüdrətli olmasında görkəmli alim, 
dövlət xadimi, baş vəzir Xacə Nizamülmülkün böyük rolu vardı. Məlikşahın 
dövründə paytaxt Reydən İsfahana köçürüldü.

Səlcuq dövlətində sultan titulu daşıyan hökmdardan sonra ikinci nü-
fuzlu şəxs baş vəzir hesab olunurdu. Səlcuq imperatorluğunda xidmət 
müqabilində verilən iqta aparıcı torpaq mülkiyyəti formasına çevrildi. Bun-
dan əlavə səlcuqlar dövründə imperatorluğun ucqar sərhədlərini qorumaq 
müqabilində sərkərdələrə uc adlı torpaqlar verilirdi.

“Malazgird döyüşü ərəfəsində türk elçiləri
Alp Arslan: Anadolu türk yurdu olmalıdır, bunu xəlifəyə bildirin.
Aparıcı: Alp Arslan döyüşdən əvvəl xəlifənin göndərdiyi elçi İbn Mahlebanla 
dəyərli sərkərdəsi Sav Tigini imperator Diogenin yanına göndərdi.
Sultan Alp Arslanın heyəti: (1071-ci il avqustun 26-sı səhəri, Bizans ordusu-
nun qərargahı) Elçiyə zaval yoxdur. Bizə nə söyləsələr vəzifəmizdir demək. 
Aparıcı: Alp Arslanın səfirləri ələ salınıb təhqir olundular.
İmperator Diogen: Qışlamaq üçün İsfahan yaxşıdır, yoxsa Həmədan?
Səfirlər heyətinin başçısı: Biz Sizə sultanımızın barışıq təklifini gətirdik. 
Üzərimizə ilk olaraq bu düşər.
İmperator Diogen: Sülhü qəbul etmək zəiflərin işidir, biz isə çox güclüyük. 
Gedin sultanınıza deyin ki, onunla sülh danışıqlarını Reydə edəcəm. Ordum 
İsfahanda, atlarım isə Həmədanda qışlayacaq.
Səfirlər heyətinin başçısı: Atlarınızın Həmədanda qışlayacağına mən də 
əminəm. Lakin Siz özünüz harada qışlayacaqsınız, onu bilmirəm.”

Osman Turan. “Səlcuqlar tarixi”

I Toğrul, Alp Arslan və I Məlikşahın zamanında baş vermiş ən mühüm 
hadisələri sadalayın.

Cavablandırın

İmperatorluğun zəifləməsi və dağılması
Sultan I Məlikşahın və baş vəzir Nizamülmülkün ölümündən sonra im-

peratorluqda mərkəzi hakimiyyətə tabe olmamaq cəhdləri gücləndi. XI 
əsrin sonlarından etibarən Qərbi Avropa səlibçilərinin şərqə doğru yürüşləri 
dövlətin tənəzzülünü daha da sürətləndirdi. Sonuncu Səlcuq sultanı Səncər 
dövlətin mövcudluğunu qorumaq üçün bir sıra cəhdlər etsə də, dövlətin 

Canlandıraq

Türk dünyası
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Klassik orta əsrlər

• Səlcuq imperatorluğunun zəifləməsinin səbəbləri nə olmuşdur?
• Yeni yaranmış dövlətlərin ərazisini xəritədə göstərin.

Cavablandırın

Elm və mədəniyyət
Dünya mədəniyyətinə möhtəşəm 

incilər bəxş edən Böyük Səlcuq im-
peratorluğu ərazisində elmi biliklər sü-
rətlə inkişaf edir və rəngarəng mədə-
niyyət nümunələri meydana gəlirdi.

İslam dininin, elmin, incəsənətin 
inkişafına diqqət yetirən Səlcuq sul-
tanları gəncləri maarifləndirmək üçün 
mədrəsələr açmışdılar. Elmi biliklərin 
coşqun inkişafı şəraitində Ömər Xəy-
yam və Əl-Xəzini kimi alimlər yetişmişdir. Səlcuq memarlığına türbələr, 
qalalar, məscidlər, karvansaraylar xasdır. Səlcuq sultanlarından Toğrulun, 
Səncərin qəbirüstü abidələri olan türbələr bu gün də öz varlıqlarını qoru-
yurlar.

• 1066-cı ildə Bağdadda açılan “Nizamiyyə” adlı mədrəsə 
dünyanın ilk universitetlərindən biri hesab edilir. 

• Sultan Səncər Mərkəzi Asiyaya yürüşü zamanı köçəri türkmənlər tərəfindən 
əsir götürülmüş, lakin 3 illik əsirlikdən sonra qaçaraq azad ola bilmişdir.

Axtarın Səlcuqlar, Malazgird döyüşü, Ömər Xəyyam

Səlcuq qalası (müasir Türkiyə)

Öyrənin

parçalanmasının qarşısını ala bilmədi. 1157-ci ildə süqut edən Böyük Səlcuq 
imperatorluğunun ərazisində İraq, Konya, Suriya Səlcuq sultanlıqları, o 
cümlədən, Azərbaycanda Atabəylər dövləti meydana gəldi.
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XIII əsrdə monqolların Mərkəzi Asiyanı işğal etməsi ilə əlaqədar olaraq 
Anadolu torpaqlarına oğuzların bir hissəsinin, o cümlədən, qayıların köçü 
baş verdi. Anadolu (Konya) Səlcuq sultanı Bizansın təcavüzündən qorun-
maq üçün sərhədyanı bölgələri qayı boyuna vermişdi. Burada yarımmüstəqil 
bəylik quran qayılar, Osman bəyin başçılığı ilə Konya sultanlığına son 
qoyaraq 1299-cu ildə Osmanlı dövlətinin əsasını qoydu.

Orxan Qazinin dövründə Bursa şəhərini gənc dövlətin paytaxtına çevirdi. 
Konstantinopolu tutmağı özlərinin ali məqsədi hesab edən Osmanlı türkləri 
XIV əsrin 30-cu illərində Bizansı məğlub edərək İznik və İzmit şəhərlərini 
tutdular və bununla Konstantinopola bir az da yaxınlaşdılar.

Hakimiyyətə gələn I Murad (1359-1389) sultan titulunu qəbul etdi. 
1361-ci ildə fəth edilən Ədirnə şəhəri yeni paytaxt oldu.

Osmanlılara qarşı qoşun toplayan serblər 1389-cu ildə baş verən Koso-

Osmanlı imperatorluğunun 
yaranması

“Konstantinopol, 
əlbəttə, fəth ediləcək. 
Onu fəth edən ordu 
nə möhtəşəm ordu-
dur. Onu fəth edən 
sərkərdə nə cəsur 
sərkərdədir...”

Məhəmməd 
peyğəmbər (Ə.S.)

1. Yuxarıdakı şəklidə gördüklərinizi şərh edin.
2. Məhəmməd peyğəmbərin (Ə.S.) bu sözləri 

haqqında nə deyə bilərsiniz?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları ilə tanışsınız?

Düşünün

Qayı
Osman bəy
Konstantinopol
Fateh
Topqapı

Açar sözlər

14

Osmanlı dövlətinin yaranması və ilk fəthlər

1. Anadolu hansı türk dövlətlərinin tərkibində olmuşdur?
2. Azərbaycanın ilk diplomat qadını Sara xatunun diplomatik fəaliyyəti 

haqqında nə bilirsiniz?

Yada salın
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Klassik orta əsrlər

Bizansın Avropa səlibçilərini təhrik etməsi I İldırım Bəyazidin Konstan-
tinopolu mühasirə etməsinə səbəb oldu. Lakin Əmir Teymurun Anadoluya 
yürüşü xəbəri onu geri çəkilməyə vadar etdi. 1402-ci ildə Ankara döyüşündə 
iki türk ordusu qarşılaşdı. Anadolu bəyliklərinin xəyanəti və Teymurun 
fillərdən istifadə etməsi Osmanlı ordusunun məğlubiyyətinə yol açdı. Döyüş 
nəticəsində osmanlıların Balkan yarımadasındakı fəthlərinə ara verildi. 
İstanbulun fəthi gecikdi. Əmir Teymurun Anadolu bəyliklərinə müstəqillik 
verməsi və Osmanlı torpaqlarını Bəyazidin oğulları arasında bölüşdürməsi 
dövləti daha da zəiflətdi. Osmanlı tarixində “Fitret dövrü”(1402-1413) ad-
lanan bu dövr, taxt-tac mübarizəsi, qarışıqlıq dövrü kimi yadda qaldı.

Osmanlı dövləti XV əsrdə

Osman bəyin müdrik müəllimi Şeyx Ədəbalının nəsihəti:
“Ey oğul! Artıq hökmdarsan. Bundan sonra qəzəb bizə düşər, yumşaqlıq sənə. 
Küsmək bizə düşər, barışdırmaq sənə. Səbr etməyi bil, çiçək vaxtından əvvəl 
açmaz. Xalqın varlığını həmişə hiss et. Xalqa arxa çevirmə.”

Osmanlı tarixçisi Mustafa Cənabinin “Cənabi tarixi” əsəri

Müzakirə edin

Osman bəyin müəlliminin nəsihəti nə üçün faydalıdır?

vo döyüşündə darmadağın edildilər. Sultan I İldırım Bəyazid (1389-1402) 
Serbiyanın müstəqilliyinə son qoydu və Balkanlarda fəthləri davam etdirdi. 
1396-cı ildə Niqbolu döyüşündə Avropa səlibçiləri üzərində parlaq qələbə 
qazanılaraq Bolqarıstanın işğalı başa çatdırıldı. 

Sultan II Muradın döv ründə Osmanlı döv lə tinin əvvəlki qüdrəti bər pa edil-
di. XV əsrdə əra zisi ancaq Konstantinopolun ətrafından ibarət olan Bizans 
imperiyası çox zəifləmişdi. Sultan II Mehmet (1451-1481) Konstantinopo lu 
mühasirəyə aldı. Bi zans lıların Qızıl buynuz li ma nının girişini zəncirlə bağlaması 
Osmanlı gəmilərinin işini çətinləşdirsə də osmanlılar quru yolla üzərinə piy 
çəkilmiş taxtaların üzərindən gəmiləri daxi li limana saldılar. Sudan və quru-

• Səlcuq imperatorluğu ilə Osmanlı dövlətinin yaranmasının hansı oxşar 
cəhətləri var?

• Nə üçün Ankara döyüşü türk-müsəlman dünyasının faciəsi sayılır?

Cavablandırın

Osmanlı dövlətinin imperatorluğa çevrilməsi
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Türk dünyası

dan hücuma keçən 
Osmanlı qüvvələri 
29 may 1453-cü ildə 
Konstan tinopolu ələ 
keçirdilər. Bizans 
imperiyası süqut et-
di. Konstantinopol 
İstanbul adlanmağa 
başlandı və türk 
imperatorluğunun 
paytaxtına çevril-
di. II Mehmet “fa-
teh” titulu aldı. Konstantinopolun tu tulması nəticəsində Avropa və Asiyanı 
birləşdirən ticarət yolları Osmanlı türklərinin nəzarətinə keçdi və İtaliya 
şəhərlərinin Şərq ölkələri ilə ticarətinə ağır zərbə vuruldu. Bu zaman 
Azərbaycanda Uzun Həsənin yaratdığı Ağ qo yunlu dövləti Şərqdə osmanlıların 
əsas rəqibinə çevrildi. Bu qarşıdurma yeni türk faciəsinə yol açdı.

Fateh Sultan II Mehmet Osmanlı imperatorluğunun genişlənməsini da-
vam etdirərək Avropada bir sıra əraziləri – Albaniyanı, Qara dəniz sahillə-
rini və bir sıra yunan adalarını tutdu.

Konstontinopolun fəhti
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Klassik orta əsrlər

Osmanlı mədəniyyəti öz möhtəşəmliyi və özünəməxsusluğu ilə dünya 
tarixində xüsusi rola malik olmuşdur. Osmanlı təhsil sisteminin əsasını 
məktəb və mədrəsələr təşkil edirdi. II Mehmet tərəfindən İstanbula dəvət 
olunan görkəmli türk alimi Əli Quşçu mədrəsələrdə astronomiya və riya-
ziyyatı tədris etmişdir. Yunus Əmrə dövrün görkəmli şairlərindən olmuşdur.

Osmanlı mədəniyyətində memarlığın xüsusi yeri və rolu olmuşdur. 
Memarlıq nümunələrindən Fateh II Mehmetin dövründə inşa edilmiş Top-
qapı sarayı, Fateh məscidi, Fənərbaxça sultan sarayı, Çinili köşkü və başqa 
memarlıq abidələrini göstərmək olar.

• Akınçı – əsasən sərhəd bölgələrində və ordunun ön sıralarında yer alan, ani 
hücumlarla düşmən sıralarını pozan yüngül silahlanmış atlı hərbi dəstə.

• Timar – hərbi xidmətə görə verilən irsən keçən torpaq sahibliyi.
• Ziyamət –hərbi və mülki xidmətə görə əsasən idarəçiliyin yuxarı pillələrində 

olanlara verilən şərti torpaq sahibliyi.

Elm və mədəniyyət

Dövləti sultan titulu daşıyan hökmdar idarə edirdi. Sultandan sonra 
dövlətdə əsas vəzifəli şəxs baş vəzir hesab edilirdi. Mühüm dövlət mə-
sələlərinin müzakirəsi üçün divan adı verilən məşvərətçi məclis qurulurdu. 
XV əsrdə ölkə əsasən iki bəylərbəyliyə – Anadolu və Rumeli bəylərbəylik-
lərinə bölünmüşdü. Bəylərbəyiliklər sancaqlara bölünürdü. Osmanlı ordu-
su əsasən sipahlar və yeniçərilərdən ibarət idi. Sipahi süvari qoşun hissələri 
idi. Tabe ölkələrdən sağlam və qüvvətli uşaqlar valideynlərindən alınır, 
müsəlmanlaşdırılır və xüsusi rejimdə tərbiyə edilərək nizami piyada qoşunu 
– yeniçəri təşkil edilirdi. Bundan əlavə akınçı deyilən qoşun da mövcud idi.

Osmanlı dövlətində müxtəlif torpaq mülkiyyət formaları mövcud idi. 
Sultan ailəsinə və saraya aid torpaqlar xass adlanırdı. Şəxsi torpaq sahib-
liyi irsən keçən mülk idi. Dini idarələrə, ruhanilərə məxsus torpaqlar vəqf 
adlanırdı. Xidmət müqabilində verilən torpaq sahibliyinin iki növü var idi: 
timar və ziyamət.

Daxili siyasət

• Mətndən və şəkildən istifadə edərək Konstantinopolun istilasını təsvir edin.
• “Osmanlı dövləti və onun ordusu” mövzusunda referat hazırlayın.

Cavablandırın

Lüğət



77

Topqapı sarayı

Nə üçün Osmanlı imperiyasında mədəniyyət yüksək inkişaf etmişdi?
Cavablandırın

• Fateh II Mehmet İstanbulun fəthindən sonra buradakı əhaliyə din və 
vicdan azadlığı verdi. Roma papası Osmanlı dövlətinin əsas zəfərini bu 
addımla qazandığını etiraf etmişdi.

• Ticarət yollarının Osmanlı nəzarətinə keçməsi Böyük Coğrafi kəşflərin 
başlanmasına təkan verdi.

Öyrənin

Axtarın Sultan I İldırım Bəyazid, Topqapı sarayı, Yeniçəri

Türk dünyası
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Klassik orta əsrlər

XIV əsrin 70-ci illərində Mərkəzi Asiyada qüdrətli bir türk dövləti – Tey-
muri imperatorluğu meydana gəldi. Bu dövlətin banisi Türk dünyasının 
böyük dövlət xadimi Əmir Teymur idi.

XIV əsrin ortalarinda Mərkəzi Asiyada monqol-türk sərkərdələri şəxsi 
nüfuz və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu mübarizənin əsas 
iştirakçılarından biri də Teymur idi. Bütün rəqiblərinə qalib gələn Tey-
mur 1370-ci ildə Mavərannəhrin tək hökmdarına çevrildi. Sərkərdələrin 
qurultayında əmir titulunu qəbul edərək paytaxtı Səmərqənd şəhəri olan 
yeni dövlətin əsasını qoydu.

Əmir Teymur ilk növbədə Mərkəzi Asiyanı ələ keçirdi. Əmir Teymu-

Teymuri imperatorluğu

“Onun dövründə 
yaşasaydım gördüyü 
işləri edə bilməzdim. 
O, mənim dövrümdə 
yaşasaydı, mənim 
gördüyüm işlərdən 
daha çox şey edərdi.”

Mustafa Kamal
Atatürk

(Türkiyə Prezidenti)

1. Yuxarıda verilmiş Səmərqənd şəhərinin şəkli 
əsasında “keçmişə səyahət” edərək, gördüklərinizi 
şərh edin.

2. Mustafa Kamal Atatürkü belə fikir söyləməyə nə 
vadar edə bilərdi?

3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları haqqında 
məlumatınız var?

Düşünün

Mərkəzi Asiya
Əmir
Rəsədxana
Səmərqənd
Uluqbəy

Açar sözlər

15

1. Dehli sultanlığının tənəzzülə uğramasının səbəbləri nə idi?
2. Qızıl Ordu dövlətinin parçalanması nəticəsində meydana gəlmiş dövlətlər 

hansılardır?

Yada salın

Teymuri dövlətinin imperatorluğa çevrilməsi
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run, Ön Asiya ölkələri üzərinə müntəzəm hərbi yürüşləri nəticəsində idarə 
etdiyi dövlət imperatorluğa çevrildi. 1395-ci ildə isə Terek çayı sahilindəki 
döyüşdə Qızıl Ordu xanı Toxtamışı məğlub etdi. Bu qələbənin türk-
müsəlman dünyası üçün acı nəticələri oldu. Qızıl Ordudan vassal asılılığında 
olan rus torpaqlarının Moskva knyazlığı ətrafında birləşməsi sürətləndi. 
1398-ci ildə Teymurun qoşunu 
Hindistana hücum edib Dehli-
ni tutdu. Hindistan səfərindən 
qayıdan Əmir Teymur əsas 
rəqibi Osmanlı sultanı İldırım 
Bəyazid üzərinə yürüşə çıxdı. 
Ankara döyüşündə Hindistan-
dan gətirdiyi döyüş fillərindən 
istifadə edərək Osmanlı ordu-
sunu məğlub etdi.

Çinə böyük yürüşə ha zır la-
şan Əmir Teymur 1405-ci il-
də vəfat etdi. O, Səmərqənddə 
dəfn edildi.

• Aşağıdakı xəritədən istifadə etməklə Teymuri dövlətinin ərazilərinə daxil 
olan torpaqları müəyyən edin.

• Əmir Teymurun işğalçı yürüşlərinin xronoloji cədvəlini hazırlayın.
• Terek çayı sahilindəki döyüşlə Ankara döyüşünün oxşar nəticəsi nədir?

Cavablandırın

Teymurun Hindistana yürüşü

Türk dünyası
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Klassik orta əsrlər

Əmir Teymurun ölümündən sonra onun im-
peratorluğunda hakimiyyət mübarizəsi başladı. 
Mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməyən Tey-
muri şahzadələrinin müstəqillik meyilləri və əsarət 
altına alınan xalqların azadlıq mübarizəsi dövlətin 
dağılmasında əsas rol oynadı.

Hakimiyyət mübarizəsinə Teymurun oğlu Şah-
rux (1405-1447) son qoya bildi. Onun dövründə 
paytaxt Herata köçürüldü. Şahrux Azərbaycanda 
Qara Yusifin yaratdığı Qaraqoyunlu dövləti ilə 
uzun müddət mübarizə aparmış və bu dövlətin 

yüksəlişinin qarşısını almışdır. Onun ölümündən sonra taxt-tac mübarizəsi 
yenidən gücləndi. Hakimiyyətə oğlu Uluqbəy gəldi. Belə daxili çəkişmə-
lərdən Mərkəzi Asiyada yaranmış Şeybanilər dövləti istifadə etdi. Şeyba-
nilər 1507-ci ildə Teymuri imperatorluğuna son qoydu.

“Teymurun yaxınları artıq onun yatağı önündə yığışmışdılar. Güclə danışaraq 
yalnız bir neçə söz deyə bildi: ”Məni Seyid Bərkənin (müəllimi) ayağı altında 
basdırın... Bir də ki... Nə olursa-olsun, qılıncı əlinizdə möhkəm tutun...Zəifliyi 
qəlbinizə yaxın buraxmayın. Zəiflik ağlınızı çaşdırar, ruhunuzu məhv edər, 
qoymaz məqsədinizə çatasınız. Eşidirsiniz? Zəif olan məqsədinə çatmaz...”

”www.kayzen.az”

Müzakirə edin 

Əmir Teymurun son sözlərinin müsbət və mənfi cəhətlərini söyləyin.

İmperatorluğun zəifləməsi və dağılması

Daxili siyasət və mədəniyyətin inkişafı

Səlcuq və Teymuri imperatorluqlarının süqut etməsinin oxşar və fərqli 
cəhətlərini müəyyən edin.

Cavablandırın

Əmir Teymur

Əmir Teymur hələ sağlığında imperatorluğu öz oğulları və nəvələri 
arasında bölüşdürdü. Hakim sülalə üzvləri mirzə ləqəbi daşıyırdılar. Döv-
lət uluslara və tümənlərə bölünmüşdü.

Teymuri imperatorluğunun paytaxtı Səmərqənd mühüm sənətkarlıq və 
ticarət mərkəzinə çevrildi. Əmir Teymur digər ölkələrdən ələ keçirdiyi qəni-



81

• Teymuri dövlətinin idarəetmə aparatını sxem əsasında tərtib edin.
• Nə üçün Teymuri dövlətində sənətkarlıq yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir?
• “XIV-XV əsrlərdə Mərkəzi Asiyada elm və mədəniyyətin inkişafı” mövzu-

sunda referat hazırlayın.

Cavablandırın

• Teymur Allaha dərindən inanır, daim yanında Quran gəzdirir və mütaliə 
edirdi. Böyük fateh öz məktublarını «Mən – Tanrının qulu Teymur...» sözləri 
ilə başlayırdı.

• Xalq arasında belə bir inam vardı ki, böyük sərkərdənin qəbrini açanda 
yenə də müharibə ola bilər. Təsadüfən 1941-ci iyunun 21-dən 22-nə keçən 
gecə alimlər Əmir Teymurun qəbrini açmağa başladılar. Qəbir daşını 
yerindən tərpədəndə ətrafa boğucu qoxu yayıldı. Bundan bir saat keçmiş 
Almaniya SSRİ-yə hücum etdi. Böyük Vətən Müharibəsi başladı.

Öyrənin

Axtarın Əmir Teymur, Gur Əmir mavzoleyi, Ankara döyüşü

mətləri, əsir tutduğu sənətkarları, rəssamları, alimləri bu şəhərə göndərirdi. 
Əmir Teymur İslam dininin möhkəmləndirilməsinə böyük diqqət yetirirdi.

XIV-XV əsrlərdə Mərkəzi Asiyada Teymur imperatorluğunun mövcud 
olması monqol istilalarından sonra bu bölgədə əhalinin türkləşməsində və 
İslamın inkişafında böyük rol oynadı. Teymur imperatorluğu zamanında 
Mərkəzi Asiya elm, mədəniyyət, sənətkarlıq və ticarətin inkişafı baxımın-
dan ən parlaq dövrlərindən birini yaşadı.

Astronomiyanın inkişafında böyük türk astronomu hökmdar Uluqbə-
yin xidmətləri oldu. Elmə, maarifə böyük dəyər verən Uluqbəyin dövründə 
Səmərqənddə mədrəsə və rəsədxana inşa edildi.

Teymuri hökmdarı Hüseyn Bayqaranın vəziri olan böyük türk şairi Əli-
şir Nəvai türkdilli ədəbiyyatın inkişafında böyük rol oynamışdır.

Teymuri dövründəki türk memarlığı öz möhtəşəmliyi və zənginliyi ilə 
seçilirdi. Bu memarlığa aid olan abidələr Göy saray, Gur Əmir mavzoleyi 
və Bibixanım məscididir.

Türk dünyası
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Klassik orta əsrlər

XI əsrin ortalarına qədər xristian kilsəsi vahid kilsə hesab olunur və 
Roma Papası tərəfindən idarə edilirdi Kilsə təkcə inanc yeri olduğuna 
görə deyil, həm də çoxlu gəlirlər əldə etdiyinə görə güclü idi. Bu gəlirlərin 
bölüşdürülməsi üstündə Roma Papası ilə Bizans Patriarxı arasında müna-
qişə yarandı və 1054-cü ildə vahid kilsə parçalandı. Qərb kilsəsi katolik 
(ümumdünya) kilsəsi, Şərq kilsəsi isə pravoslav (yəni həqiqi, düzgün) kilsəsi 
adlandırıldı. Feodal dağınıqlığı dövründə katolik kilsəsi Qərbi Avropada 
yeganə mütəşəkkil qüvvə idi. Katolik kilsəsinin İtaliyada Papa vilayəti ad-
lanan ayrıca bir dövləti də var idi.

 Papaların hakimiyyəti III İnnokentinin (1198-1216) zamanında ən qüd-
rətli dövrünə çatdı. Kilsə onda bir kilsə vergisindən, kəbindən, xaç suyuna 
salmaqdan, indulgensiya (cənnət qəbzləri) satmaqdan böyük gəlir götürürdü. 
Kilsə təliminə qarşı çıxanları bidətçi adlandırırdılar. Papa bidətçilərə qarşı 
mübarizə aparmaq üçün xüsusi dini məhkəmə – inkvizisiya yaratdı.

Səlib yürüşləri

1. Yuxarıdakı şəkildə gördüyünüz əsgəri şərh edin.
2. İnternet saytında verilmiş bu məlumat haqqında 

nə söyləyə bilərsiniz?
3. Yuxarıdakı açar sözlər sizlərdə hansı fikri yaratdı?

Düşünün

Xaç
Katolik
Pravoslav
Yerusəlim
Cəngavər

Açar sözlər

16

Kilsənin qüdrətinin artması

“Qüds və yaxud 
Yerusəlim həm 
müsəlmanlar, həm 
xaçpərəstlər, həm 
də yəhudilər üçün 
müqəddəs şəhərdir.”

www.wikipedia.org

1. Xristian dini nə zaman və harada meydana gəlmişdir?
2. Erkən orta əsrlərdə Qərbi Avropada hansı dövlətlər yaranmışdır?

Yada salın
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Xristianların müqəddəs hesab etdikləri İsa peyğəmbərin Yerusəlim 
(Qüds) şəhərindəki qəbrini xilas etmək adı ilə təşkil etdikləri hərbi yürüşlər 
Səlib yürüşləri adlanırdı. Bu məqsədlə tarixdə 8 səlib yürüşü təşkil olunmuş-
dur. Hələ V əsrdə yaşamış keşiş Avqustin deyirdi ki, Allah xatirinə işğalçı 
müharibə aparmaq olar. Cəngavərlərə təklif edilirdi ki, həm kilsə naminə 
vuruş, həm qarət et, həm də torpaq ələ keçir. 1095-ci ildə Fransanın Kler-
mon şəhərində Roma Papası II Urban xalqı “İsanın qəbrini” xilas etməyə 
çağırdı. Bir çoxları elə oradaca paltarlarına qırmızı parçadan xaç tikdilər.
Ona görə də bu yürüşləri səlib ( ərəbcə xaç) yürüşü, iştirakçıları isə səlibçi-
lər adlandırdılar. Papanın çıxışı bütün Avropaya yayıldı. Papa bu yürüşlərə 
xeyir-dua verməklə öz nüfuzunu və kilsənin var-dövlətini artırmaq istəyirdi.

Krallar, feodallar, kəndlilər, şəhər yoxsulları, bir sözlə, Qərbi Avropa-
da hər kəs bu yürüşlərdə maraqlı idi. Avropalılar, eyni zamanda, Səlcuq 
türklərini Anadoludan və ümumiyyətlə, Aralıq dənizinin Şərq sahillərindən 
sıxışdırıb çıxarmaq istəyirdilər.

• Cənnət qəbzləri –günahların bağışlanılması üçün verilmiş qəbz.
• Bidətçi – dindən dönən, kilsə təliminə qarşı çıxış edənlər.

Səlib yürüşlərinin səbəbləri 

• Səlib yürüşlərinin səbəbləri hansılardır? Bu yürüşlərdə kimlər iştirak edirdi?
• XI əsrdə Şərqdə hansı dövlətlər mövcud idi? Onların ərazilərinə hansı

torpaqlar daxil idi?

Cavablandırın

• Roma kilsəsinin parçalanmasının səbəbi nə idi?
• Hal-hazırda xristian kilsəsi tərəfindən idarə edilən dövlət hansıdır? Araşdırın.

Cavablandırın

Lüğət

Avropa dünyası

“... O torpaqda “süd və bal” kifayət qədərdir. Yerusəlim torpaqların ən münbit 
yeridir, ikinci cənnətdir. Allahın istəyi ilə...qılınclara qurşanın... silahlarınızı 
xristian dininin düşmənlərinə qarşı çevirin.”

Papa II Urbanın Klermondakı çıxışı

Müzakirə edin

Papa dinləyiciləri necə inandırmaq istəyirdi?
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Klassik orta əsrlər

1096-cı ildə I Səlib yürüşünə başlayan 
cəngavərlər 1099-cu ildə Yerusəlimi 
ələ keçirərək müsəlman əhalisinə 
qarşı qırğınlar törətdilər. Səlibçilər 
Aralıq dənizinin Şərq sahillərində öz 
dövlətlərini yaratdılar. Bu dövlətlərin 
içərisində Qüds krallığı seçilirdi. 1187-
ci ildə Misir hökmdarı Səlahəddin 
Əyyubi səlibçi qoşunlarını darmadağın 
etdi və onları Qüdsdən qovdu. Zaman 
keçdikcə səlibçilər bu yürüşləri daha 
çox var-dövlət əldə etmək üçün təşkil 
etdiklərini gizlətmirdilər. Bunu 1204-
cü ildə təşkil edilmiş IV Səlib yürüşü 
sübut edir. Papa III İnnokentinin 
başçılığı ilə səlibçilər onlara kömək 
edən venesiyalıların tələbi ilə Konstan-

tinopola yollandılar. Şəhər böyük dağıntılara məruz qaldı. Ancaq get-gedə 
səlibçilər tutduqları torpaqları əldə saxlamaqda çətinlik çəkməyə başladılar 
Tezliklə səlibçilər Şərqdə ələ keçirmiş olduqları bütün ərazilərini itirdilər.

Səlib yürüşləri və onun nəticələri

Səlahəddin Əyyubi
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Xaç yürüşlərinin nəticələri aşağıdakılardır:

Dini
• Avropada katolik kilsəsinə inam sarsıldı.
• Katolik və Pravoslav kilsəsi arasında ixtilaf daha da gücləndi.
• Müqəddəs torpaqlar yenə müsəlmanların əlində qaldı.

Siyasi • Qərb feodallarının Şərq ölkələrini işğal etmək niyyəti baş tutmadı.
• Böyük Səlcuq İmperatorluğu zəiflədi və parçalandı.

İqtisadi
• Aralıq dənizində ticarət canlandı.
• Şərq ölkələri ilə ticarət birinciliyi Bizansın əlindən çıxaraq Şimali.

İtaliya şəhərlərinin (Venesiya və Genuyanın) əlinə keçdi.

Elm və 
məişət

• Avropalılar İslam mədəniyyətinin nailiyyətləri ilə tanış oldular və 
faydalandılar.

• Avropada çəltik, şəkər qamışı, limon, ərik, qarpız becərilməyə 
başlandı.

• Avropalılar şahmat, kağız, barıt, kompas və yel dəyirmanları ilə 
tanış oldular.

• Avropalılar yeməkdən qabaq əllərini yumağa, isti hamamda 
çimməyə, paltarlarını dəyişməyə başladılar.

• Xaç yürüşləri dövründə meydana gəlmiş dövlətlərin ərazisini xəritədə 
göstərin.

• Xaç yürüşlərinin Yaxın Şərq və Qərbi Avropa üçün nə kimi nəticələri oldu?

Cavablandırın

• 1212-ci ildə Qüdsü azad etmək üçün “Uşaqların xaç yürüşü“ təşkil 
olunmuşdu.

• III Səlib yürüşü zamanı alman imperatoru Fridrix Barbarossa 
(Qırmızısaqqal) Kiçik Asiyada çayların birində atın üstündən yıxılmış və 
əynindəki ağır cəngavər geyim onu çayda batırmışdı.

Öyrənin

Axtarın İndulgensiya, Səlib yürüşləri, “Uşaqların xaç yürüşü”

Avropa dünyası
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Klassik orta əsrlər

XI-XII əsrlərdə Qərbi Avropada şəhərlərin yaranması və çiçəklənməsi 
müşahidə olunur. Bu, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı idi. Əkin sa-
hə lərinin genişlənməsi nəticəsində məhsuldarlıq artdı. Sənətkarlar dəniz 
li manlarında və yolların kəsişdiyi yerlərdə məskən salmağa başladılar. 
Bu ralarda onlar həm hazırladıqları əşyaları sata bilər, həm də xammal ala 
bilərdilər.

Bu dövrdə yeni  Avropada şəhərlər meydana gəldi. Şəhərlərin ətrafına 
qala divarları çəkir, mərkəzdə yerləşən bazar meydanında isə şəhər şurasının 
binasını və baş kilsə tikirdilər. Sənətkar-ustalar özlərinə məxsus olan emalat-
xanada işləyirdilər. Eyni şəhərdə yaşayan və eyni  peşədən olan sənətkarların 
ittifaqları sex adlanırdı. Feodal torpağında salınan şəhərlər senyorlara ağır 
vergilər ödəməli idi. XII-XIII əsrlərdə Avropa ölkələrində şəhərlilər senyor-
lara qarşı mübarizə apardı və bir çox şəhərlər azadlıq qazandı. Azadlıq əldə 
etmiş şəhərlər özünüidarə orqanı olan şəhər şuraları yaratdılar.

Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş 
dövlətlərin yaranması

1. Avropanın müasir siyasi xəritəsində Qərbi Avropa 
ölkələrini göstərin.

2. Müasir Avropada Napoleonun arzusu reallaşırmı?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları ilə tanışsınız?

Düşünün

Yarmarka
Janna Dark
Baş Ştatlar
Parlament
Universitet

Açar sözlər

17

Orta əsr şəhərləri

“Bütün Avropa vahid 
xalq və vahid ailə 
olardı. Hər yerdə va-
hid idarəetmə sistemi 
olardı. Mən azad 
ticarətə yol açardım.”

Napoleon Bonopart
(Fransa imperatoru)

1. Verden müqaviləsinin Qərbi Avropa ölkələri üçün hansı nəticələri olmuşdur?
2. XV əsrdə osmanlıların Avropada hansı işğalları olmuşdur?

Yada salın
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Orta əsr Avropa şəhəri

• Avropada yeni şəhərlərin meydana gəlməsinin səbəbləri nə idi?
• Səlib yürüşləri nəticəsində Şərq ölkələri ilə ticarətdə hansı dəyişikliklər 

olmuşdur?
• Şəhər şurası, Gildiya, Sex anlayışlarının mənasını açıqlayın.

Cavablandırın

Şəhərlərdə əmtəə istehsalının artması nəticəsində ticarət əlaqələri ge-
nişlənir, yarmarkalar təşkil olunurdu. Soyğunçulardan qorunmaq üçün 
tacirlər gildiya adlı birliklər yaradırdılar.

Avropa ölkələri içərisində ən tez Fransa ayrı-ayrı müstəqil feodal mülk-
lərinə parçalanmışdır. Fransanı idarə edən Kapetinqlər sülaləsi ölkəni va-
hid dövlətdə birləşdirməyə başladı. Pul əldə etmək üçün IV Filipp kilsə 
torpaqları üzərinə vergi qoydu. O, Papaya qarşı mübarizə aparmaq və silk-
lərdən (təbəqə) yardım almaq üçün kral 1302-ci ildə Fransada ilk dəfə 
Baş ştatlar çağırdı. Baş ştatlar Fransada olan üç silkin – rühani, zadəgan 
və əhalinin qalan hissəsinin nümayəndələrindən ibarət idi. Beləliklə,   

• Yarmarka – almanca “il bazarı” və ya “ildə bir dəfə keçirilən bazar” 
• Xammal – məhsul istehsal etmək üçün ilkin material
• Əmtəə  – satış üçün istehsal olunan məmulat

Fransa

Lüğət

Avropa dünyası
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Klassik orta əsrlər

Fransada silki monarxiya 
yarandı.

1337-1453-cü illərdə İn-
gil tərə ilə Fransa arasında 
“Yüz illik müharibə” baş
ve r di. İngilis sülaləsi 
Fransa taxtına iddia edir-
di. İn gilislərin fikrinə görə 
Fransa ta x  tına IV Filippin  
nəvəsi olan ingilis kralı 
III Eduard oturmalı idi. 
Fransada hakimiyyət ancaq 
kişi nəsli ilə keçirdi. İngilis 
qaydalarına görə isə qadınlar 
da hakimiyyətə namizəd ola 
bilərdilər. Müharibənin sə-
bəb lərindən biri də geniş tor-
paqlar uğrunda mübarizə idi.

Müharibəni ingilislər 
baş  ladılar. 1346-cı ildə baş 
vermiş Kresi döyüşü hərb 
sənətində dönüş nöqtəsi oldu – odlu silah dövrü başlandı. Fransızlar bir 
neçə döyüşdə ingilislərə məğlub oldular.Müharibənin uzanması, feodalların 
kəndlilərdən əlavə vergilər tələb etməsi Fransada 1358-ci ildə “Jaklar” 
(kəndli) adlı kəndli üsyanının başlanmasına səbəb oldu. Üsyan yatırılsa da 
Fransa ağır vəziyyətə düşdü. Ölkənin böyük hissəsi ingilislər tərəfindən 
işğal olundu və müharibə davam etdi. Müharibənin taleyi Orlean ətrafında 
həll olundu. Sadə kəndli qızı Janna d’Ark müharibədən cana doymuş 
xalqın döyüş ruhunu yüksəltdi. Onun rəhbərliyi altında fransız ordusu Or-
lean şəhərinin mühasirəsini yardı və müharibədə üstünlük fransızların əlinə 
keçdi. 1453-cü ildə Yüzillik müharibə başa çatdı və imzalanmış sülhə görə 
ingilislər Kale limanından başqa Fransada ələ keçirdikləri bütün torpaqları 
itirdilər. Müharibədən sonra Fransa torpaqlarının birləşdirilməsi sürətləndi. 
İri feodalların müqavimətini qıran XI Lüdovik (1461-1483) Burqundiyanı 
ələ keçirdi. Az sonra Fransanın birləşdirilməsi başa çatdı.

• IV Filiplə Roma Papasının mübarizəsinin səbəbi nə idi?
• Hazırda İngiltərə kralının kim olduğunu müəyyən edin.
• Yüzillik müharibənin səbəbləri nə idi?

Cavablandırın
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IX əsrdə anqlo-saks tayfaları-
nın birləşməsi nəticəsində İngil-
tərə krallığı yaranmışdır. 1066-cı 
ildə Qastinqs döyüşündə Nor-
mandiya hersoqu Vilhelm ingi-
lis kralını məğlub edərək Fateh 
Vilhelm adı ilə taxta çıxdı. Bu 
hadisə İngiltərədə mərkəzləşdi-
rilmiş dövlətin yaradılmasının 
başlanğıcını qoydu. XII əsrdə 
ölkədə bir sıra islahatlar keçirildi. İslahatlara görə hər bir azad adam 
birbaşa kral məhkəməsinə müraciət edə bilərdi. Kral onun hakimiyyətini 
məhdudlaşdıran “Böyük azadlıq xartiyasını” qəbul etdi. 1265-ci ildə par-
lament (fransız dilində “parle” – danışmaq) yarandı. XIII-XIV əsrlərdə 
İngiltərədə mərkəzləşdirilmiş dövlətin formalaşması başa çatdı.

Fransada olduğu kimi Yüzillik müharibədən sonra İngiltərədə də feo-
dallar arasında mübarizə getdi. 1455-1485-ci illərdə baş vermiş Al və Ağ 
qızılgül müharibəsi nəticəsində hakimiyyətə Tüdorlar sülaləsi gəldi.

• Nə üçün “Böyük azadlıq xartiyası”nı mühüm sənəd hesab edirlər?
• Müasir İngiltərə Parlamentinin quruluşu haqqında məlumatlar toplayın.
• Al və Ağ qızılgül müharibəsinin Yüzillik müharibədən fərqi nə idi?

Cavablandırın

İngiltərə

• Janna d’Arkın aqibəti haqqında materiallar toplayın və təqdimat hazırlayın.
• Yüzillik müharibəni Ərəb-Xəzər müharibələri ilə müqayisə edin.

“Böyük azadlıq xartiyası”nın imzalanması

Avropa dünyası

Əsl-nəcabətli cəngavərlərdən olan de-Lare Dünüaya (komandana): 
• Monsenyor, deyə bilməzsiniz Orleanın mühasirəsi neçə gün davam 

etmişdir?
• Əlbəttə, deyə bilərəm, cəmi iki yüz.
• Bəs qızın gəlməsinin neçənci günü mühasirə götürüldü?
• Doqquzuncu gün.

Onun daha sözü yox idi.
Bu dialoqla cəngavər nə demək istəyirdi?

Canlandıraq
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Klassik orta əsrlər

Sənət və ticarətin 
mərkəzi olan şəhərlərin 
meydana gəlməsi ilə orta 
əsr mədəniyyəti tarixin-
də yeni mərhələ başlan-
dı. Erkən orta əsrlərə 
nisbətən klassik feo-
dalizmdə məktəb, elm, 
incəsənət xeyli inkişaf 
etdi. XII əsrdə Avropada 
universitetlər meydana 
gəldi. İlk universitetlərdən biri 1200-cü ildən fəaliyyət göstərən Paris Uni-
versiteti idi. XIII əsrdə İngiltərədə Oksford Universitetinin professoru Ro-
cer Bekon maqnitli əqrəblə təcrübələr aparmışdı. XI əsrdə Avropada böyük 
tikinti işlərinə başlanıldı. Əvvəllər Roma üslublu, XII əsrdən isə Şimali 
Fransada başlamış qot üslublu binalar inşa edildi. 

• XI-XV əsrlərdə İngiltərə və Fransada mədəniyyət necə inkişaf etmişdir?
• XII əsrdə Avropada hansı universitetlər mövcud idi?

Cavablandırın

Elm və mədəniyyət

Axtarın İngiltərə Parlamenti, “Böyük azadlıq xartiyası”

• Fransa kralı IV Gözəl Filippi “dəmir kral” adlandırmışlar.
• Kəndliləri zülmdən, ölkəni yadellilərdən qoruyan “Kral Artur” əfsanəsi 

İngiltərədə yaranmışdır.
• İngiltərə kralı Şirürəkli ləqəbini daşıyan II Riçard III Səlib yürüşündə məğlub 

olub geri qayıdarkən Avstriya hersoqu tərəfindən həbs edilmiş, Alman im-
peratoru tərəfindən həbsxanaya salınmışdır.

Öyrənin

Oksford Universiteti
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Kordova xilafətinin müsəlman əhalisi mavrlar və Şimali Afrikadan gələn 
bərbərlərdən ibarət idi. Ərəblər müsəlman İspaniyasını Əndəlis adlan-
dırırdılar. XI əsrdə Kordova xilafətinin zəifləməsindən istifadə edən xristian 
kilsəsi rekonkista hərəkatı ilə Pireney yarımadasının müsəlman əhalisini 
buradan zorla çıxarırdı. Bu hərəkat özünəməxsus səlib yürüşü hesab olu-
nur. Rekonkistada iştirak edən feodallar yeni torpaq sahələri ələ keçirməyə 
çalışırdılar. Bu mübarizədə iştirak edən kəndlilər şəxsi azadlıq əldə edir, 
mavrların əlindən alınmış şəhərlər isə özünüidarə hüququ qazanırdılar.

Bu zaman Pireney yarımadasında bir neçə xristian dövləti yarandı. 
Onların ən güclüləri Kastiliya, Araqon və Portuqaliya  krallııqları idi.

Səlibçilər, daxili müharibələrdə zəifləmiş müsəlman əmirlikləri üzərində 
asan lıqla qələbə qazanırdı. 1212-ci ildə mavrlar Las-Navas de Tolosa kəndi ya-
xın lığındakı döyüşdə ağır məğlubiyyətə uğradı. Ərəblərin Əndəlisdəki qüvvələri 
sar sıldı. XIV əsrdə İspaniyada ərəblərin əlində yalnız Qranada əmirliyi qalmışdı.

Avropanın cənubunda

1. Yuxarıdakı xəritə və onun üzərində qeyd olunan 
məkanlar haqqında nə demək istəyərdiniz?

2. Necə fikirləşirsiniz, Siseron doğru deyibmi?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları haqqında fikir 

söyləyə bilərsiniz?

Düşünün

Rekonkista
Kortes
Əlhambra
Manufaktura
Marko Polo

Açar sözlər

18

İspaniya

“Tarixin ilk vəzifəsi 
həqiqəti gizlətməmək, 
ikincisi yalandan 
qaçmaq və üçüncüsü 
düşmənçilik 
mövqeyindən 
yanaşmamaqdır!”

Siseron
(Qədim Roma alimi)

1. Bizans imperatoru Yustinianın işğal etdiyi “barbar krallıqları” hansılar idi?
2. Ərəblər Avropada hansı əraziləri işğal etmişdilər?

Yada salın
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Klassik orta əsrlər

Rekonkista hərəkatı Pi -
reney yarımadasında mər-
kəz ləşdirilmiş dövlətin 
ya    radılmasına gətirib çı-
xar  dı. 1479-cu ildə Kasti-
li ya hökmdarı İzabella ilə 
Ara qon kralı Ferdinandın 
ev lənməsi nəticəsində iki 
döv lət birləşdi və vahid İs-
pa  niya krallığı meydana 
gəl  di. İspaniyada kral və 
kor  tes tərəfindən idarə edi-
lən silki monarxiya quruldu. Mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması xris-
tianlara müsəlmanlar üzərinə qəti hücuma keçmək üçün şərait yaratdı. 
1492-ci ildə İspaniya ordusu Qranadanı işğal etdi. Qranadanın süqutu ilə 
Portuqaliyadan başqa bütün Pireney yarımadası İspaniyanın əlinə keçdi. 
Müsəlmanlar yarımadanı tərk etməli oldular. İspaniya güclü katolik ölkəsinə 
çevrildi.

“1085-ci ildə kral Alfons böyük ordu ilə Toledonu mühasirəyə aldı. Güclü 
müdafiə sisteminə malik olmasına baxmayaraq şəhər əhalisi təslim olmağa 
qərar verdi, çünki əhalinin sayı çox olduğuna görə şəhərdə ərzaq tükənmişdi. 
Mavrlar kraldan əhaliyə və onların əmlakına toxunmamağı,...məscidlərinə zi-
yan vurmamağı...xahiş etdilər. Alfons mavrlara toxunmadı, üzərlərinə əlavə 
vergilər qoydu və onların məscidini ömürlük özlərinə bəxş etdi.”

“Ümumi İspaniya salnaməsi”( XI əsr)

Müzakirə edin

Necə fikirləşirsiniz – mənbə etibarlı ola bilərmi?

• Rekonkista hərəkatında hansı qüvvələr və nə üçün iştirak edirdi?
• İspaniya, Fransa və İngiltərədə mərkəzləşdirilmiş dövlət yaradılması uğrunda 

mübarizəni cədvəl quraraq müqayisə edin.

Cavablandırın

• Əndəlis – İspaniyanın cənubunda tarixi vilayət. Ərəblər bütün müsəlman 
İspaniyasını belə adlandırırdılar

• Rekonkista – Əndəlisin müsəlman əhalisinin Pireney yarımadasından zorla 
çıxarılması hərəkatı

• Kortes – kral sarayı deməkdir. İspaniyada ali qanunverici orqan, parlament

Las-Navas de Tolosa döyüşü

Lüğət
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Katolik dünyasının 
mər kəzi hesab edilən 
İta liya klassik feoda-
lizm dövründə də da-
ğı  nıq halda qalmaqda 
idi. İtaliya şəhərləri va-
hid mərkəzləşdirilmiş 
döv   lətin yaradılma sı na 
dəstək olmadılar. X-XI 
əsrlərdən İtaliya şə hər-
ləri əsasən senyor lara 
qarşı mübarizə aparırdı. 
Bu mübarizənin nəticə-
sin də İtaliyanın Milan, Piza, Boloniya kimi varlı şəhərləri kommuna hüququ 
əldə etdi. Azad kommunalar bir-birləri ilə müharibələr aparan şəhər-
dövlətlərə çevrilirdilər. Bu dövrdə İtaliyanın ən varlı şəhəri Florensiya idi. 
XIV əsrdə burada ilk manufakturalar yarandı. Belə müəssisələrdə çompi 
ad lanan muzdlu işçilər çalışırdı. 

Şimali İtaliyada yerləşən Venesiya və Genuya şəhərlərində respublika 
hakimiyyəti qurulmuşdu. “Dəniz kraliçası” adlandırılan Venesiya Aralıq 
də nizində aparıcı rol oynayırdı. Venesiya toxuculuq müəssisələrinin xam 
ipəyə olan tələbatının ödənilməsində Azərbaycan ipəyi mühüm rol oyna-
yırdı. Venesiya güzgüləri Azərbaycanda məşhur idi.

İtaliya

Venesiya şəhəri

• İtaliya şəhərlərini Avropanın digər dövlətlərinin şəhərləri ilə müqayisə edin. 
Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?

• İtaliya şəhərlərinin varlanmasına şərait yaradan nə idi?
• Orta əsrlərdə Venesiya – Azərbaycan əlaqələri haqqında məlumatlar toplayın 

və təqdimat hazırlayın.

Cavablandırın

• Kommuna – şəhərlərin senyorlara qarşı mübarizə ittifaqı
• Manufaktura – latınca”əl ilə düzəldilən” deməkdir, əl əməyindən 

istifadə edilən, əmək bölgüsü tətbiq edilən müəssisə
• Muzdlu işçi – müəyyən haqq müqabilində çalışan şəxs

Lüğət

Avropa dünyası
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Klassik orta əsrlər

Xaç yürüşləri zamanı avropalılar dünyanın necə geniş və rəngarəng 
olduğunu gördülər. İnsanların dünya haqqında təsəvvürləri genişləndi. XIII 
əsrdə venesiyalı tacir və səyyah Marko Polo Şərq ölkələrinə səyahət etmiş 
və yazdığı “Marko Polonun kitabı” əsəri uzun müddət Avropada coğrafi-
ya xəritələri çəkmək üçün əsas olmuşdur. Kitabda bir sıra Şərq ölkələri ilə 
yanaşı, Azərbaycan haqqında da qiymətli məlumatlar vardır.

Klassik feodalizmə keçid dövründə Əndəlis Avropanın qabaqcıl hissəsi 
idi. Əndəlisdə elmi biliklər inkişaf edir, nadir memarlıq inciləri yaradılırdı. 
Bunlara misal olaraq Qranada hakimlərinin sarayı Əlhambranı (XIII-
XIVəsr) və Sevilyada Əlkəsar saray-qalasını (XII əsr) göstərmək olar.

• İspaniyanın bir müddət Avropanın elm və mədəniyyət mərkəzi hesab 
olunmasının səbəbi nə idi?

• Marko Polo haqqında kiçik hekayə hazırlayın və nəzərə alın ki, avropalılar 
onun Şərqlə bağlı söhbətlərinə çox maraqla qulaq asırdılar. 

Cavablandırın

Elm və mədəniyyət

Axtarın Venesiya Respublikası, Marko Polo, Rekonkista, Kortes

• Florensiya şəhərində bank və emalatxana sahiblərini “piylənmiş
camaat”, sənətkarları və fəhlələri “arıq camaat” adlandırırdılar.

• Avropalıları dondurma ilə tanış edən ilk şəxs Marko Polo olmuşdur.
O, dondurmanın hazırlanması üsulunu Çindən gətirmişdir.

• İtaliya ərazisində ən qədim universitet XII əsrdə yaradılmış Boloniya univer- 
sitetidir.

• İspaniyada bidətçilərin tonqalda yandırılması mərasimi autodafe adlanırdı.

Öyrənin
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XI əsrdə Şərqi Avropada ən 
böyük dövlət Kiyev dövləti idi. 
Knyazların müstəqilləşməsi və 
natural təsərrüfatın hakim olma-
sı nəticəsində dövlət zəifləmişdi. 
Knyazlığın ərazisində yaranmış 
yeni şəhərlər tezliklə böyüyüb 
Kiyevlə rəqabət aparmağa başla-
dılar. Belə şəraitdə knyazlar yeni 
yaranmış şəhərləri özlərinə mər-
kəz seçib mərkəzi hakimiyyətə 
tabe olmaqdan boyun qaçırırdılar. 
Ölkə feodal dağınıqlığı dövrünə qədəm qoydu. Öz müstəqilliklərini qanu-
niləşdirməkdən ötrü knyazlar 1097-ci ildə Lübeçdə yığıncaq çağırdılar. 

Moskva birdən-birə yaranmayıb

1. Yuxarıdakı şəkildə gördüklərinizi şərh edin.
2. Knyaz Dimitrini belə sözlər deməyə nə vadar         
    edirdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansıları haqqında fikir 

yürüdə bilərsiniz?

Düşünün

Veçe
Respublika
Buz döyüşü
Uniya
Knyaz

Açar sözlər

19

Rusiyada feodal dağınıqlığı

Birləşmək üçün 
ailədə, şəhərdə və 
vilayətdə ümumi 
mənafeyimiz 
dəstəklənməlidir. 
Əgər hər yerdə belə 
düşünərlərsə ümumi 
məqsədə çatarıq…

Knyaz Dimitri..

1. Şərq slavyanları kimlərdir və onların yaratdıqları dövlət hansıdır?
2. XI-XV əsrlərdə dünyada hansı dövlətlər mövcud olmuşdur?

Yada salın

Lübeç qurultayı
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Klassik orta əsrlər

Həmin yığıncaqda Kiyev dövlətinin ayrı-ayrı müstəqil knyazlıqlara parçalan-
ması rəsmiləşdirildi. Nəticədə ölkənin müdafiə qabiliyyəti zəiflədi. 1237-
1240 -cı illərdə keçmiş Kiyev dövlətinin ərazilərinə hücum edən monqollar 
Novqorod və Pskov torpaqlarından başqa digər əraziləri özlərinə tabe edə 
bildilər.

Monqol hücumlarına məruz qalmayan Novqorod üçün təhlükə İsveç 
tərəfdən gəldi. İsveç kralı böyük ordu ilə Novqorod torpaqlarına hücum 
etdi. Lakin knyaz Aleksandrın başçılıq etdiyi ordu 1240-cı ildə Neva çayı 
sahilində baş vermiş döyüşdə qələbə qazandı və bu qələbəyə görə knyaz 
Aleksandra “Nevski” ləqəbi verildi. İsveç təhlükəsi sovuşduqdan sonra 
Novqorod üzərinə alman cəngavərlərinin hücumu təhlükəsi yarandı.

1242-ci ildə Aleksandr Nevs-
kinin başçılığı ilə novqorodlular 
düzgün taktika seçərək Çud gölünün 
buzları üzərində baş verən döyüş-
də cəngavərləri məğlub etdi və bu 
döyüş Buz döyüşü adı ilə tarixə 
düşdü. Alman cəngavərlərinin ağır 
silahları və zirehli geyimləri onla-
rın buz üzərində döyüşməsinə mane 
oldu. Məğlub olan cəngavərlər bir 
daha Novqorod torpaqlarına hücum 
etməyəcəkləri ilə bağlı saziş imzaladılar. Qazanılan qələbələr nəticəsində 
Pskov və Novqorod torpaqları öz müstəqilliklərini qoruyub saxladı.

“Latınlarla (cəngavərlərlə) döyüş oldu. Knyaz onları məğlub edərək nizəsiylə 
İsveç sərkərdəsinin üzünü yaraladı. Knyazın ordusunda vuruşan gənc Qav-
rila körpü üzərində cəngavərləri məğlub edərək gəmiyə kimi irəliləmişdi. 
Mühasirəyə düşən Qavrila at belinə qalxaraq, cəngavərlər üzərinə yeriyib çaya 
tullanmışdı. Daha sonra o, yenidən döyüşməyə davam etmişdi. Bütün bunları 
mənə cənab knyaz Aleksandr danışmışdı.”

“Aleksandr Nevskinin həyatından” (XIII əsr əlyazması)

Müzakirə edin

Necə fikirləşirsiniz, mənbə etibarlı ola bilərmi?

• Lübeç yığıncağı knyazlıqlara nə verdi? Nə üçun feodal dağınıqlığı ölkənin 
müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır?

• Neva çayı sahilindəki döyüşlə Buz döyüşü arasında hansı oxşarlıqlar var?

Cavablandırın

Buz döyüşünün sxemi
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• Qrünvald döyüşünün səbəb və nəticələrini müəyyən edin.
• Monqolların və alman cəngavərlərinin Polşaya hücumunun nəticələrini 

müəyyənləşdirin. Oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır?

Cavablandırın

Litva və Polşa
Polşada mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması kral III Kazimirin adı 

ilə bağlıdır. 1385-ci ildə Polşa ilə Litva arasında uniya bağlandı. Polşa 
kraliçası ilə evlənən Litva knyazı Yaqaylo Polşanın da kralı oldu. Polşanın 
güclənməsi, eləcə də litvalılar arasında xristianlığın polyaklar tərəfindən 
yayılması ilə barışmayan alman cəngavərləri Polşa üzərinə hücum etdilər. 
Beləliklə, 1410-cu ildə Qrünvald deyilən yerdə polyak, rus və litvalıların 
birləşmiş qoşunu ilə alman cəngavərləri arasında döyüş baş verdi. Alman 
cəngavərləri məğlub oldular. Qrünvald qələbəsi alman cəngavərlərinin 
Şərqə hücumlarına son qoydu.

• Boyar Duması – rus cəmiyyətində yüksək zümrədən təşkil olunmuş məclis.
• Uniya – latınca “birlik” deməkdir. Dövlətin bir monarxın hakimiyyəti 

altında birləşdirilməsi

Rus torpaqlarının birləşdirilməsi
Qızıl Ordu dövlətinin tabeçiliyinə düşən rus knyazlıqları illik vergilər 

müqabilində daxili müstəqilliklərini qoruyub saxlamışdılar. Tədricən 
təsərrüfatın inkişafı və ticarətin canlanması rus torpaqlarının vahid döv-
lət halında birləşməsinə şərait yaratdı. XIV əsrdə Moskva knyazlığı güc-
lənməyə başladı. Tezliklə rəqiblərini sıxışdıran Moskva knyazları Qızıl 
Ordu xanlarından yarlıq aldılar. Get-gedə varlanan Moskva knyazlığı digər 
knyazlıqları özündən asılı hala salmağa başladı. Yaroslavl, Rostov knyaz-
lıqları və Novqorod respublikasının varlığına son qoyuldu. Qızıl Orduya 
xərac verilməsi dayandırıldı. Böyük knyaz və Boyar duması tərəfindən idarə 
olunan müstəqil mərkəzləşdirilmiş dövlət yarandı. 

• Moskva knyazlığının güclənməsinin rus torpaqları üçün əhəmiyyəti nə idi?
• İspaniya və Rusiyada mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaranmasının hansı oxşar 

və fərqli cəhətləri var?

Cavablandırın

Lüğət

Avropa dünyası
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Klassik orta əsrlər

Elm və mədəniyyət
Kiyev knyazları elm və mədəniyyətin inkişafına 

böyük diqqət yetirirdilər. Orta əsr rus memarlığının 
əksər abidələri kilsə binalarıdır. XI əsrin ən gözəl 
abidəsi Kiyevdəki Müqəddəs Sofiya məbədidir. 
Moskvada – Kremlin mərkəzində tikilmiş Uspen-
ski kilsəsi XV əsrə aiddir.

Tverli tacir Afanasi Nikitin “Üç dəniz arxası-
na səyahət” kitabını yazaraq Hindistan haqqında 
məlumat vermişdi. 

Polşa kralı III Kazimir də dövlətin inkişafı nami-
nə elmə və maarifə diqqət ayırırdı. Təsadüfi deyil 
ki, onun hakimiyyəti dövründə Roma Papasının 
razılığı ilə Krakovda Boloniya universitetinə oxşar 
universitet açılmışdı.

• “Şərqi Avropa mədəniyyəti XI-XV əsrlərdə” mövzusunda əlavə materiallar 
toplayaraq təqdimat hazırlayın.

• Sizcə nə üçün Krakov Universitetinin açılması üçün Papanın razılığı 
alınmışdı? 

Cavablandırın

• Moskvanın köhnə gerbi nizə ilə ilanı öldürən süvarinin şəkli idi. III 
İvan Bizansdan ikibaşlı qartal təsvirini götürüb köhnə gerblə birləşdirdi və 
müasir Rusiyanın gerbinin ilkin variantını yaratdı.

• Kəndliləri feodalların təzyiqindən himayə etdiyinə görə III Kazimirə 
“Xolopların kralı” adını vermişdilər.

• XV əsrdə Rusiyada ustaların böyük tikililər ucaltmaq təcrübəsi 
olmadığından Uspenski kilsəsinin tikilməsi üçün məşhur italyan memarı və 
mühəndisi Aristotel Fiorvantini Moskvaya dəvət etmişdilər.

Öyrənin

Axtarın “Buz döyüşü”, Moskva knyazlığı, Uspenski kilsəsi

Uspenski kilsəsi
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1. Klassik feodalizm dövründə “Olub ya Olmayıb” müəyyən edin. 

2. Zaman xəttinə istinad edərək müəyyən edin.

• Dehli sultanlığı ilə eyni zamanda mövcud olmuş dövlətləri.
• Qızıl Ordu dövləti yarandığı zaman mövcud olmuş dövlətləri.
• Klassik feodalizm dövründə yaranmış dövlətləri.
• Teymuri imperatorluğu ilə eyni zamanda mövcud olmuş türk dövlətləri.
• Şərq ölkələrinə qarşı aparılmış səlib yürüşləri dövründə mövcud olmuş 

dövlətləri.

Bəli Xeyr Hadisələr
Hunların Şərqi Roma imperiyasını asılı vəziyyətə salması
Əmir Teymurla Qızıl Ordu xanı Toxtamış arasında mübarizə
Hindistanda Xarşa dövlətinin mövcud olması
Fransa və İngiltərə arasında Yüzillik müharibənin aparılması
Osmanlı sultanı II Mehmetin Konstantinopolu ələ keçirməsi
Mərkəzi Asiyada ilk türk-müsəlman dövlətinin – 
Qaraxanilərin yaranması
İspaniyada Rekonkista hərəkatının başa çatması

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Şərqi Roma imperiyası (Bizans)

Sasanilər

Kordova xilafəti

Abbasilər xlafəti

Dehli sultanlığı

Xarəzmşahlar

Qəznəvilər

1400

Osmanlı

3. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Kortes
2. Baş Ştatlar
3. Parlament

a) İspaniyada ali qanunverici orqan
b) 1265-ci ildə yaranmışdır 
c)  Ölkə əhalisinin üç silkinin nümayəndələrindən 

təşkil olunması

Özünüzü yoxlayın
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Klassik orta əsrlər

5. Riyazi hesablamadan istifadə etməklə hadisələr arasında il fərqini 
tapın.

4. Aşağıdakı hökmdarlardan hansıları yeni dövlətlərin əsasını 
qoymuşdular?

-
-
-
+

Dəndənəkan 
döyüşü =

=
=
=

Ankara 
döyüşü

Xəzər xaqan-
lığının süqutu

“Otrar 
fəlakəti“

Liqnitsa 
döyüşü

Konstans 
sülhü

Kulikovo 
döyüşü

Katalaun 
döyüşü

6. Uyğunluğu müəyyən edin.

7. Aşağıdakı açar sözlərdən istifadə etməklə A4 vərəqi həcmində kiçik 
hekayə hazırlayın.

1. Autodafe
2. İnkvizisiya
3. İndulgensiya
4. Rekonkista

a) Kilsə fərmanı
b) Kilsə məhkəməsi
c) Tonqalda yandırılma
d) Torpaqların geri qaytarılması

Səlahəddin Əyyubi, Səlibçilər, Qüds, Aralıq dənizi, Roma Papası, 
Müqəddəs torpaq

Osman
bəy

Çingiz
xan

Alp 
Arslan

IV Filipp

Batı xan Əmir
Teymur

Qütbəddin
Aybək

Sultan
I Murad

?
?
?
?
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1. Osmanlı imperiyasının tərkibinə 
daxil olan əraziləri müəyyən edin.

2. Avropada inşa edilmiş memarlıq 
abidələrini müəyyən edin.

3. Suallara cavab verin.

4. Tarixi şəxslərə uyğun olan məlu-
matları müəyyən edin.

5 Hadisələrin hansı əsrlərdə 
baş verdiyini müəyyən edin.

Hazırlaşın

Araşdırın
XV-XVII əsrlərdə:

• nə üçün Avropada elm və mədəniyyət yüksək səviyyədə tərəqqi etmişdir?
• nə üçün Şərq ölkələrində iqtisadi tənəzzül baş vermişdir?
• nə üçün Osmanlı imperiyası tarixində “möhtəşəm yüzillik” dövrü 

olmuşdur?
• nə üçün Qərbi və Şərqi Avropada mərkəzi hakimiyyət güclənmişdir?
• nə üçün Qərblə Şərq arasında ticarət əlaqələri əsasən dəniz yolu ilə 

saxlanılmışdır?

1. Xuan Çao
2. Səlahəddin 

Əyyubi
3. Janna 

d’Ark
4. Marko 

Polo

a) Şərq ölkələri haqqında 
zəngin məlumatlar 
toplamışdır

b) Feodal zülmünə qarşı 
kəndli üsyanının 
başçısı olmuşdur

c) Ölkəsinə hücum 
etmiş düşmənlərə 
qarşı mübarizədə 
xalq qəhrəmanına 
çevrilmişdir

d) Səlibçi ordusunu 
darmadağın etmişdir

• Uyğur xaqanlığının süquta uğraması
• I Səlib yürüşü nəticəsində Qüds 

krallığının yaranması
• Araqon və Kastiliya krallıqları 

arasında uniya bağlanması
• Fransa və İngiltərə arasında Yüzillik 

müharibənin baş verməsi
• Monqolların Misir hökmdarı Qutuz 

tərəfindən məğlubiyyətə uğradılması

a) Səlib yürüşlərinin nəticələri Avropa 
ölkələrinə necə təsir etmişdir?

b) Klassik feodalizm dövründə 
Qərblə Şərq arasında ticarət əlaqələri 
necə saxlanılırdı?

c) XV əsrdə Şərqi Avropada hansı mü-
hüm hadisələr baş vermişdir?

IX X XI XII XIII XIV

Son orta əsrlərə doğru

Paqoda Qütb 
Minar

Əlkəsər 
qalası

Piramida Əlhambra
Sarayı

Əlamut 
qalası
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Son orta əsrlər

XVI əsrdə Avropa, Asiya və Afrikada bir sıra ərazilər ələ keçirən Osman-
lı imperatorluğu olduqca böyük bir dövlətə çevrilmişdi. XVI əsr Osmanlı 
dövləti tarixinin “Qızıl 
əsri” hesab edilir.

Bu əsrdə iki türk dövləti 
– Osmanlı və Səfəvi döv-
lətləri arasında Yaxın və 
Orta Şərq uğrunda mü-
barizə başladı. Osmanlı 
dövlətinin Çaldıran döyü-
şündə qalib gəlməsi Sə-
fəvilər dövlətinə ağır zərbə 
vurdu. Anadolu və İraqın 

Osmanlılar yüksəlişə doğru

“Dövlət ədalət 
üzərində inşa edilir”.
 

Suleyman Qanuni
(Osmanlı sultanı)

1. Yuxarıdakı abidə haqqında fikrinizi bildirin.
2. Sizcə Osmanlı sultanı bu sözləri ilə nə demək 

istəyirdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansı sizə tanışdır?

Düşünün

Sultan I Səlim Yavuzun fəthləri

Xəlifə
Barbaros
Piri Rəis
Süleyman Qanuni
Memar Sinan

Açar sözlər

20

1. Abbasilər xilafəti nə zaman və necə süqut etmişdir?
2. XIV-XV əsrlərdə Balkanlarda hansı dövlətlər mövcud olmuşdur?

Yada salaq

Çaldıran döyüşü

Son orta əsrlər
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bir hissəsi, Gürcüstan osmanlıların əlinə keçdi. Beləliklə,  Türk dünyasının 
faciəsi sayılan döyüşlər sırasına biri də əlavə edildi. Səfəvi – Osmanlı 
mübarizəsi Qərb müstəmləkəçilərinin Şərqdə möhkəmlənməsinə, bütün 
İslam aləminin zəifləməsinə səbəb oldu. İki türk dövlətinin bir-birinə qarşı 
qoyulması Qərb diplomatiyasının uğuru idi.

Sultan I Səlim Yavuz 1518-ci ildə Məkkə və Mədinə şəhərləri daxil ol-
maqla böyük əraziləri tutdu və özünü bütün müsəlmanların xəlifəsi elan 
etdi. Elə həmin il Osmanlı donanmasının komandanı Xeyrəddin Barbaros 
Aralıq dənizində ən güclü rəqibi olan İspaniya donanmasını məğlub etdi. Bu 
qələbə və Əlcəzairin ələ keçirilməsi Osmanlı dövlətinin Şimali Afrikanın bir 
hissəsinə yiyələnməsinə və Afrikanın qərb sahillərində möhkəmlənməsinə 
yol açdı. Sultan Səlimin işğalları nəticəsində Avropanı Şimali Afrika və 
Asiya ölkələri ilə birləşdirən böyük ticarət yolları osmanlıların əlinə keçdi.

Sultan Süleyman Qanuni Mərkəzi Avropada Osmanlı fəthlərini davam 
etdirdi. I Süleymanın qoşunu Mərkəzi Avropanın açarı sayılan Belqradı tut-
du. 1526-cı ildə Moxaç döyüşündə macar ordusunu məğlubiyyətə uğradan 
osmanlılar Macarıstanı özlərinə tabe etdilər. Macar taxtına Osmanlı dövlətinə 
sadiq olan bir hökmdar gətirildi. Macarıstan uğrunda başlayan Avstriya – 
Osmanlı müharibəsi uzun müddət davam etdi. 1529-cu ildə Avstriyanın 
paytaxtı Vyananı mühasirəyə alan Osmanlı qoşunu hərbi ehtiyatların tükənməsi 
və əlverişsiz hava şəraiti üzündən uğur qazana bilmədi. Bu uğursuzluğa bax-
mayaraq Barbarosun başçılıq etdiyi Osmanlı donanması 1538-ci ildə Av-
ropa dövlətlərinin birləşmiş xaçlı donanmasını Preveze dəniz döyüşündə 
darmadağın etdi.

Sultan I Süleyman 1564-cü ildə Mərakeş istisna olmaqla bütün Şimali 
Afrikanı işğal etdi. Osmanlı imperatorluğunun ən qüdrətli sultanı olan I 
Süleyman Qanuninin dövründə mərkəzi hakimiyyət möhkəmləndirildi 

• Çaldıran və Ankara döyüşlərinin türk-müsəlman dünyası üçün mənfi 
nəticələrini izah edin.

• Necə fikirləşirsiniz – nə üçün Sultan Səlim Yavuz özünü xəlifə elan etdi?
• Xeyrəddin Barbarosun başçılığı ilə türk donanmasının qələbə qazanmasının 

Osmanlı dövləti üçün hansı nəticələri olmuşdur?

Cavablandırın

Sultan I Süleyman Qanuninin fəthləri

Şərq və Türk dünyası
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Son orta əsrlər

• Sultan I Süleymanın dövründəki Osmanlı işğallarını xəritə üzərində göstərin.
• Nə üçün Sultan I Süleyman Fransa krallığı ilə “Kapitulyasiya” müqaviləsi 

imzaladı?

Cavablandırın

və bir sıra ərazilər fəth edildi. Apardığı qalibiyyətli müharibələr, uğurlu 
xarici siyasət, dövlətin mənafeyinə uyğun ittifaqlar qurması, müqavilələr 
imzalanması onun nüfuzunu xaricdə də artırmışdı. Böyük coğrafi kəşflər 
nəticəsində Aralıq dənizində zəifləmiş ticarəti yenidən canlandırmaq və Av-
ropa dövlətlərinin Osmanlı dövlətinə qarşı ittifaq qurmasına mane olmaq 
üçün bir sıra Avropa dövlətlərinə ticarətdə güzəştlər edildi. 1535-ci ildə Fran-
sa ilə bağlanan “Sülh, dostluq və ticarət müqaviləsi” belə müqavilələrdən 
idi. Müqavilə fəsillərə bölündüyü üçün “kapitulyasiya” (fəsil) adlanırdı.

“Türk ordusunda hərbi səfərə çıxarkən 40 minə yaxın at və dəvə olur. Bu hey-
vanlar çadır, silah və başqa ləvazimatların daşınmasına xidmət edir.”

Avstriya səfiri Busbekin Osmanlı ordusu haqqında yazılarından

Müzakirə edin

Necə fikirləşirsiniz – mənbə etibarlı ola bilərmi?
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Osmanlı dövlətinin fəthləri, 
sultanların elmə, incəsənətə bö-
yük dəyər verməsi nəticəsində 
mədəniyyətdə çiçəklənmə baş 
verdi. Türk dənizçisi Piri Rəis 
Dünyanın böyük xəritəsini və 
“Bəhriyyə” adlı dəniz atlasını 
çəkərək I Səlimə təqdim etmiş-
di. Ən məşhur türk memarla-
rından olan Sinan Xoca Süley-
maniyyə və Səlimiyyə məscid-
lərini inşa etmişdir. Osmanlı 
memarlığı bu gün də öz möhtəşəmliyi ilə insanları heyran edir.

• Nə üçün Osmanlı mədəniyyəti XVI əsrdə yüksək inkişaf mərhələsi keçmişdir?
• Osmanlı elm və mədəniyyət xadimləri haqqında materiallar toplayın və re-

ferat hazırlayın.
• Azərbaycanda İntibah mədəniyyəti ilə XVI əsr Osmanlı mədəniyyətini Venn 

diaqramı əsasında müqayisə edin.

Cavablandırın

Elm və mədəniyyət

Piri Rəisin Dünya xəritəsi

• Qanunlar yaradan dövlət başçılarından biri kimi Süleyman Qanuninin por-
treti ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında asılmışdır.

• Piri Rəisin tərtib etdiyi xəritə ilk Dünya xəritəsi hesab edilir və bu xəritənin 
müasir dövrdə Dünyanın kosmosdan çəkilən şəkilləri qədər mükəmməldir.

Öyrənin

Axtarın I Süleyman Qanuni, Xeyrəddin Barbaros, Piri Rəis 

Şərq və Türk dünyası
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Son orta əsrlər

1368-ci ildə qalibiyyətlə başa çatmış Qırmızısarıqlılar üsyanı nəticəsində 
Çində monqol ağalığına son qoyuldu və Min sülaləsinin hakimiyyəti başladı.

Çin təsərrüfatı və mədəniyyəti XVII əsrədək “çiçəklənmə dövrü”nü 
yaşadı. Müasir Çinin daxili əyalətlərini əhatə edən Min sülaləsi XV əsrdə 
Birma və Vyetnami işğal etdi, Koreyanı özündən asılı hala saldı.

Çində xarici ölkələrlə fərdi ticarətə qadağa qoyulmuşdu. Bütün xari-
ci ticarət səfirliklər vasitəsi ilə dövlət tərəfindən həyata keçirilirdi. Daxili 
ticarətdə fəallıq edən dövlət, bazardan ucuz qiymətə mallar alır və bu mal-
lar dövlət emalatxanalarında emal edilib bazara çıxarılırdı. Bunların emalı 
və satışı ilə məşğul olmaq üçün pulla xüsusi icazə almaq lazım idi. Belə-
liklə, hakimiyyət tərəfindən Çində inhisar – istehsal və ticarət üzərində va-
hid nəzarət sistemi yaradılırdı.

XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində Min dövləti tənəzzül dövrünə 
qədəm qoydu. İmperatorların qətiyyətsizliyindən istifadə edən saray 
əyanları dövləti idarə edirdilər. Zəif imperator hakimiyyəti, əyalətlərdə 

Şərq ölkələri

Qədim Şərqdə 
yaranmış bu siviliza-
siyalar müasir dövrdə 
dünyanın ən çoxsaylı 
əhalisinə malik ilk iki 
dövlətidir.

www.historik.ru

1. Yuxarıdakı şəkildə gördüklərinizi şərh edin.
2. Veb saytından götürülmüş məlumatda nəzərdə tu-

tulan iki dövlət sizcə hansılardır?
3. Yuxarıdakı açar sözlər sizlərdə hansı fikir yaratdı?

Düşünün

Çin

Pekin
Mancur
Panipat
Aqra
Tac-Mahal

Açar sözlər

21

1. I və II Göytürk dövlətləri necə süquta uğramışdı?
2. XIII əsrdə dünyada hansı yeni dövlətlər yaranmışdı?

Yada salın



107

XVI əsrin əvvəllərində Hindistanda vahid dövlət yox idi. Ölkədə 
olan dövlətlərdən ən böyüyü Dehli sultanlığı idi. Hindistanda yaranmış 
vəziyyətdən istifadə edən Kabil hakimi, türk sərkərdəsi Babur bura hücum  
etdi. Babur 1526-cı ildə Panipat döyüşündə Dehli sultanlığının ordusunu 
məğlub etdi və Böyük Moğol dövlətinin əsasını qoydu.

Böyük Moğol imperatorluğu mərkəzləşdirilmiş feodal dövlət idi. 
İmperatorun hakimiyyəti qeyri-məhdud idi. Dövlətdə xidmət müqabilində 
şərti torpaq – cagir verilirdi. Babur şah Hindistanda İslam dininin 
yayılmasında yenilik etdi: cizyə vergisi ləğv olundu, hinduslara hakimiyyətin 
ən yuxarı vəzifələrinə qədər yüksəlməyə icazə verilmişdi.

Dövlətin “qızıl əsri” Əkbər şahın (1556-1605) hakimiyyəti dövrünə 
təsadüf edir. Dövləti daxilən möhkəmləndirməklə məşğul olan Əkbər şah 
bütün ölkə üçün vahid qanunlar müəyyənləşdirdi, vergi sistemi nizama 
salındı.

Fəal işğalçılıq siyasəti yürüdən Əkbər şah Mərkəzi Hindistanı, müasir 

• Necə oldu ki, Çində “çiçəklənmə dövrü” baş verdi?
• Sizcə, inhisar sisteminin yaradılmasının çinlilərin vəziyyətinin ağırlaşmasına 

hansı təsiri ola bilərdi?
• Min sülaləsinin süqutunun səbəbləri hansılardır?

Cavablandırın

Hindistan

Min sülaləsinin imperatoru

güclü ailələrin hökmranlığı, xa-
rici təhlükənin artması, təbii 
fəlakətlər ölkənin vəziyyətini 
ağırlaşdırdı, ölkəni aclıq bürü-
dü. Nəticədə imperiyanı əhatə 
edən kəndli üsyanları başlandı. 
1644-cü ildə üsyançılar Çinin 
paytaxtı Pekini tutdular. Min 
sülaləsinin hakimiyyətinə son 
qoyuldu. Öz var-dövlətini itir-
məkdən qorxuya düşən iri feodallar üsyanı yatırtmaq üçün çjurçjenləri 
(sonralar mancurlar adlandırıldılar) ölkəyə dəvət etdilər. Çin feodallarının 
köməyi ilə mancurlar üsyanı yatırtdı. Ölkəni işğal edən mancurlar burada 
Tsin sülaləsinin hakimiyyətini (1644-1911) qurdular.

Şərq və Türk dünyası
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Son orta əsrlər

Əfqanıstanın bir his  sə-
sini özünə ta be et di.
Əkbər şah da  n sonra
onun va ri s ləri impe ri-
yanın əra zilərini daha 
da ge nişləndirib haki-
miy  yətlərini demək 
olar ki, bütün Hindis-
tana yaya bildilər. La-
kin, tədricən mərkəzi 
hakimiyyət zəiflədi və 
ölkədə yüzlərlə müs-
 təqil hakimlər mey da-
na gəldi. Hindis tan-
da yaranmış bu və -
ziyyət Avropa müs-
təm lə kəçilərinin işğal-
larına yol açdı.

• Dövlətin “qızıl əsri” ifadəsini necə başa düşürsünüz?
• Dehli sultanlığı ilə Böyük Moğol imperatorluğunu müqayisə edin. Oxşar və 

fərqli cəhətləri müəyyən edin.

Cavablandırın

Elm və mədəniyyət

Min sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Çində elm və mədəniyyət yüksək 
inkişaf dövrü keçirirdi. Çinli dənizçi Çjen He yeddi dəfə Hind okeanına 
səyahət etmişdi. Min coğrafiyaçıları bir çox ölkələrin dəqiq xəritələrini tər-

Hinduslar şimaldan gələn müsəlmanları moğol adlandırırdılar. Maraqlıdır ki, 
Babur və onun ardıcılları heç vaxt özlərini moğol adlandırmamışlar. Sonralar 
Hindistanı işğal edən ingilislər də bu ifadədən istifadə etmişlər. “Moğol” sözü 
monqol sözünün türkcə ifadəsidir. 

wikipedia.org

Müzakirə edin

“Moğol” anlayışı nə deməkdir?
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• Çində tibb elminin inkişafını erkən orta əsrlərin hansı dövlətinin tibb elmi ilə 
müqayisə etmək olar və nəyə görə?

• Tac-Mahal məqbərəsini hansı abidələrlə müqayisə edə bilərsən?

Cavablandırın

• Hələ V əsrdə Çində “pi” rəqəminin dəqiq mahiyyətini bilirdilər. Avropada 
bu rəqəmi yalnız XVI əsrdə tanıdılar.

• 1519-1522-ci illərdə Hindistanın bir hissəsinin ələ keçirilməsində Babura 
Səfəvilər dövlətinin yaradıcısı Şah İsmayıl köməklik etmişdi.

• Tac-Mahal məqbərəsini Cahan şah sevimli arvadı Mümtaz Mahal 
Banu Bəyimin qəbri üzərində inşa etdirmişdir.

Öyrənək

Axtarın Tac-Mahal məqbərəsi, Əkbər şah, Min sülaləsi

Tac -Mahal məqbərəsi

tib etmişdilər. Təbabətin 
inkişafı sayəsində çoxlu 
müalicə üsulları tapılmışdı. 
XVII əsrin əvvəllərinədək 
Çin təbabətinə məlum olan 
dərmanların sayı 62 minə 
çatırdı. Kitablara illüstrasi-
yalar çəkilməsi və onun qra-
vüralarla bəzədilməsi işi də 
ilk dəfə Çində meydana 
gəlmişdi.

Böyük Moğol imperatorluğunda memarlıq yüksək inkişaf səviyyəsi-
nə çatdı. Bu dövrdə Hindistanda bir çox saraylar, məbədlər, məqbərələr, 
məscidlər inşa edilmişdi. Bu tikililər içərisində gözəlliyinə görə Hindista-
nın incisi adlandırılan Tac-Mahal məqbərəsinin özünəməxsus yeri var. Aqra 
şəhəri yaxınlığında yerləşən bu məqbərə XVII əsrdə tikilmişdir.

Şərq və Türk dünyası
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Son orta əsrlər

XV-XVI əsrlərdə Avropada za-
man-zaman toplanmış təcrübələr 
əsasında texnikanın inkişafında 
böyük nailiyyətlər əldə edildi. 
Su mühərrikləri təkmilləşdirildi. 
Bu mühərriklərlə metal emalı 
zamanı ağırlığı bir ton olan 
çəkici belə hərəkətə gətirmək 
mümkün oldu. Hələ XIV əsrdə 
metal əridən sobalar – domnalar 
yaradılmışdı. Su çarxını böyük 
körüklərə birləşdirməklə sobalara güclü hava vurur və alınan yüksək tem-
peratur nəticəsində çuqun, dəmir və polad alırdılar. Bu isə silah istehsalının 
inkişafına səbəb oldu. Ağır tüfənglər olan və dayaq üzərində qoyulan 

Böyük Coğrafi kəşflər

“Mən gördüklərimin 
yarısını deməmişəm.”
 

Marko Polo
(Avropalı səyyah)

1. Yuxarıdakı şəkildə gördüklərinizi sadalayın.
2. Təsəvvür edin ki, Marko Polo sizsiniz və onun 

Şərqdə gördüklərini davam edin.
3. Yuxarıdakı açar sözlər haqqında nə deyə bilərsiniz?

Düşünün

Texniki kəşflər və ixtiralar

Karavella
Muşket
Ədviyyat
Amerika
Magellan

Açar sözlər

22

1. Səlib yürüşlərinin nəticələri nə olmuşdur?
2. Afanasi Nikitinin “Üç dəniz arxasına səyahət” əsəri nədən bəhs edirdi?

Yada salın

Karavella
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Böyük Coğrafi kəşflər
muşketlər yaradıldı. Avropada XVI əsrdə həm ağır mühasirə topları, həm 
də yüngül səhra topları düzəldilir və istifadə olunurdu. Odlu silahların 
istehsalı və yayılması nəticəsində zirehli cəngavərlərə ehtiyac qalmadı. Çün-
ki cəngavərlərin dəmir geyimlərini güllə dəlib keçirdi. Topların qarşısın-
da qala divarları öz əhəmiyyətini itirdi. Avropa kralları feodal qəsrlərini 
asanlıqla yıxaraq onları özlərinə tabe etdilər.

Dənizçilər qədim alimlərin Yerin kürə formasında olması fikri ilə daha 
yaxından maraqlanmağa başladılar. Uzaq torpaqlara getmək üçün etibarlı 
gəmilər, dəqiq cihazlar, xəritələr və pul lazım idi. Avropalılar xaç yürüşləri 
zamanı ələ keçirdikləri müsəlman torpaqlarında kompasla tanış olmuşdular. 
Onlar kompası daha da təkmilləşdirərək açıq dənizlərə çıxmağa başladılar. 
Nəhayət, XV əsrdə karavella adlanan yelkənli yüngül gəmilərin yaradıl-
ması ilə uzaq dəniz səyahətləri gerçəkləşdi.

Qərb yarımkürəsində Atlantik okeanı ilə Sakit 
okean arasında yerləşən quru ərazi Amerika 
adlanır. XV əsrdə Amerikanın yerli əhalisi olan 
asteklər, inklər, irokezlər, mayyalar və başqaları 
başlarına gələcək fəlakətlərdən xəbərsiz halda öz 
sakit həyatlarını yaşayırdılar. Mərkəzi Amerika-
da əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik idi. May-
yalar və asteklər qarğıdalı, kartof, günəbaxan, 
pomidor, kakao, tütün kimi bitkilər becərirdilər 
ki, avropalıların bu bitkilərdən xəbəri yox idi. 

Amerika xalqları Avropa və Asiya xalqlarının 
mədəniyyəti ilə heç bir əlaqəsi olmayan orijinal 
bir mədəniyyətə malik idilər. Mayyalar pilləli eh-
ramlar tikir, heroqlif yazıdan və “0” rəqəmindən 
istifadə edirdilər. Onlar Günəşin və Ayın tutulmasını əvvəlcədən xəbər 
verə bilirdilər. İnklərin ölkəsi paytaxtı Kusko olan Peru idi. İnklər dağların 
içərisindən keçən tunelləri, uçurumların üzərində salınmış asma körpüləri 
ilə tanınırdılar.

• XV-XVI əsrlərdə hansı ixtiralar oldu?
• Nəyə görə odlu silah istehsalı cəngavərlərə və möhtəşəm qala divarlarına 

ehtiyac olmaması fikrini formalaşdırdı. Siz bununla razısınızmı? 

Cavablandırın

Amerika xalqları

İnklər

Avropa dünyası
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Son orta əsrlər

Osmanlı dövlətinin Kiçik Asiya və Suriyadan keçən ticarət yollarına 
yiyələnməsi, Konistantinopolun fəthi avropalıların Şərq ölkələri ilə ticarətini 
çətinləşdirdi. Avropa dənizçiləri Asiya ölkələrinə birbaşa çıxışın axtarışına 
başladılar. Avropalıları Şərq ölkələrində təkcə qızıl, gümüş, zərif parçalar 
deyil, həm də Avropa bazarlarında çox yüksək qiymətləndirilən ədviyyat 
maraqlandırırdı.

Hələ XV əsrin əvvəllərindən Portuqaliya kralları Afrikanın qərb sahilləri-
nə müntəzəm olaraq gəmilər göndərirdilər. Nəhayət, 1488-ci ildə Portuqa-
liya dənizçisi Bartolomey Diaş Afrikanın cənubuna çatdı və buranı Ümid 
burnu adlandırdı. Hindistana gedən dəniz yolunun tapılacağına ümid edən 
yorğun dənizçilər geri qayıtdılar.

Əslən italyan olan Xristofor 
Kolumb bu fikirdə idi ki, Yerin 
kürə formasında olması ehtimalı 
varsa, onda qərbə doğru üzməklə 
asanlıqla Hindistana gedib çat-
maq olar. O, çətinliklə də olsa 
İspan kralını inandırdı ki, Qərbə 
doğru ekspedisiya təşkil olunsa 
böyük gəlir əldə etmək olar. 
Kraldan yardım alan Kolumb 
1492-ci ildə 90 nəfərlik heyətlə 3 
karavellada qərbə doğru üzməyə 
başladı. 70 gündən sonra o, Kuba və Haiti adalarına çatdı. Kolumba elə 
gəlirdi ki, Hindistana gəlib çıxıb və səhvən olaraq bu yerləri “Hindistan”, 
buradakı əhalini isə “hindlilər” adlandırdı. Çox keçmədən italyan səyyahı 
Ameriko Vespuççi Kolumbun getdiyi yerlərin yeni bir qitə olduğunu sübut 
etdi və bu qitəyə Amerika adı verildi. Portuqaliya kralı 1498-ci ildə Vasko da 
Qamanın başçılığı ilə yeni ekspedisiya göndərdi. Bu ekspedisiya Ümid bur-
nunu keçərək Hind okeanına çıxdı və nəhayət Hindistanın Kalikut limanına 
çatdı. Beləliklə, Afrikanı dolanmaqla Hindistana gedən dəniz yolu kəşf 

• Sizcə mayyalılar “0” rəqəmini hindistanlılardan öyrənmiş ola bilərdilərmi?
• Avropalılar Amerikada hansı yeni bitkilərlə tanış oldular? Onlardan hansının 

insan səhhətinə böyük zərəri var? 

Cavablandırın

Böyük Coğrafi kəşflər 

Kolumbun Amerikaya gəlişi
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edildi. Bundan sonra portuqallar Hindistana gedən dəniz ticarət yollarını 
nəzarət altına aldılar, Hind okeanı sahillərindəki ən mühüm şəhərləri tutdu-
lar. İşğal altına düşən ərazilər öz müstəqilliklərini itirdilər və belə ərazilər 
müstəmləkələr adlanmağa başladı.

“Vasko da Qama Somalinin Malindi limanına gəlib çatdı. Burada o Əhməd ibn 
Məcid adlı bələdçi ilə tanış oldu. Üstündən bir ay keçməmiş portuqaliyalılar 
artıq Hindistanın qərb sahillərinə çıxdılar. Sonralar portuqaliyalıların Hind 
okeanı hövzəsində qarət və qətllərini görən Əhməd yana-yana yazırdı: “...in-
sanlar qorxuya düşüb...təəssüf, onların nələr edəcəyini bilsəydim...”

Y.Mahmudlu. “Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan”

Müzakirə edin

Necə düşünürsüz, ərəb dənizçisi bütün bunları əvvəldən bilsəydi necə hərəkət 
edərdi?

Portuqal səyyahı Magellan 1519-cu ildə səyahətə çıxdı. O, Amerikanın 
şimalının buzlarla örtülü olması ehtimalını nəzərə alaraq cənuba doğru 
üzdü. Keçdiyi boğaza öz adını verdi və böyük okeana çatdı. Bu okean-
la iki aya qədər yol getdilər və rahatlıqla keçdikləri bu okeanı Magel-
lan Sakit okean adlandırdı. Molukk adalarına çatan Magellan yerli əhali 
ilə toqquşmada öldürüldü. Onu əvəz edən kapitan Del Kano bu səyahəti 
tamamlayaraq Avropaya qayıtdı. Beləliklə, Yerın kürə şəklində olması fikri 
təsdiqləndi. Coğrafi kəşflərin həyata keçirilməsində türk-müsəlman səyyah 
və alimlərinin də böyük xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan alimi Nəsirəddin 
Tusinin “Zic-Elxani” əsərində 256 şəhərin koordinatları o qədər dəqiqlik-
lə verilmişdir ki, bir neçə əsr keçdikdən sonra Kolumb öz səyahəti zamanı 

Avropa dünyası
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Son orta əsrlər

Böyük Coğrafi kəşflərin nəticələri:
• Afrikanın bilinməyən əraziləri, Amerika qitəsi, Avstraliya kəşf edildi. 
• Yeni ərazilərin əhalisi tabe edilərək müstəmləkəçiliyin əsası qoyuldu, yerli 
əhali içərisində xristianlığın təbliği başlandı. 

• Aralıq dənizi limanları öz əhəmiyyətini itirdi, okeana birbaşa çıxışı olan 
limanların əhəmiyyəti artdı, Dünya ticarəti yarandı.

• Niderlandın Antverpen limanı dünya ticarətinin mərkəzi oldu.
• Yerin kürə formasında olması fikri təsdiqləndiyinə görə kilsəyə olan inam 
sarsıldı, bu da İntibah mədəniyyəti üçün zəmin hazırladı.

• Böyük İpək Yolu öz əhəmiyyətini itirdi.

• Böyük Coğrafi kəşflərin səbəb və nəticələri nə idi?
• Böyük Coğrafi kəşflər dövründə baş vermiş ən mühüm hadisələri sadalayın.
• Müstəmləkə nədir? Hansı ölkələr müstəmləkəyə çevrildi?

Cavablandırın

• Alman alimi İohan Quttenberq kitab çapı üsulunu kəşf etdi və 1445-ci 
ildə çap üsulu ilə ilk kitabını buraxdı 

• Mayyalar 0-dan 19-a qədər iyirmi rəqəmdən istifadə edirdilər. Əsas 
işarələr isə üç dənə idi: nöqtə 1 rəqəmini, xətt 5 rəqəmini, balıqqulağı isə 0 
rəqəmini bildirirdi.

Öyrənin

Axtarın Karavella, Xristofor Kolumb, Vasko da Qama, Magellan

bu koordinatlardan istifadə edə bilmişdir. XVI əsrin məşhur türk səyyahı 
Piri Rəisin xəritəsində Antarktidada dağların yerləşdiyi ərazilər son dərəcə 
dəqiqliklə göstərilmişdir. Buzlaqların altında yerləşən həmin dağları alimlər 
1952-ci ildə səs ötürücü alətlərdən istifadə etməklə aşkar etmişlər. 

Ədviyyat – xörəklərə, şirniyyatlara, içkilərə və digərlərinə dad, ləzzət və xüsusi 
ətir verən bəzi bitki növlərinin çiçəkləri, toxumları, meyvələri, bəzi bitkilərin 
isə kökləri, zoğları və ya qabıqlarının üyüdülmüş, ya da adi formasıdır.

Lüğət
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Böyük Coğrafi kəşflər nəticəsində başlayan iqtisadi tərəqqi, şəhərlə-
rin inkişafı, manufakturaların çoxalması Avropa ölkələrində feodalizm 
quruluşunun dağılmasını sürətləndirdi. Feodallara və katolik kilsəsinə qarşı 
mübarizə gücləndi. Bu mübarizə Almaniyada, xüsusilə kəskin idi. Almani-
yada reformasiya başladı. Reformasiya feodal cəmiyyətinin əsas dayağı 
olan kilsənin yenidən qurulması uğrunda mübarizə idi.

XVI əsrdə feodal dağınıqlığının olduğu Almaniyada feodal zülmü, ara 
müharibələri və kilsə ağalığı xalqın vəziyyətini ağırlaşdırmışdı. 1517-ci il-
də Martin Lüterin “cənnət qəbzi”nin satışı əleyhinə çıxışı ilə bütün Avropa-
da reformasiya hərəkatı başladı. Knyazlar kilsənin Papaya deyil, onlara tabe 
olmasını, şəhərlilər kilsə vergilərinin ləğvini, cəngavərlər kilsə torpaqlarının 
ələ keçirilməsini istəyirdilər. Kəndlilər isə kilsə zülmü ilə yanaşı, feodal 
qaydalarını da ləğv etməyi tələb edirdilər. Müqəddəs Roma imperatoru 

Avropada kilsə necə yeniləşdirildi?

“Mənim dövlət 
düşmənlərindən 
başqa düşmənlərim 
olmayıb.”

Kardinal Rişelye
(Fransanın dövlət 

xadimi)

1. Yuxarıdakı şəkildə nə təsvir olunub?
2. Kardinal Rişelyeni bu sözləri deməyə nə vadar edə 

bilərdi?
3. Yuxarıdakı açar sözlərdən hansı sizə tanışdır?

Düşünün

Avropada reformasiya hərəkatı

Kapitalist
Reformasiya
Protestant
Duel
İntibah

Açar sözlər

23

1. Feodalizm nə deməkdir?
2. Böyük Coğrafi kəşflər Avropa ölkələrinin inkişafında hansı mühüm rol 

oynayıb?

Yada salın
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Son orta əsrlər

V Karlın  reformasiyanın qarşısını almağa cəhd etməsi 1524-cü ildə protestant 
(etiraz edən) kilsəsinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Hərəkatın gedişində 
Almaniyada kəndli müharibəsi baş verdi. Tomas Münserin başçılığı ilə 
kəndlilər silahlı yolla feodal qaydalarını ləğv etməyə cəhd etsələr də məğlub 
oldular. Protestant knyazlarla katolik knyazlar arasında mübarizə 1555-ci 
ildə Auqsburq müqaviləsinin imzalanması ilə başa çatdı. Şimali Almaniya-
da Lüteran kilsəsi adlanan protestant kilsəsinə etiqad azadlığı verildi.

Böyük Coğrafi kəşflərdən sonra İngil-
tərə ən mühüm dəniz yollarının keçdiyi 
ərazilərə sahib oldu.Yeni kəşf olunmuş 
torpaqlara Avropadan, o cümlədən, İn-
giltərədən satış üçün sənaye malları 
göndərilirdi. Bu zaman İngiltərə yun is-
tehsal edən ölkə kimi tanınırdı. Əvvəllər 
yunu və dəzgahı kəndlilərə paylayan və  
hazır məhsulu isə gəlir kimi götürən sa-
hibkar, sonralar emalatxana düzəldərək 
işçiləri ora yığdı. İşçi öz işinə görə muzd – əmək haqqı alırdı. İstehsal olun-
muş məhsul kapitalist və ya burjua adlandırılan emalatxana sahibinə qalır-
dı. Kapitalist manufakturası adlandırılan bu cür emalatxanaların işçilərinə 
isə muzdlu fəhlə deyilirdi. Manufaktura əl əməyinə əsaslansa da, sexdən 
fərqli olaraq burada əmək bölgüsü var idi. 

XVI əsrdə katolik kilsəsinin ağalığına qarşı mübarizə İngiltərədə də 
yayılmışdır. Lakin reformasiyanın İngiltərədə böyük tələfatlar verəcəyini 
görən parlament kralı “kilsənin ali başçısı” elan etdi. Krallar tərəfindən 
idarə edilən bu kilsə anqlikan kilsəsi adlandı.

Kraliça I Yelizavetanın (1558-1603) zamanında ticarət və sənaye inkişaf 
etdi. Bu dövrün varlı adamları hökumətdən xüsusi hüquqlar alaraq ticarət 

İngiltərə

Kapitalist manufakturası

“İstəyirsən əyan ol, ya tacir, qadın, qız, yeniyetmə və ya qoca!... Bil, kim ki, eti-
raf edibsə, peşman olubsa və yeşiyə keşişin məsləhət bildiyi qədər ianə atıbsa, 
onun bütün günahları bağışlanacaq.”

Məşhur indulgensiya alverçisi İohann Tetselin çıxışı

Müzakirə edin

Dindarları indulgensiya almağa dəvət edən tacir hansı dəlildən istifadə edir?
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• Kapitalist münasibətləri nə deməkdir və onun feodalizmdən fərqi nədir?
• Necə oldu ki, İngiltərə qüdrətli dəniz dövlətinə çevrildi?

Cavablandırın

• Kapitalist – müəssisə sahibı, işçilərinin muzdlu əməyi hesabına gəlir əldə 
edən şəxs.

• Şirkət – ortaq ticarət və istehsal təşkilatı.
• Burjua – fransızcadan tərcümədə “şəhərli” deməkdir, təbəqə.

La-Manş boğazında döyüş

Fransa
Reformasiya Fransadan da yan keçmədi. 1572-ci ildə protestantların 

kütləvi qırğını təşkil edildi. “Varfolomey gecəsi” adı ilə tarixə düşən bu 
qırğın zamanı 30 mindən çox adam məhv edilmişdi. Bununla yanaşı, Fransa-
da katolik kilsəsi parçalandı və ölkədə müxtəlif xristian kilsələri yarandı.

XVI əsrdə Fransa həm əhalisinin sayına, həm də ərazisinə görə Av-
ropada ən böyük dövlət idi. Ölkənin birləşdirilməsindən sonra kral ha-
kimiyyəti möhkəmlənmişdi. Kral bütün ölkə üçün qanun verir, orduya, 
məhkəməyə başçılıq edir, əyalət və şəhərləri idarə edirdi. Fransada silki 
monarxiya mütləqiyyətlə əvəz olundu. Fransada mərkəzləşdirilmiş dövlətin 

şirkətləri yaradırdılar. Şirkətlərin ən 
varlısı Ost-Hind şirkəti idi.

Dəniz ticarətində İngiltərənin 
əsas rəqibi İspaniya idi. İspaniya 
hökuməti öz müstəmləkələri ilə 
ticarət etməyi başqa ölkələrə 
qadağan etmişdi. Lakin ingilislər bu-
nunla razılaşmırdılar. Bundan başqa, 
dövlət tərəfindən himayə edilən 
ingilis dəniz quldurları Ameri-
kadan qayıdan ispan gəmilərini qarət edirdilər. 1588-ci ildə İspaniyanın 130 
yelkənli gəmidən ibarət “Məğlubedilməz armada”sı La-Manş boğazında in-
gilis donanması ilə üz-üzə gəldi. Yüngül və sürətlə hərəkət edən gəmilərdən 
ibarət olan ingilis donanması qalib gəldi. “Məğlubedilməz armada”nın məhvi 
İspanıyanın dəniz qüdrətini sarsıtdı, dənizlərdə hökmranlıq İngiltərənin 
əlinə keçdi və o, güclü dəniz dövlətinə çevrildi.

Lüğət

Avropa dünyası
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Son orta əsrlər

Avropada İntibah mədəniyyəti
Avropada ilk manufakturalar hələ XIV əsrdə İtaliyada meydana gəlmiş-

di. Yeni yaranan müəssisələrin sahibləri, yəni burjuaziya elm və texnika-
nın inkişafına maraq göstərirdi. Şəhərlər böyüyür və gözəlləşirdi. Savadlı 
adamlara ehtiyac var idi. Şəhərlərdə zehni əməklə məşğul olan adamlar 
qrupu – zıyalılar meydana gəlirdi.Yeni mədəniyyətin nümayəndələrini din 
deyil, ilk növbədə insan maraqlandırırdı. Buna görə də onları humanistlər 
adlandırırdılar. Humanistlər isə qədim Yunanıstan və Roma mədəniyyətinə 
maraq göstərirdilər. Bu maraq unudulmuş mədəniyyəti yenidən dirçəldirdi. 
Ona görə də yeni mədəniyyətin yarandığı dövr İntibah (Renessans) dövrü 
adlanır.

Rişelye hansı tədbirlər vasitəsilə mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirdi?
Cavablandırın

möhkəmləndirilməsində kral XIII Lüdovikin baş naziri və katolik kilsəsi-
nin başçısı – kardinal Rişelyenin müstəsna xidməti olmuşdur. O, mərkəzi 
hakimiyyətə tabe olmayan əyanların ən tanınmışlarını belə məhv edirdi. 
Zadəganlar arasında təkbətək vuruşmanı, yəni dueli qadağan edən Rişelye 
deyirdi ki, bundan sonra zadəganlar ancaq kral uğrunda qan tökə bilərlər.
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Avropa ölkələrində Renessans:

• Avropada İntibah mədəniyyəti ilə Ərəb xilafətinin mədəniyyətini müqayisə 
edin. Oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edin.

• Nə üçün son orta əsrlərdə Avropada elm və mədəniyyət yüksək inkişaf etdi?

Cavablandırın

• İngilis dəniz qulduru Frensis Dreyk Magellandan sonra ikinci Dünya 
səyahəti etmiş, kraliça Yelizaveta tərəfindən cəngavər rütbəsi almışdı.

• Leonardo da Vinçi paraşüt və vertolyotun, sualtı qayıq və dalğıc 
geyiminin quruluşunu onların meydana gəlməsindən 300 il öncə işləyib 
hazırlamışdı.

• 1566-cı ildə Niderlandda baş vermiş xalq üsyanı dünya tarixində ilk burjua 
inqilabı olmuşdu. Bu ərazidə yerləşən Narıncı knyazlığının qrafı Oranlı 
Vilhelm bir müddət inqilaba başçılıq etmişdir. İnqilab dövründə tarixdə ilk 
burjua respublikası – Hollandiya yaranmışdı.

Öyrənin

Axtarın “Varfolomey gecəsi”, Kardinal Rişelye, Humanistlər

Avropa dünyası

İtaliya
Bir çox abidələr, rəsmlər və sənət əsərləri yaradıldı. Xüsusilə 
Leonardo da Vinçinin“Mona Liza” portreti, Romada Müqəddəs 
Pyotr kilsəsi və s. bu dövrün yadigarlarıdır. 

Almaniya Reformasiya hərəkatı Renessansın inkişafına təkan verdi. Albrext 
Dürerin qravürləri İntibah dövrünün parlaq nümunələridir.

İngiltərə
Ədalətli quruluş arzulayan Tomas Mor və “Hamlet”,”Otello”, 
“Romeo və Cülyetta” faciələrini yazan Uilyam Şekspir məşhur 
nümayəndələridir.

Fransa Ən məşhur nümayəndəsi “Qarqantua və Pantaqruel” romanını 
yazmış satirik yazıçı Fransua Rabledir.

Polşa Alimi Nikolay Kopernik səma cisimlərini müşahidə edərək Yerin 
Günəş və öz oxu ətrafında fırlanmasını demişdir.
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Son orta əsrlər

XVI əsrin əvvəllərində, III Vasilinin hakimiyyəti 
illərində rus knyazlıqlarının Moskva ətrafında bir-
ləşdirilməsi başa çatdı. Böyük Moskva knyazı IV 
İvan Qroznı 1547-ci ildə rus hökmdarları içərisində 
ilk dəfə olaraq çar titulunu qəbul etdi və dövləti 
gücləndirmək üçün bir sıra tədbirlər gördü. O, 1549-
cu ildə dövlət məsələlərini həll etmək üçün Zemst-
vo yığıncağı çağırdı, yığıncaqda dövlətin xarici və 
daxi li siyasəti ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. 

IV İvanın hakimiyyətə gəldiyi dövrdə ölkə tor-
paq larının böyük əksəriyyəti boyarların votçinaları 
sa yılırdı. Bu torpaqların vergi toxununlmazlığı hü-
qu qu var idi. İri votçina sahibi olan boyarlar, əs-
lin də, mərkəzi hakimiyyətlə hesablaşmırdılar. 1565-ci 

Moskva çarlığı yoxsa, Reç Pospolita?

“Bizim başımıza nə 
bəlalar gəlibsə, hər 
biri cəngavərlərə görə 
olub.”

IV İvan
(Rusiya çarı)

1. Şəkildə gördüyünüz əsgərləri şərh edin.
2. Necə fikirləşirsizniz, nə üçün rus çarı bütün 

bəlaların səbəbini cəngavərlərdə görə bilərdi?
3. Açar sözlərdən hansıları sizə tanışdır?

Düşünün

Rusiya çar IV İvanın dövründə

Çar
Opriçnina
Uniya
Romanovlar
Votçina

Açar sözlər

24

1. Qızıl Ordu dövlətinin tərkibinə hansı ərazilər daxil idi?
2. İspaniya krallığı nə zaman və necə yaranmışdır?

Yada salaq

Çar IV İvan
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Moskva çarlığı yoxsa, Reç Pospolita?

“Biz ümid edirdik ki, Siz öz dövlətinizin hakimisiniz, biz düşünürdük ki, hər iki 
dövlət bu yaxınlaşmadan gəlir götürəcək, bütün bunlar üçün biz danışıqlara 
başladıq. Lakin görürük ki, Sizin dövlətdə hər kəs hakimiyyətə malikdir. 
Tacirlər belə hüquq hakimidir, onlar özləri üçün gəlir mənbəyi axtarır. Siz isə öz 
krallığınızda sadəcə adi bir qadınsınız.”

IV İvanın İngiltərə kraliçası I Yelizavetaya göndərdiyi məktub

Müzakirə edin

Rusiyada çar hakimiyyətinin mütləq gücə malik olduğunu necə görmək olar?

ildə IV İvan dövlət torpaq fondunu artırmaq üçün ölkədə opriçninanın 
yaradılması haqqında göstəriş verdi. Opriçninaya daxil olan torpaqlar 
müsadirə edilirdi. Opriçnina nəticəsində mərkə-zi hakimiyyətə tabe olma-
yan iri votçina sahibkarlığı ləğv edildi. Qətl və qarətlərlə müşahidə olu-
nan opriçnina xüsusi amansızlıqla həyata keçirilir, kəndlilər və sənətkarlar 
müflisləşir, ölkə təsərrüfatına böyük ziyan dəyirdi. Bu da feodalların yuxarı 
təbəqəsində və xalqda narazılıq yaradırdı. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan              
IV İvan 1572-ci ildə opriçninanı ləğv etməyə məcbur oldu.

• Votçina – irsən keçən mülk, malikanə.
• Opriçnina – opriç sözündəndir. Qədim rus dilində başqa, savayı, özgə 

sözlərinin sinonimidir. Yardım olaraq ölən döyüşçünün arvadına və uşağına 
verilən torpaq.

XVI əsrin 50-ci illərində keçirilmiş islahatlar Rusiyanı xeyli möh-
kəmləndirdi, yeni işğalçılıq planlarını həyata keçirməyə imkan yaratdı. IV 
İvan ilk diqqətini Volqaboyuna yönəltdi. O  Volqaboyunda yerləşən Qazan 
və Həştərxan xanlıqlarını ələ keçirdi. Bununla, Volqa-Xəzər ticarət yolu 
Rusiyanın əlinə keçdi. Rusiya üçün Şərq ölkələri, o cümlədən, Azərbay-
canla sıx ticarət əlaqələrinin yaradılmasına şərait yarandı. Şərqdəki işğal-
ları genişləndirən Rusiya tezliklə Sibir xanlığının da varlığına son qoydu. 

• Dövləti gücləndirmək üçün IV İvan hansı tədbirləri gördü? 
• Sizcə Zemstvo yığıncağının dövlətə hansı xeyri dəyə bilərdi? 
• Opriçninanı həyata keçirməklə IV İvan məqsədinə nail oldumu?

Cavablandırın

Rusiyanın Şərqdəki işğalları

Avropa dünyası

Lüğət
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Son orta əsrlər

• Nə üçün Rusiya Volqa-Xəzər ticarət yolunun ələ keçirilməsinə əhəmiyyət 
verirdi?

• Kazan, Həştərxan və Sibir xanlıqlarının süquta uğramalarının qarşısını necə 
almaq olardı?

Cavablandırın

Livoniya müharibəsi (1558-1583)
Şərqdə aparılan 

iş ğalçılıq yürüşləri 
ilə yanaşı, Rusiya, 
Bal tikyanı ərazilərdə 
möv cud olan Livo-
ni ya ordeninin tor-
paq larını da ələ ke-
çir  məyi düşünürdü. 
Bu  bölgələrin ələ ke-
çirilməsi nəticə sin də 
Avropa ölkələri ilə 
əlaqə saxlamaq üçün 
əlverişli limanlara 
sa  hib olmaq olardı. 
1558-ci ildə IV İvan Livoniya ordeni ilə müharibəyə başladı. Müharibənin 
gedişində Rusiyanın təzyiqlərinə tab gətirməyən Livoniya ordeni dağıldı. 
Litva, Polşa və İsveç Livoniya ordeninin ərazilərini ələ keçirmək üçün Rusi-
ya ilə müharibəyə başladılar. Müharibənin ilk illərində üstünlük Rusiyanın 
tərəfində idi. Lakin müharibənin gedişində Litva ilə Polşanın vahid dövlətdə 
birləşməsi, Krım xanlığının cənubdan aramsız hücumları, eləcə də opriçnina 
nəticəsində ölkə zəiflədi. Rusiya məğlub oldu, Reç Pospolita və İsveçlə sülh 
müqaviləsi bağladı. Baltik dənizinin Rusiyaya məxsus sahilboyu əraziləri 
İsveçə keçdi. IV İvanın ölümündən sonra ölkədə hakimiyyət uğrunda 
mübarizə qızışdı. Bundan istifadə edən Reç Pospolita, İsveç və Krım xanlığı 
ölkəyə hücumlara başladılar. Belə şəraitdə 1613-cü ildə Zemstvo yığıncağı 
Mixail Romanovu çar seçdi. Bununla da Rusiyada Romanovlar sülaləsi 
(1613-1917) hakimiyyətə gəldi.

IV İvan Livoniya müharibəsində

Qərbi Sibir Rusiyanın tərkibinə qatıldı. Çarın fərmanı ilə ələ keçirilmiş 
ərazilərə rus kəndliləri köçürülməyə, Volqaboyu və Sibir ruslaşdırılmağa 
başlandı.
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Reç Pospolita dövləti

Livoniya müharibəsi Litvanın vəziyyətini ağırlaşdırdı. Ölkənin yuxarı 
dairələri Polşa ilə birləşmək qərarına gəldilər. 1569-cu ildə Lüblin şəhərin-
də Polşa ilə Litva arasında uniya bağlandı (əvvəlki uniya dağılmışdır –
müəllifdən). Bu uniyaya görə Litva və Polşa vahid Reç Pospolita dövlətində 
birləşdilər. Reç Pospolitanı seymdə seçilmiş kral idarə edirdi. Bu dövlətin 
ərazisinə Polşa, Litva torpaqları ilə yanaşı, Ukrayna və Belorusiya ərazilərinin 
bir hissəsi də daxil idi. Rusiyada hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədən 
istifadə edən Reç Pospolita Yalançı Dimitri adlı şahzadələrin əli ilə Rusi-
yada hakimiyyəti ələ almaq istədi. Bu plan baş tutmadıqda Rusiyaya açıq 
müdaxilə təşkil edildi, Moskva ələ keçirildi. Lakin xalqın inadlı müqavimə-
ti onları rus torpaqlarından geri çəkilməyə məcbur etdi.

• Livoniya müharibəsində Rusiyanın məğlubiyyətinin səbəbləri hansılardır? 
• Livoniya müharibəsində Rusiyanın məğlubiyyətə uğramasında opriçninanın 

nə kimi rolu oldu ?

Cavablandırın

Avropa dünyası
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Son orta əsrlər

• IV İvanın Qazan xanlığının alınmasına böyük əhəmiyyət verdiyini sübut 
edən fakt hansıdır?

• Nə üçün XVI əsrdə Rusiyada elm və mədəniyyət tərəqqi etmişdir?

Cavablandırın

• Rusiyaya ilk səyahət etmiş ingilis səyyahı Riçard Çensler olmuşdur. O, 
IV İvanla görüşərək çardan ticarət imtiyazları almış və Londonda Moskva 
şirkətinin yaranmasına dəstək olmuşdur.

• Çar IV İvan ingilis səfiri vasitəsilə kraliça I Yelizavetaya evlənmək 
təklifi etmiş, lakin müsbət cavab almamışdır. Livoniya müharibəsi zamanı 
kraliçanın çara dəstək verməkdən imtina etməsinə cavab olaraq ingilis 
tacirlərinə verilən bütün imtiyazları ləğv etmişdir.

Öyrənin

Axtarın Reç Pospolita, Opriçnina, IV İvan, Livoniya müharibəsi

Elm və mədəniyyət
Yetkin orta əsrlərdə olduğu kimi son orta əsrlərdə də Rusiyada əsas 

memarlıq abidələri kilsə binaları idi. XVI əsr rus memarlığının zirvəsi 
Moskvadakı Qızıl Meydanda Vasili Blajennı məbədi adı ilə məşhur olan 
Pokrov kilsəsidir. Məbəd, Qazan xanlığının alınması şərəfinə IV İvanın 
əmri ilə tikilmişdi. IV İvanın əmri ilə Moskvada xüsusi ikonaçılıq məktəbi 
(ikona – taxta lövhə üzərində boyaq rəsmi) açılmışdı. XVI əsrin ortalarında 
Moskvada dövlət mətbəəsinin açılması ölkədə kitab yayımına şərait yaratdı.

• Reç Pospolita dövlətinin yaranmasını tarixdə hansı dövlətlə müqayisə edə 
bilərsiniz?

• Reç Pospolitanın Rusiyaya etdiyi müdaxilənin nəticəsi nə oldu?

Cavablandırın

Ölkədə tez-tez baş verən hakimiyyət böhranı, feodalların mübarizəsi, 
qonşu dövlətlərlə müharibələr, Reç Pospolitanın zəifləyib tamamilə tarix 
səhnəsindən yox olmasına şərait yaratdı.
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1. Son orta əsrlər dövründə baş vermiş hadisələri müəyyən edin.

2. Zaman xəttinə istinad edərək aşağıdakıları müəyyən edin.

• Sultan Süleyman Qanuninin dövründə Osmanlı dövləti ilə eyni zamanda 
mövcud olmuş dövlətləri

• Son orta əsrlərdə Şərqdə mövcud olmuş dövlətləri 
• Bizans imperiyası süquta uğrayan zaman mövcud olan dövlətləri 
• Teymurilər dövləti ilə eyni zamanda mövcud olmuş dövlətləri

1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600

Şərqi Roma imperiyası (Bizans)
Bolqarıstan dövləti

Hülakülər dövləti

Qızıl Ordu dövləti

Ağqoyunlu

Teymurilər dövləti

Abbasilər xilafəti

Səfəvilər dövləti

Osmanlı dövləti

Qaraqoyunlu 
dövləti

3. Açar sözlərdən istifadə etməklə A4 vərəqi həcmində hekayə hazırlayın.

Səlahəddin Əyyubi, Səlibçilər, Qüds, Aralıq dənizi, Roma Papası, Mü-
qəddəs torpaq

Özünü yoxla

Avropa dünyası

Özünüzü yoxlayın

Bəli Xeyr Hadisələr
Fransada Jaklar üsyanının baş verməsi
Rusiyanın Livoniya müharibəsində məğlub olması
Böyük Moğol imperatorluğunun yaranması
İtaliyada ilk şəhər-respublikaların yaranması
Osmanlı tarixində “Fitret dövrü”nün baş verməsi
Niderland burjua inqilabının baş verməsi
Avropada reformasiya hərəkatının başlaması
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Son orta əsrlər

5. Cədvəli tamamlayın.

4. Aşağıdakı hökmdarlardan hansıları yeni dövlətlərin əsasını 
qoymuşdular?

6. Uyğunluğu müəyyən edin.

7. Məlumatların aid olduğu dövlətləri müəyyən edin.

1. Votçina

2. Kapitalist

3. Uniya
4. Tiran

a) Hakimiyyəti zor gücünə ələ 
keçirmiş şəxs

b) Dövlətin bir monarxın 
hakimiyyəti altında birləşməsi

c) İrsən keçən mülk
d) Müəssisə sahibi

Bu dövlət 1535-ci ildə 
Osmanlı dövlətindən 
“Kapitulyasiya” 
hüququ almışdı

Reformasiya gedişində 
bu ölkədə güclü kəndli 
üsyanı baş verdi

XVI əsrin ikinci 
yarısında bu dövlət 
İspaniyanın dənizlərdə 
əsas rəqibi idi

? ? ?

• Romanovlar

?

• Həştərxanın
işğalı

?

• Amerikanın 
kəşfi

• Rekonkista
?

• “Varfolomey
gecəsi”

• “Duelin ləğv 
edilməsi”

I Yelizaveta Uluqbəy Leonardo da
Vinci

Sultan
Suleyman

Babur şah Martin Lüter
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