








Bu nәşrlә bağlı irad vә tәkliflәrinizi
info@eastwest.az vә derslik@edu.gov.az

elektron ünvanlarına göndәrmәyiniz xahiş olunur.
Əmәkdaşlığınız üçün әvvәlcәdәn tәşәkkür edirik!

Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün

fənni üzrə dərslik

YAQUB MAHMUDLU
TOFİQ NƏCƏFLİ

KƏRƏM MƏMMƏDOV
SEVİL BƏHRƏMOVA

SABİR AĞAYEV



4

MÜNDƏRİCAT

I BÖLMƏ. 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİ XIX ƏSRDƏ VƏ XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ

II BÖLMƏ. 

DÜNYA ÖLKƏLƏRİ 1918–1945-ci İLLƏRDƏ

I fəsil. Türk dünyası. Qacarlar İranı və Qafqaz
1. Osmanlı imperiyası. Qacarlar İranı ............................................................... 7
2. Qafqaz və Türk dünyası .............................................................................. 14

II fəsil. Asiya dövlətləri
3. Çin, Hindistan və Yaponiya ......................................................................... 20

III fəsil. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları
4. Böyük Britaniya və Fransa .......................................................................... 25
5. Almaniya və İtaliya  .................................................................................... 29
6. Rusiya .......................................................................................................... 33
7. Amerika Birləşmiş Ştatları .......................................................................... 37
8. Birinci Dünya müharibəsi  .......................................................................... 42
9. Dünya xalqlarının mədəniyyəti ................................................................... 48

IV fəsil. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları
10. Versal-Vaşinqton sistemi ........................................................................... 54
11. Almaniya və İtaliya .................................................................................... 58
12. Böyük Britaniya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları ........................... 62
13. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı ....................................................... 66

V fəsil. Asiya ölkələri 
14. Qafqaz və Türk dünyası ............................................................................ 70
15. Çin, Hindistan və Yaponiya ....................................................................... 77

VI fəsil. İkinci Dünya müharibəsi
16. İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ................................................... 80
17. Müharibənin gedişində əsaslı dönüş. Müharibənin başa çatması .............. 84

GİRİŞ ................................................................................................................... 6



5

VII fəsil. Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları
18. Qərbi Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları ................................ 89
19. Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələri. SSRİ ....................................... 97

VIII fəsil. Asiya ölkələri
20. Qafqaz ..................................................................................................... 102
21. Türk dünyası ............................................................................................ 107
22. İran və Ərəb ölkələri.................................................................................112
23. Hindistan, Pakistan və Əfqanıstan............................................................117
24. Çin, Yaponiya və Koreya ......................................................................... 122
25. Beynəlxalq münasibətlər. Dünya müasir dövrdə ..................................... 126
26. Dünya xalqlarının mədəniyyəti ............................................................... 130

Ümumi tarix fənni üzrə resurslar ................................................................... 134
İstifadə edilmiş ədəbiyyat ................................................................................ 136

Şərti işarələr:

Dövrün qısa xülasəsi

Tədqiqat üçün verilmiş suallar

Açar sözlər

Düşündürücü suallar

Sual və tapşırıqlar

III BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏN 

SONRAKI DÖVRDƏ

İzahlar

Mənbə



6

GİRİŞ 

Əziz şagirdlər, siz 8-ci sinif Ümumi tarix dərsliyində XVI–XVIII əsrləri 
əhatə edən bir dövrü, kapitalist münasibətlərinin yaranmasını və bu dövr-
də dünyada baş verən hadisələri öyrənmisiniz. Bu dövrdə müharibələr və 
inqilabların baş verməsini, yeni dövrün “Parçala və hökm sür” siyasətini, 
işğalların geniş miq yas almasını, kapitalın əsas gücə çevrilməsini araşdı-
raraq ümumi nəticələrə gəlmisiniz. 

Sizə təqdim edilən 9-cu sinif Ümumi tarix dərsliyində isə xronoloji çər-
çivə XIX əsrdən başlayaraq günümüzə qədər baş verən prosesləri əhatə et-
məklə ha zırlanmışdır. Bu dərslik vasitəsilə iki Böyük Dünya müharibəsinin 
baş vermə səbəbləri, “dünyanın bölüşdürülməsi” siyasətinin necə real laş dı-
rıl ması, şəx siyyətlərin siyasi arenadakı mövqeyi, idarəçilik sistemində baş ver-
miş dəyi şikliklər barədə məlumat alacaqsınız. Yaxın keçmişdə baş ver miş 
hadi sə lə rin, pro seslərin müasir dövrlə əlaqəsini mən tiqi ardıcıllıqla müəy-
yən edə bi lə  cək siniz. Dövrün proseslərini aydınlaş dır maqda, hadi sələrin sə-
bəb və nə ti cələrini müəyyən etməkdə dərslikdə veril miş sual və tapşırıqlar, 
eləcə də şəkil, illüstrasiya, xəritə və sxemlər sizə isti qamət verəcək. 

Dərslikdə materialların təqdimi Şərq ölkələrində baş vermiş proseslərlə 
başlamış, Qərb ölkə lərinin tarixi ilə davam etdirilmişdir. Təqdim olunan 
dərs lik qlobal laşmanın geniş yayıldığı müasir dövrdə münaqi şə ləri aradan 
qal dırmaq, sülhü bərqərar etmək üçün sivil yolların axtarılıb-ta pıl ması ba-
rədə də geniş məlumat verəcək. Siz dünyaya Şərqin böyük mədə niyyət oca-
ğı olan Azərbaycandan, Azərbaycana isə dünyadan baxmaq im kanına ma-
lik ola caqsınız.

Ümid edirik ki, bu dərslik dünyaya qapı açmaq istədiyiniz zaman sizə 
dəstək olacaqdır. Sizə yeni tədris ilində uğurlar arzulayırıq!

Müəlliflər
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XIX əsrin əvvəllərində Yaxın Şərqdə iki türk sülaləsinin: Osmanlı və Qacarların 
hökm ranlığı davam edirdi. Avropa və Rusiya siyasi maraqlarında olan bu döv-
lətləri çökdürmək üçün hərb yolunu seçmişdi. Eyni vaxtda bu sülalələrin idarə-
çiliyindən narazı qalan xalq da etiraz səsini qaldırmağa başladı.

I FƏSİL. TÜRK DÜNYASI. QACARLAR İRANI VƏ QAFQAZ

1. Osmanlı imperiyası. Qacarlar İranı

Osmanlı imperiyası. XIX əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyası dərin böhran 
keçirirdi. Osmanlı ordusunu Avropa qaydasında qurmaq istəyən Sultan III Səlim qə-
tiyyətsizlik göstərərək hərbi islahatları dayandırdı. Fransa imperatoru I Napoleonun 
apardığı işğalçı müharibələr Osmanlı sultanını Rusiya ilə yaxınlaşdırdı. Lakin Rusi-
yanın Valaxiya və Moldovaya hərbi müdaxiləsi Osmanlı sultanının Fransaya meyil et-
məsinə gətirib çıxardı. Rusiya qoşunlarının həmin əraziləri tutması Osmanlı dövlətinin 
Rusiyaya müharibə elan etməsinə səbəb oldu. Osmanlı sultanının Fransanın köməyi 
ilə Krımı qaytarmaq cəhdi də baş tutmadı. 1812-ci ilin mayında Rusiya ilə Buxarest 
sülhü imzalandı. Sülhün şərtlərinə görə, Dunay çayında rus gəmilərinin hərəkətinə 
icazə verildi. Moldova və Valaxiya Osmanlı imperiyasının tərkibində qaldı. 

I BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ XIX ƏSRDƏ VƏ 
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 

Osmanlı imperiyası, Buxarest sülhü, Babilər hərəkatı, İttihad və Tərəqqi Cə-
miyyəti, Balkan İttifaqı

Buxarest sül hü nün şərtlərini mü  zakirə edin. Bu şərtlərin Os manlı imperi ya sı 
üçün nə ti cə lə rini izah edin.

Dövrün bu siyasi gərginliyinin tarixdəki izi nədən ibarət oldu? Xalq öz istəyinə 
nail ola bildimi? Strateji baxımdan əhəmiyyətli əraziləri əhatə edən Osmanlı 
imperiyasının və Qacarlar İranının ərazilərinə sahiblənmək istəyi Avropa və Ru-
siya üçün nə ilə nəticələndi?

“Osmanlı imperiyası inzibati sahədə həyata keçirilən islahatlarda Fransanı nümunə 
götürmüşdü. XVIII əsrdə dövlətin inzibati mərkəzinə çevrilən Osmanlı hökumətində 
işçilərin sayı min beş yüz nəfərdən XIX əsrin sonunda on min nəfərə çatdı. Artıq 
Osmanlı dövləti Avropa dövlətləri kimi bürokratik bir quruluşa sahib idi. XIX əsrdə 
Osmanlı imperiyasının bürokratik quruluşu islahat keçirmək istəyən dövlət adamları 
üçün ən böyük maneə oldu”.

Robert Mantran. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. c. II. İstanbul, 2011, s. 77.
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Osmanlı dövlətinin geriliyini başa düşən mütərəqqi ziyalılar islahatların zərurili-
yini dərk edir, ölkənin xilas yolunu xalqın maariflənməsində, konstitusiyalı monarxi-
ya idarə üsulunun yaradılmasında görürdülər. Onlar bu yolla Avropa dövlətlərinin 
Osmanlı imperiyasının daxili işlərinə qarışmasının qarşısını almaq, daxili böhranı 
zəiflətmək istəyirdilər.

1839-cu ilin noyabrında Sultan 
Əbdülməcid “Gülhanə xətti- şərifi” ad-
lanan fərman verdi. Bu fərmanın dava-
mı kimi həyata keçirilən və 1876-cı ilə 
qədər davam edən islahatlar Osmanlı ta-
rixində “Tənzimati-xeyriyyə” adlanırdı. 
İslahatlardan ruhlanan ziyalılar İstanbul-
da gizli “Yeni osmanlılar” adlı cəmiy-
yət yaratdılar. Onların başlıca məqsədi 
konstitusiyanın qəbul olunması idi. 

Osmanlı parlamentinin açılışı. 
1876-cı il

Yunanların üsyanından bəhanə kimi istifadə edən ölkələrin məqsədləri nə idi? 
Ədirnə sülhünü Buxarest sülhü ilə müqayisə edin. Ədirnə sülhünün şərtlərini 
dəyərləndirib nəticələr çıxarın.

“Mütərəqqi ziyalılar” dedikdə nə 
başa düşürsünüz? Sizcə, onların 
bu istəyi ölkəni xilas edə bilərdi-
mi? Siz ölkənin xilası üçün nə tək-
lif edərdiniz?

1821-ci ildə Osmanlılara qarşı yu-
nanların qaldırdığı üsyandan istifadə 
edən Rusiya, İngiltərə və Fransa sul-
tandan Yunanıstana muxtariyyət* ve-
rilməsini tələb etdi. Rədd cavabı alan 
müttəfiq donanması 1827-ci ilin ok-
tyabrında Navarin limanında Osmanlı 
do nanmasını məğlub etdi. Növbəti ildə 
isə Rusiya ilə yeni müharibə başladı.  

1829-cu ildə imzalanmış Ədirnə sül hünün şərtlərinə görə, Valaxiya, Moldova və 
Serbiyaya muxtariyyət hüququ verildi. Rusiya ticarət gəmilərinin boğazlardan sər-
bəst keçidi təmin olundu. Yunanıstanla bağlı məsələyə baxılacağına təminat verildi. 
Növbəti ilin yazında Osmanlı dövləti Yunanıstanın müstəqilliyini qəbul etdi.

Navarin dəniz döyüşü

*  Muxtariyyət – daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində özünüidarə hüququ

Ziyalıların başlıca məqsədi nə üçün 
konstitusiyalı monarxiya qurmaq idi?
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Cəmiyyətin üzvləri Sultan II Əbdülhəmidi hakimiyyətə gə tir di lər. O, konstitusiya 
qəbul etdi. Bununla da Osmanlı dövləti konsti tusiyalı monarxiyaya çevrildi. Lakin 
Sultan II Əbdülhə mid parlament seçkilərində “Yeni osmanlılar”ın iş ti rakına im kan 
vermədi. Parlament buraxıldı və konstitu siya nın fəaliy yəti dayandırıldı. 

1877–1878-ci illərdə Rusiya ilə mü ha ri bədə məğlub olan Osmanlı dövləti San- 
Stefano sülhünü imzalamağa məcbur oldu. Sülhün şərtləri Rusiyanın Balkanlarda 
mövqeyini xeyli gücləndirdi. Lakin bununla razılaşmayan İngiltərə, Fransa və Avstri-
ya Rusiyanı Berlin kon qresində San- Stefano sülh müqaviləsinin şərt lərinə yeni dən 
bax mağa məcbur etdi.

Osmanlı impe ri ya sı nın bölüşdü rülməsinə aid karikaturlar

II Əbdülhəmidin “Yeni osmanlılar”ın parlamentdə iş ti ra kına imkan vermə-
məsinin səbəbini izah edin.

1878-ci il Berlin konqresinin qərarına görə:
  Bolqarıstan 3 hissəyə bölündü və yalnız Şimali Bolqarıstan Osmanlı dövlətin-
dən asılı knyazlığa çevrildi; 
  Serbiya, Çernoqoriya və Rumıniya tam müstəqil oldu; 
   Qars, Ərdəhan, Batum Rusiyanın tərkibinə keçdi. Şərqi Rumeli, Makedoniya və 
Şərqi Bəyazid isə Osmanlı dövlətinə qaytarıldı;
  Osmanlı mülkü olan Bosniya və Hersoqovinanın idarə olunması müvəqqəti 
olaraq Avstriyaya verildi.

Müharibədəki uğursuzluq mütərəqqi ziyalıların sul tan reji minə qarşı mübarizə-
sini gücləndirdi. İstanbul dakı Hərbi Tibb Məktəbinin kursantları İtti had və Tə rəqqi  
Cəmiyyətini yarat dılar. “Gənc türklər” hərəkatının əsası qo yuldu. Onların əsas tələbi 
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Sultan II Əbdülhəmid

Ərazi bölgüsündəki nara-
zılıq müttəfiqlərlə Bolqarıstan 
arasında 1913-cü ildə II Bal-
kan müharibəsinin başlanma-
sına səbəb oldu. 1913-cü ilin 
avqustu Buxarest sülhü ilə 
başa çatan II Balkan mühari-
bəsində Bolqarıstan məğlu-
biyyətə uğradı. Osmanlı döv-
ləti fürsətdən istifadə edərək 
Ədirnəni ətrafındakı torpaq-
larla birlikdə geri aldı.

Balkan müharibələri nə-
ticə sində Osmanlı dövləti, Egey 
ada larının çox hissəsi də daxil 
ol maqla, Avropa torpaqlarının 
əksər hissəsini itirdi və bununla 
da Avropadakı Osmanlı haki-
miyyəti sona çatdı.

I Balkan müharibəsi

Müharibə ərəfəsində dövlətlərin sərhədləri
Antitürk koalisiyasının üzvü olan dövlətlər
Müharibə ərəfəsində türklərə qarşı üsyanların baş 
verdiyi ərazilər
Antitürk koalisiya ordusunun cəmləşdiyi 
ərazilər

Osmanlı ordusunun cəmləşdiyi ərazi

Yunanıstan donanmasının fəaliyyəti
Mühüm döyüşlərin yeri

1912-ci ildə Osmanlı dövləti Balkan İttifaqında birləşən 
Bolqarıstan, Serbiya, Yunanıstan və Çernoqoriyaya (indiki 
Monteneqro) qarşı müharibəyə başladı. I Balkan müharibəsi 
kimi tanınan bu müharibədə Osmanlı dövləti məğlub oldu və 
1913-cü ilin mayında London müqaviləsini imzaladı. Müqa-
viləyə görə, İstanbulun Avropa hissəsi (Frakiyanın kiçik hissəsi) 
istisna olmaqla, Osmanlı dövləti bütün Avropa torpaqlarını və 
Ədirnəni itirdi. 

London müqaviləsi şərt lə-
rinin os man lılar üçün nəti-
cələ rini təh lil edin.

Sizcə, nə üçün sultan ultimatumu qəbul edib kon sti tusiya nın 
bərpası və parlamentin çağırılması haq qında fərman verdi?

konstitusiyanın bərpa edil məsi idi. 1908-ci ilin yayında “Gənc türklər”in üsyanı 
başlandı. Onlar konstitusi yanı bərpa etmək üçün Sultan II Əb dülhəmidə ultimatum* 
verdilər. Sul tan ul ti matumu qə bul etdi, konstitusiyanın bərpası və parla mentin ça ğı-
rıl ması haqqında fərman verdi. 

*  Ultimatum – bir tərəfin (döv   lətin, qoşunların və s.) di gər tərəfə öz şərtlərini yerinə yetirmək haqqında verdiyi qəti tələb
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Qacarlar İranı. XIX əsrin 
əvvəllərində indiki İran, Əfqa-
nıstan və Mər kəzi Asiya nın bir 
hissəsi Azərbaycan türk sü-
laləsi olan Qacarların hakimiy-
yəti al tında idi. Qacarlar döv lə-
tini qeyri- məh dud ha  ki miyyətə 
malik şah ida  rə edirdi. 

Rusiya, İngiltərə və Fran-
sa arasında Qacarlara məx-
sus əraziləri ələ ke çirmək 
uğ runda mü ba rizə gedirdi. 
Rusiya daha çox hərbi gü-
cünə güvənirdi.

İngiltərə isə hərbi güc iş-
lətmədən – siyasi və ticarət 
mü qa vilələri ilə Qacarların 
ərazisində öz nüfuzunu güc-
ləndirirdi. 

Qacarlar dövləti Rusiya ilə 
müharibələrdə məğlubiyyətə 
uğrayıb Cənubi Qaf qazın Ru-

Balkan müharibələri

1.  Osmanlı dövləti ilə Bolqarıstan, 
Serbiya, Yunanıstan, Çer no qoriya dan 
ibarət Balkan İttifaqı ara sın da 
olmuşdur.

2.  Osmanlı dövləti Balkan yarım ada-
sındakı bütün torpaqlarını itirdi və 
Alba niya knyazlığı yarandı.

1.  Bolqarıstanla Yunanıstan arasında 
başladı.

2.  Serbiya, Rumıniya və Çernoqoriya 
Yu na nıstanı müda fiə etdi.

3.  Osmanlı dövləti də Bolqarıstanla 
müha ribə edə rək Ədirnəni geri aldı.

4. Bolqarıstan məğlub oldu.

I (1912–1913) II (1913)

II Balkan müharibəsi

Anti-Bolqarıstan koalisiyasının üzvü olan döv-
lətlər
Bolqarıstan ordusunun cəmləşdiyi rayonlar və 
onların hücumu
Anti-Bolqarıstan koalisiyası ordusunun əks- 
hücumu
Bolqarıstan ordusunun geri çəkilməsi

Serbiya Rumıniya
OsmanlıYunanıstan

Rumın və Osmanlı ordusunun əks-hücumu

1913-cü il Buxarest sülhünə görə Bolqarıstandan 
alınmış ərazilər:

Qacarların nə za man və 
kimin rəhbər liyi ilə ha -
ki miyyətə gəl diyini xa tır-
layın. 

Balkan İttifaqına üzv olan ölkələri xəritədə gös tərin. Onları bu ittifaqı bağla-
mağa vadar edən səbəb-nəticə əla qə lərini izah edin.
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siya tərəfindən işğalı ilə barışmalı oldu. Rusiya xeyli təzmi-
nat və güzəştli ticarət hü ququ əldə etdi. Azərbaycan valisi, 
vəliəhd Abbas Mirzə bir sıra vilayətlərdə baş verən qi-
yamları yatıraraq həmin ərazilərdə Qacarların hakimiyyə-
tini bərpa etdi. Lakin Abbas Mirzənin qəfil ölümü döv lə tin 
möhkəmlənməsinə mane oldu. 1834-cü ildə Fətəli şa hın ölü-
mündən sonra taxta çıxan oğlu Məhəmməd şah on dörd il-
lik haki miyyəti dövründə gah Rusiyaya, gah da İngiltərəyə 
meyil edirdi. Bu dövrdə İngiltərə Qacarlardan öz ta cir ləri 
üçün imtiyazlar əldə etdi. Bu zaman yaranmış vəziy yət dən 
istifadə edən Osmanlı ordusu Xuzistan vilayətinə daxil oldu. 
1847-ci ildə Rusiya və İngil tərə nin vasi tə çiliyi ilə Qacarlarla 
Osmanlı dövləti arasında Ərzu rum sül hü bağlandı. Sülhün 
şərtlərinə görə, Xürrəmabad şə həri Qa carlara qaytarıldı, Sü-
leymaniyyə şəhəri isə Osmanlı döv  lətinə verildi.

XIX əsrin ortalarında ölkədə Seyid Əli Məhəm mədin baş-
çılığı altında Babilər hərəkatı baş verdi. Seyid Əli Məhəm-
məd özünü “Allahla bəndələri arasında qapı” (ərəb di lində 
“bab” qapı deməkdir) adlandırırdı.

1848-ci ildə hakimiyyətə gələn Nəsrəddin şah babilərə 
qarşı mübarizəni gücləndirdi. Seyid Əli Məhəmməd həbs 
olu naraq Təbrizdə edam edildi. Nəsrəddin şah Mirzə Tağı 
xanı sədrəzəm vəzifə sinə dəvət etdikdən sonra o, bir sıra isla-
hatlar həyata keçirdi. Mirzə Tağı xanın təşəbbüsü ilə Cənubi 
Azər bay canda teleqraf rabi təsi yaradıldı, ilk qəzet çap olundu 
və uni versitet açıldı. Manufakturalar təsis olundu. Mirzə Tağı 
xanın fəaliy yə tin dən narazı qalan din xadimləri onu gözdən 
salmağa başla dı lar. Buna görə o, vəzifəsindən uzaqlaşdırıla-
raq edam edildi.

Abbas Mirzə

Seyid Əli Məhəmməd

Mirzə Tağı xan

Mirzə Tağı xanın gördüyü tədbirləri şərh edin. Onun 
təşəb büsü ilə həyata keçirilən bu tədbirlər nə üçün din 
xadimlərinin narazılığına səbəb oldu? İzah edin.

Məhəmməd şahın ikili siyasətini necə qiymət lən di rirsiniz? Onu bu cür siyasi 
manevr etməyə nə vadar edirdi?

Babilər hərəkatının üzvləri nəyə görə özlərini belə adlan-
dı rırdılar? Adın belə seçilməsinin səbəblərini izah edin.
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 1.   XIX əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının mühari bələrdə məğlubiyyətinin 
səbəblərini izah edin.

2.   I Balkan müharibəsi ilə II Balkan müharibəsinin oxşar və fərqli cəhət lərini müəy  -
yənləşdirib nəticələri şərh edin.

3.  Osmanlı imperiyasında baş vermiş proseslərin xrono loji cədvəlini tərtib edin. 
4.   “Gənc türklər” hərəkatını Babilər hərəkatı ilə müqayisə edin. Onlar arasındakı 

oxşarlığı müəyyənləşdirin.
5.  Balkan müharibələrinin Osmanlı imperiyası üçün nəti cələ rini müəyyən edin. 
6.  Müzəffərəddin şah Qacarın dövlət idarəçiliyində etdiyi ye niliyi qiymətləndirin.
7.   Rusiya və İngiltərənin Qacarlarla bağlı siyasətinin məqsədləri nədən ibarət idi?
8.   XIX əsrin II yarısı, XX əsrin əvvəllərində Osmanlılarla Qa carların siyasi həya-

tında baş vermiş proseslərin oxşar və fərqli cəhətlərini özündə əks etdirən 
sxem-cədvəl tərtib edin.

Məhəmmədəli şahın konstitusiyanın icrasına imkan verməmə si nin səbəbi nə 
idi? Fikirlərinizi bildirin.

1896-cı ildə hakimiyyətə Müzəffərəddin şah gəldi. Elmə 
yüksək dəyər verən Müzəffərəddin şah Təbrizdə yeni qəzet-
lərin çapına icazə verdi. Ordunun təminatı yaxşılaşdırıldı. 
Azərbaycandakı aclığı aradan qaldırmaq məqsədilə Rusiyadan 
alınan taxılın ucuz qiymətə satılması əhali tərəfindən rəğbətlə 
qarşılandı.

1906-cı ilin sonunda Qacarlar dövlətində güclənən Məş-
rutə (konstitusiya) hərəkatı nəticəsində Müzəffərəddin şah kon-
stitusiyanı qə bul etdi. Onun vəfatından sonra taxta çıxan oğlu 
Məhəm məd əli şah konstitusiyanın icrasına imkan vermədi. Bu, 
ölkədə Məşrutə hərəka tının genişlənməsi üçün təkan oldu. 

XIX əsrin əvvəllərində İngiltərə və Rusiyanın nüfuz dai rə  lərinə bölünən Qacarlar 
dövləti XX əsrin əvvəllərində gərgin bir dövr keçirir və getdikcə öz siyasi nü fuzunu 
daha da itirirdi.

Müzəffərəddin şah
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Qafqaz. Qafqazın işğa lında ilk addım Şərqi Gürcüstanın Rusi yaya birləşdiril-
məsi oldu. 1801-ci ildə Çar I Aleksandrın verdiyi ma ni  festlə Kartli-Kaxeti çarlığı ləğv 
edildi və Rusiyanın əyalətinə çevrildi. Rusiya–Osmanlı və Rusiya–Qacar müharibə-
ləri nəti cəsində Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı başa çatdı. İşğal edilmiş 
əraziləri Qafqazdakı rus qoşun larının baş ko mandanı idarə edirdi. Rus zabitləri böl-
gələrə ko men dant təyin edilir, hərbi müstəmləkə idarəçiliyini həyata keçi rirdilər. Mü-
səlmanların, xüsusən türklərin yaşadıqları böl gə lərdə insan ların milli və dini heysiy-
yəti təhqir edilirdi. 

Türkmənçay və Ədirnə müqavilələrinə əsasən, Rusiya Cənubi Qafqa zın işğalını 
başa çatdırdı. Çarizmin Qacarlar İranından və Osmanlı imperiyasından er məniləri 
köçürüb işğal olunmuş Azərbay can tor paqlarına yer ləşdirməsi soydaşlarımızın öz 
ata-baba yurdlarında sıxışdırılmasına, soyqırımına və deporta si ya lara yol açdı. Bu, 
Cənubi Qafqazın etnik və demoqrafik vəziyyə tində ciddi dəyişiklik yaratdı.

*  Müridizm – Rusiya nın müstəmləkəçilik si ya  sətinə qarşı yö nəl miş milli azadlıq hərə ka tı  

XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri Qafqaz və Türk dünyası üçün gərgin bir dövr idi. 
Rusiya Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzələrində, Orta və Yaxın Şərqdə öz təsiri-
ni gücləndirmək üçün Cənubi Qafqazın işğalına böyük əhə miyyət verirdi. Türk 
dünyası və Qafqaz təhlükə ilə üz-üzə idi.

2. Qafqaz və Türk dünyası

Qafqaz, Qafqaz müharibəsi, müridizm, Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan

Sizcə, Qafqaz və Türk dünyası belə bir gərgin vəziyyətdən çıxmaq üçün hansı ad-
dımları atdı? Rusiyanın planları nəticəsində bu xalqlar hansı təh lükə ilə üz-üzə 
qaldı? Bu xalqların həyatında Rusiyanın işğalçılıq siyasəti hansı izləri qoydu?

Hərbi müstəmləkə idarəçilik sistemi nədir? Sizcə, milli və dini heysiyyətin 
təhqir olunmasında məqsəd nə idi?

Çarizmin erməniləri köçürmə siyasətini həyata keçir məkdə məqsədi nə idi?

Cənubi Qafqazın işğalından sonra Şimali Qafqazın dağlıq bölgələrinin işğalına 
başlanıldı. 1864-cü ilə qədər davam etmiş döyüşlər tarixə “Qafqaz mü haribəsi” kimi 
daxil oldu. Ələ keçirilmiş ərazilərdə Qroznı və digər qalalar inşa edildi. Dağlı aulla-
rının tamamilə məhv edil  məsinin və yerli əhalinin düzənlik bölgələrə köçürülməsinin 
qarşısını almaq üçün dağlı xalqları öz azadlıqları uğrunda qə tiy yət lə vuruşurdular.

XIX əsrin 20-ci illərində Rusiyanın işğalçı lıq siyasətinə qarşı mübarizə daha ge-
niş vüsət aldı. Bu mübarizədə Şimali Qafqaz xalqları müridizm* bay rağı altında bir-
ləşdilər. Onla rın bu azadlıq mübarizəsinə rəhbər likdə Şeyx Şamil xüsusilə fərqləndi. 
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Cənubi Qafqaz XIX əsrdə

O, Rusiya işğalından azad etdiyi ərazilərdə güclü döv lət – 
imamət yaratdı. Bununla da Rusiya ordusunun Şimali Qafqa-
zın dağlıq bölgələrinə irəliləməsinin müəyyən müddətə qar-
şısı alındı. 

Şeyx Şamil son də rəcə ağıllı və tədbirli sərkərdə idi. 
Onun yarat dığı dövlətdə hər şey düşmənlə müharibə aparma-
ğa tabe edil mişdi. Qoşunda sərt in tizam yaradılmışdı. Dağ-
lıların azad lıq mübarizəsinə Azərbaycanın şimal bölgələri-
nin əhalisi və Os manlı dövləti yardım edirdi. Azərbaycanın 
Car- Balakən, Şəki, Quba, Borçalı və digər bölgələrindən kö-
nüllülər rus iş ğalçıla rına qarşı igidliklə vuruşurdular. Lakin 
çox böyük mad di və insan ehtiyatlarına malik olan Rusiyaya qar şı uzun müddət da-
vam edən hərbi əməliyyatlar dağlı xalqların qüvvəsini tükəndirdi. 1859-cu ildə Şeyx 
Şamil mübarizəni dayandırmaq məcburiy yətində qaldı. Şimal- Qərbi Qafqazda dağlı 
xalqların son müqavimət ocaqları 1864-cü ildə ləğv edildi, bütün Qafqaz Rusiyanın 
tərkibinə daxil edildi.

Şeyx Şamil

Şeyx Şamilin mübarizəni dayandırma səbəbini təhlil edin.
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Türk dünyası. Rusiya hələ XVIII əsrin 30–40-cı illərində Qazaxıs tanın şimal- 
qərb hissəsini – Kiçik və Orta Juzu işğal et mişdi. 1846-cı ildə Böyük Juzun işğal 
edilməsi ilə Qazaxıs tanın işğalı başa çatdırıldı. Rusiyanın işğal rejiminə və müs təm-
ləkə çilik siyasətinə qarşı qazax xalqı mübarizəyə qalxdı. Bütün ölkəni xalq çıxışları 
bürüdü. Rusiyanın milli müstəmləkə zülmünə qarşı xalq hərəkatına Kenesar Kası-
mov rəhbərlik edirdi. Lakin Ru siyanın hərbi qüvvələrinin üstünlüyü və bəzi yerli 
sultan ların onlara yardımı üsyanın yatırılmasına səbəb oldu.
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Paytaxt şəhərləri

Yarkənt

Mərkəzi Asiya dövlətləri XIX əsrin ortalarında

25 avqust 1859-cu il. Şeyx Şamil rus ordusunun baş komandanı knyaz 
Baryatinskinin qarşısında. Rəssam T.Horşelt, 1863
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XIX əsrin ortalarında Mərkəzi Asiya Rusiya ilə Böyük Britaniya arasında rəqa-
bət meydanına çevrildi. Bu dövrdə Mərkəzi Asiyada Kokand və Xivə xanlıqları, 
Buxara əmirliyi var idi. Bu region çarizmi xammal mənbəyi və satış bazarı kimi 
özünə cəlb edirdi. Rusiya xanlıqlar arasında gedən ara müha ribələrindən istifadə 
edərək Mərkəzi Asiyada öz işğal çılıq siya sətini daha da gücləndirdi. Rusiya ordusu 
Kokand xanlığına hücum edərək Mərkəzi Asiyanın ən böyük şəhəri olan Daşkəndi 
ələ keçirdi. 1867-ci ildə işğal edilmiş ərazilərdə Türküstan general-qubernatorluğu 
yaradıldı. Növbəti ildə rus ordusu tə rə findən Buxara və Səmərqənd, bir müddət son-
ra isə Türkmənistan ərazisi işğal edildi. 1895-ci ildə Pamirin tutulması ilə Mərkəzi 
Asiyanın işğalı başa çatdı.

Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda Rusiyanın yeritdiyi siya sət mahiyyətcə işğalçılıq 
və milli müstəmləkəçilik siyasəti idi. 

Üsyanın məğlubolma səbəbini şərh edin. Rusiyanın müs  təmləkə zülmünə qarşı 
baş vermiş bu hərəkatı Babilər hə rə katı ilə müqayisə edin.

Mərkəzi Asiyanın işğalının başa çatdırılmasının Rusiya üçün əhəmiyyəti nə idi? 
Bu işğalın əsarətdə olan xalqlar üçün nəticələrini müəyyən edin.

Rus ordusunun Səmərqəndə daxil olması. Rəssam N.N.Karazin

1905-ci ilin yanvarında Birinci Rus İnqilabı başla dıq dan sonra çar “17 Oktyabr 
manifesti” ilə demokratik azad lıq lar ver diyini bəyan etdi. Bu, türk-müsəlman xalq-
ları yaşayan böl gə lərdə milli hərəkatın canlanmasına səbəb oldu. Türk xalq la rı nın 
milli burjuaziyası, torpaq sahibləri və ruhanilər müəyyən gü zəştlər əldə etməyə ça-
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Rusiyanın türk xalqları yaşayan bölgələrindən Dövlət Du malarına seçilmiş depu-
tatlar öz xalqlarının tələbini hökumətə çatdırmaq üçün Müsəlman fraksiyası yaratdı-
lar. Qafqazda inqi labi çıxışlar geniş miqyas aldı. Bununla əlaqədar, Qafqaz cani şini 
diyarda fövqəladə vəziyyət tətbiq etməyə məcbur oldu. 

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində erməni millətçiləri Qaf qazın azərbaycanlı-
lar, gürcülər yaşayan bölgələri və Os manlı imperiyasının şərq vilayətləri hesabına 
uydurma “Bö yük Er mə nistan” yaratmaq üçün geniş fəaliyyətə başladılar. Rusiya 
ha kim dairələri Osmanlı imperiyası ilə bağlı işğalçılıq planla rını gerçəkləşdirmək 
üçün imperiya ərazisində yaşayan ermə nilərdən bir vasitə kimi istifadə etdi və onları 
silahlan dırdı.

Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar başlandıqdan sonra er məni silahlı dəstələri 
arxa cəbhədə fəallaşdı. Onlar türk-mü səlman əhalini məhv etməyə, Osmanlı ordusuna 
silah-sursat və ərzaq daşıyan karvanlara basqın etməyə başladılar. Buna görə Os manlı 
dövləti 1915-ci il aprelin 24-də erməni dəstə başçılarının həbs olunması və həmin 
ilin mayında cəb həyə yaxın bölgələrdən erməni əhalisinin imperiyanın daxili vilayət-
lərinə köçürülməsi haqqında qərar verdi. Sonrakı on il liklərdə erməni siyasətçiləri bu 
hadisəni erməni lərin guya türk lər tərəfindən “mütəşəkkil surətdə dövlət səviy yəsində 
məhvi” kimi qələmə verərək uy durma “erməni soyqırımı” iddiasını irəli sürdülər.

Birinci Dünya müharibəsinin sonlarında erməni-daşnak si lahlı dəstələri Bakı, 
İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ, Zəngəzur, Şa maxı, Quba, Lənkəran, Şərqi Anadolu və 
Cənubi Azər bay canda türk-müsəlman əhaliyə qarşı kütləvi soyqırımları hə yata ke-
çirdi.

Ümum-Rusiya müsəlmanları qurultayının Türk dünyası üçün əhəmiyyəti nə-
dən ibarət idi?

Çar Rusiyasının erməniləri silahlandırmaqda məqsədi nə idi?

“Erməni soyqırımı”nın uydurma olduğunu əsaslandırın.

Birinci Dünya müharibəsi dövründə Rusiyanın türk xalq ları yaşayan bölgələrində 
cəbhə üçün vacib olan xammal və sənaye məhsulları istehsalını artırmaq məqsədilə  
bir sıra tədbirlər həyata keçirilirdi. Çarizm etibar etmədiyinə görə müsəlmanları hərbi 
xidmətə çağırmırdı. Əvəzində onlardan xüsusi vergi alı nırdı. Rus ordusu cəbhədə 
böyük itkilər verdiyi üçün imperiyanın müsəlman əhalisi həm də kütləvi şəkildə arxa 

lışırdılar. İctimai-siyasi, mədəni-maarif, milli və dini hü quq ların bərpası ön planda 
dururdu. 1905–1906-cı illərdə keçiril miş Ümum-Rusiya müsəlmanları qurultayları 
türk xalqlarının təşkilatlanmasında mühüm rol oynadı.



19

1.  Nə üçün Rusiya Qafqazın işğalına böyük əhəmiyyət verirdi?
2.   Qafqaz xalqlarının islamyönümlü müridizm bayrağı altında birləşməsinin 

sə bəb lərini izah edin.
3.  Şeyx Şamil haqqında məlumat toplayaraq təqdimat hazırlayın.
4.   “Qafqaz müharibəsi” azadlıq mübarizəsinin səbəb və nəticələrini müəyyən-

ləşdirərək təhlil edin. 
5.   Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı Mərkəzi Asiyada baş 

verən üsyanlarla Cənubi Qafqazda baş verən üsyanları müqayisə edin.
6.   Osmanlı dövlətinin ermənilərin daxili vilayətlərə köçürülməsi barədə verdi-

yi qə rarın doğru addım olmasını sübut edin. 
7.   XX əsrin əvvəllərində Qafqazda və Rusiyanın türk bölgələrində baş vermiş 

milli azadlıq hərəkatı ilə “Qafqaz müharibəsi”ni müqayisə edin.

Amangəldi İmanov

cəb hədəki işlərə cəlb edilirdi. Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda çarizmin müstəmləkə-
çilik siyasəti və səfərbər lik əleyhinə üsyan lar baş verirdi. Bu üsyanların içərisində 
Aman gəldi İmanovun başçılıq etdiyi və 50 mindən çox insanı əhatə edən xalq hərəka-
tı xüsusilə əzəmətli idi. Lakin xalq hərəkatı çarizm tərəfindən amansızlıqla yatırıldı.
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XIX əsrdə Çində mancur ağalığı və feodal qay daları möv cud idi. Burada ingilis-
lərin tiryək alverini getdikcə geniş lən dir məsi Çin hökuməti tərəfindən narazılıqla 
qarşılandı və hökumətin xüsusi nümayəndəsi Kanton şəhərinə gələrək bütün tiryəki 
mü sadirə edib yandırdı. Bundan narazı qalan Böyük Bri ta niya 1840-cı ildə Çinə qarşı  

Birinci Tiryək müha ribəsinə baş-
ladı. Yaxşı təlim görmüş ingilis 
qoşunu Kan tonu müha si rəyə aldı. 
ABŞ İngiltərənin apardığı mü-
haribənin əda lətli ol duğunu elan 
edərək öz eskadrasını Çin sahil-
lərinə gön dərdi. Qüvvə və silah 
üstünlüyünə malik olan ingilis-
lər vahid ko man danlığı və döyüş 
planı olmayan, zəif silahlanmış 
çinliləri məğ lubiyyətə uğratdı-
lar. 1842-ci ildə Çin Nankin sülh 

müqavilə sini imzala mağa məcbur oldu. Müqavilənin şərtlə rinə görə, in gilislərə Çi-
nin 5 liman şəhərində konsulluq açmaq və ticarət etmək hüququ verildi. Həmçinin 
xarici dövlətlər Çində məs kənlər yaratmaq, qoşun saxla maq hüququ aldılar. Birinci 
Tiryək müharibəsi Çinin yarımmüstəmləkəyə çevrilməsinin başlanğıcı oldu. 

II FƏSİL. ASİYA DÖVLƏTLƏRİ

XIX əsrdə Çin, Hindistan və Yaponiyada hələ də feodal qaydaları möv cud idi. 
Böyük Britaniya Ost-Hind şirkəti vasi təsilə Çin və Hindistanla ti carət aparırdı. 
Dünyada hegemonluğu ələ almağa çalışan İngiltərə və ABŞ bu əraziləri öz təsir 
dairəsində saxlayır, onların sərvətini talayır, müstəmləkə siyasətini reallaşdır-
maq üçün hər vasitəyə əl atırdı.

Çin, Taypinlər hərəkatı, Hindistan, Sipahilər üsyanı, Yaponiya, Portsmut 
sülhü

Bəs, görəsən, bu dövlətlər hansı mübarizə üsuluna əl atır və müs təmləkəçi 
ölkələrin ağalığına qarşı öz etiraz səsini necə ucaldırdı? Tarixin bu dönəmi mən-
bələrdə hansı faktlarla yadda qalıb?

3.  Çin, Hindistan və Yaponiya

Nankin sülh müqaviləsinin şərtlərini təhlil edin. Sülhün Çin üçün nəticələrini 
müəyyənləşdirin.

Birinci Tiryək müha ribəsi
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1856-cı ildə yeni – İkinci Tiryək müharibəsi başladı. İngilis–fransız hərbi dəstələri 
Kanton şəhərini mühasirəyə aldılar. Onlar əvvəlki müqavilələrə yenidən baxılmasını, 
Çin çaylarında ingi lislərə məxsus gəmilərin üzməsinə icazə verilməsini tələb etdilər. 
Ciddi müqavimətə rast gəlməyən ingilis–fransız qoşun ları 1860-cı ilin oktyabrında 
Pekinə daxil oldu. Məğlub olan Çin höku məti Böyük Britaniya və Fransa ilə yenidən 
qeyri-bərabər hüquqlu müqavilələr imzaladı. Pekin müqavilələrinin şərtlərinə görə, 
tiryək satışı açıq elan edildi, Çin Fransa və Böyük Britaniyaya təzminat* ödəməli 
oldu.

Xarici təcavüz, feodalla-
rın özbaşınalığı, mancur ağa-
lığı, ver gilərin ağır lığı xalq 
kütlələrinin vəziyyətini daha 
da ağırlaş dır dı. Xalqın man-
curlara, müs təmləkəçilərə qarşı 
mübarizəsi “Taypinlər hərə-
katı” (1850–1864) adını aldı. 
Hərəkatın rəh bəri Xun Sütsüan 
idi. O, bəra bərlik ideyası təbliğ 
edir və “Səmavi ümumi rifah döv ləti” (“Taypin tyanqo”) yaratmaq istəyirdi. Lakin 
monarxiya və feodal qaydaları ləğv edilmədi. Üsyan çılar Nankin şəhərini tutaraq 
Xun Sütsüanı imperator elan etdilər. Taypinlər vergiləri azaltdılar, yox sulların borc-
larını ləğv et di lər, qadın lara kişilərlə bərabər hüquq verdilər. 

Yaranmış vəziyyət böyük dövlət lə rin ölkəyə mü da xi lə sini sürətləndirdi. Çindən 
növbəti güzəştlər qoparmaq is təyən Böyük Britaniya, Fransa və ABŞ üsyanı yatır-
maqda höku mətə kömək etdi. 1864-cü ildə Nankin tutuldu və üsyan ya tı rıldı. Tay-
pinlər hərəkatı yatırılsa da, ölkədə kapi talizmin mey dana gəlməsi və inkişafı üçün 
yol açıldı.

*  Təzminat – məğ lub dövlətin qalib döv lətə verməli ol duğu pul

Pekin müqavilələrinin şərtlərini təhlil edin və Nankin mü qa    viləsi ilə müqayisə aparın.

Taypinlər hərəkatının yatırılmasında xarici dövlətlərin marağı nə idi?

Taypinlər hərəkatı Çinin tarixində hansı izi qoydu? Fikirlərinizi şərh edin.

Taypinlər döyüşdə

XIX əsrin axırlarında Çinin zəifləməsindən istifadə edən müstəmləkəçilər onu 
“nüfuz dairələri”nə bölməyə çalışdılar. Ölkənin bölüşdürülməsi yolunda ilk addımı 
Böyük Brita niya və ABŞ-ın köməyi ilə Yaponiya atdı. Koreya uğ run da mübarizə 
Çin–Yaponiya müharibəsinə (1894–1895) sə bəb oldu. 1895-ci ildə tərəflər arasında 
bağlanan müqaviləyə görə, Çin Kore ya nın müs təqilliyini tanıdı. Müharibədə uğur-
suzluq Çinin bölüşdürülməsini sürətlən dir di. 
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XX əsrin əvvəllərində yarım müs təmləkə ölkə olan 
Çində Mancur sülaləsi impera torlarının qeyri-məhdud 
ha ki miyyəti və xarici dövlətlərin müstəmləkə siyasəti 
milli burjuaziyanın və kapitaliz min inkişafı yolunda 
başlıca maneə idi. Bu, xalq kütlələrinin narazılığına və 
üsyan lara səbəb oldu. Üsyanlar ölkənin əksər vilayət-
lərini əhatə etdi. Sun Yatsenin “Birləşmiş ittifaq” adlı 
gizli təşkilat yarat ması üsyançıların bir- biri ilə əlaqə-
sinə imkan verdi və inqilab başladı. 1911-ci ildə qalib 
gələn üsyançılar ölkəni respublika elan etdilər. Sun 
Yat sen prezident seçildi. Lakin o, əcnəbi döv lətlərin 
və Birləşmiş İtti faqın üzvlərinin təzyiqi ilə istefa verdi. 

Sun Yat sen Çin in qilabının qar şı sında duran ən mühüm vəzifəni – monarxiyanın dev-
rilməsi və res publika qurulmasını yerinə yetir məyə nail oldu.

Hindistan. Böyük Britaniya 
Hindistanın işğalını Ost-Hind şir-
kəti va sitəsilə həyata keçirirdi. İngi-
lis istismarının əsas for ma ları hind 
xalqı üzərinə qoyulan ağır vergilər, 
milli zülm, əha li dən or duda xid-
mət edənlərin ikinci dərəcəli hərbçi 
sayıl ması, Hin distana sənaye malları 
satılması və xammal aparılması idi. 
Bö yük Britaniya parlamentinin qə-

rarı ilə XIX əsrin 30-cu il lərində Hindistanda şəkər qamışı və pambıq planta siyaları 
sa lınmağa başlandı. Həmin əsrin ortalarında ölkə nin işğalı başa çatdırıldı. Əsrin ikinci 
yarısında isə Hindistanın xam mal mənbəyinə çevrilməsi prosesi daha da gücləndi.

Hindlilərin zorla xristianlaşdırılması haqqında xəbərlər ölkədə üsyanın başlan-
masına səbəb oldu. Üsyan 1857-ci ildə ingilis ordusunda xidmət edən əsgər lərin 
(sipahilərin) çıxışı ilə başladı. Üsyançılar Dehlini ələ keçirib Moğol sülaləsindən 
olan II Bahadır şahı hökmdar elan etdilər. Üsyan müstəmləkəçilər əleyhinə milli 
azadlıq hərəka tına çevrildi. Əhalinin nif rət hədəfinə çevrilmiş Ost-Hind şirkəti ləğv 
edildi. Həm qurudan, həm də dənizdən hərbi qüvvələr yeridən ingilislər 1859-cu ildə 
üsyanı yatırdılar. 

Çinin “nüfuz dairələri”nə bölünməsinin nəticələ-
rini izah edin. 

Çin inqilabının ən mühüm nəticəsini – mo  nar xiyanın dev  rilməsini və respublika 
qurulmasını də yərləndirin. Həmin dövr dəki Çin Respublika sının ərazisini mü-
əy yənləşdirin. Bu ərazini müasir Çin Res publikasının ərazisi ilə müqayisə edin.

Sipahilərin edam olunması. Rəssam Vasili Vereşşaqin

Çinin nüfuz dairə sinə 
bölünməsinə aid karikatur
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1885-ci ildə Ümum- 
Hindistan Milli Kon-
qresi yaradıldı. Kon  q res 
milli burjuaziyanın yu-
xa rı dairələrini və mil-
lətçi məmur ları birləş-
dirdi. “Par çala, hökm 
sür” prinsi pindən is-
ti fadə edən ingilislər 
Milli Konq resdə hindli 
fraksiyasını təmsil edən 
Ti lakla mü səl manların 
li deri Seyid Əhməd ara-
sında ziddiyyətləri kəs-
kin ləşdirdilər.

Yaponiya. Yaponiya imperatoru ölkəni “qapalı ölkə” elan etdiyi üçün Böyük Bri-
taniya, Hollandiya və ABŞ Yaponiyanı Çi nin vəziy yətinə salmaqla hədələyib onu 
“qapalılıq” siyasətindən əl çəkməyə məcbur etdi. XIX əsrin ikinci yarısında Yaponiya 
özünütəcrid siyasətindən əl çəkməyə məcbur oldu.

Xalqın çıxışlarından qorxan feodallar “imperator hakimiy yətini bərpa etmək” şüarı al-
tında hökuməti devir mək qərarına gəldilər. Mutsixito imperator taxtına çıxarıldı. Syoqun 
rejimi süqut etdi. 1868-ci ildə Yaponiyada burjua inqi labı baş verdi. 

Ost-Hind şirkətinin ləğv olunmasına münasibət bildirin. Şirkətin Hindistan 
üçün oynadığı rolu müəyyənləşdirin.

İngilislərin əhalini bir-birinə qarşı qoymaqda məqsədi nə idi?

Özünü “qapalı ölkə” elan etmənin nə olduğunu müəy yənləşdirin. Bu siyasətin 
nəti cələrini araşdırın.

RUSİYA İMPERİYASI

ÇİN

TİBET

MONQOLUSTAN

İrkutsk

YAPON
DƏNİZİ

PƏNCAB

BƏLUCİSTAN

ƏFQANISTAN

BİRMA

SİAM
ANNAM

LAOS

MANCURİYA              Y
            A
          P
        O
      N
    İ
  Y
A

SARI 
DƏNİZ

BENQAL 
KÖRFƏZİ 

HİNDİSTAN
(Brit.)

NEPAL BUTAN

Baykal gölü Saxalin
adası

Buxara

Kabil
Lahor

Diu 
(Port.)

Qoa 
(Port.)

Mao 
(Fra.)

Yakao 
(Fra.)

Kəlküttə

Çendu

Pekin

Tonkin

Hanoy

Tsindao

Xaynan
adası

BanqkokMədrəs

Seylon adası

Pondişeri 
(Fra.)

Bombey

Dehli

Vladivostok

Quançjou

Sırdərya çayıAm
udərya çayı

Daşkənd

Kaşğar
Tokio

Fuçjou

Amoy

Honkonq 
(Brit.)

Kioto

Lxasa

Ranqun

Sayqon

Tayvan adası
(Yap.)

Vençjou

Naqasaki

Uçan

Osaka

Çandernaqar

BENQALİYA
Bokaro

XIX əsrin əvvəllərində Böyük Brita-
niyanın Hindistandakı mülkləri

XIX əsrin sonu müstəmləkə mülkləri:
BÖYÜK BRİTANİYA

FRANSA
Müsəlman əhalinin nüfuz sahibi olduğu 
hind əraziləri

XIX əsrin sonu dövlətlərin sərhədləri

XIX əsrin əvvəllərində Çindən 
asılı olan ərazilər

(ŞƏRQ DƏNİZİ)K
  O
    R
      E
        Y
          A

Port-Artur

Mukden

Veyxayvey 
(Brit.)

Çin, Hindistan və Yaponiya XIX əsr – XX əsrin əvvəllərində

1889-cu ildə qəbul edilən ilk konstitusiyaya görə Yapo niya konstitusiyalı monarxi-
yaya çevrildi. 

YAPONİYA
1868-ci il 

burjua 
inqilabı 

nəticəsində:

Knyaz-
lıqlar ləğv 

olundu.

İmperator 
hakimiyyəti möh-

kəmləndirildi.

Paytaxt 
Tokioya kö-

çürüldü.

Yen vahid 
val yutaya 
çevrildi.

Daxili bazarın məhdudluğundan Yaponiyanın iş ğal  çılıq meyilləri gücləndi, Uzaq 
Şərqdə nüfuz dairəsi uğrunda Rusiya ilə mübarizəyə baş lanıldı. 1902-ci ildə bağlanmış 
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1910-cu ildə imzalanmış Yaponiya–
Koreya müqa vi ləsinə əsasən Koreya Ya-
poniyanın protektoratına* çevrildi.

*  Protektorat – xarici təhlükədən müda fiə bəhanəsi ilə asılı və ziyyətə salınmış döv lət

Portsmut sülhünün şərtlərini müza-
kirə edin. Bu sülhün şərtlərinin Ya-
poniya üçün əhəmiyyəti nə idi?

1.  Tiryək müharibələrinin xarakterik xüsusiyyətlərini göstərin. Müasir dövrdə baş 
ver  miş bu cür hadisələrdən nümunə gətirməklə müqayisələr edin.

2.  Taypinlər hərəkatının əvvəllər baş vermiş hərəkatlardan fərqli cəhətini müəy-
yənləşdirin. 

3. Taypinlər hərəkatının Çin üçün əhəmiyyətini izah edin. 
4.  Hindistanda ingilis istismarının səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirin.
5. Sipahilər üsyanının mühüm nəticəsini izah edin.
6. Nə üçün yapon feodalları Syoqun rejimini qurban verdilər?
7.  Yaponiya–Rusiya ziddiyyətlərinin səbəbini aydınlaşdırın. Sizcə, bu ziddiyyətlər 

bir dəfəlik aradan götürüldümü? Münasibət bildirin.

İngiltərə–Yaponiya mü  qaviləsi Rusiya 
ilə müharibəyə hazır lığı güclən dirdi.

1904-cü ilin yanvarında Koreya 
li man larında rus gəmilərinin yapon 
donanması tərəfindən batırılması ilə 
müharibə başlandı. Həmin ilin yayında 
Lyaoyan ətrafında Rusiya ordusu ya-
ponlara məğlub oldu. Yapon ordusu və 
donanmasının Port-Artur qala sını ələ 
keçirməsi və Susima dəniz vuruş ma-
sında qalib gəlməsi müharibənin tale-
yini həll etdi. 1905-ci ilin avqustunda 
ABŞ-ın Portsmut şəhə rində sülh mü-
qaviləsi bağlandı. Rusiya Yaponiyanın 
Cənubi Man cu riya və Koreyada şərik-
siz ağalığını tanıdı. Saxalinin cə nub 
hissəsi Yaponiyaya verildi.

Rusiya–Yaponiya müharibəsi

“Yaponiya Portsmut sülhü ilə Mancuriya, Koreya və Şimal-Şərqi Çində Rusiyanın 
təsirinin artmasının qarşısını alaraq söz sahibinə çevrildi. Beləliklə, Uzaq Şərqin 
bu bölgəsindəki şiddətli rus–yapon rəqabəti Yaponiyanın üstünlüyü ilə nəticələn-
di... Yaponiyanın 1904–1905-ci illər müharibəsində Avropanın böyük bir dövlətini 
məğlub etməsi Uzaq Şərqdə yeni bir güc, dünya siyasət meydanında “böyük bir 
dövlət” kimi ortaya çıxdığını göstərdi. Bu dövrdən etibarən Yaponiya Uzaq Şərqdə 
dünya güclərinin balansında nəzərə alınacaq bir dövlətə çevrildi”.

Rifat Uçarol. Siyasi Tarih (1789–1994). İstanbul, 1995, s. 285.
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Böyük Britaniya. XIX əsrin birinci yarısında Böyük Bri taniyanın bütün sə naye 
sahə lərində fabrik və zavodlar üstün lük təşkil edirdi. Əsrin ortala rında fabriklərdə la-
zım olan ava dan lıqlar artıq maşınlar vasitəsilə hazırlanırdı. Bu, sə naye (tex niki) çev-
rili şinin başa çatması demək idi. Həmin dövrdə iqti sa diy yatda aparıcı rol kənd təsərrü-
fatından səna yeyə keçdi. Xırda və orta müəssisələr iri müəssisələr tərə fin dən “udulur”, 
bu nun la da istehsalda təmərküzləşmə* prosesi ge dirdi. Beləliklə, İngil tərə dünyada 
birinci sənaye ölkəsinə çevrildi. Onu “dünya ema latxanası” adlan dırırdılar.

Sənayenin coşqun inkişafına baxmayaraq, sənaye 
burjua ziyası hələ də hakimiyyətdə təmsil olunmamış-
dı. 1832-ci ildə keçirilən ilk parlament islahatı nəticə-
sində parlamentdə sənaye burjuaziyasına da yer ve-
rildi. 1867-ci ildə keçirilən ikinci par lament islahatı 
nəticə sində isə xırda bur jua ziya və fəhlələrin yuxarı 
təbəqəsi də seçki hüququ qazandı.

XIX əsrdə Böyük Britaniya dünyada ən çox müs-
təm lə kəyə sahib olan imperiya idi. 1867-ci ildə qəbul 
edilən “Bri taniya Şimali Amerikası haqqında akt”a 
görə, Kanada İngiltərənin ilk domi nionu** oldu.

İngiltərənin siyasi quruluşu əvvəllər olduğu kimi qalırdı. Ölkəni iki siyasi partiya: 
mühafizəkarlar və liberallar növbə ilə idarə edirdi. XX əsrin əvvəllərində liberallar 
seçkidə qa lib gəldilər. Onların təşkil etdiyi hökumət sosial-iqtisadi sahədə islahatlar 
həyata keçirdi. Bu islahatlar Liberallar hökumətinin nüfuzunu xeyli artırdı. 

*  Təmərküzləşmə – sə nayenin müx tə lif sa hələrinin iri mü əs si sələr şək lində cəm  ləşməsi
**  Dominion – özünü idarə hüququ almış müstəmləkə ölkə

Hərbi zavod. İngiltərə. XIX əsr

III  FƏSİL. AVROPA  ÖLKƏLƏRİ  VƏ  
AMERİKA  BİRLƏŞMİŞ  ŞTATLARI

İngiltərənin “dünya emalatxanası” adlan dırılmasının sə bə bini izah edin.

XIX əsrdə İngiltərə və Fransa öz qüdrətini saxlamaqda idi. Kapi talist münasibətləri-
nin inkişaf etdiyi bu ölkələr xammal və işçi qüvvəsi əldə etmək üçün müxtəlif yollara 
əl atırdı. Buna görə də hər iki dövlət müstəm ləkə siyasəti aparmaqdan çəkinmirdi.

Böyük Britaniya, ilk parlament islahatı, dominion, Austerlits döyüşü, Müqəd-
dəs İttifaq, “Xalqlar döyüşü”, Vaterloo döyüşü

Onların bu siyasəti dünya xəritəsində hansı dəyişikliklərə səbəb oldu? İngiltərə 
və Fransa müstəmləkələrə yiyələnmək üçün hansı addımları atdı?

4.  Böyük Britaniya və Fransa
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İngiltərənin paytaxtı London dünyanın ticarət və maliyyə mərkəzi idi. Burada ge-
niş bank şəbəkələri vardı. İngil tərə dünya ticarətində və kapital ixracında birinci yeri 
tuturdu. Lakin sənaye istehsalına görə o, ABŞ və Almaniyadan geri qalırdı. 

İngiltərə Cənubi Afrikada öz müstəmləkələrini genişlən dirmək istəyirdi. Bu səbəb-
dən də vaxtilə bura Avropadan köçüb gəlmiş avropalıların nəslindən olan burlarla müha-
ribəyə başladı (1899–1902). Müharibə ingilislərin qələbəsi ilə başa çatdı. Bağlanan sülh 
müqaviləsinə görə, ingilislər bütün Cə nubi Afrikanın işğalını başa çatdırdılar. 1910-cu 
ildə bu torpaq lar Cənubi Afrika İttifaqı adı altında dominion hüququ aldı. 

XX əsrin əvvəlində dünyanı 
bölüşdürmək uğrunda Alma niya 
ilə mü nasibətlər kəskinləşdi. Bu 
rəqabət İn giltərəni Fransa ilə 
yaxınlaşdırdı. İngiltərə Fransa-
nın Mərakeşdə, Fransa isə İn-
giltərənin Misirdə ağalığını ta-
nıdı. 1907-ci ildə Peter burqda 
ingilis– rus sazişi bağlandı. Belə-
liklə, onlar üçlükdə “Antanta”* 
hərbi-siyasi ittifaqını yaratdılar. İngiltərə–Fransa; Rusiya–Fransa 

itti faqı (karikaturlar)

Avropa XIX əsrin birinci yarısında

“Antanta” hərbi-siyasi ittifaqının yaradılmasını zəruri edən səbəbləri müəyyən edin. 

*  Antanta (fransız dilində saziş deməkdir) – İngiltərə, Fransa və çar Rusiyasının Almaniya və müttəfiqlərinə qarşı 
yaratdığı hərbi blok
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Fransa. XIX əsrin əvvəlində 
Fransa formal respublika sa yı lırdı. 
Lakin bütün hakimiyyət Napoleon 
Bonapartın əlində idi. 1804-cü ildə 
senat Napoleon Bonapartı I Napo-
leon adı ilə impe rator elan etdi və 
Fransada birinci imperiya yarandı. 
Fransa nın işğalçılıq niyyətlərinə qarşı 
Avropa dövlətləri (İngiltərə, Ru siya, 
Avstriya) koalisiya – ittifaq təşkil et-
dilər. 1805-ci ilin oktyabrında Tra-
falqar dəniz döyüşündə ingilis donanması fransızları məğlu biyyətə uğratdı. Avstriya 
tə rəf dən daha çox təhlükə gözlənildiyinə görə I Napoleon əsas zərbəni oraya yönəl-
dərək Vya nanı tutdu, Austerlits dö yüşündə isə Rusiya və Avstriya ordu sunu məğ   lub etdi. 
1806-cı ildə Prussiya ordusunu məğlub edib Berlinə daxil olan I Na po leon “Konti-
nental blokada haq qın da” dekret imzaladı. Bu dekretə görə, Fransa imperiyasına 
və ondan asılı olan öl kə lərə İngiltərə ilə ticarət qadağan edildi. Rusiya ilə im za la nan 
1807-ci il Tilzit sülhünə əsasən, Rusiya XIX əsrin əv vəl lə rində Fransa nın Avropadakı 
işğallarını tanıdı və İngil tərəyə qarşı konti nen tal blokadaya qoşuldu. 

1812-ci ilin iyununda I Na-
poleon Rusiya ya qarşı müha ri-
bəyə baş ladı və Borodino döyü-
şündə böyük itki verdi. Fasi ləsiz 
müharibələrin ölkə iqtisadiyya-
tını zəifl ətməsi və Fransa ordu-
sunun Rusiyadakı məğ lubiy yəti 
I Napoleon imperiya sı nın sü qu-
tunun başlanğıcı oldu. 1813-cü ilin 
oktyabrında Leypsiq yaxınlı-
ğındakı “Xalqlar döyüşü”ndə 
müt təfiqlər Na po     leon or dusunu 
məğ lub etdilər. Növ bəti ilin martında Parisə daxil olan mü ttə fiqlər I Na poleonu haki-
miyyətdən uzaqlaşdıraraq Elba ada sına sür gün etdi lər. Burbonlar sülaləsi bərpa edildi. 

1814–1815-ci illərdə keçirilən Vyana konqresinin qərarı ilə Rusiya, Avstriya və İn-
giltərə bir sıra ərazilər əldə etdi. Alma n dövlətlərindən ibarət Almaniya İttifaqı yaradıldı. 
Fransa əvvəlki sər hədlə rinə qaytarıldı.

Borodino döyüşü

Vyana konqresi

Nə üçün Rusiya Tilzit sülhünün şərtlərini imzalamağa məcbur oldu?
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Çar I Aleksandrın təklifi ilə milli azadlıq hərəkatlarını boğmaq və Os manlı döv-
lətinə qarşı mübarizə məqsədilə Müqəddəs İttifaq yara dıldı. Avstriya, Prussiya və 
Rusiyanın əsas rol oynadığı bu ittifaqa İngiltərə daxil olmadı. 

1815-ci ilin martında Napo leon əsirlikdən qaçaraq Fran sada hakimiyyəti yenidən 
ələ keçirdi. La kin müttəfiqlər Vaterloo döyüşündə onu məğlub edərək Mü qəddəs 
Yelena adasına sürgün etdilər. 

XIX əsrin ortalarında Lui Napoleonun III Napoleon adı ilə 
imperator elan edilməsi ilə Fransada ikinci imperiya quruldu. 
İkinci imperiya dövründə Fransada sənaye çevrilişi başa çatdı. 
1870-ci ildə Fransa vahid və qüdrətli Almaniya dövlətinin ya-
ranmasına yol verməmək üçün Prussiya ilə müharibəyə başladı. 
Fransa or dusu başda III Na poleon olmaqla Sedan ətrafında məğ-
lub edilərək təslim oldu. Sentyabrın 4-də Fransada ikinci impe-
riya rejimi dağıldı və xalq kütlələrinin tələbi ilə res publikanın 
yara dıldığı elan edildi. 1871-ci il yanvarın 18-də Ver salda Al-
maniya imperiyası yaranması bəyan edildi. Fransanın yeni hö-
kuməti Almaniya imperiyası ilə sülh bağladı. Sülhün şərtlərinə 

görə, Elzas və Lotaringiya vilayətləri Almaniyaya verildi. Fransa 5 milyard frank 
təz mi nat ödəməli oldu.

XX əsrin əvvəllərində Fransa iqtisadiyyatında avtomobil, kimya, gəmiqayırma kimi 
sahələr daha çox inkişaf edirdi. Lakin sənayenin ümumi inkişafına görə Fransa ABŞ, 
Almaniya və İngiltərədən geri qalırdı. Fransa kapital ixracına görə dünyada ikinci yeri 
tuturdu. 

Əsrin əvvəllərində formalaşmış Radikallar Partiyası xırda və orta burjuaziyanın 
mənafeyini müdafiə edirdi. 1906-cı ildə Fransa hökumətinə Radikallar Partiyası-
nın nümayəndəsi C.Kle manso başçılıq etməyə başladı. O, iri kapitalın imti yazlarını 
məhdudlaşdıran “möhkəm hakimiyyət siyasəti” yeridirdi. XX əsrin əvvəllərində 
Fransanın xarici siyasətinin əsas vəzi fəsi Almaniyaya qarşı yeritdiyi “revanşizm” 
(əvəzçıxma) siyasə tində yeni müttəfiqlər tapmaq idi. 

III Napoleon

İmperiya rəhbərliyinin fərasətsizliyinin üzə çıxmasının Fransa xalqı üçün əhə-
miyyəti nə oldu?

1.  İngiltərənin iqtisadi yüksəlişinin səbəblərini müəyyən edin.
2. Birinci parlament islahatı ilə ikinci parlament islahatını fərqləndirən sxem qurun.
3. İşğallar İngiltərəyə nə verdi?
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Almaniya. XIX əsrin əvvəllərində Almaniya dağı nıq vəziyyətdə qalmaqda idi. 
Vyana konqresinin qərarına əsasən, Almaniya İttifaqı təşkil edildi. Onun daxilində 
Prussiya və Avstriya arasında  ağalıq üstündə mübarizə gedirdi. Prussiyada əkinəyarar-
lı tor paqla rın yarıdan çoxu iri mülkədarların əlində cəmləşsə də, tədricən varlı kəndlilər 
də formalaşmağa başlamışdı. Alma niyanın kənd təsərrüfatında mülkədar torpaq sahib-
liyi qaldığı üçün kapita lizm ləng inkişaf edirdi.

1848-ci ildə Almaniyada başlanan inqilabın əsas tələbləri vahid milli dövlətin yara-
dılması və feodal qaydalarının ləğv edilməsi idi. Prussiya kralı IV Fridrix Vilhelm Mil-
li Məclisə seçkilər keçirməyə razı oldu. Elə həmin ildə Berlində Prussiya Milli Məclisi 
açıldı. Milli Məclis konstitusiya hazırlamalı idi. Lakin kral xalqın etimadını itirmiş 
Milli Məclisi qovdu və özü xalqa “konstitusiya bağışlamaq” haqqında fərman verdi.

Frankfurt-Mayn şəhərində fəaliyyətə başlayan Ümumalman parlamentində depu-
tatların əksəriy yəti vahid Almaniya imperiyasının yaradılması ideyasını irəli sürdü lər. 

XIX əsrin əvvəllərində Almaniyanın geri qalmasının sə bəbini nədə görürsünüz?

4.  Napoleon Bonapartın Elba və Müqəddəs Yelena adalarına sürgün edilməsi haq -
qında araşdırma apararaq təqdimat hazırlayın.

5. Fransada birinci və ikinci imperiya dövrünü müqayisə edin.
6.  İngiltərə ilə Fransanın xarici siyasətini müqayisə edin və işğalçılıq siyasətlərinin 

mahiyyəti haqqında müzakirə aparın.
7. Napoleon Bonapartın Fransa tarixində rolunu müəyyən edin.
8. Versal sülhünün Fransa üçün nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
9.  1814–1815-ci illərdə keçirilən Vyana konqresinin qərarlarının nəticələrini müəyyən 

edin.
10. Trafalqar dəniz döyüşü ilə Borodino döyüşünü müqa yisə edin.

XIX əsrin əvvəllərində Almaniya feodal dağınıqlığı vəziyyətində idi. Alma niyada 
olduğu kimi, İtaliyada da siyasi pərakəndəlik hökm sürürdü. 1848–1849-cu illər 
inqilabı məğlubiyyətə uğradıldı, yadellilərin zülmünə və siyasi dağınıq lığa son 
qoymaq mümkün olmadı. Almaniya və İtaliya XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəl-
lərində dün yanın bölüş dürül mə sində maraqlı olan ölkələrə çevrildi.

Şimali Alman İttifaqı, Sadova döyüşü, Üçlər İttifaqı, Solferino döyüşü

Almaniya və İtaliya belə bir vəziyyətdən necə çıxa bildi? Dünyanın bölüşdürül-
məsi prosesinə qoşulan bu iki dövlətin dövrün pro ses lərində oynadığı rol nədən 
ibarətdir?

5.  Almaniya və İtaliya
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İnqilab məğlubiyyətə uğrasa da, Almaniya kapitalizmin inki-
şafı yoluna daxil oldu. Sənaye çevrilişi başladı. Dəmir yolları çə-

kilişinə, buxar maşınlarının sayına və kömür istehsalına görə Almaniya Fransanı ötüb- 
keçdi. Prussiya kralı I Vilhelm 1862-ci ildə Otto fon Bismarkı birinci nazir təyin etdi. 
Almaniyanı “dəmir və qanla”* birləşdirməyin tərəfdarı olan Bis mark bu işə mane 
olan Avstriya ilə müharibəni yeganə vasitə saydı. Şlezviq və Holşteyn vilayətləri-
ni Danimarkanın əlindən alan Prussiya 1866-cı ildə Sadova döyüşündə Avstri yanı 
məğ lub etdi. Avstriya Almaniyanın birləş dirilməsi ilə barışmalı oldu. 1866-cı ildə 
Bismark 22 dövlətdən ibarət Şimali Alman İttifaqını yaratdı və növbəti il vahid kon-
sti tusiya qəbul edildi. 1870–1871-ci illər Fransa–Prussiya mü ha ribəsində qalib gələn 
Prussiya Versalda Alma niya imperiya sının yarandığını elan etdi. Az sonra Ümumal-
man konsti tusi yası qəbul olundu. Beləliklə, Almaniyanın birləşməsi prosesi başa çatdı. 
Vahid daxili bazar təşəkkül tapdı.

Almaniyanın birləşdirilməsi

Bu imperiya Almaniya İttifaqında olan dövlətləri birləş dir məli idi. 
1849-cu ildə Ümum alman parlamen tində hazırlanmış konstitusi-
yanın müdafiəsi üçün ölkədə üsyanlar baş ladı. 1848–1849-cu illər 
inqilabı burjua-demok ratik inqilabı idi. İnqilab qarşıya qoyulan 
tələblərin çoxunu yerinə yetirə bil məsə də, Prussiyada konstitu-
siya qəbul edildi. 

Kral IV Fridrix 
Vilhelm

Sizcə, vahid Almaniya imperiyasının yaradılmasının əhə-
miyyəti nə idi?

*  “Zamanın böyük məsələləri parlament qətnamələri və çıxışlarla həll olunmur, “dəmir və qanla həll olunur” deyən 
Bismark Almaniyanın silah gücünə birləşdirilməsini nəzərdə tuturdu.
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Bu dövrdə Almaniya, Rusiya və Avstriya yaxınlaşmağa başladı. Lakin Almaniya 
Rusiya–Osmanlı müha ribəsindən (1877–1878) sonra Rusiyanın güclənməsini istə-
mədiyi üçün bu yaxın laşma pozuldu. Buna baxmayaraq, Alma niya öncə Avstriya, 
sonra isə İtaliya ilə hərbi ittifaq bağladı. Beləliklə, 1882-ci ildə Üçlər İttifaqı yarandı. 
Buna cavab olaraq, Ru siya Fransa ilə yaxınlaşdı və onlar arasında bağlanmış 1894-cü 
il konvensi yası ilə gələcəkdə yaradılacaq “Antanta”nın əsası qoyuldu. 

XX əsrin əvvəllərində Almaniya sənaye məhsulu istehsalına görə ABŞ-dan sonra 
ikinci yerə çıxdı. Almaniyanın bir ləşdi rilməsi, Elzas və Lotaringiyanın ələ keçiril-
məsi, Fran sadan 5 milyard frank təzminat alınması ölkənin iqtisadi inkişafına şərait 
yaratdı. Bu inkişaf inhisarların yaranmasını daha da sürətləndirdi. Almaniya kapitalı, 
əsasən, Cənub-Şərqi Avropaya, Yaxın Şərqə və Cənubi Amerikaya ixrac edilirdi.

Almaniyada dövləti im perator idarə edirdi. Ölkədə şovinist* əhvali- ruhiyyə güc-
lənir, Almaniyanın “zəruri yaşayış sahəsi”ni genişləndirmək ideyası formalaşırdı. 
Ölkənin hakim dairələri isə dünyanı yenidən bölüş dürmək istəyirdi. Bu məqsədə 
çatmaq üçün Almaniya imperiyası “dinc nüfuzetmə” siyasətindən istifadə etməklə 
(məsələn, Berlin–Bağdad dəmiryolu çəkməklə) yanaşı, açıq-aşkar müharibədən də 

Otto fon Bismark

Almaniyanın 
Prus siya 

tərə findən 
birləşdi rilməsi

1864-cü ildə 
Dan i mar kanı məğlub 

edib Şlez viq və 
Holş teyni birləşdirdi.

1870-ci ildə Fran sanı 
məğ lub edib 

Elzas və Lotarin gi yanı 
özünə birləşdirdi.

1866-cı ildə 
Avstri yanı 

Sadova döyü şün də 
məğlub etdi.

*  Şovinizm – millətçi li yin ifrat for  ma larından biri olub, baş qa millət lərə, xalq  lara qarşı nifrət və əda vəti qızış dır
ma ğa yö nəl miş  si ya sət 

Almaniyanın birləşdirilməsində Otto fon Bismarkın rolu-
nu nədə görürsünüz və siz onu necə qiymətləndirirsiniz?

Üçlər İttifaqı ilə “Antanta”nı müqayisə edin.

“1859–1862-ci illərdə Prussiyanın Rusiyada səfiri olan Bis-
mark rus diplomatiya məktəbinin ənənələri ilə yaxından tanış 

olmuş, görkəmli natiq və diplomat, Rusiyanın Xarici İşlər na-
ziri A.M.Qorçakovdan dərs almışdı. Qorçakovun inamını qa-
zanan Bismark gündəlik diplomatik poçtla tanış olmaq imkanı 
əldə etmişdir... 1862-ci ildə Parisə səfir göndərilən Bismark 
fransız diplomatiyasının bütün nailiyyətlərindən bəhrələnmiş-
di. Beləliklə, Bismark Almaniyanın əhatəsində olan dörd bö-
yük dövlətin – Avstriyanın, Fransanın, İngiltərənin və Rusiya-
nın diplomatiyasını öyrənməklə böyük təcrübə qazanmış və bu təcrübə Almaniyanın 
birləşdirilməsi prosesində böyük rol oynamışdı”.

A.N.Abbasbəyli və S.Z.Yusifzadənin “Almaniyanın birləşdirilməsi 
və beynəlxalq nəticələri” məqaləsindən
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İtaliya. XIX əsrin birinci 
yarısında İtali yada siyasi dağı-
nıqlıq hökm sü rürdü.

Ölkə nin iqtisadi cəhət dən 
ən çox inkişaf et miş bölgələri 
Sardiniya krallığı və Avstriya 
zülmü altında olan Lom bar diya 
idi. Sardiniya kralı Fransa im-
peratoru III Napole onla ittifaq 
bağ layıb Lom bardiya və Vene-
siyanın ona qay tarı la cağı təq-
dirdə bəzi İta liya torpaqlarının 
Fran saya verilməsi ilə razı laşdı. 
1859-cu ildə Sol fe rino döyü-
şündə Fransa və Sardiniya qo-
şunları avs triyalıları məğ lub edib 
Lombar di yanı azad etdi . La kin 
Avstriya ilə gizli sülh bağ layan 
Fransa mühari bədən çıxdı. Nə-
ticədə, Venesiya Avs tri ya zülmü 
altında qaldı.

1861-ci ildə Sardiniya kralı II Viktor Emma-
nuel vahid İta liyanın kralı elan edildi. Əvvəlcə 
Avstriya, sonra isə Fran sa nın Almaniya tərəfindən 
məğlub edilməsi Venesi yanın və Romanın İtaliya krallığına birləşdirilməsinə şərait 
yaratdı. Be ləliklə, 1870-ci ildə İtaliya torpaqlarının birləşdirilməsi başa çatdı. Öl kənin 
birləşdiril məsi siyasi pərakəndəliyə son qoydu. Milli dövlət qurucu luğu iqtisadi yük-
səlişə təkan verdi. Daxili tica rətin inkişafına əngəl olan maneələr aradan qaldırıldı.

İtaliyanın birləşdirilməsi

Bir müddət sonra İtaliya ilə Almaniya arasında siyasi ya xınlaşma baş verdi. İtali-
ya Almaniyanın təşəbbüsü ilə Üçlər İtti faqına daxil oldu. 

Dünyanı yenidən bölüşdürmək fikrinə münasibət bildirin.

Sizcə, İtaliyada siyasi pə ra-
kən də liyin qarşısını necə al-
maq olardı?

İtaliyanın birləşdirilməsinin nəticəsini müzakirə edərək ölkə üçün əhəmiyyətini 
müəyyənləşdirin.

çəkinmirdi. “Şərqə hücum” şüarını irəli sürən Almaniya 1905-ci ildə Baş qərargah 
rəisi Alfred fon Şliffenin rəhbərliyi ilə həm Fransaya, həm də Rusiyaya qarşı “ildı-
rımsürətli” müharibə planı hazırladı. “Şlif en planı”na görə, müharibə iki cəbhədə 
aparılmalı idi.
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I Aleksandr atası tərəfindən zadə ganlara qarşı yönəlmiş bütün məhdudiyyətləri 
aradan qaldırdı. Kəndli məsələsinin gərginliyini zəiflətmək üçün “azad taxılçılar” 
haqqında fər man verdi. Fərmana əsasən, mülkədarlar pul alıb kəndliləri torpaqla bir-
likdə azad edə bilərdilər. Bu, təhkimçi liyin ləğvinin mümkünlüyünün rəsmi etirafı idi.

1810-cu ildə ali idarəetmə və ça rın yanında məş vərətçi or qan – Dövlət Şurası 
yaradıldı. 

I Napoleon ordusu üzərində qələbədən sonra Qərbi Avropa 
ölkələri ilə tanış olan rus zabitləri bir sıra mütərəqqi cəmiyyət 
və təşkilatlar yaratdılar. Onlar I Aleksandrın ölümündən sonra, 
1825-ci il de kabrın 14-də taxta çıxacaq I Nikola yın and içmə 
mərasimində çevriliş etmək istə yir dilər. Lakin zabitlər Senat 
meydanına topla şana qədər andiçmə mərasimi həyata keçi-
rilmişdi. Buna görə də I Niko laya sadiq qüvvələr üsyan çı ları 
darmadağın etdilər. Dekabr ayında baş vermiş bu ha disə tarixə 
“Dekabristlər üsyanı” adı ilə daxil oldu. Deka b rist  lər üsyanı 
Rusiyada inqilabi hərəkatın başlanğıcı idi.

I Aleksandrın hakimiyyətə gələn kimi həyata keçirdiyi tədbirlərin əhə miy yətini 
qiymətləndirin.

1. İşğallar Almaniyaya nə qazandırdı?
2. Almaniyanın işğalçı siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?
3.  Cədvəl quraraq Almaniyanın xarici siyasətini İngiltərə və Fransanın xarici siya-

səti ilə müqayisə edin. 
4. İtaliyada yadelli zülmünə necə son qoyuldu? 
5.  “İldırımsürətli” müharibə planı (“Şliffen planı”) haqqında məlumat toplayaraq 

təq dimat hazırlayın.
6. İtaliyanın birləşdirilməsi siyasətini Almaniyanın birləşdirilməsi ilə müqayisə edin.
7. Sizcə, İtaliyanı Almaniyaya yaxınlaşdıran səbəb nə idi?

XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ərazisinə görə dünyanın ən böyük döv lətinə çevrilsə də, 
inkişaf baxımından Qərbi Avropa ölkələrindən geridə qalırdı. 1801-ci ildə saray çev-
rilişi nəticəsində I Pavel öldürüldü və oğlu I Aleksandr (1801–1825) taxta çıxarıldı.

I Aleksandrın taxta çıxması Rusiya üçün hansı əhəmiyyətli rol oy nadı? XIX əsrin 
əvvəlləri Rusiya tarixində hansı hadisə ilə yadda qaldı?

6. Rusiya

Rusiya, Dövlət Şurası, Dekabristlər üsyanı, “Əsasnamə”, Zemstvo idarələri, 
Krım müharibəsi, Dövlət Duması

Çar I Nikolay
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Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğv edilməməsi ölkənin gerili-
yinin əsas səbəbi idi. 1861-ci il fev ralın 19-da II Alek sandr təhkimçi-
lik hüququnun ləğv edilməsi haqqında “Əsas namə” imzaladı. İslahat 
mülkədar kəndlilərinə aid idi. “Əsasnamə” elan edilən gündən təh-
kimli kəndlilərə şəxsi azadlıq, yəni vətəndaşlıq hüququ verildi. İndi 
onlar daşınan və daşınmaz əmlak ala bilərdilər. İslahata görə, şəxsən 
azad olan kəndlilərə mülkədarlar pay torpağı verməli, kəndlilər isə  
pay torpağı üçün mülkədarlara pul ödəməli idilər. Dövlət kəndlilərə 
borc verərək onların torpaq paylarını satın almalarına yardım edirdi. 
Onlar dövlətə olan  borclarını 49 ilə qaytarmalı idilər. Pulu ödəyə bil-

məyənlər islahata qədərki mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməli idilər və müvəqqəti mükəl-
ləfiyyətli* adlanırdılar. Kəndlilərin müvəqqəti mükəlləfiyyətləri yalnız 1881-ci ildə ləğv 
edildi. Onlar öz pay torpaqlarını satın almağa məcbur oldular. Təhkimçilik hüququnun 
ləğvi Rusi yada kapitalist mü nasibətlərinin inkişafına imkan yaratdı.

Təhkimçilik hüququnun ləğvi ilə yanaşı, bir sıra burjua is lahatları da həyata ke-
çirildi. 1864-cü ildə seçkili hakimiyyət orqanı – Zemstvo idarələri yaradıldı. Bura 
əhalinin bütün tə bəqələrinin nümayəndələri daxil idi. Zemstvolar yerli idarəetmə 
orqanı kimi quberniya və qəza ərazisində ancaq təsərrüfat və mədəniyyət məsələləri 
ilə məşğul olurdu.

Həmin ildə məhkəmə islahatı da həyata keçirildi və höku mətdən asılı olmayan 
məhkəmə yaradıldı. Hakimlər seçildiklərinə görə öz vəzifələrindən yalnız məhkəmə-
nin qərarı ilə kənar edilə bilərdilər. Məhkəmə bütün təbəqələr dən (silklərdən) olan 
andlı iclasçıların iştirakı ilə baş tuturdu. İclaslar açıq keçirilirdi. Bu islahat XIX əsrin 
60–70-ci illərin dəki islahatlar içərisində daha ardıcıl xarakter daşıyan burjua islahatı idi.

*  Mükəlləfiyyət – hər han sı bir işi məc buri yerinə ye tir mək öhdəliyi

Çar II Aleksandr

Kəndlilərə təhkim çi lik hüququnun ləğvi haq qında məlumat verilir.

Dekabristlər üsyanının əhəmiyyəti nə oldu?

İslahatın ardıcıl olduğunu nə ilə əsaslandırarsınız?

1861-ci il islahatının Rusiya tarixindəki nəticələrini izah edin.
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1874-cü ildə həyata keçirilən hərbi islahat nə ticəsində orduya rekrut* toplanışı 
ümumi hərbi mükəlləfiy yətlə əvəz olundu. Bu islahatlar nəticəsində Rusiya feodal 
monarxiyasından burjua monarxiyasına çevrildi.

Xarici siyasət. XIX əsrin ortalarında Rusiyanın xarici siyasətində “Şərq məsələ-
si” mühüm yer tuturdu. Şərq məsələsinin mahiyyətini Osmanlı sultanının hakimiy-
yəti altında olan torpaqların bö lüş  dürülməsi və Yaxın Şərqdə nüfuz qazanmaq uğrun-
da Avro pa nın iri dövlətləri arasında gedən mübarizə təşkil edirdi. Lakin Yaxın Şərq 
məsələsində Rusiyanın İngiltərə və Fransa kimi qüdrətli rəqibləri var idi. Onlar Yaxın 
Şərqdə Rusiyanın güclənməsini istəmirdilər.

Fələstində xristianlar üçün 
müqəddəs sayılan yerlər Os-
man lı imperiyasına məxsus idi. 
Fələstin üstündə mübahisə Ru-
siya nın Krım müharibəsinə 
(1853–1856) baş laması üçün 
bəhanə oldu. 1853-cü ilin iyu-
nunda Osmanlı dövləti ilə Rusi-
ya ara sında müharibə başladı. 
Hə min ilin oktyabrında Bal-
kanlarda və Qafqaz cəbhəsin-
də hərbi əməliyyatlar Rusiya 
üçün uğurla nəticələndi. 1853-cü il noyabrın 18-də Sinop buxtasındakı dö yüşdə 
Osmanlı donanması məğlub edildi. Bu hadisə İngiltərə və Fran sanın müharibəyə 
qoşulmasını sürətləndirdi.

Sultan Əbdülməcid Krım müharibəsində müttəfiqlərlə

“Şərq məsələsi”ndə Rusiyanın mövqeyini izah edin.

Müharibənin birinci dövrünün ən mühüm hadisəsi hansıdır?

“Yerusəlimdəki kilsə və məzar yerləri xristianlar tərəfindən müqəddəs sayılırdı. 
Osmanlı imperiyasındakı xristian təriqətlər arasında bu yerlər böyük rəqabət möv-

zusu idi. Osmanlı imperiyası bu bölgəni öz ərazisinə əlavə etdikdən sonra müqəddəs 
yerlərdə təriqətlər arasında qurulan nizamı saxlamağa çalışdı. Lakin sonrakı illərdə 
iri dövlətlərin təzyiqi altında katoliklərə və pravoslavlara müəyyən imtiyazlar verildi. 
1740-cı il kapitulyasiyası ilə fransız katolikləri yeni imtiyazlar aldılar. Fransa inqilabı 
dövründə baş verən hadisələr nəticəsində pravoslavlar müqəddəs yerlərdə üstünlük 
qazandılar. Katoliklərin köhnə vəziyyətin bərpasını tələb etməsi müqəddəs yerlər uğ-
runda problemin yaranmasına səbəb oldu”. 

Rifat Uçarol. Siyasi Tarih (1789–1994). İstanbul, 1995, s. 196.  

* Rekrut – fransız dilində əsgər toplanması deməkdir.
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Həmin ilin dekabrında Mosk vada baş verən silahlı üsyan inqilabın ən yük sək zirvə-
si idi. Lakin silahlı üsyan yatırıl dıq dan sonra inqilab zəifləməyə baş ladı. Bu dövrdə 
Dövlət Duma sına seçkilər keçirilsə də, 1907-ci il iyunun 3-də im perator tərəfin dən 
II Dumanın qovul ması inqilabın sonu demək oldu. İnqilab qarşısına qoyduğu əsas 
vəzifələri, o cümlədən aqrar məsələni yerinə yetirə bil mədi.

İnqilab kəndlərdə hökumətin sosial da yağının zəif olduğunu təsdiq etdi. Bunu 
nəzərə alan hökumət 1910-cu ildə kənd icmalarının dağıdılmasını nəzərdə tutan 

Rusiyanın işğal çılıq planlarının güclənməsi 1877–1878-ci illərdə yeni Ru siya–
Osmanlı müharibəsinin baş lan ma sına gətirib çıxardı. Qalib gələn Rusiya 1878-ci ilin 
martında Osmanlı dövləti ilə San- Stefano (Yaşılköy) sülhünü imzaladı. 

XX əsrin başlanğıcında Uzaq Şərqdə Rusiya ilə Yaponiya arasında rəqabət kəs kin 
hal aldı. 1904-cü ilin əvvəlində baş la nan Rusiya–Yaponiya müharibəsin dəki uğur -
suz luqlar Rusi yada sosial-iqtisadi vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı və bu, inqilaba gəti-
rib çı xardı. İnqilab 1905-ci ilin yan va rında baş ladı və bütün Rusiya ərazi sinə ya yıldı.

1856-cı il martın 30-da Parisdə müttəfiqlərlə Rusiya arasında bağlanan sülh 
müqaviləsinə görə:

  Rusiya Qara dənizdə hərbi donanma saxlamaq, sahillərdə qalalara sahib olmaq 
hüququndan məhrum edildi; 
  Osmanlı dövlətinin ərazi bü tövlüyü təmin olundu; 
  Qara dəniz bütün ölkələrin ticarət gəmiləri üçün açıq elan edildi;
  Rusiya Osmanlı imperiyasının xristian əhalisini himayə etmək hüququndan 
məhrum edildi. 

1905–1907-ci illər inqilabının baş lanmasını Rusiya–Yaponiya mühari bə sindəki 
uğursuzluğun nəticəsi hesab etmək olarmı? Fikrinizi əsaslandırın.

Sizcə, dumaların hansı əhəmiy yəti var idi?

İngiltərə, Fransa və Sardiniya Krım müha ribə sində Osmanlı dövləti nin müttəfiqləri 
oldu. Onlar öz donanmalarını Qara dənizə yeritdilər. Prussiya və Avstriya Rusiyadan 
öz qoşunlarını Dunay knyazlıqlarından çıxarmağı tələb etdi. Bu hadisələrdən sonra 
Osmanlı dövləti hərbi əməliyyatları xeyli genişləndirdi. Rusiya ordusu Dunay dan 
çəkildi. 1854-cü ilin sentyabrında ingi lis, fransız və Osmanlı qoşunları Krımdakı 
Alma çayı yaxınlığında rus qoşun larını məğlub etdilər. Rusiya Krım mühari bəsində 
məğlub oldu. Məğlu biyyətin əsas səbəbi Rusiyanın iqtisadi, hərbi-texniki geriliyi idi. 
1855-ci ildə I Nikolayın ölümündən sonra taxta çıxan II Aleksandr (1855–1881) müt-
təfiqlərlə sülh müqaviləsi imza lamağa məcbur oldu. Lakin 1871-ci ildə Lon don da 
keçirilən beynəlxalq kon frans da Rusiyanın Qara də nizdə hərbi do nanma saxlamaq 
hüququ bərpa olundu. 
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1.  XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın vəziyyəti haqqında nə düşünürsünüz?
2. II Aleksandrın həll etməli olduğu əsas məsələlər nə idi?
3. Faktlara əsaslanaraq “Şərq məsələsi” haqqında esse yazın.
4. “Şərq məsələsi”nin Osmanlı dövləti üçün nəticəsini izah edin.
5. 1910-cu ildə qəbul olunan aqrar qanunun mahiyyətini açıqlayın.
6.  XX əsrin əvvəllərində Uzaq Şərqdə Rusiya ilə Yaponiya arasında rəqabəti kəs-

kinləşdirən amilləri izah edin.

ABŞ-ın yaranması Amerika qitəsində yeni dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoy-
du, müstəmləkəçiliyə ciddi zərbə vurdu. C.Vaşinqtonun əsasını qoyduğu müstəqil 
dövlətçilik prinsipi inkişaf etdirildi. Bununla yanaşı, Avropa dövlətləri arasındakı 
ziddiyyətlər, ölkənin Avropa və Asiyadan kənarda yerləşməsi, qitədə ona rəqibin 
olmaması ABŞ-ın ərazisinin genişlənməsini təmin etdi.

Bu dövrdə ABŞ-da hansı tarixi proses baş verdi? Onun qitədəki he ge  monluğunun 
tarixdəki rolu nədən ibarət oldu?

7.  Amerika Birləşmiş Ştatları

Gent müqaviləsi, İkinci İstiqlaliyyət müharibəsi, “Homstedlər haqqında” Qa-
nun, Avraam Linkoln

XVIII əsrin ikinci yarısında müstəqil dövlətin yaranması, hərbi xərclərin az olma-
sı, geniş münbit torpaqlar və bol fay dalı qazıntılar ABŞ-da iqtisadiyyatın inkişafı üçün 
əlve rişli şərait yaratdı. Avropadan gə lən mühacirlərin sayı artdı. ABŞ gəmiçiliyin in-
kişafına görə İngiltərədən sonra dünyada ikinci yeri tutdu. 1800-cü ildə prezident 
seçilən Tomas Cefferson ölkəni möhkəmləndirmək üçün təd birlər həyata keçirdi. O, 
seçki sen zini ləğv etdirdi, borc lular və məhbuslar üçün humanist qanunlar qəbul etdi.

T.Cefersonun bu təd birləri həyata keçirməsinə səbəb nə idi?

aqrar qanun qəbul etdi. İslahat kənd li lərin icmadan çıxmasına icazə verir, narazı 
yoxsullar və or tabablar Sibirə, Mərkəzi Asiyaya, Cənubi Qaf qaza kö çü rü lürdülər. 
İslahatlar nəticəsində kənddə təbəqələşmə prosesi güc ləndi. 

ABŞ-ın Böyük Britaniyanın Şimali Amerikadakı mülk lərini ələ keçirmək cəhdi 
1812-ci ildə yeni müharibəyə səbəb oldu. İki ilə yaxın davam edən müharibə 1814-cü 
ildə Belçikada Gent müqaviləsinin imzalanması ilə başa çatdı. Müqavi ləyə görə, 
İngiltərə ABŞ-a öz müstəmləkəsi kimi baxmaqdan, ABŞ isə Kanadaya iddiasından 
əl çəkdi. Bu müharibə ABŞ tarixində İkinci İstiqlaliyyət mü ha ribəsi adlanır. Mü-
haribənin gedişində yerli hinduların bir hissəsi məhv edildi, qalanlar isə Missisipi 
ça yından qərbdə onlar üçün ayrılmış xüsusi ərazilərə köçürüldü. 
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XIX əsrin əvvəllərində Avropada aparılan mü-
haribələr ABŞ-a öz ərazilərini genişləndir məyə im-
kan yaratdı. Əsrin or talarına kimi Luizi ana, Flori-
da, Şimali Kaliforniya və Texas ABŞ-a birləşdirildi. 

Şi mal və Cənub ştatları arasında iqtisadi inkişaf 
fərqli yolla ge dirdi. Quldarlığın ləğv edildiyi şimal-
da sənaye inkişaf edir, fermer təsərrüfatı geniş yayı-
lırdı. Cə nubda isə kənd təsərrüfatında qul əməyi ha-
kim idi və quldar plantasiyaları üstünlük təşkil edir-
di. Bu rada irqi ayrı- seçkilik daha də rin kök salmışdı.

*  Abolisio nistlər – köləliyin ləğvi tərəfdarlarına verilən ad

ABŞ XIX əsrdə

İrqçiliyin dərin kök salmasının səbəbi nə idi? 
İzah edin.

İngiltərədən gətirilən malların ticarətinə qadağa qoyul ması yerli sənayenin in-
kişafına təkan verdi, banklar yaran mağa baş ladı. Ölkədə geniş vüsət alan abolisio-

ABŞ-da Şimalla 
Cənubun mühari bəsinə aid plakat 

Nə üçün bu müharibəni ABŞ tarixində İkinci İstiqlaliyyət mü haribəsi adlandı-
rırlar?
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1854-cü ildə Res publikaçılar Partiyası yarandı. Partiyada 
rəhbər rol sənaye burjuaziyasına məxsus idi. Fəhlələr, fer mer-
lər, ticarət və sənaye burjuaziyası Respublikaçılar Partiyası nın 
tərəfdarı idilər. 1860-cı ildə bu partiyanın nümayəndəsi Avraam 
Linkoln prezident seçildi. Cənub quldarları buna ca vab olaraq it-
tifaqdan çıxıb Konfederasiya* yaratdılar. Bu qarşıdurma ölkədə 
vətəndaş müharibəsinin başlanmasına gətirib çıxardı.

*  Konfederasiya (latın dilində “konfederasio” birlik deməkdir) – suverenliklərini mühafizə etmək üçün dövlətlərin 
bu və ya digər məqsədlə müvəqqəti olaraq birləşdiyi çox da möhkəm olmayan birliyi

ABŞ sənayesinin inkişafında quldarlıq nə üçün baş lıca maneə hesab edilirdi? 
Fikirlərinizi şərh edin.

ABŞ-da baş vermiş vətəndaş müharibəsinin səbəbini təhlil 
edin. Bu müharibənin başlanmasına daha nələr səbəb ola 
bilərdi? Avraam Linkoln
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Ştatların ərazisi
quldarlığın qorunub 
saxlandığı

1861-ci ilin fevralında yaradılmış
konfederasiyasının sərhədləri
Müharibənin gedişində konfederasiyaya
birləşdirilmiş ştatlar

Hərəkət istiqamətləri:

Qələbə qazanılan yerlər və illər:
konfederasiya
tərəfdarları

federasiya
tərəfdarları

Konfederasiya
ordusunun

Müttəfiqlər 
ordusunun

quldarlığın 
qadağan olunduğu

18621862

Konfederasiyanın əsas qüvvəllərinin kapitulyasiya
qərarı verdiyi yer

KANZAS

ABŞ-da vətəndaş müharibəsi (1861–1865)

nistlər* hərəkatı quldarlığın (köləliyin) ləğv edilməsini tələb edirdi. Çünki quldarlıq 
ölkənin sənaye inkişafı yolunda başlıca maneə idi.
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*  Akr (ingilis dilində sahə mənasını verir) – öküzdən istifadə etməklə gün ərzində şumlanan sahə. Bir hektar 
2,47 akra bərabərdir.

** İnhisar – istehsal, sa tış və xarici ticarətdə müstəsna hüquqa malik olmaq
***  Trest – tərkibinə da  xil olan müəssisə lə  rin isteh sal, sa tış, bəzən isə hü  quqi müstə qil lik lə rini itir dikləri in hi sar 

for ma  sı

Avraam Linkoln sui-qəsd nəticəsində öldürülsə də, müba rizə davam edirdi. 1866-cı 
ildə Konqresdə konstitu siyaya edi lən düzəlişə görə, qaradərililər ağlarla bərabər mül-
ki və si yasi hüquqlar aldılar. 

ABŞ-da quldarlığın ləğvi və kənd təsərrüfatında kapita liz min “fermer yolu nun” 
inkişafı, dəmir yollarının çəkilməsinin geniş miqyas alması, istehsalda ən yeni elmi 
kəşf və ixtiralar dan istifadə olunması sürətli iqtisadi inkişafı təmin etdi. ABŞ sə naye 
istehsalının həcminə görə dünyada birinci yerə çıxdı.

Ölkədə sənayenin yeni sahələri inkişaf edirdi. İnhisar** bir-
liyi olan trestlər*** yaranırdı. İlk tresti Con Rokfeller yaratmışdı. 

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində “Standart oyl” tresti 
ən böyük neft inhisarlarından birinə çevrildi. 

Dünya iqtisadi böhranından (1900–1903) sonra ABŞ-da 
is la hatlar keçirildi. İslahatları həyata keçirən ən görkəmli nü-
mayəndə lər Teo dor Ruzvelt və Vudro Vilson idilər. 1900-cü 
ildə prezident seçilən Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi  
U.Makkinli öldürüldü və onu vitse- prezident T.Ruzvelt əvəz 

Teodor Ruzvelt

Müharibənin birinci mərhələsində (1861–1862) Cənub ştatları daha çox uğur qa-
zandı. Onlar İngiltərə və Fransadan kömək ala raq Vaşinqtonu ələ keçirmək istəyirdilər. 
1862-ci ildə qəbul edilmiş “Homstedlər haqqında” Qanuna görə, torpaq becərmək 
istəyən hər bir amerikalı cüzi rüsum ödəməklə qərb tərəfdən 160 akr* torpaq sahə-
si ala bilərdi. Həmin ildə “Azad olunma haqqında Bə yannamə” imzalandı. Bə-
yannamədə quldarlığın ləğvi nəzərdə tutulurdu. Bütün bunlar müharibədə Şimalın 
üstün lüyünü tə min etdi. 1865-ci ildə Şimal ordusu Konfederasiyanın paytaxtını tut-
du. ABŞ-dakı vətəndaş müharibəsi Şimal ştatlarının qələbəsi ilə başa çatdı. 

Beləliklə, vətəndaş müharibəsinin gedi şində qul darlıq ləğv edildi. Quldarların 
siyasi ağalı ğına son qoyuldu, hakimiyyət burjuazi yanın əlinə keçdi. Ölkədə aqrar 
məsələ lə rin həll olunması iqtisadi inkişafa təkan verdi.

ABŞ-da quldarlığın ləğv edilməsinin əhəmiyyəti nə idi?

ABŞ-da vətəndaş 
müharibəsi
(1861–1865)

Müharibənin 
səbəbi

Sənaye baxımından inkişaf etmiş 
Şi mal la quldarlığın hökm sürdüyü 
Cənub ştatları arasında ziddiyyət-

lərin kəs kinləşməsi



41

“Trestlər əleyhinə” qanunun qəbul edilməsinin əhə miy yəti 
nə idi? Bu qanunun verilməsinin müsbət və mənfi tə rəf-
lərini müəyyən edin.

1. ABŞ-da vətəndaş müharibəsinin mühüm nəticələrini izah edin.
2. ABŞ-da inhisar birliklərinin yaranmasının səbəblərini izah edin.
3.  V.Vilsonun hakimiyyəti dövrünü nə üçün “Yeni demokratiya dövrü” adlan-

dırırlar?
4. “Böyük dəyənək” və “Dollar diplomatiyası” ifadələrinin mahiy yətini izah edin.
5.  Sənaye istehsalının həcminə görə ABŞ-ın dünyada birinci yerə çıxmasının sə-

bəbini izah edin. 
6. “ABŞ tarixində T.Ruzveltin fəaliyyəti” adlı təqdimat hazırlayın.
7.  Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində ABŞ-ın mövqeyini möhkəmləndirən şərt-

ləri aydınlaşdırın.
8.  Mətndə verilmiş məlumatlara əsasən, şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərini özündə əks 

etdirən cədvəl hazırlayın.

ABŞ Cənubi Amerika ölkələrinə münasibətdə “Böyük də -
yənək”* siyasəti yeridirdi. T.Ruzveltə görə, ABŞ-ın borcu 
“Beynəlxalq polis rolunu” öz üzərinə götürmək idi. Bu siyasət 
prezident U.Taftın dövründə də davam etdirildi. O, borclar ver-
məklə La tın Amerikası ölkələrini asılı vəziyyətə saldı. Bu si-
yasət “Dollar diplomatiyası” adlanırdı. 

1912-ci ildə prezident seçilən V.Vilson vergilərin azal dıl-
ması, trestlər əleyhinə qanunlar qəbul edilməsi, 8 saatlıq iş günü 
təyin edilməsi və s. kimi təkliflər irəli sürdü. Onun hakimiy yət 
illəri “Yeni demokratiya dövrü” adlanır. V.Vilson bank sis temi 
üzərində dövlət nəzarəti qoya bildi. 1913-cü ildə senatorların 
bilavasitə xalq tərəfindən se çil məsi haqqında konstitusiyaya 
düzəliş əlavə edildi. Bu dəyişik liklər Birinci Dünya mühari bəsi 
ərə fəsində ABŞ-ın mövqeyini xeyli möhkəm ləndirdi. 

Uilyam Taft

Vudro Vilson

etdi. T.Ruz veltin təşəbbüsü ilə konqres “Trestlər əleyhinə” qa-
nun qəbul etdi. İri trestlərin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti qoyuldu. 
Növ bəti prezident seçkilərində də qələbə qazanan T.Ruzvelt bu 
nə za rəti daha da gücləndirdi.

* “Böyük dəyənək” – T.Ruz vel tin Latın Ame rikası ölkə ləri nə qarşı zorakı vasitələrlə hə ya ta ke çir diyi si ya sət
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Alman hərbi-siyasi dairələri Böyük Brita-
niya, Fransa və Rusiyanı zəiflətmək, onların 
müstəmləkələrinin bir hissəsini ələ keçirməklə 
yanaşı, yeni müstəmləkələr əldə etmək niyyə-
tində idilər. Müttəfiqi Avstriya-Macarıstan 
imperiyası isə Bal kan yarımadasında öz nü-
fuzunu genişlən dirməyə və yeni ərazilər işğal 
etməyə çalışırdı.

Böyük Britaniya müharibə yolu ilə Alma-
niyanı zəiflətmək, onun müs təm ləkə lərinin bir 
hissəsini ələ keçirmək, Osmanlı imperiyasını 
bölüş dürmək ümidində idi. Fransa itirilmiş 
Elzas və Lotaringiya vilayətlərini geri almaq 
və Reyn vilayətinin bir hissəsini ələ keçirmək 
istəyirdi. Rusiya isə Balkan ya rım ada sında, 

Bos for və Dardanel boğazlarında öz hökm ranlığını ya ratmağa, həm də Almaniyanı 
iqtisadi cəhətdən zəiflətməyə ça lışırdı.

1914-cü il iyunun 28-də Avstriya-Macarıstan taxt-tacının vəliəhdi Frans Ferdi-
nandın serb mil lətçisi Qavrila Prin si p tərəfindən öl dü rülməsi müharibənin baş lan-
ması üçün bəhanə oldu. Avstriya-Macarıstan Serbi yaya ul timatum verib qatilin təs-
lim edilmə sini istədi. Rədd cavabı aldığı üçün Ser biyaya müharibə elan etdi.

Bu zaman Almaniya Serbiyanı müdafiə edən Rusiyaya müharibə elan etdi. Az 
sonra Fransaya müharibə elan edən Al maniya Belçikaya qoşun yeritdi. Bu, İngiltərə-
nin Alma ni yaya qarşı mü haribəyə başlaması ilə nə ti cələndi. Yaponiya da Almani-
yaya qarşı mü ha ribə elan edərək onun Uzaq Şərqdəki torpaqlarını tutmağa və Çini 

Frans Ferdinandın öldürülməsi

XX əsrin əvvəllərində dünyanın yenidən bölüşdürülməsi uğrunda Avropa dövlətləri-
nin iki hərbi-siyasi bloku arasında mübarizə Birinci Dünya müha ribəsinin başlan-
masına səbəb oldu. Əsas bu ziddiyyət Almaniya ilə Böyük Bri taniya arasında idi.

Birinci Dünya müharibəsinin baş verməsi xalqların tarixində hansı iz qoydu? 
Dünyanın bölüşdürülməsi siyasətinin nəticələri necə oldu?

8.  Birinci Dünya müharibəsi

Frans Ferdinand, Qavrila Prin si p, Marna döyüşü, “Verden qəssabxanası”

Birinci Dünya müharibəsinə qoşul muş döv lətlərin əsas məq səd lə rini müəyyən 
edin.

Frans Ferdinanda qarşı törədilmiş sui-qəsdin səbəb və nəticələrini təhlil edin.
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itaət al tına almağa başladı. 1914-cü ilin payızında Osmanlı dövləti Üçlər İtti faqı 
tərə fin dən müha ribəyə qoşuldu. Buna cavab olaraq Ru siya, İngil tərə və Fransa Osmanlı 
dövlətinə qarşı mühari bəyə baş ladı. Mü ha ribəyə qo şulan dövlətlərin hər birinin qabaq-
cadan hazır  lanmış hərbi planları var idi. Müharibənin əvvəllərində Avro pada üç cəbhə 
yaranmışdı: Qərb, Şərq (Rusiya) və Bal kan. Bir qədər sonra yaranmış dördüncü Qafqaz 
cəbhəsində Rusiya və Os manlı ordusu vuruşurdu. Şliffen tərəfindən hazır lanmış “İl dı-
rım sürətli müharibə” pla nına əsasən, alman ordusu zəif mü da fiə olunan Lüksemburq 
və Belçika ərazisindən Fran saya ke çə rək fransız qoşunlarını əzməli və təslim olmağa 
məc bur et məli idi. Bun dan sonra qısa müddətdə Rusiyanı da dar mada ğın et mək nə zərdə 
tutulurdu. Alman ordusu avqustun əv vəl lərində Lük semburq və Belçikadan keçərək Şi-
mali Fran saya daxil oldu. Fransa hökuməti paytaxt Parisi tərk etməyə məc bur qaldı.

1914-cü ilin sentyabrında Marna çayı sahilində ingilis-fransız qoşunları alman-
ların hücumunun qarşısını alıb onları geri oturtdu. Beləliklə, Marna döyüşü “İldırım-
sürətli müharibə” planını boşa çıxardı. Almaniya Qərb və Şərq cəbhəsində mövqe 
müharibəsi aparmaq məcburiyyətində qaldı.

1915-ci ildə Almaniya və müttəfiqləri əsas zərbəni Rusi yaya qarşı yönəldərək 
onu məğlub edib müharibədən çıxar maq planı hazırladılar. Buna görə də əsas diqqət 
Şərq cəbhə sinə yö nəldi. Almaniya və Avstriya-Macarıstan qoşunları Qorlitsa əra zi-
sində cəbhəni yardılar. Almanların bu hücumu ruslar üçün fə lakətlə nəticələndi. Rus 
ordusu məğlub olub geri çəkildi.

Almaniya tarixdə ilk dəfə Qərb cəbhəsində İngiltərəyə qarşı sualtı qayıqlardan 
istifadə edərək sərnişin və yük gəmi lə rini batırdı. Həmçinin ilk dəfə olaraq Almaniya 
Belçika əra zi sində zəhərli xlor qazından istifadə etdi. Bu zaman “Antanta” dövlətləri 
bir sıra ərazilər vəd edərək İtaliyanı öz tərəflərinə çəkə bildilər. 1915-ci ilin yazında 
Londonda İngiltərə, Fransa, Rusiya və İtaliya arasında gizli razılaşma əldə edildi. 
İtaliya “Antanta”ya qoşuldu. Həmin ilin payızında digər tərəf Bolqa rıs tanı öz tərə-
finə çəkdi və Dördlər İttifaqı meydana gəldi. 

“Antanta” dövlətləri Çanaqqala boğazını, sonra isə İstan bulu ələ keçirərək Os-
manlı dövlətini məhv etmək niyyətində idi. Lakin hərbi- texniki üstün lü klərinə baxma-
yaraq, 1915–1916-cı illərdə baş verən Çanaqqala döyü şündə “Antanta” qoşunları türk 
ordusuna məğlub oldu. Çanaq qa lada vətəni uğrunda canından keçən hər bir türk əsgə-
ri tarixdə gö rünməmiş qəhrəman lıq salnaməsi yazdı. Qələbənin qazanıl ma sında azər-

Şlifen planını xəritə üzərində əks etdi rin.

Sizcə, Rusiyanı bu müharibədən niyə çıxarmaq istəyirdilər?

Osmanlı dövlətini müharibəyə qoşulmağa vadar edən amilləri qiymətləndir-
məyə çalışın.
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baycanlı könüllülərin böyük payı vardı. Bu 
zaman ingilis lərin İraqı tutmaq təşəbbüsü 
də iflasa uğradı. Onlar Bağ dad ya xınlığında 
Osmanlı ordusu tərəfindən məğlub edildilər. 

Rusiyanı zəiflədən Almaniya bütün 
diqqətini Fransaya qarşı yönəltdi. 1916-cı 
ilin fevralında alman qoşunları Verden 
yaxınlığında hücuma keçdi. Bu vuruşma 
tarixə “Verden qəs sabxanası” adı ilə 
daxil oldu. 

Qafqaz cəbhəsində isə ruslar Ərzurumu və Trabzonu işğal etdilər. Bu zaman “An-
tanta” tərəfindən müharibəyə qoşulan rumın ordusu Avstriya-alman-bolqar qoşunları 
tərəfindən məğ  lubiyyətə uğradıldı.

1917-ci ildə müharibəyə cəlb olunan ölkə lərdə müharibə əleyhinə etiraz dalğası 
başlandı. Bu özünü Rusiyada daha qa barıq şəkildə büruzə verdi. Rusiyada burjua- 
demokratik inqi labı nəticəsində monarxiya devrildi. Ölkədə müvəqqəti höku mət 
yaradıldı. Lakin payızda bolşeviklər dövlət çevrilişi edə rək hakimiyyəti ələ aldı-
lar. 1918-ci il martın 3-də bolşe vik hö kuməti Almaniya və onun müttəfiqləri ilə  

Çanaqqala döyüşün dən bir səhnə

Verdendə baş verən vuruşmanın “Verden qəssabxa nası” adını almasının sə-
bəbini izah edin.

“Britaniyanın Hərbi Dəniz naziri Çörçillin sözlərinə görə, dəniz qüvvələri ilə möh-
kəmləndirilmiş yunan ordusu dərhal Türkiyəni ürəyindən vurmaq üçün Gelibolunu 

tutacaq. Bu, Çanaqqala boğazını müttəfiqlərin üzünə açacaq və Mərmərəyə daxil ol-
mağa imkan verəcəkdir. Türk və alman gəmiləri batırılacaq, oradan Qara dənizdəki 
Rusiya donanması ilə əlaqə qurulacaq və vəziyyətə tamamilə nəzarət ediləcəkdi”... 
U.Çörçillin fikrincə, “Çanaqqala əməliyyatı ilə dünya tarixi dəyişdiriləcək, Osmanlı 
imperiyası iki yerə bölünəcək, paytaxt iflic olacaqdı. Balkan dövlətləri düşmənlərinə 
qarşı birləşəcək, Serbiya xilas olacaq, ruslara müharibədə kömək ediləcək, müharibə 
müddəti çoxsaylı insan həyatını xilas etmək üçün qısaldılacaqdır”.

Y.Hikmet Bayur. Türk İnkılabı Tarihi, c. III, Kısım 2, Ankara, 1991, s. 55.

Altı ay davam edən döyüşdə almanlar çox da böyük əraziyə sahib ola bilmədilər. 
Həmin ilin yayında Almaniyanın zəifləmə sindən istifadə edən ingilis və fransız qo-
şunları Somma çayı sahilində hücuma keçdilər. Payızın axırına kimi davam edən bu 
döyüşlərdə ingilislər və fransızlar tarixdə ilk dəfə olaraq tanklardan istifadə etdilər. 
İngiltərə və Fransa ordusunun hücumu ciddi müvəffəqiyyət qazanmağa imkan ver-
məsə də, alman ordusunun Verden üzərinə hücumunu zəiflətdi və müdafiəyə keç-
məyə vadar etdi. İngilis və alman hərbi donanması arasında baş verən Yut lan diya 
dəniz döyüşündə tərəflərin heç biri qələbə qazanmadı.
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Brest- Litovskda se parat sülh* bağlayaraq Rusi yanı müharibə-
dən çıxardılar. Bu, Almaniyanın vəziyyətini xeyli yüngülləşdirdi. 
Rumıniya da Dördlər İttifaqı ilə sülh bağlayıb mühari bədən çıxdı.

“Antanta” dövlətlərinə çoxlu borc verdiyi üçün onların 
qələ bəsini istəyən ABŞ 1917-ci ilin aprelində Almaniyaya 
müha ribə elan etdi. Fransa və İngiltərə isə qələbənin bəhrə lə-
rini ABŞ-la bölüşmək istə mirdi. Odur ki onlar ABŞ qo şun ları 
gə lənə qədər müha ri bəni başa çatdırmaq istəyirdilər. Alma niya 
da, öz növbəsində, ABŞ qoşunları gələnə qədər “Antanta” qüv-
vələrini məğlu biyyətə uğratmaq istəyirdi.

1917-ci ilin oktyabrında Kaporetta döyüşündə Almaniya və Avstriya-Macarıstan 
qoşunları İtaliyanı məğlubiyyətə uğrat dılar.

ABŞ qüvvələrinin kö məyi ilə 1918-ci ilin yayında Al ma niya ordusunun Paris 
istiqamətində hücu munun qar şısı alındı. Marşal Foşun** ümumi komandanlığı al-
tında müt təfiq ordusu hücuma keçdi və almanların cəbhə xət tini yararaq onları dar-
madağın etdi.

Müttəfiq qoşunları Balkan cəbhəsində hü cuma ke çərək Bol qarıstan ordusunu 
təslim olmağa vadar etdi. Fələstində və Su ri yada türk ordusunun məğ lubiyyəti nə-
ticəsində Os manlı impe ri yası da təs lim oldu. 1918-ci il noyab rın 3-də Avs triya-
Maca rıstan ko man danlığı “An tan   ta” nın diktə etdiyi ba rı şığı im za ladı. Elə həmin gün 

Marşal Foş

Marşal Foşun vaqo nunda almanların 
təslim aktını imzalaması

ABŞ-ın müharibəyə qoşulmasının səbəbi nə idi?

*  Separat sülh – müharibə aparan ölkələr koalisiyasında üzv dövlətlərdən birinin müttəfiqlərin xəbəri və razılığı 
olmadan düşmənlə bağladığı sülh

**  Marşal Foş – Birinci Dünya müharibəsi dövründə Fransanın Baş qərargah rəisi, 1918ci ildə müttəfiq ordusu
nun baş komandanı
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Bu müharibədə ən çox qazanan ABŞ oldu. O, İngiltərə, Fransa, Rusiya və İta li-
yaya borc verən dünya xəzinədarına çev rildi. Yaponiya da müharibə dən uğurla çıx-
dı. O, Sakit okean dakı alman müstəmləkələrini ələ keçirdi, Çində nü fu zunu xeyli 
möh kəmləndirdi. Birinci Dünya müharibəsi dünya müstəm ləkə sis te mi ndə böhra nı n 
başlanğıcını qoydu.

İri dövlətlər 
arasında 

ziddiyyətlər

Dünyanın yenidən 
bölüşdürülməsi uğrunda 

mübarizə

BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ

SƏBƏBLƏRİ

1914-cü il

Qorlitsada ruslar 
məğ lub oldular.

“Verden
qəssabxanası”

ABŞ müharibəyə 
qoşuldu.

Ru si ya və 
Rumıniya 

“Antanta” blo-
kundan çıxdı.

Çanaqqalada 
ingilis-fran  sız 
qoşunları məğ-

lub ol du.

Somma döyü-
şündə tanklardan 
istifadə edildi.

Kaporetta döyü-
şündə 

ital yanlar məğ-
lub oldular. Dördlər İttifaqı 

(Bolqarıstan, 
Os manlı, 
Avstriya-

Maca rıstan, 
Al maniya) mü-
ha ribədən çıxdı.

Yut lan diya dəniz 
döyüşündə 

tərəflərin heç 
biri qələbə 
qazanmadı.

Marna döyü-
şündə alman-
ların məğlub 

olması ilə 
“İldırımsürətli 

müharibə” planı 
boşa çıxdı və 

mövqe mühari-
bəsinə keçildi.

1915-ci il 1916-cı il 1917-ci il 1918-ci il

Bu nəticəyə daha nəyi əlavə edərdiniz?

Yeni müstəqil dövlətlərin yaranma səbəbini izah edin.

Almani yada in qi   lab başlandı. No yabrın 9-da xalq mo nar xi yanı de virdi və öl kədə 
res  pub lika qu ruldu. 1918-ci il no yab rın 11-də sübh çağı Komp yen me şə sində, mar-
şal Fo şun mənzil-qərar ga hın da Al ma  niya ilə onun rə qib ləri ara sında sülh barışığı 
im za landı. Nəha yət, Birinci Dünya mü  haribəsi başa çatdı.

Beləliklə, müharibə Dörd lər İtti fa qının məğ lu biyyəti ilə qurtardı. “An tan ta”nın 
həm canlı qüvvə, həm də maddi cə hət dən üstün olması mühari bə nin taleyini həll 
etdi. Müha ri bənin gedi şində Alma niya, Avstriya-Maca rıs tan, Osmanlı və Ru siya im-
pe ri ya  ları dağıldı və yeni müstəqil döv lətlər ya randı.
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Gəncədə molla məktəbini bitirmiş Mirzə Cəfər Topçubaşov 
Peter burq Universitetinin professoru və Böyük Britaniya Kral 
Cə miyyətinin həqiqi üzvü seçilmişdi.

M.C.Topçubaşov özündə Azərbaycan ziyalısına xas olan 
bütün keyfiyyətləri birləşdirirdi. Xalqının müsbət dəyərlərini 
özü ilə Gəncədən Peterburqa aparmışdı.

XIX əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasındakı təhsil 
müəssisələri dini məktəb və mədrəsələrdən ibarət idi. Həya-
ta keçirilən hərbi və inzibati islahatlar isə dünyəvi təhsil al-

mış kadrların ol masını tələb edirdi. 40-cı illərin məktəb islahatı bu ehtiyacı ödəmək 
məqsədini güdürdü.

Mədəniyyətin əsasını elm və təhsil təşkil edir. Elmin, maarifin, təhsilin inkişaf 
yolu dini məktəblərdən, mədrəsələrdən başlamışdır. Dünya xalqları nın mədə-
niyyətini araşdırsaq, bu danılmaz faktı tam görmək olar.

XIX əsr dünya mədəniyyəti tarixində hansı yenilikləri ilə yadda qaldı? Dövrün 
elm və mədəniyyəti gələcək üçün hansı imkanları açdı?

9.  Dünya xalqlarının mədəniyyəti

Mirzə Cəfər Topçubaşov, Kazan Universiteti, Rabin dra nat Taqor, Aleksandr 
Puşkin 

M.C.Topçu başovun şəxsiyyətini dəyərləndirin.

Mirzə Cəfər 
Topçubaşov

1.  Almaniyanın hansı məqsədlərlə müharibəyə başlamasını müəyyən edin.
2. Müharibədə iştirak edən dövlətlərin məqsədlərini müəyyən edən sxem qurun.
3. Birinci Dünya müharibəsi haqqında təqdimat hazırlayın.
4. Müharibəni necə xarakterizə edərdiniz?
5.  Müharibənin döyüşən tərəflərin sosial-iqtisadi vəziyyətinə necə təsir etməsi 

haqqında təqdimat (esse) yazın.
6. Müharibədə istifadə edilən silahlar haqqında bildiklərinizi müzakirə edin.
7.  ABŞ-ın “Antanta” tərəfindən müharibəyə qoşulması nə kimi dəyişikliklərə səbəb 

oldu?
8. Müharibədə “Antanta”nın qələbəsinin labüdlüyünü izah edin.
9.  Birinci Dünya müharibəsi zamanı baş vermiş döyüşlər haqqında əlavə ma te-

riallar toplamaqla döyüşlərin nəticələri haqqında geniş məlumat hazırlayın.
10. Yaponiya üçün müharibə necə nəticələndi?
11.  Sxemə (səh. 47) əsasən, Birinci Dünya müharibəsində baş vermiş prosesləri təh-

lil edin.
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“Xalq təhsili haqqında” Qanunun qəbul edilməsi məktəb yaşlı bütün oğlan və 
qızların pulsuz ibti dai təhsil almasını, dövlət hesabına orta mək təblərin və İstanbul 
Universitetinin açılmasını nəzərdə tuturdu.

XIX əsrdə Osmanlı dövlətində yeni ədəbiyyat yaranırdı. Bu ədəbiyyatın ən 
görkəmli nümayəndələri Namiq Kamal və Tofiq Fikrət idi. 

Rusiya imperiyasının müstəmləkəçilik və ruslaşdırma si ya səti Mərkəzi Asi-
yada maarifin və mədəniyyətin inkişafı yolunda başlıca maneə, bu xalqların milli 
mədəniy yətinə edi lən qəsd idi. Buna baxmayaraq, türk xalqlarının mədəniyyəti, ləng 
də olsa, inkişaf edirdi. Maarifin inkişafı isə uzun zaman islam dini ilə bağlı olmuşdur.

Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan ədəbiyyatındakı irəliləyiş türkmən şairi Məmməd-
vəli Kəminənin və qazax şairi Abay Kunanbayevin adı ilə bağlıdır. 

Volqaboyunda yeni tipli məktəblərin açılma-
sı təhsilin in kişafına kömək etdi. 1804-cü ildə 
Kazan Universitetinin açıl ması Tatarıstanda 
maarifin və elmin inkişafına böyük təkan verdi.

Ruslaşdırma siyasəti Qafqaz xalqlarının da 
maarifində özünü qabarıq şəkildə göstərirdi. 
XIX əsrin əvvəlində Tiflis dəki gürcü məktəbləri 
bağlandı. Yerində imperiya üçün sədaqətli kadr-
lar hazırlayan rus məktəbləri açıldı.

Qafqaz xalqlarının ədəbiyyatında daha çox 
müstəmləkə zülmünə qarşı mübarizə öz əksi-
ni tapmışdı. Gürcü şairlərinin şeir lə rin də mil-
li müstəm ləkə zülmü tənqid edilirdi. Şimali 

Namiq Kamal Məmmədvəli Kəminə Abay Kunanbayev

Mərkəzi Asiyada maarifin inkişafına mane olan başlıca amilləri izah edin.

Kazan Universitetinin binası
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XIX əsrdə hind maarifçilərinin fəaliyyəti genişləndi. Əsrin 
ikinci yarısında ölkədə humanitar elmlər sürətlə inkişaf etməyə 
başladı. Hind ədəbiyyatında yeni bir mərhələ mey dana gəldi. 
Bu mərhələ humanizm, vətənpərvərlik ideya larının güclən məsi 

və inkişafı mərhələsi idi.
Əsrlər boyu islam dini Hindistana yeni bir ədə biy yat qa zan dırmışdı. Bu ədəbiy-

yatın görkəmli nüma yən dələrindən biri fars və urdu dillərində şeirlər yazan müsəl-
man şair Mirzə Əsədulla xan Qalib idi. Hind ədəbiyyatı və incəsənətinin ən bö-
yük nümayəndəsi – məşhur yazıçı, şair, rəssam və bəstəkar Rabin dra nat Taqor ya-
radıcılığına görə ölməzlik qazanmış, Nobel mükafatına layiq gö rülmüşdü. 

Feodal idarə üsulu, hökumətin özünütəcrid siyasəti və Qərb dövlətlərinin hərbi 
müdaxiləsi Çində mədəniyyətin inki şafına mane olan başlıca amillər idi. Əgər XIX 
əsrdə Çində elmi biliklərin inkişafı tarix və coğrafiya ilə bağlı idisə, XX əsrin əv-

Rabin dra nat Taqor

Mirzə Əsədulla xan 
Qalib

* Darülfünun – bilik evi 

Müstəmləkələrin maarif və mə dəniy yə tinə metropoliyala-
rın münasibətindəki oxşarlığın səbəblərini şərh edin.

Feodal qaydaları Qacarlar İranında mədəniyyətin inki-
şafını buxov la mışdı. Bu səbəbdən də ölkədə, demək olar ki, 
mədəniyyətin heç bir sahə sində, irəliləyiş yox idi. İran xalqla-
rının mədəniyyətində yenilik Avropa nümunəsində çəkilən çox 
az rəsm əsərindən və əsrin ortalarında açılan darülfünundan* 
ibarət idi. Qacarlar İranının di gər Şərq ölkələrindən geridə ol-
ması XX əsrin əvvəllərində də davam edirdi. Əsrin əvvəlindəki 
inqilabın təsiri ilə ədəbiy yatda yeni meyillər yaranmışdı. Belə 
ədəbi əsərlərdə ölkədə hökm sürən rejim, Rusiya və İn giltərənin 
istilaçı siya səti tən qid olu nurdu. Həmin dövrdə Hin dis tanda 
maarifin, mədə niy yətin inki şafına İngiltərənin müs təm lə kəçilik 
siyasəti mane olurdu. İngilislər xalqı cəhalətdə sax lamağa, onu 
milli mə dəni irsdən məhrum etməyə çalışırdılar.

Türk və Qafqaz xalqlarının maarif və mədəniyyətə mü nasibətdə oxşar cəhətləri 
müəyyənləşdirin.

Qafqaz dağlıları arasında isə qəhrəman lıq mahnıları geniş yayılmışdı. Demək olar 
ki, bu mahnıların hamı sında Şeyx Şamil tərənnüm edilirdi.

XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz xalqlarının elm və mə dəniyyətində də müəyyən 
qədər inkişaf olmuşdur. Yeni məktəb lər açılmış, regionun təbii sərvətlərinin öyrənil-
məsinə başlanılmış, mətbuat sahəsi genişlənmişdir. 
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Rusiyada isə XIX əsrin bi-
rinci yarı sında mədəniyyətin 
inkişafına təhkimçilik qurulu-
şu mane olurdu. Amma el min, 
mədəniyyətin inkişafı, çətinlik-
lə də olsa, bu maneəni aşa bi-
lirdi. Həmin əsrin sonlarında Rusiyanın dünya elminə böyük 
töhfəsi A.S.Popov tərəfindən yaradılmış müxtəlif qurğular 
oldu. 

A.S.Puşkin yeni rus ədəbiyyatının və dilinin yaradıcı-
sı kimi tanındı. Dünya ədəbiyyatı nın nəhənglərindən olan  
L.N.Tolstoyun 1812-ci il mü haribəsinin tarixini əks etdirən 
“Hərb və sülh” roman- epopeyası rus ədəbiy yatının ən böyük 
əsəri kimi sevildi. 

Aleksandr Puşkin

Çinin mədəni geriliyinin səbəbini müəyyənləşdirin.

Avropa mədəniyyətinin Ya -
poniyaya təsirinə əsas lan-
dırıl mış münasibət bildirin.

Yaponiyanın XIX əsr mə-
dəniyyətinin mühüm sahə ləri 
bədii ədəbiyyatdan və rəngli 
qravürlərdən ibarət idi. Bədii 
ədəbiyyat, əsasən, samurayla-
rın həya tı nı, ağac qravür lər isə 
ölkənin təbiətini, xalqın məişə-
tini əks etdirirdi. XX əsrin əv-
vəllərində isə Yaponiya mədə-
niyyətinə Avropa mədəniyyə-
tinin təsiri güclənirdi. Ölkədə 
teatrlar yaranır, bir sıra əsərlər 
tama şaya qoyulurdu.

vəllərində burada maarif sahəsində xeyli irəli ləyiş oldu. Ölkənin bir sıra şəhərlərin-
də Avropa tipli məktəb lər açıldı, inqilabi-demokratik ruhlu ideyalar formalaşdı. Bu 
ide yaların məqsədi Mancur sülaləsinin haki miy yətini ləğv et mək dən, öl kəni xarici 
müdaxilədən qoru maqdan və demo kra tik res pub lika qurmaqdan ibarət idi.

Yapon qravürü. XIX əsr
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XIX əsr Avropa ölkələrində və ABŞ-da ədəbiyyat və in cə-
sənət sahəsində baş vermiş böyük dəyişikliklər, irəliləyişlər 
əsri  idi. Bu dövrdə ədəbiyyatda romantizm və realizm cərə-
yanları geniş yayılmışdı. 

XIX əsrin məşhur incəsənət xadimlərindən olan bəs təkar 
Frederik Şopenin əsərləri dünya mu siqi sənətinə böyük töhfə 
oldu.

Həmin dövrün məşhur rəssamı Fransisko Qoyya “Gül-
ləbaran” tablosunda ispaniyalı üsyançıların Fransa işğalçıla-
rına qarşı müba rizəsini və onların fransız əsgərləri tərəfindən 
güllələnməsini təsvir etmişdir. Frederik Şopen

XX əsrin əvvəlində alman alimi Albert Eynşteyn elmi 
ictimaiy yəti özü nün nisbilik nəzəriyyəsinin əsas ideyaları ilə 
tanış etdi. O sübut etdi ki, cisimlərin ölçü ləri və vaxt uzun luğu 
nisbidir. Bunlar sürətin yüksəkliyindən asılıdır.

Albert Eynşteyn

Fizika fənnindən aldığınız bilik əsasında Eynşteynin nə-
zə riyyəsi haqqında fikirlərinizi bildirin.

Təhkimçiliyin ləğvi, kapitalizmin inkişafı incəsə nətlə ya-
naşı, elmin sürətli tərəqqisinə kömək etdi. İ.P.Pavlovun şərti 
refleks lər haqqın dakı təlimi fiziologiyanın inkişafına böyük 
tə sir gös tərdi. 

XIX əsrin 30–40-cı illərinin sənaye çevrilişi elmi kəşflə-
rin gedişini sürətləndirdi. Məhz XIX əsrin ikinci yarısı elmi 
kəşfl ər lə zəngin oldu. Belə kəşflərdən biri alman mühəndisi  
Daym lerin düzəltdiyi ben zin lə işləyən mühərrik idi. Daxili 
yana caqla işləyən mühərrikin kəşfi avto mo bil sənayesinin ya-
ranmasına yol açdı. Elektrikin kəşfi ən önəmli kəşflərdən biri 
idi. ABŞ mühəndisi T.Edisonun ixtira etdiyi elektrik lampaları 
bu kəş fin əməli nəticəsi hesab olunurdu.

Tomas Edison

Elm və texnikanın qarşılıqlı təsirini açıqlayın.

Rəssamlıq və musiqi sahəsində nə kimi uğurlar əldə edilmişdir?
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Dünya xalqlarının tarixi onların bəşər elminə və mədə niy  yətinə ver diyi adlarını 
çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz neçə-neçə görkəmli şəxsiyyətin yaradıcılığı ilə  qiy-
mətləndirilir. 

“Gülləbaran” tablosu. Fransisko Qoyya

1.  XIX əsrin 40-cı illərində Osmanlı dövlətində keçirilən məktəb islahatının hərbi 
və inzibati islahatların tələblərindən irəli gəl diyini sübut edin. 

2.  Müstəmləkələrdə Rusiyanın məktəblər açmasının onun müstəmləkəçilik siya sə-
tinə xidmət etmək məqsədi daşıdığını əsaslandırın. 

3.  İranla Hindistanda maarif və mədəniyyətin geriliyinin oxşar və fərqli cəhət lərini 
göstərin. 

4.  Avropa, Amerika və Şərq xalqlarının elm və mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsini 
onların ictimai-iqtisadi quruluşu ilə əlaqələndirin. 

5.  Bu dövrün böyük yazıçılarının yaradıcılığındakı oxşar cəhətləri müəyyən ləş-
dirin və bu oxşarlığın səbəblərini izah edin. 

6.  Hər hansı ölkənin tarixinin müəyyən dövrünü öyrəndikdən sonra onun ədə biy-
yatının mövzularını təxminən müəyyənləşdirmək olarmı? Cavabınızı əsaslan-
dırın.
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Birinci Dünya müharibəsindən sonra 
dövlət lərarası müna sibətləri nizamlamaq 
üçün 1919-cu ilin yanvarında Pa risdə sülh 
konfransı təşkil olundu. Konfrans öz işini 
iyu nun sonla rına kimi davam etdirdi. Bura-
da aparıcı rolu “Böyük üçlük” – ABŞ, Bö-
yük Britaniya və Fransa oynayırdı. Məğlub 
ölkələr və Sovet Rusiyası konfran sa dəvət 
olunma mışdı.

Konfransda məqsəd Almaniya və digər məğlub dövlətlərlə sülh müqavilələri ha-
zırlamaq idi. Müqavilələrin əsasını V. Vil sonun konqresə təqdim etdiyi “14 maddə”-
dən ibarət “dün yanın ədalətli surətdə yenidən qu rulması prinsipləri” təşkil edirdi.

1919-cu il iyunun 28-də Parisin Versal sarayında Alma niya ilə sülh müqaviləsi 
imzalandı. 

IV  FƏSİL.  AVROPA  ÖLKƏLƏRİ  VƏ  
AMERİKA  BİRLƏŞMİŞ  ŞTATLARI

II BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ 1918–1945-ci İLLƏRDƏ

Böyük üçlük: Devid Lloyd Corc, 
Vudro Vilson, Corc Kle manso. 

Paris, 1919-cu il

XX əsrin ən böyük faciələrindən olan Birinci Dünya müharibəsi bir daha sübut 
etdi ki, böyük dövlətlərin dünyanı öz aralarında bölüşdürmək is təyi təkcə qə-
nimətə və üstün mövqeyə səbəb olmur.

Birinci Dünya müharibəsində qalib və məğlub tərəflər kimlər oldu? Hansı impe-
riyaların varlığına son qoyuldu? Qalib dövlətlər ədalətlilik prinsipinə nə dərə-
cədə əməl etdilər?

10.  Versal-Vaşinqton sistemi

“Böyük üçlük”, Versal-Vaşinqton sistemi, Millətlər Cəmiyyəti, Genuya kon-
fransı, “Reyn Təminat Paktı”

Sizcə, Sovet Rusiyasının dəvət olunma-
masının səbəbi nə idi?

“14 maddə”nin başlıca məzmunu:
1. Gizli diplomatiyadan imtina etmək; 
2. Azad ticarət; 
3. Silahlanmanın azaldılması; 
4. Xalqlara öz müqəddə ratını təyin etmək hüququnun veril məsi və s. 
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Paris sülh konfransı

Versal (1919-cu il, iyun) – Almaniya müharibəni törətməkdə təqsirkar olduğunu və onun nəti-
cələri üçün müttəfiqləri ilə birgə məsuliyyət daşıdığını etiraf etdi. Ordu və donanma məhdud-
laşdırıldı. Yalnız könüllülük prinsipi əsasında 100 000 nəfərdən ibarət qoşun saxlanıla bilərdi. 
Baş qərargah buraxıldı. Almaniya Reyn zonasını silahsızlaşdırmağı öhdəsinə götürdü. Elzas və 
Lotaringiya Fransaya qaytarıldı. Saar daş kömür hövzəsi Fransanın mülkiyyətinə verildi, Saar 
vilayəti isə 15 il müddətinə Millətlər Cəmiyyətinin idarəçiliyi altında qalmali idi.

Sen-Jermen (1919-cu il, sentyabr) – Avstriya-Macarıstan imperiyasının dağıl ması və 
yeni dövlətlərin (Macarıstan, Çexoslovakiya və Serb-Xorvat- Sloven krallığı) yaradılması 
rəsmiləşdirildi.

Neyi (1919-cu il, noyabr) – Bolqarıstan Rumıniya, Serb-Xorvat-Sloven krallığı və Yuna-
nıstana torpaqlar gü zəştə getdi; Bolqarıstanın silahlı qüvvələri azaldıldı və Egey dənizinə 
çıxışdan məhrum edildi.

Sevr (1920-ci il, avqust) – Osmanlı imperiyası bir çox müstəmləkə ərazilərindən məh rum 
oldu. Ərazisinin 4/5 hissəsini itirdi. Anadolunun şərqində qondarma “Ermənistan” və “Kür-
düstan” dövlətlərinin yaradılması nəzərdə tutulurdu.

Trianon (1920-ci il, iyun) – Avstriya-Macarıstan imperiyasının dağıl ması təs bit olundu,  
əraziləri bölüşdürüldü. 

VERSAL SİSTEMİNƏ DAXİL OLAN MÜQAVİLƏLƏR

Versal siste minin mahiyyətini açıqlayın.

Ərazisindəki alman mülklərinin Yaponiyaya verilmə sin dən narazı olan Çin müqa-
viləni imzalamadı. Millətlər Cəmiy yətinə daxil olmadığı üçün ABŞ senatı müqavilə-
ni təsdiq et mədi. Versal sülh müqaviləsi Avstriya ilə Sen-Jermen, Bol qa  rıstanla Neyi, 
Macarıstanla Trianon, Osmanlı imperiyası ilə Sevr mü qavilələrinin imzalanması ilə 
tamamlandı. Sülh mü qa vilələri ümumilikdə Versal sistemini təşkil edirdi.
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1919-cu il Versal sülh müqaviləsinə əsasən Avropada baş vermiş ərazi dəyişiklikləri

*  Mandat sistemi – keç miş alman müs təmləkələrinin və Os manlı mülk ləri nin qəyyumluğa gö  tü rül müş for mada 
bölüş dürül məsi

Paris konfransının ən mühüm nəticələrindən biri də Mil lətlər Cəmiyyəti təşkilatı-
nın yaradılması oldu. Təşkilatın baş lıca vəzifəsi xalqlar arasında əməkdaşlığı inkişaf 
etdirmək, sülh və təhlükəsizliyi qorumaq idi. Məğlub dövlətlərin əlin dən alınmış 
müstəmləkə torpaq ları Millətlər Cəmiyyətinin tət biq etdiyi mandat sistemi* əsa-
sında qaliblər tərəfindən yenidən bölüşdürüldü. Mandatlar İn giltərə, Fransa, Yaponi-
ya və Bel çi kaya verildi. 

Paris konfransında ən mübahisəli məsələlərdən biri Alma niyadan təzminat alın-
ması idi. Qalib dövlətlər arasında ciddi fikir ayrılığı hökm sürdüyü üçün onlar bu 
məsələ barədə razılığa gələ bilmədilər. Almaniyadan təzminat alınması bir qədər 
sonra xüsusi çağırılmış konfransda öz həllini tapdı.

Versal sistemini “tamamlamaq” məq sədilə 1921-ci ilin sonu – 1922-ci ilin əvvəl-
lərində Vaşinqton konfransı ça ğı rıldı. Konfransda əvvəlki müqa vilə lərə yenidən 
ba xıldı və bir sıra qərarlar qəbul olundu. Birləşmiş Ştatlar dörd dövlətin – ABŞ, 

Qalib ölkələr Millətlər Cəmiyyətini yaratmaqla daha çox kimin mənafeyini dü-
şünürdülər? Fikirlərinizi əsaslandırın.
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İngiltərə, Fransa və Yaponiyanın Sakit okean mülk lə rinin bir-
gə qorunması haqqında müqavilə bağlan ma sına nail oldu. Çinə 
ABŞ-ın “açıq qapı” prinsipi tət biq olundu. Yapo ni yanın Şandun 
yarımadasını Çinə qaytarması məsələsi də kon fransda müzakirə 
olundu.

Paris və Vaşinqton konfranslarının qərarları Versal-Vaşinq-
ton sisteminin əsasını təşkil etdi. Onun yaradılması mü  ha-
ribədən sonrakı gərginliyin azaldılmasına imkan versə də, bütün 
zid diyyətləri həll etmədi. Çünki bu sistemin özünün müəyyən 
çətinlikləri və ziddiyyətləri var idi. Ziddiyyətlər, əsa sən, onu ya-
radanların ədalətli olmamasından irəli gəlirdi. 

ABŞ Versal sisteminə bitərəf münasibət göstərərək onun 
qərar la rını təsdiq etmədi. Onun Millətlər Cəmiy yətində işti-
rakdan imtina etməsi bu sistemin əsasının zəifləmə sinə səbəb 
oldu. Lakin buna baxmayaraq, Versal-Vaşinqton sis  temi dünya-
nın beynəlxalq hüquq normaları əsasında inki şafı üçün müəyyən 
zəmin yaratdı.

Birinci Dünya müharibəsindən sonra iqtisadi münasibət ləri 
bərpa etmək üçün ilk cəhd Rusiya və Almaniyanın da iş tirak 
etdiyi Genuya konfransının (1922-ci il) ça ğı  rıl ması oldu. Kon-
fransda Rusiya nümayəndə heyətinin tərki bində N.Nə ri manov da iştirak edirdi. Kon-
fransın gedi şində Ru siya Alma niya ilə saziş imzaladı. Bu onların iqtisadi blo ka dadan 
çıxmaq yolunda atdığı ilk addım oldu. 1925-ci ildə keçirilən Lokarno konfran sında 
Almaniya, Belçika, Fransa, Böyük Bri ta niya və İtaliya arasında təminat müqaviləsi 
imza landı. Bu sənədə “Reyn Təminat Paktı” da deyilir. Bununla da, Böyük Bri-
taniya və Fransa dolayı yolla Versal sülh müqaviləsinin əda-
lətsiz ol duğunu etiraf etdi.

Nəriman Nərimanov

Beynəlxalq siyasi şəraitin yumşaldılmasında Fransanın Xa-
rici İşlər naziri A.Brian və ABŞ-ın dövlət katibi F.Kelloq tərə-
findən 1928-ci ilin avqustunda irəli sürülmüş, 48 dövlətin qo-
şulduğu “Brian-Kelloq Paktı” müəyyən rol oynadı. Pakta imza 
atan tərəflər müharibələrdən imtina etməyi, bütün münaqişə ləri 
və mübahisəli məsələləri dinc yolla həll etməyi öhdələrinə gö-
türdülər. Bir il sonra SSRİ də bu pakta qoşuldu.

Aristid Brian

Sizcə, Vaşinqton konfransında ABŞ-ın fəallıq göstərmə-
sinin səbəbi nə idi?

Böyük Britaniya və Fransanın Versal sülh müqaviləsinin 
ədalətsizliyini etiraf etmə sinin sə bəbi nə idi?

Frenk Kelloq
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1920-ci illərdən ABŞ beynəlxalq münasibətlərdə təcridçilik siyasəti yeridirdi. 
Məhz bu xətt dünya siyasətində Böyük Britaniya və Fransanı aparıcı etdi. Lakin mü-
haribədə zəif düş müş həmin dövlətlər bu vəzifəni axıra qədər yerinə yetir mək iqtida-
rında olmadı.

Almaniya. Birinci Dünya müharibəsindən məğlub və iq ti sadiyyatı dağılmış və-
ziyyətdə çıxmış Almaniya öz “qəddini dü zəltməyə” başladı. 1918-ci ilin noyabrın-
da Almaniyada mo nar xiya dev rildi. Növbəti ildə Veymar şəhərində top la nan Mü-
əssislər Məclisi Almaniyanın konstitusiyasını qəbul etdi. Konstitusiyaya görə, 
Almaniya federal quruluşlu, par la mentli prezident respublikası elan edildi. Qalib 
dövlətlər ara sındakı zid diyyətlərdən istifadə edən Almaniya Sovet Ru si yası ilə mü-
qavilə imzaladı. Qərb ölkələri Almaniyada sabitlik ya ran dıq dan sonra onun iqtisadi 
cəhətdən dirçəlməsinə kömək etməyə başladı. “Reyn Təminat Paktı” Almaniyanın 
dirçəlmə sinə kömək etdi. Bu pakt müharibədən sonra Almaniyanın bə ra bər hüquqlu 
tərəfkeş kimi tanınmasında ilk addım oldu. 1926-cı ildə Alma niya Millətlər Cəmiy-
yətinə qəbul edildi.

Öhdəlikləri yerinə yetirmək bu dövlətlər üçün nə dərə cə də inandırıcı idi?

1.  Versal-Vaşinqton sisteminə daxil olan müqavilələri müzakirə edərək nəticə çıxarın.
2. Versal müqaviləsi ilə Sevr sülh müqaviləsini müqayisə edin.
3. Millətlər Cəmiyyətinin yaradılmasının məqsədini şərh edin.
4.  Vyana konqresində yaradılmış Müqəddəs İttifaqla Millətlər Cəmiyyətinin fər qini 

izah edin.
5. Versal-Vaşinqton sisteminin nəticələrini təhlil edin, tənqidi fikirlərinizi bildirin.
6. Versal-Vaşinqton sistemindəki ziddiyyətləri əks etdirən sxem hazır  layın.
7. 1871-ci il Versal (Paris) sülhü ilə 1919-cu il Versal sülhünü fərqləndirin.
8. Genuya və Lokarno konfranslarının nəticələri haqqında fikir bildirin.

Birinci Dünya müharibəsində dünyanı fəlakətə və dağıntılara aparan Almaniya 
tarixinin yeni mərhələsinə iqtisadiyyatı dağılmış vəziyyətdə daxil oldu. İtaliya 
isə qalib dövlətlər içərisində ümidləri puça çıxmış bir dövlətə çevrildi.

Ağır şərtlərlə müharibədə məğlubiyyətə uğramış Almaniya yaranmış və ziy yətdən 
necə çıxacaq? Dünyanı yeni müharibələrə aparacaq daha hansı hadi sələr baş 
verəcək? İtaliyada hakimiyyət kimin əlinə keçəcək?

11.  Almaniya və İtaliya

Veymar şəhəri, Müəssislər Məclisi, Gizli polis, “Münhen sövdələşməsi”, 
“Xalq cəsurları”
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1920-ci ildə Nasist Partiyasının* yaranması və son-
ralar hakimiyyətə gəl məsi Almaniyanın bu dövr tarixinin 
ən faciəli hadisələrindəndir. Par ti ya nın lideri Adolf Hitler 
idi. 1923-cü ildə nasistlərin qi ya mı uğursuz oldu. A.Hitler 
5 il həbsə məh kum edildi. O, 7 ay həbsdə qaldı. Həbsdə 
olarkən “Mənim mü barizəm” (“Mayn kampf”) kitabını 
yazdı. 

1932-ci il seçkilərində Almaniyada iqtisadi böhranın 
yarat dığı çətinliklərdən istifadə edən nasistlər müxtəlif vədlərlə qa lib gəldilər. Pre-
zident P.Hindenburq Adolf Hitleri reyxs kans ler** təyin etdi. Hitler ölkədə demok-
ratik azadlıqları ləğv et məyə və siyasi rəqiblərinə qarşı açıq terrora başladı. Veymar 
konsti tusiyasının müəyyənləşdirdiyi demokratik azadlıqlar ləğv edildi. Nasist Parti-
yası istisna olmaqla, bütün siyasi parti ya lar qadağan olundu. Gizli polis (Gestapo) 
yara dıldı. 1933-cü ilin payızında Almaniya Millətlər Cəmiyyə tin dən çıxdı. 1934-cü 
ildə Hindenburqun ölümündən sonra bütün haki miy  yət Hitlerin əlində cəmləşdi. 
Ölkədə avtoritar*** faşist dikta tu rası yara dıldı. Hitler Versal müqaviləsinin bütün 
hərbi mad də lə rini ləğv etdi, alman ordusunun sayını artırdı və bütün si lah növ lərinin 
istehsalını bərpa etdi. Beləliklə, Almaniya Av ro pada müharibə ocağına çevrildi.

*  Nasist Partiyası – Nasional So sialist Al ma n Fəhlə Partiyası
**  Reyxskansler – Al ma niyada 1871–1945ci illərdə hö  kumət başçısı

***  Avtoritar rejim – si yasi ha ki miyyətin bir nə fə rin və ya bir qrup şəx sin əlində cəm ləş diyi idarə üsu lu 
****  “Antikomintern Paktı” – dünyada kommunist ideologiyasının daha da genişlənməsinin qarşısını almaq 

məqsədilə onlara qarşı Almaniya və Yaponiya arasında yaradılmış ittifaq 

Reyxstaqın binası

Rəy sorğusu əsasında Saar vilayəti Almaniyaya qaytarıldı. Hərbi mükəlləfiyyət 
və Baş qərargah bərpa edildi. Hərbi-hava qüvvələrinin və sualtı donanmanın yara-
dılmasına başlanıldı. Beləliklə, Almaniya Avropada ən güclü hərbi-sənaye komplek-
sinə və hərbi tex nika ilə silahlanmış orduya malik oldu.

Almaniyanın hərbsizləşdirilmiş Reyn zonasına öz ordu sunu yeritməsi ilə Versal 
sistemi iflasa uğradı.

Almaniya Sovet Rusiyası ilə nə üçün müqavilə imza-
ladı? Fikrinizi əsaslandırın.

Almaniyanın Paris sülh müqaviləsinin şərtlərini pozaraq yenidən silahlanma-
sının səbəbini izah edin.

Almaniyanın bu qədər güclənərək silahlanıb Avropada yenidən müharibə oca-
ğına çevrilməsinə səbəb nə idi? Araşdırma aparın.

1936-cı ilin payızında Almaniya–İtaliya ittifaqı yaradıldı. Bu zaman Almaniya 
və Yaponiya arasında “Antikomintern Paktı”**** imzalandı. Az sonra İtaliya da 
həmin pakta qoşuldu. 
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İtaliya. İtaliya Birinci Dünya müharibəsindən qalib döv lətlər sıra sında çıxsa da, 
onun yeni ərazi lər əldə et mək, bey nəlxalq aləmdə nüfuzunu möhkəm lən dir mək niy-
yət ləri boşa çıxdı. Müharibədən sonra ölkədə sosial ziddiy yət lər daha da kəskinləşdi. 
Hakim dairələr narazı xalq kütlələrini güc yolu ilə susdurmaq üçün xüsusi dəstələr 
yarat dılar. Onlar dan biri də Benito Mussolininin yaratdığı Faşist* mübarizə dəs tə-
lə ri nin ittifaqı idi.

Faşistlərin antidemokratik, terrorçu hərəkətlərinə qarşı İta liyanın bir çox yerində 
“Xalq cəsurları” təşkilatı yaransa da, on lar axıradək mübarizə apara bilmədilər. 1921-ci 
ilin avqus tunda Faşist Partiyası ilə İtaliya Sosialist Partiyası arasında “Sakitləşdirmə 
paktı” bağlandı. Tərəflər bir-birinə qarşı düş mənçilikdən imtina etmək öhdəliyini gö-
türdülər. Buna görə İtaliyada antifaşist birliyin yaradılması mümkün olmadı.

*  Faşizm (latınca “fascio” dəstə, ittifaq, birlik deməkdir) – sağ radikal siyasi hərəkat

Münhen görü şünün iştirakçıları: 
Nevill Çemberlen, Eduard Daladye, 

Adolf Hitler, Benito Mussolini

İri dövlətlərin faşizmin yayılmasına göz yummasının sə bəbini nə ilə izah edərdiniz?

“Sakitləşdirmə paktı” İtaliyada hansı hadisələrə yol açdı?

Hitlerin vətəni hesab etdiyi Avstriya-
nı dinc yolla Alma ni yaya birləşdirməsi 
təcavüzkar siyasətin genişlənməsinə 
səbəb oldu. İri dövlətlərin bu təcavüzə 
göz yumaraq 1938-ci ilin pa yızında 
Çexoslovakiyanın almanlar yaşayan Su-
det vilayətinin Almaniyaya veril məsini 
nəzərdə tutan “Münhen sövdələşmə-
si”ni imzalaması Avro pada mü ha ribə 
ocağının alovlanmasına şərait yaratdı. 
1940-cı ilin sen tyabrında dünyanı bö-
lüşdürmək məqsədi güdən Almaniya–
İtaliya– Yaponiya üçlük paktı imzalandı. 

ALMAN NASİSTLƏRİNİN 
İDEYALARI

sosial qrupların əməkdaşlığı, 
irqçiliyin təbliği, güclü totalitar və 

avtoritar dövlət yaratmaq

İTALİYA FAŞİSTLƏRİNİN 
İDEYALARI

əməkdaşlıq, onu təmin edən 
güclü dövlət hakimiyyəti, 

millətçilik



61

*  Korporativ dövlət – cəmiyyətin bütün təbəqələrini gizli nəzarətdə saxlamaq üçün totalitar rejimlərin sosial 
iqtisadi tədbirlər kompleksi. İlk dəfə İtaliyada, daha sonra Almaniya və İspaniyada tətbiq olunmuşdur.

1.  Nasist Partiyasının meydana çıxması və hakimiyyətə gəlməsi niyə faciə hesab 
edilir? Məlumat toplamaqla təqdimat hazırlayın.

2.  İtaliyada faşizmin yaranmasına və açıq çıxışlara şərait yaratmış amillərin səbə bini 
göstərin.

3.  Topladığınız məlumatlara əsasən, nasizmlə faşizm ideyalarını müqayisə edə rək 
tənqidi fikirlərinizi bildirin.

4. A.Hitlerin siyasi addımlarını dövr baxımından dəyərləndirin.
5.  A.Hitlerlə Mussolininin bəşəriyyət üçün təhlükəli şəxslər olmasını faktlarla isbat 

edin.
6. Böyük Faşist Şurasının yaranma səbəblərini izah edin.
7. Venn diaqramına əsasən, alman faşizmini İtaliya faşizmi ilə müqayisə edin.

Növbəti ilin payızında faşistlərin Neapolda keçirilən top-
lantısında “Romaya yürüş” elan edildi. Bundan qorxuya düşən 
kral III Viktor Emmanuel hökumətə başçılıq etmək üçün Mus-
solinini Romaya dəvət etdi. Beləliklə, dövlət çevrilişi nəticə sində 
faşistlər hakimiyyətə gəldilər. Ölkədə konstitusiya azad lıqlarının 
ləğv edilməsinə başlandı. 1922-ci ilin sonlarında Musso lini baş-
da olmaqla, Böyük Faşist Şurası yaradıldı. Qanun ve rici və icra-
edici funksiya ları öz üzərinə götürən faşistlər növbəti par lament 
seçkilərində qalib gəl dilər. Qanunla Mus soliniyə dik tatorluq 
səlahiy yətləri verildi. 1929-cu ildə o, Roma papası ilə saziş im-
zaladı. Mussolini hökuməti korporativ döv lət* yaratmaq ideyasını həyata keçir məyə 
baş ladı. İtaliya fa şizmi Almaniya nasizmindən fərqli olaraq, mo narxiya şə rai tində 
fəaliyyət göstərirdi və geniş qəsb karlıq id dia larına malik deyildi.

III Viktor Emmanuel

Müttəfiq olan italyan faşizmi və alman nasizminin təməlində eyni məqsədlər 
dayanırdı. İkisinin də hədəfi, ilk növbədə, Birinci Dünya müharibəsindən son-

ra yaranmış dünya nizamının dəyişdirilməsi idi. Digər tərəfdən, bu rejimlər ölkə 
daxilində burjua hakimiyyətinə əsaslanan kapitalist sistemini gücləndirərək dövlət 
idarəsinə tabe olunmasını təmin etməliydi. Hər iki model totalitar rejimlərin bariz 
nümunəsi hesab olunurdu. İkisinin də utopik bir gələcək təsəvvürləri vardı. Həmçi-
nin hər iki hərəkatın tərəfdarları siyasətə şübhə ilə yanaşır və özlərini partiyalardan 
üstün hesab edirdilər.

A.S.Çelikçi ve C.Kakışım. İtalyan faşizmi ve tarihsel gelişimi. 
//Anemon MŞÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sayı 2, 2013, s. 95–96.
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Ramsey Makdonald

Böyük Britaniya. Böyük Britaniya müharibə illərin-
də milli sərvətinin üçdəbir hissəsini itirmişdi. 1924-cü ildə 
Leyborist Partiyasının* rəhbəri Ramsey Makdonald başda ol-
maqla, bi rinci Ley borist hökuməti təşkil edildi. Yeni hökumət 
verdiyi bir çox vədləri yerinə yetirə bil mədi. Bu da fəhlələr 
arasında narazılıq yaratdı. Buna görə də oktyabr seçkilərin-
də mühafizəkarlar yeni hökumət təşkil etdi lər. Sosial- iqtisadi 
və siyasi sabitlik dövrü olmasına baxmayaraq, Böyük Brita-
niyanın kömürçıxarma sənayesi dərin böhran ke çi rirdi. Bu 
bütün ölkədə şaxtaçıların ümumi tətilinə səbəb oldu. Hö ku -
mətin ümumi tətilləri və nümayişləri qadağan etməsi mü ha fi-
zəkarlar hökumətinin süqutuna gətirib çıxardı.

1929-cu il seçkilərində mühafizəkarlar leyboristlərə məğ-
lub oldular. Onlar dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın nəticə-
lə rini yumşaltmaq məqsədilə işsizliyə görə sığortanı geniş-
lən dirdilər, işçi qüvvəsini sənaye müəssisələrinə yönəlt mək 
üçün tədbirlər gördülər. Lakin buna baxmayaraq, hökumətin 
fəaliyyətindən narazılığın artması leyboristlərin istefa ver mə-
sinə gətirib çıxardı. Milli hökumət quruldu. 

30-cu illərin ikinci yarısında N.Çemberlenin başçılıq etdiyi 
hökumət Böyük Britaniya tarixində uğursuz hökumət hesab edilir. Onun dövründə Av-
ropada fa şizmi “sakitləşdirmək” məqsədilə imzalanan “Münhen söv də  ləşməsi” (1938-ci 
ilin sentyabrı) Böyük Britaniya xarici si ya  sə tində ən uğursuz addımlardan biri idi.

Nevill Çemberlen

Böyük Britaniya, Fransa və ABŞ Birinci Dünya müharibəsindən qalib çıxmış 
ölkələr idi. Müharibənin onların xeyrinə həll olunması bu döv lət lərin maraqla-
rına uyğun sülh şərtlərinin bağlanması ilə nəticələndi. Buna bax mayaraq, bəzi 
məsələlərdə bu dövlətlərin maraqları da yarımçıq qaldı.

Sonrakı dövrlərdə bu dövlətlərin aqibəti necə oldu? Müharibədən qa lib çıxmaq 
bu ölkələrə nə verdi? Birinci Dünya müharibəsinin nəti cələri onların həyatında 
nə kimi rol oynadı?

12.  Böyük Britaniya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları

Leyborist hökuməti, Milli birlik hökuməti, Xalq Cəbhəsi, “Yeni xətt”

Leyboristlərin həyata keçirdiyi tədbirlərə münasibət bil-
dirin. Bu tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyəti nə idi?

*  Leyboristlər Partiyası – (Əmək Partiyası) Böyük Britaniyada iki aparıcı siyasi partiyadan biri. Əsası 1906cı ildə 
qoyulub. Solmərkəzçi partiyadır, hökumətin iqtisadiyyata müdaxiləsini, sosial ədaləti və işçilərin hüquqlarını 
gücləndirməyin vacibliyini tələb edir.
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Fransa. Müharibə Fransa iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. Fransa qalib dövlətlər 
sırasında olsa da, maliyyə cəhətdən ABŞ və Böyük Britaniyadan asılı idi. 1919-cu 
il parlament seçki ləri nəticəsində yaradılan Milli blok hökuməti böhranı aradan qal-
dır mağa səy göstərirdi.

Almaniyadan alınacaq təzminatın ödənilməsinə “nəzarət” adı altında Fransa və 
Belçika 1923-cü ildə Rura ordu hissələri yeritdi. Bu əməliy yatın uğursuzluğu Milli 
blokun dağılmasının başlan ğıcı oldu. 

Yeni yaradılan hökumət iqti sadi çətinlikləri aradan qaldırmaq 
məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Vergilərin artırılması, 
dövlət məmurlarının əməkhaqlarının azaldılması sayəsində fran-
kın sabitləşməsi tə min edildi. Lakin iqtisadi böhranın doğurduğu 
çətinliklər qa lırdı. Bu, Fransada bir neçə hökumətin dəyişilmə-
sinə səbəb oldu. 1934-cü ilin əvvəllərində hakimiyyətə E.Dalad-
ye gəldi. Növbəti ildə Fransada sol partiyaları* birləşdirən Xalq 
Cəbhəsi yaradıldı. 1936-cı ilin yazında seçki lərdə Xalq Cəbhəsi 
qalib gəldi. Ölkədə faşist diktaturasının yaradılmasının qarşı-
sı alındı. Qəbul olunmuş yeni qanunda faşizmin qadağan olun-
ması, əha linin sosial vəziyyətinin və maliyyə münasibətlərinin 
yaxşı laş dırılması və s. əks olunmuşdu.

1938-ci ildə yeni hökumət təşkil edən E.Daladye Xalq Cəbhəsinə sadiq qalacağı-
nı bildirsə də, onunla əlaqələri kəsdi. O, alman faşizmini şirnikləndirmək və İspani-
yadakı vətəndaş müha ribəsinə qarış mamaq siyasəti yürütməyə başladı. Fransa höku-
mətinin Almaniya tərəfindən Avstriya və Çexoslovakiyanın işğalına göz yumması 
təcavüzkarları daha da şirnikləndirdi. 1938-ci ilin dekabrında Fransa ilə Almaniya 
arasında “bir-birinə hücum etməmək haqqında pakt” imzalandı. Bununla da Fran-
sanın mürtəce dairələri Almaniyanı Şərqə doğru irə li lə məyə sövq edirdi.

Eduard Daladye

Nə üçün “Münhen sövdələşməsi” Böyük Britaniyanın xa rici siyasətində ən 
uğursuz addımlardan biri hesab olunur?

Sizcə, təzminatın ödənilməsi dedikdə nə nəzərdə tutu lur? Araşdırma aparın.

Xalq Cəbhəsinin yaradılmasının səbəbini izah edin.

*  Sol partiyalar – siyasətdə “sol” və “sağ” yönüm anlayışları Fransa burjua inqilabı zamanı siyasi qüvvələrin par
lamentdə uyğun olaraq sağ, orta və sol yerlərdə yerləşdirilməsindən yaranıb. Solçular radikal in qilabi dəyişik
liklərin tərəfdarı kimi tanınıb. Bura kommunistlər, sosialistlər, sosialdemokratlar, sosialliberallar və başqaları 
aiddir.

Fransa hökumətinin “gözyumma” siyasətini qiymətləndirin.

ABŞ. Birinci Dünya müharibəsinin qalib dövlətlərindən biri olan Amerika Bir-
ləşmiş Ştatları üçün müharibə “bö yük biznes” mənbəyi oldu. ABŞ kapital idxal edən 
ölkədən onu ixrac edən ölkəyə çevrilmişdi. 
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ABŞ iq tisadi böhran dövrünə (1929–1933) qədəm qoydu. 
İqtisadi böhran bü tün dünyanı əhatə etdiyi üçün “Böyük böh-
ran” adla nırdı. Hö ku mət böhrandan çıxmağın yolunu axta-
rırdı. İqti sadçı C.Keyns böhrandan çıxmağın yolunu dövlətin 
tənzim edici təd birlər hə yata keçirməsində görürdü.

1932-ci il seçkilərində demokrat Franklin Ruzvelt prezi-
dent seçildi. O, ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün “Yeni xətt” 
siyasətini irəli sürdü. Konqres “Yeni xətt” siyasətini qəbul 
etdi. Bu siyasətin əsas xəttini cəmiyyətdə, iqtisadi fəaliy yətin 
və so  sial proseslərin bütün sahələrində dövlətin tənzim edici 
ro lunu artırmaq təşkil edirdi.

Bu sahədə ilk addım bank sistemi üzərində dövlətin nəza rətinin gücləndirilmə-
si oldu. Sənayeni nizamlamaq üçün Milli Bərpa İdarəsi yaradılması barədə qanun 
qəbul edildi. Kənd təsərrüfatı sahəsində qəbul edilmiş qanunda isə əkin sahələrinin 
və mal-qaranın sayını azaltmaq, dövlət tərəfindən məhsulla rın satın alınması yolu 
ilə kənd təsərrüfatı məh sulları artıqlığına son qoymaq nəzərdə tutulurdu. Sənaye-
də əmək münasibətlə rini tənzim etmək üçün Vaqner qanunu qəbul edildi. “Sosial 
təmi nat haqqında” Qanunla ABŞ tarixində ilk dəfə dövlət pen siya və müavinət 
sistemi tətbiq olundu.

Uorren Hardinq

Kalvin Kulic

Ümumiyyətlə, F.Ruzveltin həyata keçirdiyi “Yeni xətt” siya sə tinin əsas ma-
hiyyətini dövlət xətti ilə kapi talizmin əsaslarını möhkəmləndirmək və sosial isla-

Vaqner qanununun mahiyyətini izah edin.

Sizcə, bu axının qarşısını almaqla ABŞ nəyə nail oldu?

1920-ci il prezident seçkilərində respublikaçı U.Hardinq 
qalib gəldi. Onun hakimiyyəti sabitlik dövrünə təsadüf etdi. 
Ölkədə səmərəli iş üsulları tətbiq olundu. 

Növbəti prezident seçilən K.Kulicin “Amerikanın işi biz-
nesdir” şüarı iqtisadi inkişafa güclü təkan verdi. Prezident 
Kulicin dövründə görülən ciddi təd bir lər dən biri mühacirət 
(immiqrasiya) qanunlarında dəyi şik liklərin edil məsi oldu. 
Cənubi və Şərqi Avropadan mühacirət məhdudlaşdırıldı, Ya-
poniyadan isə qadağan olundu. Bu nunla da ABŞ-a azad mü-
hacir axınının qarşısı alındı.
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1.  Birinci Dünya müharibəsindən qalib çıxmış (ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa) 
dövlət ləri siyasi və iqtisadi baxımdan müqayisə edin.

2. “Böyük böhran” haqqında məlumat toplayaraq esse hazırlayın.
3. ABŞ-ın faşizmə qarşı münasibətini araşdırın və müzakirə edin.
4.  U.Hardinq, K.Kulic və F.Ruzveltin siyasi görüşlərini müqayisə edin.
5.  Nə üçün ABŞ Böyük Britaniya və Fransadan fərqli olaraq, müharibədən böyük 

qazancla çıxdı? Səbəbləri göstərin.
6.  Fransada 1920–1930-cu illərdə hökumətin tez-tez dəyişməsi ilə ölkənin iqtisadi 

və ziy yəti arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini göstərin.
7.  “Amerikanın işi biznesdir” şüarının mahiyyətini açın. Bu şüarı əsaslandırmaq 

üçün faktlara istinad edin.

hatlar apar maq təşkil edirdi. “Yeni xətt”in həyata keçirilməsi 
nəti cəsində ABŞ iqtisadiyyatı böhrandan əvvəlki səviyyəsinə 
yüksəldi. Ruz velt tərəfindən ABŞ-da həyata keçirilən özünü-
tənzimləmə siyasəti kapitalizm tarixində yeni mərhələnin baş-
landığından xəbər verirdi. 

F.Ruzvelt xarici siyasətdə bitərəf mövqe tuturdu. Kon qresin 
qəbul etdiyi “Bitərəflik haqqında” Qanuna görə, ABŞ mü-
naqişə iştirakçılarına silah və hərbi sursat satmaqdan rəs mən 
imtina edirdi. Bu qanunun çatışmayan cəhəti ondan iba rət idi 
ki, qanunda təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan ölkə arasında 
fərq qoyulmurdu.

“Yeni xətt, ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlarda xalqın müasir rifah halının yaxşı-
laşdırılması vəziyyətinin əsasını qoymuşdur. Yeni xəttin bəzi tənqidçiləri təsdiq 

edirdilər ki, hökumətin funksiyalarının qeyri-müəyyən dərəcədə genişləndirilməsi 
adamları azadlıqdan məhrum edə bilər. Lakin prezident F.Ruzvelt təkid edirdi ki, 
iqtisadi fıravanlığa təkan verən tədbirlər azadlığı və demokratiyanı gücləndirəcək-
dir”. 

Amerika tarixinin əsas cəhətləri. Bakı, 1998, s. 264.

Franklin Ruzvelt
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1917-ci il oktyabr çevrilişindən sonra Rusiyada vətəndaş müharibəsi başladı. 
Müharibə hakimiyyətə gəlmiş bolşevik lərlə (“qırmızılar”la) keçmiş rejimin tərəfdar-
ları  – “ağlar” arasında idi. Sovet rejiminə qarşı müqavimət hərəkatı ölkəni bürüdü. 
Bolşeviklər əleyhdarlarına qırmızı terrorla cavab verdilər. Ru siya Xalq Komissarları 
Sovetinin sədri V.İ.Leninin göstə rişi ilə çar II Nikolay bütün ailə üzvləri ilə birlikdə 
güllələndi.

Sovet hökuməti vətəndaş mühari bəsi döv-
ründə Hərbi kommunizm si ya sətini* tət biq 
etdi. Bu siyasətə görə, bütün is teh sal sahələ-
ri dövlətin əlində mərkəz ləş  di rildi, istehsal 
və bölgü üzə rində döv lət nəza rəti qoyuldu. 
Kənd tə sərrüfatı məh sullarına sərt vergi tət-
biq edildi, kəndlilərdən ər zaq sa pa lağı** 
alınma sına baş lanıldı. Bu siya sət bolşeviklə-
rin və təndaş mü haribəsində qələbə qazan-
ma sına kö mək etdi. Və tən daş mühari bə sinin 
ge dişində bolşe viklər Baltik yanı döv  lət lərin, 
Finlan di ya nın və Polşa nın müs tə qilliyini ta-
nıdılar.

*  Hərbi kommunizm si yasəti – 1918–1921ci illərdə Sovet döv lətinin və tən daş mü haribəsi şəraitində 
həyata keçirdiyi da xili siya sət. Bu si yasət bü tün sə naye müəssisələrinin mil li ləşdiril mə  si ni, ər zaq sa pa
la ğının tət bi qini, əmək  haq qının ödə nil mə sin də bə ra  bər çiliyin göz lə  nil mə sini nə zərdə tu turdu.

** Ərzaq sapalağı – kəndlinin artıq məh sulunu aşağı qiy mə tə dövlətə satmağa məcbur edilməsi

Çar II Nikolayın güllələnməsi

XX əsrin 20-ci illərində Rusiyanın tarixində yeni mərhələ başladı. Sovet haki-
miyyətinin qurulmasından sonra böyük hakimiyyətə sahib SSRİ-nin yaranması 
dünyanın siyasi xəritəsində də dəyişikliklərə səbəb oldu.

SSRİ-nin yaranması dünya tarixində hansı izi qoydu? SSRİ idarəçilik sistemi 
nədən ibarət idi? Bu idarəçilik demokratik əsaslar üzərində qurulmuşdumu?  
SSRİ-nin yaranması dünyanın hegemon dövlətlə rinin planlarında nə kimi dəyi-
şikliklərə səbəb oldu?

13.  Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı

Hərbi kommunizm siyasəti, Yeni iqtisadi siyasət, Sovet Rusiyası, “Molotov- 
Ribbentrop Paktı”

“Narazı qüvvələrə bol şeviklər qırmızı terrorla cavab ver dilər” fikrini izah edin. 

Hərbi kommunizm siyasətinin mahiyyətini izah edin.

Vətəndaş müharibəsindən sonra bolşeviklərin ye rit diyi daxili siyasət narazılıq 
doğurdu. İqtisadi ge ri liyi və siyasi narazılıqları aradan qaldırmaq üçün so vet hö-
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Bu dövrdə Rusiyada təkpartiyalı sistem 
forma laşdı. Bol şe viklər partiyası ölkədə yega-
nə siyasi qüvvəyə çevrildi. 1922-ci ilin de-
kabrında I Sovetlər qurultayı Rusiya, Uk-
rayna, Belarusiya və Cənubi Qafqaz respub-
likalarının (Azərbaycan, Gürcüstan və Ermə-

Yeni iqtisadi siyasətin dövrün tələbi oldu-
ğu nu əsas lan dırın.

Rusiyada vətəndaş müharibəsi

SSRİ-nin yaranması

kuməti 1921-ci ildə Yeni iqtisadi si yasətə 
(YİS) keçdi. Ərzaq sapalağı ərzaq vergisi 
ilə əvəz olundu. Ərzaq vergisinin sapalaq-
dan fərqi onda idi ki, kəndli istehsal etdiyi 
məhsulun artığının sahibi olur, ona həmin  
məhsulu bazarda satmağa icazə veri lirdi. Bu 
da kəndlilərin maddi marağını artırırdı. Yeni 
iq ti sadi siyasətin ən mü hüm cəhətlərindən 
biri ticarət azad lığının verilməsi idi. 
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Sosializm quruculuğu təqib, terror və kütləvi siyasi rep res siyalar şəraitində hə-
yata keçirilirdi. 1930-cu illərdə 20 milyon dan çox insan “xalq düşməni” adı ilə rep-
ressiyalara məruz qaldı.

Böyük dövlətlərin iqtisadi maraqları onları Sovet Rusiyası ilə əlaqələr qurmağa 
məcbur etdi. Böyük Britaniya ilə Sovet Rusiyası arasında ticarət müqaviləsi imzalan-
dı. 1921-ci ilin sonlarında Sovet Rusiyası artıq Avropanın bir sıra ölkələri ilə ticarət 
müqaviləsi bağlamağa nail oldu. Ölkənin beynəl xalq səviyyədə təmsil olunmasında 
1922-ci ildə İtaliyanın Genuya şəhərində keçirilən konfrans xüsusilə əhəmiyyətli idi. 
Genuya şə həri yaxınlığında Almaniya ilə imzalanan Rapallo sazişi So vet Rusiyası-
nın iqtisadi blokadadan tamamilə çıxmasına şərait yaratdı.

Təkpartiyalılığın totalitar sistemin mahiyyətindən irəli gəl diyini sübut edin.

İqtisadi blokada deyəndə nə başa düşürsünüz? Sovet Rusiyası iqtisadi blokada-
ya nə zaman və niyə salınmışdı?

Sosializm quruculuğunun ən faciəli tədbirlərindən biri fərdi kəndli təsərrüfat-
larını kolxoz* və sovxozlarda** birləş dir  mək idi. Bu siyasət qolçomaqların məh-
vinə yönəldilmişdi. Minlərlə insan Urala, Sibirə, Qazaxıstana sürgünə göndəri lirdi. 
Kollektivləşmə nəticəsində kəndlilər cəmiyyətin ən hüquqsuz hissəsinə çevrilirdilər. 
1932-ci ilin sonlarında pas portlaşma sisteminə keçilməsi kəndlilərə tətbiq olunma-
dı. Pas  portu olmayan kəndli doğulduğu və yaşadığı yerdən kə nara çıxa bilməzdi.

*  Kolxoz – kol  lektiv təsərrüfat, XX əsrin 30–80ci illərində SSRİdə iri, yüksək səviyyədə mexanikləşdiril
miş kənd zəhmətkeşlərinin sosialist tipli istehsal birliyi

** Sovxoz – so  vet təsərrüfatı, SSRİdə dövlətə tabe olan kollektiv kənd təsərrüfatı
***  Totalitar rejim – si yasi ha kimiyyət for ması olub, ictimai həya tın bü tün sa hə lərinin sərt dövlət nəza

rə tinə tabe edil məsi 

Beşillik planlaşmaların əhəmiyyətini izah edin.

Sosialist yenidənqurma sisteminin tərkib hissələrini gös tərin. Onun mahiyyəti-
ni açın.

Sosializm quruculuğunun siyasi nəticəsi ölkədə totalitar*** dövlət sisteminin 
yaranması oldu. Hakimiyyət demokratik azadlıqlara, siyasi müxalifətə imkan ver-
məyən Kommunist Par tiyasının əlində cəmləşdi. Bütün bunlar 1936-cı ilin dekab-
rında qəbul edilmiş “qalib gəlmiş sosializm” konstitu siya sında təs bit olundu.

nistanın federativ dövləti) birləşdiyini – SSRİ-nin yarandığını təsdiq etdi. Sovet cə-
miyyətinin tə şəkkülündə 1920-ci illərin ortalarından baş lanan sənayeləş dirmə, ardınca 
həyata keçirilən kollektivləş dir mə, mədəni və mənəvi həyatı kommu nist ideologiyası 
əsasında formalaş dır maq kimi tədbir lər mü hüm rol oynadı. Keçən əsrin 20-ci illərinin 
so nun dan 30-cu illərin sonunadək həyata keçi rilən beşillik planlar nəticəsində SSRİ 
aqrar ölkədən güclü sə naye ölkəsinə çevrildi.
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1920-ci illərdə əksər Avropa ölkələri, Meksi-
ka və Yaponiya SSRİ-ni rəsmən tanıdı. Ölkənin 
müstəqilliyini ən gec tanıyan ABŞ oldu. 1934-cü 
ildə SSRİ Millətlər Cəmiyyətinə qəbul olundu. 
1930-cu illərdə Almaniya, İtaliya və Yaponiyanın 
təca vüzkar siyasəti SSRİ-ni Avropada kollektiv 
təhlükəsizlik sis temi yaradılması təşəbbüsü ilə 
çıxış etməyə vadar etdi.

1939-cu ilin avqustunda SSRİ ilə Almani-
ya arasında bir- bir inə hücum etməmək haqqında 
“Molotov– Ribben trop Paktı” imzalandı. Sazişə 
əlavə edilən gizli protokollara görə, Şərqi Avropa 
nüfuz dairələrinə bölündü. Polşanın qərbi və Lit-
va Almaniyanın, Estoniya, Latviya, Finlandiya, 
Bessara biya isə SSRİ-nin nüfuz dairəsi hesab edildi.

SSRİ qərb sərhədlərini ge nişləndir məklə yanaşı, Xalxin Qol yaxınlığında ya-
ponları dar madağın etdi. Beləliklə, o, bir tərəfdən Uzaq Şərqdə müharibə təh lükəsini 
zəiflətdi, digər tərəf dən isə Pol şanın bö lüşdü rülməsi ilə razılaşaraq İkinci Dünya 
müharibə sinin başlanma sının əsas səbəb karlarından biri oldu. 

Moskvada “Molotov-Ribbentrop 
Paktı”nın imzalanması

SSRİ-nin 1930-cu illərin axırlarındakı xari-
ci siyasətinə qiy mət verin.

“...Hitler ... 20 avqustda Stalinə SSRİ-nin 
bütün tələblərini qəbul etdiyini və Ribbentro-

pu tez bir zamanda qəbul etməsini xahiş edən 
şəxsi mesaj göndərdi. Bu mesaj dünya tarixin-
də dönüş nöqtəsi idi; Sovet Rusiyasının böyük 
bir dövlət olaraq Avropaya dönüşünə işarə idi. 
Avropada heç bir dövlət rəhbəri daha öncə Sta-
linə birbaşa müraciət etməmişdi. Qərb liderləri 
onunla uzaqda yaşayan, təsir gücünə malik ol-
mayan bir Buxara bəyi kimi davranırdılar. İndi 
isə Hitler onu böyük bir dövləti idarə edən rəhbər şəxs kimi tanımaqdaydı… SSRİ 
ilə Almaniya arasında ticarət sazişi 20 avqustda imzalandı; Sovet dövlətinin ilk şərti 
yerinə yetirildi… 23 avqustda imzalanan və xalqa bəyan edilən pakt qarşılıqlı hücum 
etməmək qərarını əks etdirirdi. Gizli protokol Almaniyanı Baltik dövlətləri, Polşanın 
şərq hissəsi, yəni Kerzon xəttinin şərqində qalan, ukraynalıların və belarusların tor-
paqlarının xaricində saxladı”.

Taylor A.J.P. İkinci Dünya Savaşının Kökenleri. Çeviri: H.Abacı. İstanbul, 2015, s. 329–330.

Stalinin Almaniyanın Xarici İşlər 
naziri Ribbentropla görüşü
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Qafqaz. 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra Qafqazın ictimai-siyasi qüvvə ləri 
bölgəni idarə etmək üçün noyabrda Cənubi Qafqaz Komissarlığı yarat mağı qərara 
aldılar. Komis sarlığın tərkibinə gürcü, azərbaycanlı, erməni və rus nü ma yəndələri 
daxil idi. Hökumətin ən böyük uğuru dekabrda Qafqaz cəb hə sin də hərbi əməliy-
yatların dayandırılması haq qında Ərzincan barışığının imzalan ması oldu. Cənubi 
Qaf qazda demokratik hərəkatın yüksəlməsi 1918-ci ilin fevralında Cənubi Qafqaz 
(Zaqafqaziya) Seyminin yaradılmasını labüd etdi. Lakin Seymdəki gürcü-erməni 
çoxluğu Qafqazın müxtəlif yerlə rində müsəlman-türk əhali yə qarşı erməni hərbi birlik-
lərinin törətdiyi qətl və qarətlərə, o cümlədən mart-aprel ay la rında daş nak–bolşevik 

V FƏSİL. ASİYA ÖLKƏLƏRİ

1.  Kollektivləşmə dövründəki kəndlilərlə Rusiyadakı təhkimçilik dövrün dəki kənd-
lilərin sosial vəziyyəti arasındakı oxşarlıqları müəyyənləşdirin.

2. Hitler Almaniyası ilə SSRİ-nin xarici siyasətindəki oxşar cəhətləri göstərin.
3.  Totalitar dövlət sisteminin yaradılmasını cəmiyyətin sosialist yenidənqurmasının 

təbii, qanunauyğun nəticəsi kimi xarakterizə edin.
4.  Rusiyada 1917-ci ilin oktyabrında baş vermiş hadisə çevriliş adlandırılır. Buna mü-

nasibət bildirin. Çevrilişin nəticəsini təhlil edin. 
5.  SSRİ-nin yaradılmasının Rusiya imperiyasının bərpasının başlanğıcı olduğunu 

əsaslandırın.
6. Sovet sosialist mədəniyyəti ifadəsinin mahiyyətini şərh edin və qiymətləndirin.
7. SSRİ-nin İkinci Dünya müharibəsinin səbəbkarlarından biri olduğunu əsaslandırın.
8. İnqilabdan öncəki Rusiya ilə inqilabdan sonrakı Rusiyanı müqayisə edin. 
9. SSRİ-nin yaranmasına aid mənbələrə əsasən araşdırma aparıb təqdimat ha zır layın.

Oktyabr çevrilişindən sonra Qafqaz regionunda bir çox dəyişikliklər baş verdi. 
Çar Rusiyasının əsarətində qalmış bu xalqlar öz müstəqilliklərini əldə etməyə 
can atırdılar. Artıq siyasi oyanış baş vermişdi. Belə bir şəraitdə azərbaycanlılar, 
gürcülər və ermənilər öz məqsədlərinə çatmağa çalışırdılar.

Bu dövr Qafqaz və Türk dünyasında nə kimi izlər qoydu? Oktyabr çevrilişindən 
sonra hansı dəyişikliklər baş verdi?

14.  Qafqaz və Türk dünyası

Cənubi Qafqaz Seymi, Dağlı Respublikası, Krım Xalq Respublikası, Türkiyə 
Cümhuriyyəti
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qüvvələrinin Azər baycanda hə-
yata keçirdiyi soyqırımına bi-
ganə qaldı. Seym Azərbaycan 
nümayəndə ləri nin etirazına bax-
mayaraq, Qars, Ərdəhan və Ba-
tum vila yət lərini öz nə za rətində 
saxla maq üçün Os manlı imperi-
yası ilə müharibəyə başladı.

Tezliklə Osmanlı ordusu gür cü 
və er mə ni silahlı birlik lərini ağır 
məğlubiyyətə uğra da raq Cə nubi 
Qafqaz Seymini sülh da nı şıq la rına başlamağa məcbur etdi. Batum sülh kon   fransı 
gedişində gürcü nümayəndə heyəti Al ma niya ilə gizli anlaşma imzaladı. 

1918-ci il mayın 11-də Şimali Qafqaz Dağlı Xalqları İtti faqı Respub likası (Dağ-
lı Respublikası) öz müs tə qilliyini elan etdi. 1918-ci il mayın 26-da Cə nubi Qaf qaz 
Seyminin gürcü frak si yası Seym dən çıx dı ğını və müs təqil Gürcüstan Demo k ratik 
Res publikası yaradıldığını elan etdi. Bun dan sonra Cənubi Qafqaz Seymi öz fəaliy-
yə tini dayan dırdı, mayın 28-də isə Azər baycan Xalq Cüm huriyyəti yara dıldı. Azər-
baycan Milli Şurası mayın 29-da xarici dövlətlərin təzyiqi altında müəyyən şərtlər 
müqabilində qədim şəhərimiz olan İrəvanı və ətrafındakı 9 min kv.km ərazini ermə-
nilərə güzəştə getdi. Cənubi Qafqazda – Azərbaycan ərazisində tarixdə ilk erməni 
döv ləti yaradıldı. Yeni yaradılmış Ermənistan (Ara rat) Respublikasının rəh bər liyi 
nəinki həmin şərtləri yerinə yetirmədi, əksinə, yerli Azərbaycan əhalisinə qarşı etnik 
tə mizləmə və soy qırımı siyasətini həyata ke çirməyə baş ladı.

Qafqazda yaranan müs təqil dövlətləri tanıyan ilk dövlət Osmanlı im pe riyası oldu. 
1918-ci il iyunun 4-də Cə nubi Qafqaz res publikaları ilə sülh və dostluq haqqında 
mü qavilələr imzalandı.

Ermənistan (Ara rat) Respublikası yarandığı gün dən qonşularına qarşı ərazi iddi-
aları irəli sü rür, si lah gücünə yeni ərazilər ələ keçir mək istə yirdi. 1918-ci il deka b rın 
9-da Borçalı qəzasına er məni təcavüzü ilə əlaqədar Ermə nis tan– Gürcüstan müha-
ribəsi baş ladı. Həmin mü haribə ingilislərin müdaxi ləsi ilə de kab rın 31-də dayan-
dırıldı. 1918-ci ilin de kabrında Qars şə hə rində keçirilən ic lasda Cə nub- Qərbi 
Qafqaz Respublika sının yara dıl dığı elan edildi. Cənubi Qafqazda ikinci mü səl man-

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinin iclası

Cənubi Qafqaz (Zaqafqa-
ziya) Komis sar lığının 
fəaliy yə tini dəyərləndirin.

Cənubi Qafqaz Seyminin dağılmasının sə bəblərini müəy yənləşdirin.
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türk döv lə tinin yaranmasını 
is tə məyən in gi lis qoşun ları 
1919-cu il ap relin 12-də bu 
dövləti süquta uğratdı.

1919-cu ilin sonunda 
Sovet Rusiyasının Qırmızı 
Ordusu general A.Deniki-
nin ağqvardiyaçı qüvvələ-
rini məğlub edərək Şimali 
Qafqaza daxil oldu. Sovet 
Rusiyasının 1920-ci ilin ya-

zında başlayan hərbi müdaxiləsi nəticəsində Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətlərin 
varlığına son qoyuldu. 1922-ci ildə Cənubi Qafqaz sovet respublikalarının federasi-
yası – ZSFSR yaradıldı və bu qurum həmin ilin so nunda SSRİ-yə qatıldı.

Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan. Rusiyada Fevral burjua in qilabının qələbəsi Mər-
kəzi Asiya və Qazaxıstanda milli azad lıq hərəkatının başlanma sına sə bəb oldu. 1917-ci 
ilin dekab rında Qazaxıstanın Milli Partiyası Alaş tərəfindən Alaş-Orda adlandırı lan 
milli qazax dövlətinin yaradıldığı elan edildi. 1920-ci ilin yazında, əsa sən, ruslardan 
ibarət olan bolşevik qüv vələri Alaş-Orda dövlətini devirmək üçün Qazaxıstan ərazi-
sinə silahlı mü da xilə etdi. Dövlət sü quta uğradı, milli qüvvə lərə qanlı divan tutuldu.

Sovet Rusiyası Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanı yenidən təşkil edilən imperiyanın 
tərkibinə qatmağa nail oldu. 1920-ci illərdə bu regionlarda yaradılan sovet respubli-
kaları “könül lülük prinsipi” ilə SSRİ-nin tərkibinə daxil edildi.

Krım, Volqaboyu və Ural. 1917–1918-ci illərdə Krım, 
Volqaboyu və Uralda türk xalq larının milli azadlıq mübari zəsi 
genişləndi. Krım türkləri 1918-ci ilin noyabrında Krım Xalq 
Respublikasını yaratdılar. Lakin ge neral M.A.Sulkeviçin baş-
çı lıq etdiyi bu hökumət bir neçə aydan sonra ağ qvardiyaçı rus 
qüvvələri tərəfindən süquta uğra dıldı. Krım Xalq Respub-

likasının bayrağı

Erməni təcavüzkar larına qarşı döyüşən Borçalı 
azərbaycan lıları və gürcü könüllüləri

Bu dövlətin süqutunda in-
gilislərin marağı nə idi?

Rusiyanın Qafqazda yaradılmış müstəqil dövlətləri işğal edərək SSRİ adı altında 
birləşdirməsinin səbəbini izah edin.

Nəyə görə respublikaların SSRİ-nin tərkibinə qatılması “könüllülük prinsipi” adı 
altında reallaşdırılırdı?
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Türkiyə. Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan 
Os manlı impe riyası dağıldı, iqtisadiyyatı ağır vəziyyətə 
düşdü. Qalib döv lət lər Türkiyəni parçalamağa başladı. 
Sultan VI Mehmet buna qarşı heç bir tədbir görmədi. Türk 
ordusunun zabiti Mustafa Kamal paşa belə ağır vəziyyət-
də ölkənin mü dafiəsini öz üzə rinə götürdü, türk xalqının 
milli azadlıq mü barizəsinə başçılıq etdi. Onun başçılığı ilə 
1919-cu ilin sen t yab rında Sivasda Böyük Milli Ümum-
türk Konqresi top landı və seçilən Nümayəndələr Ko mi-
təsi Məclis çağırılana qədər özünü yeganə qanuni səlahiy-
yətli orqan elan etdi. Sultan on la rın tə ləbi ilə 1919-cu ilin 
so nunda məclis çağırdı, 1920-ci ilin yan varında İstan-
bulda işə başlayan Məclis “Milli and” (“Mi saq-i milli”) 
qəbul etdi. Bu sənəddə Mudros barışığı bağ lan dığı vaxtda 
Türkiyənin malik olduğu sərhədlər daxilində ölkənin əra-
zi bü tövlüyü elan edildi. İşğal çılar bundan təş vişə düşüb 
İstan bulda hökumət binalarını, kazarmaları tutdular, depu-
tatları qovdular. Nü mayəndələr Komi təsi Ankarada özünü 
müvəqqəti hökumət elan etdi və yeni məclis çağırdı.

Matvey (Məmməd bəy) 
Sulkeviç.

Məmməd bəy Sulkeviç 
sonralar Azərbay can Xalq 
Cümhuriyyəti ordu sunun 
Baş qərargah rəisi olmuş 
və bolşeviklər tərəfindən 
güllələnmişdir. Güllə lə-
nən zaman söyləmişdir: 

“Xoşbəxtəm ki, mü səlman 
ordusunun zabiti kimi 

ölürəm”.

Bu regionun türk xalqları nə üçün öz milli dövlətlərini 
qoruyub saxlamaq imkanına malik ola bilmədilər?

1917-ci ilin dekabrında Orenburqda Başqırd milli 
höku məti ya radıldı. Lakin Volqa boyu və Sibir ərazisi qır-
mı zı larla ağlar ara sında mübarizə meydanına çevrildiyin-
dən bu ərazidə yaranmış milli dövlət qurumları öz varlı-
ğını sax laya bil mədi. Ağ qvar diyaçıları darmadağın edən 
bol şeviklər 1920-ci ildə bu əraziləri işğal etdi.

Birinci Dünya müharibəsində osmanlıların məğlub 
olma sı nın səbəbini izah edin. Nə üçün hegemon dövlət-
lər bu im pe riyanın torpaqlarını parçalamaqda maraqlı 
idi? Bu müha ribənin nəticəsi olaraq osmanlılar hansı 
torpaqları itirdilər? Mustafa Kamal 

paşa Atatürk

1920-ci il aprelin 23-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) açıldı, Mustafa 
Kamal paşa TBMM-in sədri seçildi və hökumət yaratdı. 1920-ci ilin iyununda yu-
nan ordusu Qərbi Anadoluda yeni ərazilər ələ keçirdi. Müttəfiqlər sultan höku mə tini 
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1922-ci ilin oktyabrında Türkiyə “Antanta” üzrə müt tə fiq lərlə Mudanya barışı-
ğını bağladı. TBMM noyabrın 1-də sul tan hakimiyyətini ləğv etdi. 1923-cü ilin iyu-
lunda Lozan nada “Antanta” ilə Türkiyə ara sında sülh bağlandı, işğal rejimi, Mud ros 
və Sevr müqavi lələri ləğv olundu, Türkiyənin müs tə qil liyi və yeni sərhədləri tanındı. 
Boğazlara nəzarət Türkiyə tərəfindən həyata keçiriləcək, ticarət gəmilərinin sərbəst 
hərəkəti təmin ediləcək, hərbi gəmilərin keçidi isə məhdudlaşdırılacaqdı. Okt yabrın 
29-da TBMM Tür kiyəni respublika elan etdi. Mustafa Kamal prezident se çildi. 
1924-cü ildə Ana Yasa (konstitusiya) qəbul edildi.

Sevr müqaviləsi (1920)
Qalan türk ərazisi
Mümkün kürd ərazisi

Ermənistan

Beynəlxalq nəzarət, demilitarizasiya edilmiş ərazi

Türkiyənin sərhədləri 1923/1939

Yunanıstan Fransa

Fransa Böyük
Britaniya

Böyük
Britaniya

İtaliya

Güzəştə gediləcək ərazilər

Təsir zonaları

QARA DƏNİZ

EGEY 
DƏNİZİ

Ədirnə
İstanbul

BursaÇanaqqala

İzmir Afyon

Antalya

KİPR

Konya

Adana

Sivas
Ankara

Trabzon

Ərzurum

Diyarbəkir

Van

Samsun

ARALIQ DƏNİZİ

1920-ci il Sevr müqaviləsinə görə Türkiyə ərazisinin bölüşdürülməsi xəritəsi

Nə üçün İnönü kəndi yaxınlığındakı döyüş milli azadlıq hərəkatında dönüş nöqtəsi 
hesab olunur?

Sevr müqaviləsini imzalamağa məcbur etdilər. TBMM bu müqaviləni tanımaqdan 
imtina etdi və sultan höku məti qa nundankənar elan olundu. Bu dövrdə Baş qərargah 
rəisi İsmət paşanın başçılığı ilə güclü nizami ordu yaradıldı. Bu ordu 1921-ci ilin 
yanvarında İnönü kəndi yaxınlığında dö yüş zamanı yunan ordusunun hücumunun 
qarşısını aldı. İsmət paşa bu qə ləbədən sonra İnönü kimi tanınırdı. Bu döyüş milli 
azad lıq hərə ka tında dönüş nöqtəsi oldu. 
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*  Etatizm – iqtisadi, so sial və mədəni sa hə lər də dövlətin ro lunu artırmaq

Türkiyə Cümhuriyyəti

Dövlətlərin sərhədləri Türkiyə Cümhuriyyəti Paytaxt şəhər

Həyata keçirilmiş islahatları müzakirə edib nəticələr çıxa rın. Hazırda Türkiyədə 
iqtisadi vəziyyət nə yerdədir? Müqa yisə edin.

Lozanna sülh müqaviləsinin nəticələrini təhlil edin.

Mustafa Kamal geniş islahatlar proqramı həyata keçirməyə başladı.
 Qadınla kişiyə hüquq bərabərliyi verildi; 
  İqtisadi sahədə etatizm* siyasəti tətbiq edildi; 
  Dövlət sənaye və ticarətin inkişafına şərait yaratdı;
  Kəndli ailələrinə torpaq sahələri verildi.

Respublikaçılıq, millətçilik, xalqçılıq, etatizm, dünyə vilik və inqilabçılıq prin-
siplərinə əsaslanan bu islahatlar ölkəni de mok ratik inkişaf yoluna çıxardı. TBMM 
1934-cü ildə M.Ka mala şərəfli “Atatürk” adı verdi.

Xarici siyasət. Türkiyə 1932-ci ildə Millət lər Cəmiyyə tinə qəbul edildi və bo-
ğazlara dair Lozanna konven siyasına yenidən baxılmasına nail oldu. 1936-cı ildə 
Montre konfransı çağı rıldı və yeni konvensiya bağlandı: Qara dənizə çıxışı olma yan 
döv lətlərin hərbi gəmilərinə boğazlar dan keç mək qadağan edildi. 1937-ci ildə Tür-
kiyə, Əfqanıstan, İran və İraq arasında hücum et məmək haqqında “Səəd abad Paktı” 
bağlandı. Bununla, İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Türkiyənin bitə rəfliyinin 
əsası qoyuldu.
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Çin. Birinci Dünya müharibəsindən sonra da Çin böyük döv-
lətlər tərə findən “nüfuz dairələri”nə bölündü. Aqrar ölkə olan 
Çində fеodal qaydalarının hökmranlığı inkişafa manе olurdu. 
Kənd lilərin çoxu torpaqsız, ya da aztorpaqlı idilər. Sənayе zəif 
inkişaf etmişdi. Yetişməkdə olan inqilabi hərəkata Ho mindan 
Partiyası rəhbərlik edirdi. 

Milli dеmokratik qüvvələr müstəmləkəçiləri qovmaq, vətən-
daşlara hüquq bərabərliyi vеrmək, dеmokratik rеspub lika yarat-
maq prinsiplərini irəli sürdülər. 1925-ci ildə Sun Yat sеnin Qu-
ançjouda qurduğu hökumət özünü bütün Çinin milli hökuməti 
еlan еtdi. Lakin Milli inqilabi ordunun komandanı homindançı 
Çan Kayşi dövlət çevrilişi edərək Nankində öz hökumətini yaratdı.

1.  Ermənistan (Ararat) Respublikasının işğalçılıq siyasətini faktlarla göstərin. Müa-
sir dövr də də bu işğalçılıq siyasətinin bariz nümunələrini sadalayaraq hadisələri 
əlaqəli şə kildə təhlil edin.

2. İngilislərin Cənubi Qafqazla bağlı siyasətini qiymətləndirin.
3.  SSRİ-nin Qafqaza olan maraqları ilə çar Rusiyasının maraqları arasındakı ox şar-

lıqları müəyyən edin.
4.  Mustafa Kamalın islahatlar proqramının prinsiplərini açıqlayın. Onun uğurlu si-

ya  sətinin nəticəsini müəyyənləşdirin.
5. “Mustafa Kamal – böyük siyasətçi” mövzusunda esse yazın.
6.  “Tarixdə tarixi şəxsiyyətlərin rolu” mövzusunda müzakirə keçirin.
7.  1923-cü il oktyabrın 29-da TBMM-in Türkiyəni respublika elan etməsinin tarixi 

əhəmiyyətini əsaslandırın.

Çin Birinci Dünya müharibəsindən sonra da yarımmüstəmləkə və ya rımfеodal 
ölkə olaraq qalırdı. Hindistanın sosial-iqtisadi vəziyyəti nisbə tən yaxşılaşsa da, 
müstəmləkə ölkəsi idi. Yaponiya isə müharibədə “Antanta” tərəfindən vuruşaraq 
daha geniş ərazilərə sahib olmuşdu.

Müharibənin taleyi həll edildikdən sonra bu ölkələrin aqibəti necə oldu? Onla-
rın həyatında hansı dəyişikliklər baş verdi?

15.  Çin, Hindistan və Yaponiya

Nankin hökuməti, Çan Kayşi, Köləlik Konstitusiyası, Mançjou-Qo dövləti

Çan Kayşi
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Ölkənin müxtəlif bölgələrində kommunistlər tərəfindən idarə olu nan “sovet” ra-
yonları yaradıldı. Çində ikihakimiyyətlilik bər qə rar oldu: homindançıların Nankin 
hökuməti və kommu nist lərin Çin Sovet Respublikası. Onlar arasında vətəndaş mü-
ha ri bəsi geniş vüsət aldı.

XX əsrin 30-cu illərinin ortalarında homindan ordusu kommu nistləri ağır məğlu-
biyyətə uğratdı. Cənubi Çində möv cud olan “sovet” rayonları ləğv edildi. 

Çində vətəndaş müharibəsi ölkəyə soxulan yaponların işini xeyli asanlaşdırdı. 
Yaponiyanın təcavüzü 1936-cı ilin sonla rında vətəndaş müharibəsini dayandırmaq 
haqqında tərəfləri razılığa gəlməyə vadar etdi. Homindançılarla kommunistlər yeni-
dən vahid antiyapon cəbhəsi yaratdılar. Beləliklə, Çin xalqının ya pon işğalçılarına 
qarşı milli azadlıq müharibəsi başladı.

Sun Yatsen hökumətinin yaradılmasının Çin üçün əhə miyyətini izah edin.

Vətəndaş müharibəsi ilə milli azadlıq müharibəsini bir-birindən fərqləndirin.

Hindistan. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Böyük 
Britaniyanın Hindistanda müstəmləkə zülmü gücləndik-
cə xal qın müba rizə əzmi daha da artırdı. Cəmiyyətin bütün 
təbəqə ləri müstəmlə kəçilərə qarşı vahid cəbhədə çıxış et-
məyə başlamışdılar.

Böyük Britaniyanın Hindistanda müstəmləkə rejimini 
möh kəmləndirmək üçün qəbul etdiyi “Hindistanın idarə еdil-
məsi haqqında” Qanun milli azadlıq hərəkatının yeni yüksə-
lişinə tə kan verdi. M.Qandinin rəhbərliyi ilə Hindistan Milli 
Kon qrеsi vətəndaş itaətsizliyi kampa niyasına başladı. İngilis 
mal ları boykot еdildi, qatarların hərəkəti dayandırıldı. Lakin 
hə rə kat iştirakçıları arasında birliyin olmamasından istifadə 
еdən ingilislər onu yatırtdı. Ölkədə kütləvi qırğınlar törədildi.

Mahatma Qandi

Vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasını dəyər ləndirin.

1930-cu ildə Hindistan Milli Konqrеsinin qərarı ilə yеni vətəndaş itaətsizli-
yi kampaniyasına başlanıldı. Yanvarın 26-sı Hindistanın İstiqlaliyyət Günü еlan 
еdildi. İngilislərin duz inhi sarına qarşı 1930-cu ildə “duz yürüşü” təşkil olundu. 
M.Qandi və tərəfdarları Ərəbis tan dənizi sahillərinə çıxıb duz çı xarmağa başladılar. 
Bu hadisə dən qəzəblənən hakim dairə lər yürüşün bir çox iştirak çısını həbs etdi. Milli 
azadlıq hərə katının yüksəlişindən qorxuya düşən ingilislər isə onları azad etdi.

1935-ci ildə Böyük Britaniya parlamеnti Hindistanın yеni konstitusiyasını təs-
diqlədi. Хalq onu “Köləlik kons titu si yası” adlandırırdı.



78

1931-ci ilin sentyabrında Çinin şimal-şərq hissəsini ələ ke çirən Yaponiya növ-
bəti il Mançjou-Qo adlı oyuncaq dövlət** ya ratdı. Təcavüzkar siyasətini davam 
etdirmək məqsədilə Yapo niya Millətlər Cəmiyyətini tərk etdi. 1937-ci ilin ya yın da 
isə Yaponiya Çinlə müha ri bəyə baş ladı. O öz xarici siyasətində daha çox Almaniya 
ilə ya xınlaşırdı. 1938-ci ildə yapon hakim dai rə ləri “Asiyada qayda ya ratmaq” id-
diası ilə çıxış etməyə baş la dılar. Mon qo lustana yapon təca vüzü SSRİ-nin müna qi-
şəyə qoşul ması nəticəsində dayandı rılsa da, Çinlə aparılan mü haribə 8 il davam etdi. 
Çinin bütün sahilboyu əraziləri yaponların əlinə keçdi. Almaniyanın Avropadakı 
uğur  ları Yapo niyanın İn doneziya adala rında və Hind-Çin yarıma da sında fəal hərbi 
əməliy yat lara başla masına tə kan verdi.

Yaponiya. XIX əsrin ikinci yarısında Yaponiyada həyata keçirilən burjua islahat-
ları ölkənin iqtisadi inkişafı üçün geniş imkan lar yaratdı. Ölkədə iri maliyyə oliqarx-
ları* meydana gəldi. Onların içərisində yapon iqtisadiyyatının bütün sahələ rinə nü-
fuz etmiş Mitsui və Mitsubişi xüsusilə fərqlənirdi. Fay dalı qazıntılar baxımından 
ölkə kasıb idi: hakim dairələr get dikcə güclənən sənayeni xammalla təmin etmək 
üçün qonşu ölkə lərin ərazilərini ələ keçirməyə can atırdılar. 

Birinci Dünya müharibəsində “Antanta” tərəfində döyüşən Yaponiya müharibə-
dən sonra əvvəllər Almaniya mülkləri olan Marian, Marşal və Karolin adalarını ələ 
keçirdi. Bu adaların tutulması Yaponiyanı ABŞ-ın əsas hərbi-dəniz bazası yerlə şən 
Havay adalarına yaxınlaşdırdı.

Birinci Dünya müharibəsindən sonra yapon siyasi dairə lərində “Böyük Yaponi-
ya” qurmaq ideologiyası əsas siyasətə çevrildi. Bu siyasətin tərəfdarlarının böyük 
əksəriyyəti birbaşa imperator tə rə findən dəstəklənən “gənc zabitlər” idi. Onların 
əsas hədəfi insan ehtiyatları və təbii faydalı qazıntılarla zəngin olan Çinin böyük his-
səsini, Böyük Brita niyaya məxsus Birma (indiki Myanma), Malayya və Hin distanı 
ələ keçirmək idi.

*  Maliyyə oliqarxları – əllərində külli miq darda vəsait top la mış, dövlətin iqti sa di və siyasi hə ya tın da 
hökmranlıq edən inhisarçı kapita list lər

1935-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyanın “Köləlik kon stitusiyası” adlandırılması-
nın səbəbini izah edin.

Burjua islahatları ilə Yaponiyanın işğalçılıq siyasəti ara sındakı əlaqəni müəyyən-
ləşdirin.

**  Mançjou-Qo dövləti – Yaponiyanın işğal etdiyi Mancuriya ərazisində Yaponiyanın hərbi idarəsi tərə
findən yaradılan oyuncaq dövlət. Paytaxtı Sintsin olan bu dövlətin başında Mancur Tsin sülaləsindən 
olan imperator Pu Yi dururdu. 
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Oyuncaq Mançjou-Qo dövləti

1.  Çində milli demokratik qüvvələrin yerinə yetirmək istədiklərini izah etməyə 
çalışın.

2. 1936-cı ildə Çində vətəndaş müharibəsi nəyə görə dayandırıldı?
3.  Vətəndaş itaətsizliyi kampaniyası, “Hindistanın idarə edilməsi haqqında” Qanun 

və milli azadlıq hərəkatı arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirin.
4.  Vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasının Böyük Britaniyanın Hindistanı idarə et-

mək rejiminə qarşı olduğunu əsaslandırın. 
5.  “Böyük Yaponiya” siyasətinin əsas tərəfdarlarının hərbçilər olmasının səbəbi-

ni izah edin. 
6. “Böyük Yaponiya” siyasətinin hədəfləri olan əraziləri xəritədə müəyyən edin.
7.  Almaniya ilə Yaponiyanın xarici siyasətini müqayisə edin və oxşar cəhətlərini 

müəyyənləşdirin.
8. Yaponiyanın hərbi əməliyyatlarda fəallaşmasında Almaniyanın rolunu göstərin.
9.  “Böyük Yaponiya” qurmaq ideologiyasının Yaponiyanı Millətlər Cəmiyyətini 

tərk etməyə aparan yol olduğunu şərh edin. 
10.  Yaponiyanın Millətlər Cəmiyyətini nümayişkaranə surətdə tərk etməsinin 

səbə bini təhlil edin.
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İkinci Dünya müharibəsinin səbəblərindən biri də liberal-demokratik dövlətlərin 
totalitar rejimləri: faşizm və kom mu nizm rejimlərini bir-birinə qarşı qoyub zəiflət-
mək və məhv etmək cəhdi idi. SSRİ tərəfindən faşizm təhlükəsinin lazı mınca qiy-
mətləndirilməməsi də müharibənin mühüm səbəb lərindən idi. İkinci Dünya mühari-
bəsi təcavüzə məruz qal mış dövlətlər istisna olunmaqla, bütün tərəflər üçün əda lət siz 
xarakter daşıyırdı. 

VI FƏSİL. İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ

Müharibə 1939-cu il sentyabrın 1-də Almaniyanın Pol şaya hücumu ilə başladı. 
Polşa qo şunları məğlub oldu. Polşa hökuməti ölkəni tərk etmək məcburiyyətində 
qaldı. Böyük Bri taniya və Fransa Alma ni yaya müharibə elan etsə də, 1940-cı ilin 
mayına kimi ona qarşı fəal hərbi əməliyyatlar aparmadı. Buna görə də bu dövr tarixə 
“Qəribə müharibə” adı ilə daxil olmuşdur. Bu zaman yaran mış vəziyyətdən istifadə 
edən so vet rəhbərliyi Polşanın şərq torpaqlarını ələ keçirdi. SSRİ ilə Almaniya ara-
sında imzalanmış “Dostluq və sərhədlər haq qında” müqaviləyə görə, Polşa ərazi-
sinin bölüşdürülməsi rəs miləşdirildi. Təca vüz kar hərəkətlərinə görə SSRİ Millətlər 
Cəmiyyətindən çıxarıldı.

XX əsrin 30-cu illərində dünya dövlətləri arasında mövcud nüfuz dairə lərini, 
xammal və satış bazarlarını yenidən bölüşdürmək uğrunda mübarizə gücləndi. 
Versal- Vaşinqton sisteminin şərtlərindən narazı olan Almaniya, Yaponiya və İta-
liyada qisasçılıq meyli artmışdı. SSRİ isə Şərqi Avropanı ələ keçirməyə, Qara 
dəniz boğazlarında, Ön və Cənubi Asiyada, Uzaq Şərqdə nüfuz dairəsini ge-
nişləndirməyə çalışırdı. Böyük Bri taniya, Fransa və ABŞ öz mövqeyini qoruyub 
saxlamağa səy göstərirdi.

Hegemonluq uğrunda mübarizənin nəticələri nə oldu? Almaniya Birinci Dünya 
müharibəsində reallaşdıra bilmədiyi planlarını hansı istiqamətdə gerçəkləşdir-
di? İkinci Dünya müharibəsinin bəşər tarixindəki rolu nədən ibarət oldu?

16.  İkinci Dünya müharibəsinin başlanması

“Qəribə müharibə”, “Dünkerk möcüzəsi”, “Barbarossa” planı, “Atlantika 
xartiyası”

İkinci Dünya müharibəsinin səbəblərini Versal-Vaşinqton sisteminin nəticəsi kimi 
xarakterizə edin.
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İkinci Dünya müharibəsinin əsas hərbi əməliyyatları Avropa, Asiya və Afrika-
da, habelə Atlantik və Sakit okeanda aparılırdı. 1940-cı ilin yazında alman ordu-
su bitərəflik mövqeyi tutan Danimarkanı, sonra isə Norveçi ələ keçirdi. Az sonra 
Hollan diya və Belçika təslim oldu. Alman qoşunları Kale limanını ələ keçirərək  
ingilis-fransız-Belçika qoşunlarını Dünkerkdə sahilə sıxışdırdı. Lakin Hitlerin əmri 
ilə hücum dayandırıldı və rəqibə mühasirədən çıxmaq imkanı verildi. Bu hadisə ta-
rixə “Dünkerk möcüzəsi” adı ilə daxil oldu.

Mayın sonlarında almanlar Fransaya hücum etdilər. “Majino müdafiə xət-
ti” yarıldı və alman qoşunları Parisə daxil oldu . Fransız faşistlərinin lideri marşal  
A.Peten təs lim haqqında barışıq imzaladı. Ölkənin şimalı Almaniyanın təsiri altında 
qaldı. Fransa faşist hökuməti yalnız ölkənin cənubuna nəzarət edirdi. Böyük Brita-
niya faşistlərin güclü və aramsız hava hü cumlarına məruz qaldı. Lakin Böyük Bri-
taniyanın ciddi mü qavimət göstərməsi faşistlərin planlarını puça çıxardı.

Müharibənin döyüş cəbhələrindən biri də Şimali Afrika idi. Almaniyanın müttə-
fiqi kimi Böyük Britaniya və Fransaya qarşı müharibəyə başlayan İtaliya Afrikada 
Keniyanın bir his səsini, Sudanın mühüm məntəqələrini və Britaniya Soma li sini ələ 
keçirdi. Lakin 1940-cı ilin payızında təşəbbüskar Böyük Britaniya qoşunları İtaliya 
ordusunun Misirə hücumunun qarşısını aldı və işğal olunmuş əraziləri italyanlardan 
azad etdi.

1941-ci ilin yazında Yuqoslaviya və Yunanıstan danışıq sız faşistlərə təslim oldu. 
Balkanlarda ingilislərin mövqelə rinə ciddi zərbə vuruldu. Böyük Britaniya korpusu 
Misirə qaytarıldı.

Şərqdə fransızları məğlub edən yaponlar Çinin böyük bir hissəsini işğal etdilər. 
Yaponiya hərbi hissələri Vyetnam, Laos və Kampuçiyada yerləşdirildi. Bu dövrdə 
faşistlər, demək olar ki, bütün Avropanı özlə rinə tabe etmişdilər. Qarşıda SSRİ-nin 
işğalı dururdu. Alma niya SSRİ üzərinə “Barbarossa”* adlı hücum planı hazırla-
mışdı. Plana görə, SSRİ 1941-ci ilin payızına kimi işğal edil məli idi.

1941-ci ilin iyununda Almaniya SSRİ-yə hücum etdi. “İldı rımsürətli mühari-
bə” strate giyasına əsaslanan alman qo şunları qışa qədər Arxangelsk–Həştərxan xət-
tinə çıxmaq niy yətində idi. Almanlar hə min ilin payızında Moskvaya yaxınlaşdılar. 
Lakin deka brda sovet qo şunlarının əks-hücumu ilə Moskva ətrafında alman qoşun-
ları darmadağın edildi. Bununla da “İldırım sü rətli mü haribə” planı boşa çıxdı.

“Dünkerk möcüzəsi”nin mahiyyətini açıqlayın. Sizcə, bu “möcüzə” niyə baş verdi?

SSRİ-ni müharibənin başlanmasının səbəbkarlarından biri hesab etmək olarmı? 
Cavabınızı əsaslandırın.

*  “Barbarossa planı” – Al ma niya (Mü qəd dəs Roma) im pe ra toru Frid rix Bar ba ros  sun adı ilə ba ğ lı plan
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“Barbarossa” planı

Sovet qoşunlarının qələbəsi Anti -Hitler koa li siya sını möhkəmləndirdi. Moskva 
döyüşü zamanı Yaponiya qəflətən ABŞ-ın Havay adalarındakı Pörl-Harbor bazasına 
zər bə endirdi. Yapon ordusu Tailanda, Ma lay ziyaya və Birmaya daxil oldu. Buna 
cavab olaraq ABŞ və Böyük Britaniya Ya poniyaya müharibə elan etdilər. Eyni za-
manda Almaniya və İtaliya da ABŞ-a müharibə elan etdi. Bununla da ABŞ İkinci 
Dünya müharibəsinə qoşuldu. 

Almaniyanın hücumunun ilk günlə rindən Böyük Brita niya və ABŞ SSRİ ilə həm-
rəy olduqlarını elan etdi. ABŞ SSRİ-ni müdafiə etdiyini bildirdi. 1941-ci ilin yayında 
ABŞ-la Böyük Britaniya “Atlantika xartiyası”* adlanan sə nəd imzaladı. Sənəddə 
qeyd olunurdu ki, onların başqa əraziləri tutmaq niyyətləri yoxdur, zorakılığa qarşı 
çıxır, ədalətli dünya yaradılmasını istəyirlər. SSRİ Çexoslovakiya və Polşa müha cir 

*  “Atlantika xartiyası” – Atlantik okea nın dakı döyüş gəmi sin də im za lan  dığı üçün belə ad landırılan sə nəd

“İldırımsürətli müharibə” planının puça çıxmasının səbə bini izah edin.
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ABŞ-ın İkinci Dünya müharibəsinə qoşulmasının müsbət və mənfi tərəflərini 
göstərin.

höku mətlərini tanıyaraq sentyabrda “Atlantika xarti yası”na qoşuldu. 1942-ci ilin yan-
varında 26 dövlət “Atlan tika xar ti yası”na qoşulmaq haq qında “Birləşmiş Millətlərin 
Bə yan na məsi”ni imzaladı. Bu isə müharibənin gedişində əsaslı dönüş ya radılma-
sına təsir göstərdi.

Yapon dəniz qüvvələri, 
8 dekabr 1941-ci il

“Atlantika xarti yası”nın iştirakçıları: 
Böyük Britaniyanın Baş Naziri 

U.Çörçill və ABŞ Prezidenti F.Ruzvelt

1.  Yeni nüfuz dairələri qazanmaq istəyən dövlətlərlə öz mövqelərini qoruyub sax-
lamağa çalışan dövlətlər arasındakı ziddiyyətlərdə qanunauyğunluq varmı?

2.  Almaniya və SSRİ-dəki totalitar rejimlər onların münasibətlərinə təsir gös tər-
dimi? Cavabınızı əsaslandırın.

3. “Dünkerk möcüzəsi”nə qiymət verin.
4. 1941-ci ilin sonuna qədər Almaniyanın işğal etdiyi əraziləri xəritədə göstərin.
5.  “Atlantika xartiyası” ədalətli dünya yaradılmasına xidmət edən sənəd idi” adlı 

esse yazın.
6.  Totalitar rejimlər olan faşizmlə kommunizm arasındakı ziddiyyətlərin səbəb-

lərini araşdırın və müəyyənləşdirin.
7. İkinci Dünya müharibəsi haqqında məlumat toplayıb təqdimat hazırlayın.
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Əsaslı dönüşün ilk addımları 1942-ci ilin yayında atıldı. 
ABŞ ordusu Sakit okeandakı Miduey adası yaxınlığında yapon-
larla döyüşə başladı. Böyük itki verən Yaponiya Sakit okeanda 
hücuma başlaya bilmədi. Həmin ilin payızında isə ingi lis ordu-
su Misirdə Əl-Əlameyn döyüşündə italyan–alman qoşun larını 
məğ lub etdi. Lakin müt təfiqlər verdikləri vədə əməl etmə yərək 
1942-ci ildə Avropada ikinci cəbhəni açmadılar. Bu, alman lara 
Şərqdə SSRİ-yə qarşı hücumu genişləndir məyə im kan ya ratdı. 
Lakin almanla rın hücumu Stalinqrad yaxın lı ğında da  yan dırıldı. 
So vet qoşunlarının əks-hücumu düş mə nin ağır məğ lubiyyəti ilə 
başa çatdı. Strateji üstünlük müttəfiq qo şun la rının tərəfinə keç-
di. Müharibədə tam əsaslı dönüş yarandı.

Stalinqrad döyüşü

Almaniya sarsıdıcı zərbələr vurmaqla bir çox ərazilərə sahib oldu. Buna baxma-
yaraq, İkinci Dünya müharibəsinin ikinci mərhələsi müharibənin ta ri xinə əsaslı 
dönüş kimi daxil olmuşdur.

Sizcə, nə üçün bu dövrü belə adlandırırlar? İkinci Dünya mühari bəsinin ikinci 
mərhələsində hansı hadisələr baş verdi? Bu müharibənin nəticəsi nə oldu? İkinci 
Dünya müharibəsi dövlətlərin və xalqların tari xində nə kimi rol oynadı?

17.   Müharibənin gedişində əsaslı dönüş. 
Müharibənin başa çatması

Əl-Əlameyn döyüşü, Stalinqrad döyüşü, Tehran konfransı, Krım konfransı, 
Postdam konfransı

Həzi Aslanov.
Sta lin qrad döyü şü nün 
iştirakçısı olan azər-

baycanlı general
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1943-cü ilin iyulunda müttə fiq qoşunlarının Siciliyaya çıx-
ması İtaliyada faşist Mussolini rejiminin devril məsi ilə başa 
çatdı. İtaliyanın yeni hökuməti Alma niyaya mü ha  ribə elan etdi. 
Əsaslı dönüş başa çatdıq dan sonra Tehranda 1943-cü ilin payı-
zında Anti- Hitler koalisi yasının əsas dövlət başçıları – F.Ruz-
velt, İ.Stalin və U.Çörçillin ilk görüşü təş kil edildi. Avropada 
ikinci cəbhənin açılması Tehran kon fran sının əsas müzakirə 
mövzusu idi. Bu məsələdə müəy yən fikir ayrılığına baxmaya-
raq, ikinci cəbhənin 1944-cü ilin mayında Fransada açılması 
qərara alındı.

1944-cü il iyunun 6-da ABŞ generalı D.Eyzenhauerin ko mandanlığı altında 
müttəfiq qoşunları Şimali Fransaya (Nor mandiyaya) çıxarıldı. Bununla da Avropa-
da ikinci cəbhə açıldı.

Müttəfiqlər həmin ilin sonuna kimi bütün Fransa və Belçikanın çox hissəsini azad 
etdilər. Bu dövrdə SSRİ ərazisi düşməndən tamamilə azad edildi. Sovet ordusu Şərqi 
Prus siya və Polşaya daxil oldu. 1944-cü ilin sentyabrında Bol qa rıstan və Rumıniya 
müttəfiqlərlə barışıq imzaladı və Alma niyaya müharibə elan etdi. Bu zaman sovet 
ordusu Yuqo s laviyaya daxil oldu. Bu vaxt ABŞ qoşunları Marşal, Marian və Filippin 
adalarını tutub Yaponiyanın əsas dəniz yollarını nəzarət altına aldı.

Duayt Eyzenhauer 

Stalinqrad yaxınlığındakı döyüş nə üçün tam əsaslı dö nüş sayılır?

İkinci cəbhənin 1944-cü ilin mayında Fransada açılma sının səbəbi nə idi?

Nə üçün SSRİ Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələ rin dəki kommunistpərəst qüv-
vələri açıq müdafiə edirdi?

Sovet qoşunları Qafqazda hücuma keçib almanları geri oturtdu. 1943-cü ilin 
ya yında baş vermiş Kursk döyüşündə faşistlərin məğlub edil məsi ilə sovet–alman 
cəbhəsində əsaslı dönüş sona çatdı. Atlan tik okeanında gedən döyüşlərdə də əsaslı 
dönüş baş verdi. 

Müharibədə əsaslı dönüş faşist bloku ölkələrinin böhra nına səbəb oldu. 

1945-ci ilin fevralında “böyük üç lüy”ün dövlət başçıla rının Yaltada yeni görüşü 
keçirildi. Krım (Yalta) konfransı adlanan bu görüşdə qə rara gəlindi ki, Alma niya 
danı şıqsız təslim ol malı və ərazisi işğal edilməli, SSRİ, ABŞ, Böyük Bri ta niya ilə 
yanaşı, Fran saya da işğal zonası veril məli, Alma niyadan isə təzminat alın ma lıdır. 
SSRİ yeni qərb sərhədlərinin qəti ta nınmasına nail oldu. Bu nunla yanaşı, o, Alma-
niya ilə müha ribə qurtarandan 2-3 ay sonra Yaponiyaya qarşı müha ribəyə başlamaq 
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Konfransda azad edilmiş Avropa haqqında bəyannamədə deyilirdi ki, qitə xalqla-
rının öz arzularına uyğun demokratik təsisatlar qurmasına təminat veriləcəkdir. Kon-
fransda gələcəkdə yaradı lacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT)* iş qaydaları 
da müəy yənləşdirildi.

1945-ci ilin fevralında Qərbi Avropada müttəfiqlərin ümumi hücumu başlandı. 
Rur hövzəsində alman qoşunları mühasirəyə alınaraq məhv edildi. Həmin ilin apre-
lində sovet ordusunun Berlin əməliyyatı başladı. Aprelin 30-da Reyx staq üzərinə 
Qələbə bayrağı sancıldı. Mayın 8-dən 9-na keçən gecə alman hökuməti adından 
feldmarşal V.Keytel təslim aktını imzaladı. Bununla da Avropada müharibə qurtardı.

Böyük üçlük:
Uinston Çörçill, Franklin Ruzvelt və İosif Stalin Krım (Yalta) kon fransında

Krım konfransında SSRİ-nin mövqeyinə qiymət verin.

*  Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) – Nizamnaməsi 1945ci il iyunun 26da SanFransisko konfran
sında 50 dövlətin nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və həmin il qüvvəyə minmişdir. Əsas vəzifəsi 
beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və möhkəmlətmək, dövlətlər arasında əməkdaşlığı inkişaf 
etdirməkdir.

barədəki öhdəliyinə sadiq qaldığını təsdiqlədi. Stalin bunun müqabilində Cənubi 
Saxa lin, Kuril adaları, Mancu riyadakı dəmiryolu və Port-Arturun SSRİ-yə verilmə-
sini tə ləb etdi.
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1945-ci ilin yayına qədər yapon 
qoşunları Filippin, İndo neziya və 
Hind-Çinin bir hissəsindən qovul-
du. Yaponiya ABŞ, SSRİ və Çinin 
təslim olmaq tələbini rədd etdi. Bu 
zaman ABŞ öz gücünü nümayiş et-
dirmək məqsədilə öncə Xirosimaya, 
sonra isə Naqasakiyə atom bombası 
atdı. Min lərlə dinc əhali həlak oldu. 
Avqustun 8-də SSRİ Yaponiyaya mü-
haribə elan etdi. 

Potsdam konfransında həll edilən 
məsələləri müzakirə edin. Bu kon-
fransı Krım konfransı ilə müqayisə 
edin.

Atom bombası partladıldıqdan 
sonrakı görünüş

Atom bombasından sonra 
Naqasaki şəhə rinin qalıqları

1945-ci ilin yayında Potsdamda 
“böyük üçlüy”ün yeni kon fransı ke-
çirildi. Konfransın əsas məqsədi Al-
maniyaya müna sibətdə müttəfiqlərin 
siyasətini müəyyən etmək idi. Paytaxt 
Berlin də daxil olmaqla Almaniya 
ərazisi 4 işğal zona sına (SSRİ, ABŞ, 
İngiltərə, Fransa) bölündü. Ələ ke-
çirilmiş faşist rəhbər ləri Beynəl xalq 
tribunala verildi. Kon f ransda Almani-
yanın dövlət sərhədləri qəti müəyyən 
olundu. O, əra zisinin dörddəbirini 
itirdi. Almaniyadan alınacaq təzmina-
tın həcmi müəy yən edildi. 

Potsdam konfransının iştirakçıları.
Ön sırada: Ettli, Trumen, Stalin

ABŞ-ın öz gücünü nümayiş etdir-
məkdə məqsədi nə idi?
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1.  Xəritədə müharibənin tarixində əsaslı dönüş yaradan döyüşlərin baş verdiyi yer-
ləri göstərin.

2.  Tehran, Krım və Potsdam konfransları arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini izah 
edin.

3.  İkinci Dünya müharibəsi sentyabrın 2-də bitdiyi halda, nə üçün mayın 9-u qələbə 
günü hesab olunur?

4.  Faşist bloku ölkələrinin böhranı, əsaslı dönüşün başa çatması və faşist bloku öl-
kə lərinin Almaniyaya müharibə elan etməsi arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrinin 
ar dı cıl lığını müəyyənləşdirin. 

5.  Krım konfransına sovet diplomatiyasının qələbəsi kimi baxmaq olarmı? Cava bı-
nızı əsaslandırın.

6.  SSRİ-nin Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrindəki kommunistpərəst qüvvə-
ləri açıqca müdafiə etməsinə əsasən, həmin ölkələrdə gələcəkdə yaradılacaq siya-
si rejimlər haqqında proqnoz verin. 

7.  Birinci Dünya müharibəsinin nəticələri ilə İkinci Dünya müharibəsinin nəticələ-
rini müqayisəli təhlil edin.

8.  “1941–1945-ci illər müharibəsi İkinci Dünya müharibəsinin tərkib hissəsidir” 
mövzusunda təq di mat hazırlayın.

Az sonra Mancuriya sərhə-
dindən sovet qoşunlarının ümu-
mi hücumu başladı. Yaponiya 
hökuməti təslim oldu ğunu elan 
etdi. Rəsmi təslim aktı 1945-ci 
il sentyabrın 2-də imzalandı. 

İkinci Dünya müharibəsi 
başa çatdı. Bu müharibə bəşər 
ta rixinə ən böyük, ən dağıdıcı 
müharibə kimi daxil oldu. 

ABŞ-ın “Missuri” gəmisində Ya-
poni yanın təslim aktını imzalaması
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Klement Ettli

Uinston Çörçill

Böyük Britaniya. Böyük Britaniya müharibədən qalib 
çıxsa da, iqtisadi cəhətdən ABŞ və SSRİ-dən geri qalırdı. 
1945-ci ilin iyu lun da keçirilən par lament seçkilərində haki-
miyyətə gələn ley borist Klement Ettli hökuməti milliləşdirmə 
siyasətinə baş ladı. Banklar və bir sıra sahələr milliləşdirildi. 
Siyasi sahədə leyboristlər parlamentdə Lordlar palatasının 
hüquqla rını məhdudlaşdırmağa müvəffəq oldular. 

Ley borist lərin keçirdiyi islahatlar lazımi nəticə vermədi. 
Ver gilərin art ması, kartoçka sisteminin saxlanması leyborist-
lərin nüfuzunu aşağı saldı. 

1951-ci ilin parlament seçkilərində mühafizəkarlar qalib 
gəldilər. Uinston Çörçill yenidən Baş Nazir oldu. O, bir sıra 
sahələri yenidən özəlləşdirərək keçmiş sahiblərinə qaytardı. 
Böyük Britaniya bir sıra müstəmləkələrinə müstəqillik verdi. 
Müstəmləkələrdən məhrumolma ölkənin iqtisadi inkişafına 
mənfi təsir göstərdi. AFR, Fransa və Yaponiya iqtisadi inki-
şafda onu ötüb-keçdi.

VII FƏSİL. AVROPA ÖLKƏLƏRİ VƏ 
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI

III BÖLMƏ. DÜNYA ÖLKƏLƏRİ İKİNCİ DÜNYA 
MÜHARİBƏSİNDƏN SONRAKI DÖVRDƏ

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Avropada inteqrasiya prosesi baş-
ladı. Dövlətlər bir-biri ilə yaxınlaşır və iqtisadi birlik yaradırdı. Əksər Av ropa 
dövlətləri yeni yaradılan Avropa İqtisadi Birliyinə (AİB) daxil oldu. La kin Böyük 
Britaniya neytral mövqe tutduğuna görə bu birliyə daxil olmadı.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropa ölkələri və ABŞ-ın tari xində hansı 
hadisələr baş verdi? Bu ölkələrin dünya tarixindəki rolu nədən ibarət oldu?

18. Qərbi Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları

Böyük Britaniya, Folklend böhranı, Fransa, Şarl de Qoll, “Marşal planı”

Böyük Britaniyanın öz müstəmləkələrinə müstəqillik 
verməsinin səbəbini izah edin.

Xarici siyasətdə ən mühüm məsələ imperiyanın qorunub saxlanılması olsa da, 
hökumət Hindistanla yanaşı, bir sıra ölkələrə istiqlaliyyət verməyə məcbur oldu.  
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Lakin iqtisadiyyatın sürətli inkişafı və firavanlıq dövrü uzun sürmədi. Büdcə kə-
siri, infl yasiya, işsizlik artdığına görə 1990-cı ilin noyabrında M.Tetçer vəzifəsin-
dən və partiya sədr liyindən istefa verdi. Hazırda Böyük Britaniya dün yanın iri ma-
liyyə mərkəzlərindən biridir, xaricə kapital qoyu lu şunun miq darına görə ABŞ-dan 
sonra dünyada ikinci yeri tutur.

Fransa. Fransanın müharibədən sonrakı tarixi Müvəqqəti rejim, Dördüncü və 
Beşinci Respublika dövrlərinə bölünür.

Müvəqqəti rejim dövründə (1944–1946) Fransanı general Şarl de Qollun başçı-
lıq etdiyi Müvəqqəti hökumət idarə edirdi. Müvəqqəti hökumət iqtisadi islahatlar 
həyata keçirdi. Şarl de Qollun prezident res pub likası yaratmaq təklifi həyata keçmə-

“Dəmir ledi” adlandırılan Marqaret Tetçerin idarəçilik qa biliyyətini dəyər-
ləndirin.

Böyük Britaniyanın xarici və daxili siyasətinin əsas isti qamətlərini təhlil edin.

*  NATO (Şimali Atlan tika Müqavilə Təş ki latı) – 1949cu ildə ABŞın təşəbbüsü ilə yaradılmış hərbi siyasi 
təşkilat

“Baş qərargah rəisi Ser Alan Bruk memuarında Normandiyaya hərbi qüvvə çıxarıl-
masından iki ay əvvəl Çörçillə bağlı yazır: “Bir insanı eyni zamanda həm bu qədər 

təqdir edib, həm də nifrət etməmişdim”. Çörçill bu sözləri heç vaxt duymamışdı; əgər 
eşitsəydi belə, əhəmiyyət verməzdi. Çörçill verdiyi məsləhətlərdən birinə sərt etiraz 
edən, sonra isə üzr istəyən yüksək rütbəli bir zabitə yalnız gülümsəyərək deyir: “Bilirsi-
nizmi, müharibədə incə olmağa məcbur deyilsiniz, yalnız haqlı olmaq məcburiyyətin-
dəsiniz”. Onun bu öyüdü yarım əsr öncə keçərli olduğu qədər, bu gün də qüvvədədir…”  

Cambridge Savaş Tarihi. Hazırlayan: Geofrey Parker. 
Çeviren: F.Tayanç, T.Tayanç. İstanbul, 2014, s. 476.

Xarici siyasətdə Böyük Britaniya ABŞ-la əmək daşlığı da-
vam etdirir, NATO*-nun fəaliyyətində yaxından işti rak edir-
di. XX əsrin 60-cı illərinin sonlarında Olsterin (Şi mali İrlan-
diya) İrlandiya ilə birləşmək uğrunda mübarizəsi başladı.  
1973-cü ildə Böyük Britaniya Avropa İqtisadi Birliyinə qə-
bul olundu.

1979-cu il seçkilərində mühafizəkarlar qalib gəldilər. 
Böyük Britaniya tarixində “dəmir ledi” adlandırılan Mar-
qaret Tetçer Baş Nazir seçildi. Daxili siyasətdə ilk addım 
ölkədə xüsusi sahib karlığın dirçəldilməsi oldu. Dövlət mü-
əssisələrinin üçdə ikisi özəlləşdirildi. 1982-ci ilin aprelin-
də Argentina Böyük Brita niyaya məxsus olan Folklend ada-

larına qoşun çıxardı. Folk lend böhranı “dəmir ledi” üçün mü hüm sınaq oldu. Tet çer 
hö kumətinin cavab tədbirləri ilə adalar geri qaytarıldı. 

Marqaret Tetçer



91

Şarl de Qoll

FRANSA

“Müvəqqəti rejim” (1944–1946) dövründə milliləşdirmə həyata keçirildi.

Dördüncü Respublika (1946–1958) dövründə ABŞ-la yaxınlaşmanı nəzərdə tutan 
“atlantizm” siyasəti həyata keçirildi.

Beşinci Respublika (1958 – indiki dövrə qədər): 1. NATO-nun hərbi işlərindən 
uzaq laşdı (Qollizm siyasəti); 2. 1962-ci il Evian sazişinə görə Əlcəzairin müs tə-
qilli yini tanıdı.

Dördüncü Respublikanın süqutunun səbəblərini izah edin.

diyi üçün o, istefa ver məyə məcbur oldu. 1946-cı ilin dekabrın-
da yeni konstitusiyanın qüv vəyə minməsi ilə Fransa tarixində 
Dördüncü Respublikanın 12 il lik tarixi başladı. 1958-ci ildə Əl-
cəzairdə müstəmləkəçilik əleyhinə başlayan mübarizə Dördün-
cü Respublika nın süqutuna səbəb oldu. Həmin ilin payızında 
keçirilən refe rendum Şarl de Qol lun tər tib etdiyi konstitusiyanı 
bəyəndi. Fransa prezident res pub likası oldu və respublikanın ilk 
prezidenti Şarl de Qoll seçildi.
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Sosialist Parti yasının lideri Fransua Mitteran prezi dent seçildi. Əmək haqqı, pen-
siya və tə qa üdlər artırıldı, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi genişləndirildi.

Almaniya. İkinci Dünya müharibəsi Al-
maniya üçün fa ci əli nəticə lərlə başa çatdı. 
Almaniya müstəqil dövlət kimi varlı ğını itir-
di. Onun ərazisi 4 işğal zonasına bölündü. 

Qərb dövlətləri “sovet təhlükəsi”nin güc-
lənməsindən ehti yat edərək Almaniyanın iq-
tisadi cəhətdən zəiflədilməsi pla nından im-
tina etdi və təzminat alınmasını dayandırdı. 
Az sonra ingilis, amerikan və fransız işğal 
zonaları birləşdi rildi və Almaniya Fe derativ 
Respublikası yaradıldı. 1949-cu ildə Alma-
niya Federativ Respubli ka sının konstitu-
siyası qüvvəyə mindi. Almaniya Federativ 
Res publi kası parlamentli respublika elan 
edildi. Konrad Ade nauer fe deral kansler se-
çildi. Bonn şəhəri respubli kanın paytaxtı 
oldu. Həmin ildə sovet işğal zonasında isə 

Almaniya Demok ratik Respublikası yaradıldı. Ber linin şərq hissəsi paytaxt oldu. 
1961-ci ilin avqustunda “Berlin səddi” çəkildi. Bu, böhrana səbəb oldu. 

AFR-in beynəlxalq mövqeyinin güclənməsi onun iqtisadi in kişaf sürəti ilə çox 
bağlı idi. ABŞ-ın “Marşal planı” üzrə maliyyə yar dımı, ən müasir avadanlıqlar gön-
dərməsi və ucuz işçi qüv və sindən istifadə olunması iqtisadiyyatın sürətli inki şafına 
səbəb oldu. 

1961-ci ildə çəkil məyə 
başlamış Berlin divarları

Qərb dövlətləri və SSRİ-nin Almaniya ilə bağlı yürütdüyü siyasətin səbəblə-
rini izah edin.

Şarl de Qoll Qərbi Afrika müstəmləkələrinə müs təqillik 
verdi və Əlcəzairin istiqlaliyyətini tanıdı. O, Fran sa nın müs-
təqilliyini möh kəmlən dirmək, ABŞ-ın Avro padakı tə sirini 
zəifl ətmək vəzifələrini həyata keçirdi. Lakin 1969-cu ildə 
refe rendumda məğlub olan Şarl de Qoll istefa verdi. Pre zi dent 
seçilən Corc Pompidu ABŞ-la münasibətləri yaxşılaş dırdı. 
Lakin keçən əsrin 70-ci illərinin ortalarında növbəti prezi dent 
və parla ment seçkilərində sol qüvvələr qələbə çaldılar. 

Corc Pompidu Şarl de Qollun siyasi addımlarını müəyyənləşdirib sxem- 
cədvəl tərtib etməklə təhlillər aparın.
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XX əsrin 70-ci illərinin iqtisadi böhranı başqa ölkələrə nisbə-
tən AFR-ə daha az təsir göstərdi. Yeni seçkilərdə Hel mut Koll 
federal kansler oldu. Yeni hökumət vergiləri və döv lət xərc lərini 
azaltdı, biznesin dövlət tənzim lənmə sini zəiflətmək, rəqabəti 
stimullaşdır maq üçün tədbirlər gördü. Ölkədə iqtisadi yük səliş 
başladı. Helmut Koll Almani yanın birləşdirilmə sinə nail oldu. 
Alma niyanın parçalanması nın rəmzi olan “Berlin səddi” dağı-
dıldı. 1990-cı il oktyabrında Almaniya bir ləş di rildi. H.Koll bir-
ləşmiş Almaniyanın ilk federal kansleri oldu. 

Həmin illərdə Almaniya iqti sadiyyatı sabit şəkildə inkişaf 
edirdi.

Helmut Koll

“Kiçik koalisiya” hökumətinin gördüyü 
tədbirləri izah edin.

Xarici siyasətdə AFR-in ABŞ-a meyilliliyi onun beynəl xalq aləmdə mövqeyini 
möh kəmləndirdi. AFR NATO-ya və Avropa İqtisadi Birliyinə daxil oldu. Almaniya 
ilə Fransa ara sında tarixi düşmənçilik sona çatdı.

1969-cu ildə Villi Brandtın başçılıq etdi-
yi “Kiçik koali siya hökuməti” hakimiyyətə 
gəldi. Hökumət “Yeni Şərq siyasəti”ni real-
laşdırdı. Şərqi Avropanın müharibədən son-
rakı sərhədləri tanındı, ADR-lə dövlətlərarası 
münasibətlər yara dıldı. Qərbi Berlinin statusu 
haqqında razılığa gəlindi.

Berlin səddinin dağıdılması

Helmut Kollun fəaliyyətini təhlil edin və ona münasibət bildirin.

İtaliya. 1946-cı ilin iyununda İtaliyada ümumxalq referen-
dumu və Müəs sislər Məclisinə seçkilər keçirildi. Respublika 
tə  rəf darları qalib gəldi. İtaliya respublika elan olundu. Alçide 
De Qas peri hökumətin başçısı oldu. 1947-ci ildə qüvvəyə min-
miş yeni konstitu siyaya əsasən, hər cür ayrı-seçkilik qadağan 
olundu. Qadınlar kişilərlə bərabər hüquqlar aldılar. Məhkəmə 
hakimiyyətinin müs təqil olması təsbit olundu. Seçkilərdə çox-
partiyalı sistem qaydası tətbiq edildi və parlamentə yeni seçkilər 
keçirildi.

Respublika nın qurulması prosesi başa çatdırıldı. ABŞ-dan 
alınmış kredit sənayenin modernləşdirilməsinə və istehsalın yüksəldilmə sinə kömək 
etdi.

Alçide De Qasperi
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Müharibədən sonra ABŞ xarici siyasətdə “zor işlətmə mək”, 
“müharibə həddində müvazinət”, “total qarşı dur ma” dok tri-
nalarını irəli sürdü. “Trumen doktrinası” və “Marşal planı” 
təklif olundu. “Trumen doktrinası” Yunanıstan və Tür ki yədə 
sovet tə si rinin güclənməsi əleyhinə çev rilmişdi. “Marşal planı” 
isə Avro padakı müttəfiqlərinə müharibə dövründə da ğılmış 
iq  ti sadiy yatın bərpa olunmasına kömək üçün nəzərdə tutul-
muşdu. ABŞ dünyanı “amerikasayağı” idarə etmək üçün ge-
niş proq ram hə yata keçirirdi. Prezident yanında Milli Təh-
lükəsizlik Şurası və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ) fəaliy-
yətə başlamışdı.

Keçən əsrin 50-ci illərində prezident Duayt Eyzenhauer iq-
tisadi və sosial sahədə uğurlu addımlar atdı. Növbəti prezident 
seçkilərində demok rat ların nümayəndəsi C.F.Kennedi qalib 
gəldi. O, “yeni üfüq lər” adlanan islahat proqramı irəli sürdü. 
Con Kenne dinin si yasi xətti mühafizəkarların və irqçilərin 
müqavimətinə səbəb oldu. O, 1963-cü ilin noyabrında Texas 
ştatının Dallas şəhə rində öldürüldü. Bu hadisə tarixə “Əsrin 
cinayəti” kimi daxil oldu.

“Taft-Xartli” qanununun qəbul edilməsinin səbəbi nə 
idi?

Tarixdə “Əsrin cinayəti” adı almış hadisəni təhlil edin. Nə üçün bu hadisə 
belə adlanır?

1992-ci ildə İtaliyada “təmiz əllər” adını almış irimiqyaslı kampaniya hakimiy-
yətin yuxarı təbəqələrində və siyasi par tiyalarda kütləvi korrupsiya faktlarını aşkar-
ladı. Növbəti par la ment seçkilərində demokratik sol qüvvələr qalib gəldi.

ABŞ. ABŞ İkinci Dünya müharibəsindən hərbi, siyasi və iqti sadi cəhətdən ən 
güclü ölkə kimi çıxdı. O, yeni bazarlara yiyə lənmək, kapital ixracını artırmaq, “dol-
lar imperiyası” ya rat maq üçün əlverişli şərait əldə etdi. 

1945-ci ildə F.D.Ruz velt vəfat etdikdən sonra prezident vəzifəsini vitse- prezident 
Harri Trumen icra etməyə başladı. O, iqtisadi və sosial sahələrdə F.Ruzveltin “Yeni 
xətt” siyasətini davam etdirdi. Müharibə dən sonra sosial və əmək münasibətlərinin 
kəskin ləşməsi öz ifadəsini konqresin qəbul etdiyi “Taft-Xartli” qanu nunda tapdı. Bu 
qanun həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətini və əmək mü nasibətlərini tənzimləyirdi.

Harri Trumen

İkinci Dünya müharibəsindən sonra İtaliyadakı siyasi dəyişiklikləri aydın-
laşdırın. 

Con Kennedi
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Növbəti seçkilərdə qələbə çalan Lindon Conson vətəndaş haqları, yoxsulluqla 
mübarizə sahəsində islahatları nəzərdə tutan “Böyük cəmiyyət” proqramını elan 
etdi. Lakin Vyetnamda genişlənən müharibə proqramın yarımçıq qalmasına səbəb 
oldu. 1968-ci ildə Riçard Niksonun prezident seçilməsi ilə ABŞ-ın tarixində respub-
likaçılar dövrü başladı. Vyet nam müha ribəsi dayandırıldı. R.Niksonun prezidentliyi 
döv ründə “Uoter geyt əhvalatı” baş verdi. Seçkilər zamanı bir qrup şəxs Vaşinq tonda 
“Uotergeyt” hotelində demokratlara qarşı xəlvəti dinləmə qur ğusu qoyarkən ya xa -
landı. R.Nikson istefa vermək məc bu riyyə tində qaldı. Bu, Respublikaçılar Partiyası-
nın nüfuzuna ciddi zərbə vurdu.

Nə üçün “Uotergeyt əhvalatı” Respublikaçılar Partiya sı nın nüfuzuna ciddi 
zərbə vurdu?

1980-ci il prezident seçkilərində respublikaçı Ronald Rey-
qan qələbə qazandı. O, “Mühafizəkar inqilab” adlandı rılan 
xətt irəli sürdü. Bu proqram “Reyqanomika” adını aldı. “Rey-
qanomika” proqramının həyata keçirilməsi sayə sində iqtisadi 
böhran dayandırıldı, inflyasiya və işsizlik aşağı salındı, iqtisa-
diyyatın inkişafı sürətləndi. Bütün bunlar R.Reyqa nın növbəti 
dəfə prezident seçilməsini təmin etdi. O, ABŞ-ın hərbi möv-
qe yini gücləndirmək siyasəti yeridirdi. Reyqan hö kuməti ABŞ-ın 
strateji silahları yeniləmək və “Ulduzlar müha ribəsi”* pro q-
ramını irəli sürdü.

Reyqan SSRİ ilə qarşıdurmanı yumşaltmaq sahəsində də ciddi 
addımlar atdı. 1985–1988-ci illərdə SSRİ rəhbərliyi ilə silsilə görüş-
lər nəticəsində orta və yaxınmənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqavilə qüvvəyə mindi. 

Növbəti prezident seçkilərində qalib gəlmiş Corc Buş Rey qanın xəttini davam et-
dirdi. Onun prezidentliyi dövrü dünya miqyasında böyük hadisə olan “Soyuq müha-
ribə”yə** son qo yul ması ilə nəticələndi. Bunun əsas səbəbi SSRİ- nin dağılması idi.

“Vyetnam müharibəsi bir çox amerikalını oyandıran mühüm sınaq oldu. 1812-ci 
ildən bu yana ilk dəfə olaraq bir rəqib ABŞ-ı məğlub etmişdi. ABŞ bu müharibəyə 
yetərsiz tədbirlərlə başlamışdı. Hərbi və siyasi dairələrə rəhbərlik edən şəxslər düş-
məni strateji cəhətdən dəyərləndirməmiş, müharibənin siyasi və hərbi xərclərini də 
nəzərə almamışdılar. …Sonda ABŞ özünü qorumağı bacardı; amma müharibənin 
amerikan dəyərlərinə və etibarına vurduğu zərbə dağıdıcı oldu”. 

Cambridge Savaş Tarihi, s. 422.

Ronald Reyqan

“Soyuq müharibə” anlayışını izah edin. Sizcə, Corc Bu şun dövründə “soyuq 
müharibə”yə nə üçün son qoyuldu?

*  “Ulduzlar mühari bə si” – strateji silah la rın kos mosda yer ləş di ril mə sini nə zər də tu tan proqram
**  “Soyuq müharibə” – İkinci Dünya mü ha ribəsindən sonra so sializm və ka pi ta lizm sistemləri ara sında 

gedən ideo lojisiyasi mübarizə



96

R.Reyqan (1980–1988)

R.Nikson (1968–1974) ikinci dəfə prezident seçkiləri zamanı “Uotergeyt böh-
ranı”na görə istefa verdi.

B.Klinton (1992–2000) “Üçüncü yol” siyasəti

“Mühafizəkar inqilab” və ya “Reyqanomika”

Strateji müdafiə təşəbbüsü (“Ulduzlar müharibəsi”)

ABŞ

H.Trumen (1945–1952)

C.Kennedi (1960–1963)

L.Conson (1964–1968) “Böyük cəmiyyət” proqramının həyata keçirilmə sinə 
başlandığını elan etdi.

“Trumen doktrinası” və “Marşal planı”

“Yeni üfüqlər”

Həmkarlar İttifaqının hüquqlarını məhdudlaşdıran “Taft-Xartli” qanunu

“Əsrin cinayəti”

1947-ci il Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yaradılması

İlk qaradərilinin prezident seçilməsini dəyərləndirin. Siz-
cə, o vaxtadək qaradərili insanın prezident seçilməməsi-
nin sə bəbi nə idi?

1992-ci il prezident seçkilərində demokratların lideri 
Bill Klinton qalib gəldi. O, “Reyqanomika”nı tənqid edərək 
“üçüncü yol” siyasətini təklif etdi. Bu siyasət Ruzveltin “Yeni 
xətt”inin və 60-cı illər liberalizminin təcrübəsini özündə əks 
etdirirdi. 2000-ci ilin prezident seçkilərində haki miyyətə 
respublikaçı ların nümayəndəsi kiçik C.Buş gəldi. ABŞ dün ya  
iqtisadiyya tının üç (ABŞ, Avropa, Yaponiya) güc mərkəzindən 
birinə çevrildi. O özünü beynəlxalq terrorizmə qarşı müba-
rizənin başlıca qüv vəsi elan etdi.

2001-ci il sentyabrın 11-də Nyu-York və Vaşinqtonda terror 
aktları törədildi. Bundan sonra ABŞ terrorizmə qarşı mübarizə 
adı altında Əfqanıstana və İraqa hücum etdi. İraqda Səddam 
Hüseyn rejimi dev rildi. 2008-ci və 2012-ci il prezident seçkilə-
rində ABŞ tarixində ilk dəfə qaradərili Barak Hüseyn Obama 
prezident seçildi. 2016-cı ilin prezident seçkilərində isə res-
publikaçı Donald Tramp qalib gəldi.

Nyu-Yorkda terror aktı

Barak Obama
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1.  Müharibədən sonra Böyük Britaniyanın iqtisadi inkişafına təsir edən amilləri 
göstərin.

2.  U.Çörçill və M.Tetçerin daxili siyasətini müqayisə edin və oxşar cəhətlərini gös-
tərin.

3. Şarl de Qollun Fransa tarixindəki rolunu dəyərləndirin.
4. Dövlətlərin ərazi dəyişikliklərini əks etdirən cədvəl və sxemlər hazırlayın.
5. Avropa dövlətlərinin siyasi inkişaf mərhələsini şərh edin.
6. Dünyanın siyasi inkişaf mərhələsinə aid təqdimat hazırlayın.
7. Nə üçün ABŞ “terrorizmə qarşı mübarizə” pərdəsi arxasından çıxış edirdi?
8. Müasir ABŞ haqqında məlumat toplayıb təqdim edin.
9.  2001-ci il sentyabrın 11-də Nyu-Yorkda baş vermiş terror aktı haqqında mə lumat 

toplayıb təqdimat hazırlayın.
10. Sxemə əsasən ABŞ haqqında esse yazın (səh. 96).

İkinci Dünya müharibəsinin son aylarında Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa 
ölkələrində sosial qrupların əksəriyyətini özündə birləşdirən xalq cəb hələri ya-
randı. 1944–1946-cı illər bu ölkələrin tarixinə “xalq demok ra tiyası” mərhələsi 
kimi daxil olmuşdur. Bu dövrdə SSRİ “xilaskar döv lət” kimi nüfuz qazanmışdı.

Müharibədən sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin və SSRİ-nin taleyi necə 
oldu? XX əsrin sonları – XXI əsrin əvvəlləri bu ərazilərdə hansı dəyişikliklər baş 
verdi?

19. Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələri. SSRİ

“Xalq demokratiyası”, Varşava Müqavilə Təşkilatı, “Praqa baharı”, “Bal-
kan imperiyası”

Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri. SSRİ hərbi hissələrinin regionda ol ması, 
“Mar şal planı”n dan imtina etməsi sovet rejiminin yayıl masına təsir göstərdi. Bu, 
Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa öl kə lərində çoxpartiya lılığın ləğv olunmasına və 
Kommunist Parti ya sının şəriksiz ha kimiyyətinin yaran ma sına şərait yaratdı.

SSRİ-nin “Marşal planı”ndan imtina etməsində məqsədi nə idi?

Kommunist Partiyası sosializm qurmaq xəttini irəli sürdü. Bazar iqtisadiyyatı 
planlı iqtisadiyyatla əvəz olunmağa baş ladı. Həmin ölkələrdə totalitar sosializm cə-
miyyəti təşək kül tapdı. Xüsusi mülkiyyət ləğv olundu, sahibkarlıq və fərdi kəndli 
təsərrüfatı aradan qalxdı. “Xalq demokratiyası” ölkə lərindən sovet amirliyinə qarşı 
çıxan ilk dövlət Yuqoslaviya oldu. 
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XX əsrin 60-cı illərinin sonunda Çexoslovakiyada “Praqa 
ba harı” adını almış hadisələr baş verdi. A.Dubçekin başçılıq 
etdiyi Çexos lovakiya Kommunist Partiyası ölkənin şəraitinə 
uyğun so sia list cəmiyyəti modelinə keçmək istədi. Bu ha-
disəyə SSRİ və bəzi sosialist ölkə lə rinin rəhbərləri öz kəskin 
etirazlarını bil dir dilər. SSRİ başda olmaqla, Varşava Mü qavilə 
Təşkilatı üzvlərinin qoşun ları Çe xo slova kiyaya yeri dildi.  
A.Dub çekin yerinə Q.Qusak təyin olundu.

1980-ci illərin sonu – 1990-cı illərin əvvəllərində SSRİ-də 
ye ni  dənqurma islahatları və dövlətin dağıl mağa baş laması 
Mər kəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində so sia list sistemi-
nin iflası ilə nəticələndi. 

SSRİ. SSRİ İkinci Dünya müharibəsindən qalib çıxdı. 
O, dün yanın ikinci föv qəl  dövlətinə çevrildi. Eyni zamanda 
SSRİ müharibədən böyük zərər çəkdi. O, 27 milyondan çox 
adam itirdi. Qarşıda vuru lan yaraları sağaltmaq, təsərrüfatı 
dinc qu ruculuq xəttinə keçir mək və inkişaf etdirmək vəzifəsi 
dururdu. 

1947-ci ilin dekabrında pul islahatı keçi rildi. Məhsulun 
bölgüsündə talon sistemi ləğv olundu. 1950-ci ilin əvvəli 

üçün sənaye müəssisələri bərpa edildi və kənd təsərrüfatı məh sul larının istehsalı 
müharibədən əvvəlki səviyyəyə çatdırıldı.

Macar xalqının azadlıq hərəkatının boğulmasında məq-
səd nə idi?

Aleksandr Dubçek

Varşava Müqavilə 
Təşkilatının gerbi

1949-cu ildə Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın sosialist 
ölkələrinin iqtisadi inkişafını istiqamətləndirən Qarşılıqlı İqti-
sadi Yardım Şurası (QİYŞ), 1955-ci ildə bu ölkələrin hərbi 
qüvvələrini birləşdirən Varşava Müqavilə Təşkilatı ya ra dıldı. 

İ.Stalinin ölümü və şəxsiyyətə pərəstişin pislənməsi Mər-
kəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində siyasi vəziyyətin də-
yiş mə sinə şərait yaratdı. 1956-cı ildə Macarıstanda kütləvi nü-
ma  yişlər başladı. Macarıstan hökumətinə başçı seçilən İ.Nad 
ölkəsinin Varşava Müqavilə Təşkilatından çıxdığını elan etdi. 
Budapeşt şəhərinə soxulan sovet tankları ma car xalqının 
azadlıq hərəkatını qan içində boğdu. İ.Nad döv lətə xəyanətdə 
ittiham olunaraq edam edildi.

İmre Nad
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Varşava müqavilə sinin imzalanması

Ölkənin siyasi strukturunda müəyyən dəyişikliklər həyata keçirildi. Fövqəladə 
vəziyyət aradan qaldırıldı. Sovetlərə seçkilər oldu. Totalitar rejim gücləndirildi,  
İ.Stalinin şəx siy yə tinə pərəstiş artdı, dövlət islah dü şər gələri sis temi daha da geniş-
ləndi. Müharibədən sonra küt ləvi repressi ya ların yeni dalğası başladı.

1947-ci il islahatının mahiyyətini izah edin.

Kütləvi repressiyaların həyata keçirilməsinin səbəbi nə idi? İzah edin.

1953-cü ilin martında Sov.İKP MK-nın birinci katibi İ.Stalin vəfat etdi.  
N.Xruşşov partiya rəhbərliyinə gətirildi. 1956-cı ilin fevralında keçirilmiş XX qurul-
tayda Stalinin şəx siy yə tinə pərəstiş kəskin tənqid olundu. 
Bu, ölkənin siyasi həya tında çox mühüm hadisə idi. Repres-
siyalara məruz qal mış yüz minlərlə adama bəraət verildi. 
Milli siyasətdə yol veril miş kobud səhvlərin düzəldilməsinə 
başlanıldı. Balkar, inquş, kalmık, qaraçay, çeçen xalqlarının 
İkinci Dünya mü ha ri bəsinin gedişində ləğv olunmuş muxta-
riyyətləri bərpa edildi. İlk dəfə kolxozçulara pensiya təyin 
olundu. 1959-cu ildən on  lara pasport verilməyə başlanıldı. 

L.Brejnevin ölkə rəhbərliyinə gəlməsi ilə (1964, ok-
tyabr) N.Xruşşovun “mülayimləşmə” siyasətinə son qo-
yuldu. 1965-ci ildə həyata keçirilən iqtisadi islahat cəhdlə- Leonid Brejnev

*  İnzibati-bürokratik sistem – cəmiyyətin təşkilinin elə bir formasıdır ki, burada hakimiyyət orqanlarının 
kütlələrdən ayrılması, inzibati məsələlərin həllində bürokratik aparatdan istifadənin ən yüksək səviy
yəyə çatması baş verir.
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Sovet rəhbərliyinin SSRİ-ni qoruyub saxlamaq cəhdləri heç bir nəticə vermədi. 
1991-ci ilin “Avqust qiya mı”nın uğur suz luqla başa çatması Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti B.Yelt si nin Kommunist Partiyasının fəa liyyətini dayandırmasına şə rait 
yaratdı. 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya Federasiyası, Uk  rayna və Belarusiyanın 
liderləri İttifaq müqaviləsinin fəa liyyətinin dayandırılması və Müstə qil Dövlətlər 
Birliyi (MDB) yarat maq niyyətlərini bildirdilər. Dekabrın 25-də M.S.Qor baçov is-
tefa verdi və bununla da SSRİ dağıldı.

Dünya sosializm sisteminin dağılması nəticəsində SSRİ 
ilə yanaşı, “Balkan imperiyası” adlandırılan Yuqoslaviya 
(Ser biya, Xorvatiya, Sloveniya, Bosniya-Hersoqovina, Make-
do niya, Çernoqoriya) və Çexoslovakiya (Çe xiya və Slovaki-
ya) da müs təqil dövlətlərə parçalandı. 

Rusiya dünyanın si yasi arenasında bu gün də öz nüfu-
zunu qoruyur. Hazırda Rusiya Federa siya sı nın Prezidenti 
V.V.Putindir.

Vladimir Putin

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində başlamış separat çılıq hərəkatına münasi-
bət bildirin. Hadisələri təhlil edib nəti cələr çıxarın.

SSRİ-nin dağılmasından sonra MDB-nin yaradılmasında məqsəd nə idi?

ri istənilən nəticəni vermədi. Əksinə, ölkədə böhran meyli gücləndi və ölkədə  
inzibati-bürokratik sistem* formalaşdı. SSRİ-nin 1977-ci ilin oktyabrında qəbul 
edil miş yeni konsti tusiyasına görə, ölkədə hakimiyyətin Kommunist Partiyasına 
məxsus ol    duğu hüquqi cəhətdən əsaslandırıldı. Ölkə sosial- iqtisadi böh ranla üzləşdi. 
1985-ci ilin martında rəhbərliyə M.S.Qorbaçov gətirildi. 

Sovet rəhbərliyi ölkəni dərin sosial-iqtisadi böhrandan xilas etmək üçün yollar ax-
tarmağa başladı. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək xətti əsas götürüldü. 
Az sonra ictimai quruluşu yeniləmək məqsədilə “yenidənqurma” siyasəti elan olundu. 
Hakimiyyətin bölüşdürülməsi ideyası irəli sürüldü. 1990-cı ildə SSRİ-də prezident və-
zifəsi təsis olundu. M. Qor baçov ölkə nin birinci və sonuncu prezidenti oldu. 

Dərinləşən sosial-iqtisadi və siyasi böhran SSRİ-nin dağıl masını sürətləndirdi. 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində M.Qorbaçovun razılığı ilə baş-
lamış separatçılıq hə  rəkatı SSRİ-nin dağılmasının başlanğıcı oldu.
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SSRİ-nin dağılması
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1941–1945-ci illərdə Sovet İttifaqında çıxarılan neftin çoxu Bakı, qalan az his-
səsi isə Şimali Qafqaz, Qazaxıstan, Vol qa boyu mədənlərinin payına düşürdü. Lakin 

sovet rəhbər liyi türk-müsəlman 
xalqlarına etinasızlıq nümayiş et-
dirdi. 1943-cü ilin oktyabrında 
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti 
“Böyük Və tən müharibəsində fa-
şistlərə yardım etmiş xalqlar haq-
qında” bədnam qərar qəbul etdi. 

Bakı neftinin cəb həyə göndərilməsi

VIII FƏSİL. ASİYA ÖLKƏLƏRİ

1.  Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin sosializm qurmaq xəttini əsas götürmə-
lərinin səbəblərini izah edin.

2. QİYŞ və Varşava Müqaviləsi Təşkilatının yaradılmasının məqsədlərini göstərin.
3.  Macarıstan və Çexoslovakiya hadisələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini mü əy yən-

ləşdirin.
4. Müharibənin nəticələri SSRİ-yə hansı yenilikləri gətirdi?
5. Şəxsiyyətə pərəstişə münasibət bildirin. Şəxsiyyətə pərəstiş nə üçün baş verir?
6.  SSRİ-də hakimiyyətin Kommunist Partiyasına məxsus olduğunu təsdiq edən sə-

nədi müzakirə edin. Bu sənədin qəbul edilməsinin məqsədlərini müəyyənləşdirin.
7.  SSRİ-nin dağılmasının səbəbləri nə idi? Bu ittifaqın dağılmaması üçün hansı təd-

birlər görüldü?
8. Prezident V.V.Putinin xarici siyasəti haqqında məlumat toplayıb təqdimat hazırlayın.

Müharibə dövründə Sovet İttifaqında yaşayan Qafqaz xalqları faşizm üzə rində 
qələbənin qazanılmasında böyük rol oynamışdılar. Yüz minlərlə insan cəbhələr-
də igidliklə vuruşmuş, misilsiz qəhrəmanlıq nümunələri gös tərmiş di. Qafqaz 
xalqları döyüşən ordunu silah-sursatla, ərzaq və pal tarla, ən başlıcası isə, yana-
caqla fasiləsiz təmin etmişdi.

Bütün bunlara görə sovet hökuməti Qafqaz xalqlarına necə müna sibət göstərdi? 
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qafqaz xalqlarının taleyi necə oldu?

20.  Qafqaz

Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz, Çeçen-inquş, Göyçə, Zəngəzur, Bakı- Supsa
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Qərarda heç bir əsas olmadan Şimali Qafqaz və Krı mın türk-mü səlman xalqları fa-
şistlərlə əməkdaşlıqda günahlan dı rılır, de portasiya* olunmaları ilə bağlı hökm veri-
lirdi. 1943–1944-cü illərdə Şimali Qaf qazda yaşayan qaraçay, çeçen, inquş, balkar 
xalq ları Sibirə, Qa zaxıstana və Mərkəzi Asiyaya sürgün olundular. Bü töv lükdə, 650 
min türk-müsəlman əhali sürgün edildi.

Sovet hökumətinin qərarı ilə 1944-cü ildə Axalsıx bölgəsinin türk və digər 
müsəlman əhalisi Türkiyə xeyrinə casusluqda günahlandırılıb sürgün edildi. Bü-
tövlükdə, Gürcüstandan bu dövrdə 150 min əhali, o cüm lədən 28 min azərbaycanlı 
zorla öz ata-baba torpaqların dan sürgün edildi. 1944-cü ildə Çeçen-İnquş MSSR, 
qaraçay və balkar xalqlarının muxtar qurumları ləğv edildi. 

1957–1958-ci illərdə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin yeritdiyi “mülayimləşmə” si-
yasəti nəticəsində Sibir, Mərkəzi Asiya və Qazaxıstana deportasiya edilmiş balkar, 
çeçen, inquş, qara çay xalqları bəraət aldı və əvvəlki yaşayış yer lərinə qayıtmaq 
hüququ qazandı. 1957-ci ildə RSFSR Ali Sovetinin sessiyası balkar, çeçen, inquş, 
qara çay və kalmık xalqlarının müharibə dövründə haqsız yerə ləğv edilmiş milli 
muxtar qurumlarını bərpa etdi. 

*  Deportasiya – əha li nin öz doğma yur dundan sürgün edil məsi

Xalqların deportasiyasını həyata keçirmək SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinə nə 
üçün lazım idi? Bu siyasətdə məqsəd nə idi?

Nə üçün Sovet İttifaqı rəhbərliyi öz siyasətində dəyişiklik etdi? Bu atılan addım-
ları təhlil edin.

Sürgün edilmiş xalqlara bəraət verildi və onların bir çoxu  doğma yurdlarına qa-
yıtmaq imkanı əldə etdi. Lakin Axıska türkləri SSRİ Ali Soveti Rəyasət He yətinin 
1956-cı il aprel tarixli Fərmanı ilə əvvəlki ya şa yış yerlə rinə qa yıt maq imkanından 
məhrum oldular. 

Axıska türkləri sürgün olunur.
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XX əsrin 60–80-ci illərində Cənubi Qafqaz respubli kala rında, o cümlədən 
Azərbaycanda milli dirçəliş, milli hisslərin oyanması baş verdi. Ermə nistanda türk-
lərə, azərbaycanlılara açıq şəkildə nifrət təbliğ edilməyə başlandı. 1980-ci illərin 
ikinci yarısında sovet rəhbərliyinin yenidənqurma xətti elan etməsi müstəqil döv-
lətçiliyin bərpası tələblərinin irəli sürülməsi ilə yanaşı, qatı millətçi çıxışların kütlə-
vi şəkil alması və radikal qüvvələrin fəallaşmasına da səbəb oldu. Azərbaycanlılar 
Ermənistan SSR-in tərkibinə qatıl mış tarixi Azərbaycan torpaqlarından – Göyçə, 
Zəngəzur və İrəvan ərazilərindən qovuldular.

Ermənistanda qatı millətçi qüvvələr 1980-ci illərin sonunda qonşu dövlətlərə, 
o cümlədən Azərbaycana və Gürcüstana ərazi iddiaları irəli sürməyə başladılar. 
1991-ci il sentyabrın 23-də Ermənistan Sovet İttifaqının tərki bin  dən çıxdı. İşğalçı 
Ermənistan dövləti Azərbaycana qarşı açıq hərbi təcavüzə başladı. Rusiyanın hər-
tərəfli yar dımı, o cümlədən rus hərbi qüvvələrinin iştirakı ilə Dağlıq Qarabağ və ət-

XX əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında Azərbay-
can rəh bərliyi mərkəz qarşısında həm Axıska türklərinin, 
həm də o zaman sürgündə olan 17 mindən çox azər bay-
can lının öz ata-baba yurduna dönməsinə şərait yaradıl-
ması, bu müm kün olma dıqda isə onların Azərbaycan  
SSR-ə köçmə lərinə icazə verilməsi mə sə lə sini qaldırdı. 
Nəticədə, 1958-ci ildən eti barən Gür cüs tandan Mərkəzi 
Asiya respublikalarına sürgün edilmiş azər baycanlıların 
və Axıska türklərinin bir hissəsinin Azər bay cana köçü-
rülməsi prosesi başlandı və qısa müddət ərzində 13 min-
dən çox adam respublikamızda yerləşdirildi.

Axıska türklərinin sürgündə qalan hissəsi öz və tən-
lərinə dönmək üçün mü barizəni davam etdirsə də, So vet 
İttifaqı süqut edənə qədər buna nail ola bilmədi. Axıska 
türkləri 1989-cu ilin may-iyun aylarında Öz bə kis tanda 
ikinci dəfə zorakılığa məruz qaldılar. Fərqanə və Əndi-

canda millətçi- şovinist qruplar onlara qarşı özbaşınalıq, terror aktları, qırğın və ta-
lanlar törətdilər. Nəticədə, Axıska türkləri ikinci dəfə öz ev- eşiklərindən didərgin 
düşdülər.

Axıska türklərinin ikinci dəfə zorakılığa məruz qalmasını nə ilə əlaqələndirir-
siniz?

Nə üçün sovet rəhbərliyi azərbaycanlıları öz yurd- yuva la rından didərgin saldı?

Fərqanədə Axıska türkləri-
nin kütləvi qətliamı, 

1989-cu il
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rafındakı 7 rayon işğal edildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
səriştəsi nəticəsində bu işğallar dayandırıldı, atəşkəs elan 
edildi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti 
dün yaya çatdırıldı.

Atəşkəs dövründə Azərbaycan ordusunun gücünü artır-
maq üçün ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirildi. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 2005-ci ildə yaradılan Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyinin müəssisələrində yüzlərlə adda silah- sursat və 
hərbi texnikanın istehsalı qaydaya salındı.

Hazırda Azərbaycan NATO standartlarına uyğun şə-
kildə təlim görmüş güclü silahlı qüvvələrə malikdir və 
hərbi po ten sialına görə Cənubi Qafqazda lider dövlətə 
çevrilmişdir.

Gürcüstanda milli azadlıq hərəkatının güclənməsindən 
qor xuya düşən sovet rəhbərliyi 1989-cu il aprelin 9-da 
Tbilisiyə qoşun yeritdi, mitinq silah gücünə dağıdıldı.

Bu qanlı hadisə gürcü xalqını daha qətiyyətlə öz müs tə-
qil liyini bərpa etmək uğrunda mübarizəyə sövq etdi. 1991-ci 
il aprelin 9-da Gürcüstan SSRİ-nin tərkibindən çıxdı. So-
vet rəhbərliyi buna mane olmaq üçün separatçı qüvvələri 
silahlandırıb Gürcüstanda milli münaqişə ocaqları yaratdı. 
Eduard Şevardnadze prezident seçildikdən sonra mü-
naqişə bölgələrində atəşkəs imzalandı, Gürcüstanda sabit-
lik bərqərar oldu. Gürcüstan ərazisindən keçən Bakı–Supsa 
neft kəmərinin tikintisi başa çatdırıldı. Xəzər dənizində 
çıxarılan xam neftin Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru 
kəməri vasitəsilə nəql edilməsi və Azərbaycan qazının 
Bakı– Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri vasitəsilə dünya bazarı-
na çıxarılması haqqında saziş imzalandı. Bu layihələrin 
həyata keçməsində prezident E.Şevardnadzenin mühüm 
xidməti oldu.

İlham Əliyev

Ermənilərin Qarabağla bağlı iddialarının olması han-
sı ta rixi keçmişə təsadüf edir? Onların Qarabağda 
məskun laşması hansı müqavilələrin şərtlərinə görə 
həyata keçirilmişdir?

Eduard Şevardnadze

Heydər Əliyev
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Şimali Qafqazda 1990-cı illərin başlanğıcında milli 
qüvvə lər fəallaşmağa başladı. Rusiya Federasiyası bu 
regiondakı mux tar respublika və vilayətlərin səlahiyyə-
tini qismən artırsa da, əsas hakimiyyəti öz əlində saxla-
dı. Bu, Çeçenistanda milli azadlıq mübarizəsinin güc-
lənməsinə təkan verdi. 1991-ci ildə Çeçenistan Res-
publikası müstəqilliyini elan etdi. Prezident Cövhər 
Dudayev bütün xalqı Rusiyaya qarşı səfərbər etməyə 
cəhd göstərdi. 1996-cı ildə mü haribənin dayandırılması 
haq qında razılaşma imzalandı. Lakin Rusiya 1999-cu 
ildə böyük hərbi qüvvə ilə Çeçenistana yeni hücuma 
başladı. Müharibə Çeçen İckeriya Respublikasının öz 

müstəqilliyini itirməsi və Rusiyanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə başa çatdı.
XXI əsrin başlanğıcında Şimali Qafqazda öz möv qeyini möh kəm lən dir məyə 

nail olan Rusiya Cənubi Qafqaz respublikalarını öz təsiri altında saxlamaq üçün 
bütün qüvvələrini səfərbər etmişdi. Xüsusən Ermənistana böyük miqdarda ən yeni 
hərbi texnika və silahlar vermiş, bu respublikada hərbi bazalarının sayını artırmışdı. 

Çeçenistan Respublikası

Nə üçün Rusiya Gürcüstanın uğurlarından narahat olurdu?

1.  Axıska türkləri haqqında məlumat toplayıb təqdimat hazırlayın.
2.  Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycana köçürülən ermənilərlə XX əsrdə 

Azərbaycana köçürülən Axıska türklərinin köçürmə siyasətini müqayisə edin.
3.  Müharibə dövründə faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında böyük rol 

oyna mış türk xalqlarına Sovet İttifaqının “mükafatı” nə oldu? 
4. Ermənistanın qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları irəli sürməsi nə ilə nəticələndi?
5.  XXI əsrin başlanğıcında Gürcüstanda Mixeil Saakaşvilinin hakimiyyətə 

gəlmə sindən sonra cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi fikrini əsaslandırın.
6.  Rusiyanın 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilə etməsinin 

səbəb lərini izah edin.
7. Rusiya–Çeçenistan münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikirlərinizi şərh edin.

XXI əsrin başlanğıcında Mixeil Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra 
cəmiyyət demokratikləşdi. Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq inkişaf etdi. 
Qərblə diplomatik əlaqələrdə uğurlar qazanıldı. Bundan narahat olan Rusiya 2008-ci 
ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilə etdi. Yalnız ABŞ və Avropa Birliyi 
ölkələrinin qəti etirazından sonra Rusiya təcavüzü dayandırmağa məcbur oldu. 
2013-cü ildə hakimiyyətə gələn “Gürcü arzusu” bloku Gürcüstanın ərazi bütövlü-
yünü bərpa etmək uğrunda mübarizəni davam etdirir.
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Qazaxıstan. M.Qorbaçovun “yenidənqurma” xəttinin ilk 
qurbanı Qa za xıs tan oldu. Qazaxıstan Kommunist Partiyası 
MK-nın birinci katibi D.Kunayev is tefaya göndərildi. Onun 
yerinə qazax xalqına yad, milliyyətcə rus olan şəxs təyin edil-
di. Bu, qazax xalqının ciddi etirazına səbəb oldu, res publikada 
milli azadlıq hərəkatı başladı. 1986-cı ilin dekabrında Alma-
tıda (o zaman Alma-Ata) qazax gəncləri etiraz nümayişinə çıx-
dılar. Sovet ordusunun müdaxiləsi nəticəsində min nəfərdən ar-
tıq qazax gəncinin qanı töküldü. Bu, ruslaşdırma siyasətinə 
qarşı çevrilmiş ilk açıq milli hərəkat idi.

Mərkəzi Asiya respublikaları. SSRİ-nin dağılması nəticə-
sində Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya respublikaları müs tə qillik 
qazandı. Rusiya bu respublikaları MDB tərkibinə daxil etmək lə 
öz təsirində saxlamağa cəhd göstərsə də, müstəqil siya sət yerit-
məsinin qarşısını ala bilmədi. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan 
Nazarbayev XXI əsrin başlanğıcında Türkiyə və digər türk 
dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı dərinləşdirmək xət-
tini uğurla davam etdirdi. Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıs-
tan respublikaları da müstəqil dövlətçiliyi möhkəmləndirmək 
yolunda böyük uğurlar qazandı. Özbəkistan Respublikasının 
Prezidenti İslam Kərimov islamçı qüvvələrin respublikada dün-
yəvi hakimiyyəti sarsıtmaq cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə aldı. 

Nursultan Nazarbayev

İslam Kərimov

SSRİ-nin ruslaşdırma siyasəti aparmaqda məqsədi nə idi?

İkinci Dünya müharibəsi illərində Türkiyə bitərəf ölkə kimi müharibə edən tərəf-
lərlə, o cümlədən Almaniya və onun müttəfiqləri ilə ticarət və iqtisadi əlaqələr 
sax layırdı. Sovet İttifaqı ilə sərhəd olan vilayətlərdə hərbi vəziyyət elan olun-
muşdu. Beynəlxalq vəziyyətin dəyişməsini nəzərə alan Türkiyə 1945-ci ilin 
fevralında Almaniya və Yaponiyaya müharibə elan etdi. Bu addım Türkiyəni 
beynəlxalq aləmdə təc rid olunmaqdan xilas etdi. Müharibədən sonrakı illərdə 
Mərkəzi Asiya res publikaları isə Sovet İtti faqının əsas kənd təsərrüfatı məhsul-
ları, xüsusən də pambıq istehsalı mər kəzi olaraq qalırdı.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Türk dünyasının tarixdəki rolu nədən ibarət 
oldu?

21.  Türk dünyası

Qazaxıstan, Özbəkistan, Tatarıstan, Başqırdıstan, “Trumen doktrinası”
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Türkmənistan Respublikasının ilk Prezidenti Saparmurad Niya zov 
isə ölkənin malik olduğu bütün sərvətlərdən xalqın bəhrələnməsi 
üçün əsaslı addımlar atdı. Çox böyük həcmdə ixrac edi lən təbii 
qazdan əldə olunan gəlir hesabına türkmən xalqı kom mu nal 
xərclər ödəməkdən azad edilmiş, bir sıra gündəlik tələ bat malla-
rından isə pulsuz yararlanmaq imkanı qazanmışdı. Hazırda Türk-
mənistanın Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdur.

Tatarıstan və Başqırdıstan. Müharibədən sonrakı dövrdə 
Tatarıstanda və Başqırdıstanda neft çıxarılması sürətlə inkişaf et-

məyə başladı. Azərbaycan geoloqlarının və neftçilərinin səyi ilə bu regionlarda yeni 
neft yataqları kəşf edildi və is tismara verildi. 1970–1980-ci illərdə nəhəng maşınqa-
yırma və digər sənaye müəssisələri işə salındı.

SSRİ dağıldıqdan sonra Tatarıstanda və Başqırdıstanda yerli xalqların idarəçilik-
də daha fəal iştirak etməsi tələbləri gücləndi. Müstəqillik uğrunda kütləvi xalq hərə-
katı başlandı. Tatarıstanın ilk Prezidenti Mintimer Şaymiyev milli hərəkatla parla-
mentin Moskva meyilli müxalifəti arasında çox bacarıqla manevr edərək muxtar res-
publikada sabitliyi qoruyub saxlaya bildi. Tatarıstan Rusiyanın muxtar qurumları içə-
risində, ilk olaraq, suverenlik haqqında Bəyannamə qəbul etdi. 1994-cü ilin fevra-
lında Rusiya ilə Tatarıstan arasında dövlət idarələrinin səlahiyyətlərinin bölüşdürül-

Qurbanqulu
Ber di məhəmmədov

Başqırdıstan RespublikasıTatarıstan Respublikası

Türkmənistan xalqının ölkədəki bütün sərvətlərdən bəhrə-
lən mək siyasətini təhlil edin.

Paytaxt şəhəri
İri şəhərlər
Dəmir yol xətləri

Şərti işarələr:
Paytaxt şəhəri
İri şəhərlər

Şərti işarələr:
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Başqırd xalqı 1990-cı illərdə mərkəzdən asılılığın azaldılmasına, respublikanın 
sərvətlərindən daha çox hissənin yerli ehtiyaclara yönəldilməsinə nail oldu. Başqır-
dıstan Rusiya ilə dövlət idarələrinin səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi haqqında 
müqavilə bağladı.

Krım türkləri. Müharibədən sonrakı dövrdə Krım türkləri öz tarixi vətənlərinə 
dönmək uğrunda ardıcıl mübarizə aparmışlar. Lakin sovet rəhbərliyi Krıma yerləşdir-
diyi rus, erməni və digər xristian xalqların mənafeyini əsas götürərək onların kütləvi 
şəkildə öz yurdlarına dönməsinə imkan vermədi. Sovet İttifaqının dağılmasından 
sonra Rusiya Krımda öz mövqeyini möhkəmləndirmək, çox böyük hərbi dəniz baza-
sının yerləşdiyi Sevastopolu əldə saxlamaq uğrunda Ukrayna ilə mübarizəyə başladı. 
2014-cü ilin fevral-mart aylarında Rusiya Krımı özünə birləşdirdi. Bu hadisə bey-
nəlxalq ictimaiyyət tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarının pozulması kimi qiy-
mətləndirildi. Dünya dövlətləri Krımı məhz Ukrayna ərazisi kimi tanıdığı üçün Avro-
pa İttifaqı ölkələri və ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul etdi və bu sanksiyalar 
Rusiya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərdi.

Türkiyə. Müharibə illərində 
Tür kiyə diplomatiyasının ən böyük 
uğuru bitərəflik siyasəti yeritməsi və 
nəticədə Türkiyə ərazisinin hərbi 
əməliyyatlardan kənarda qalması, 
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 
oldu. İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra Türkiyənin xarici siyasətində 
ABŞ-la yaxınlaşma gücləndi. 1947-ci 
ilin iyulunda Ankarada ABŞ-la 
“Trumen doktrinası” əsasında Tür-
kiyəyə yardım göstərilməsi haqqın-
da müqavilə bağlandı. Ardınca ABŞ “Marşal planı” çərçivəsində də Türkiyəyə yar-
dım göstərməyə başladı. Ölkəyə ABŞ kapitalının axını gücləndi. Müharibədən sonra-
kı dövrdə ən vacib problem iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması idi. Hökumət əmək 
münasibətlərini nizamlamaq üçün Əmək Nazirliyi yaratdı. 

“Trumen doktrinası”nın imzalanması

Tatarıstanın tamamilə müstəqil respublika ola bil mə mə sinin səbəblərini göstərin. 
Sizcə, Tatarıstana verilmiş xüsusi statusun tatar xalqı üçün əhəmiyyəti nə oldu?

Rusiyanın Krıma olan iddiası nə ilə bağlı idi? Rusiya üçün Krımda möh kəm lən-
məyin əhəmiyyətini izah edin.

məsi haqqında müqavilə imzalandı. Federal hakimiyyət bu müqavilə ilə dövlətin bü-
tövlüyünü saxlanmasına, Tatarıstan isə xüsusi statusunun möhkəmlənməsinə nail oldu.
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1945-ci ildə Böyük Millət Məc lisi “Torpaq islahatı haqqın-
da” Qanunu təsdiq etdi: dövlətə, yerli orqanlara məxsus becəril-
məyən torpaqlar və 500 hektardan artıq olan şəxsi torpaqlar kənd-
lilərə ve rilməli idi. Torpaq islahatı 1947-ci ildən həyata keçirildi. 
Şəxsi torpaqlara toxunulmadı.

Hökumətin qapalı iqtisadi siyasətdən imtina edib qapıları xa-
rici kapitala açması azad bazar iqtisadiyyatının inkişafına təkan 
verdi. Türkiyə 1952-ci ildə NATO-ya qoşuldu.

1960-cı ildə tələbələr İstanbulda demokratiyanın məh dud laşdırılmasına qarşı eti-
raz mitinqi təşkil etdilər. Polis mitinq iştirakçılarına atəş açdı. Ordu isə hərbi çevriliş 
etdi və hakimiyyəti ələ keçirdi. Millət Məclisi buraxıldı, 1924-cü il konstitusiyası və 
siyasi partiyalar ləğv edildikdən sonra gərginlik zəiflədi. 1973-cü ildə aqrar islahat ke-
çirildi, mülkədar torpaqlarının bir hissəsi alınıb əvəzi ödənilməklə kəndli lərə satıldı. 

Yunanıstan 1974-cü ildə Kipri özünə birləşdirməyə başladı. Enozis* adlanan bu 
addım Kipr türklərinin kütləvi qırğını ilə müşayiət olunurdu. Qırğını dayandırmaq  
üçün Türkiyə Kiprin şimalına qoşun çıxardı. 1983-cü ildə Şimali Kipr Türk Respub-
likası yaradıldı. Kipr məsələsi Türkiyənin beynəlxalq vəziyyətini ağırlaşdırdı.

Süleyman Dəmirəl

*  Enozis (yunanca birlik de mək  dir) – Yunanıstanın sər hədlərindən kə nar da qalmış yu nan la r yaşa yan 
tor paq ların Yu na nıs tana birləşdiril mə sini nə zərdə tu tan ideolo gi ya

NATO ilə Varşava Müqavilə Təşkilatının oxşar və fərqli cə-
hətlərini araşdırın. Onları birləşdirən cəhətləri təhlil edin.
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1979-cu il seçkilərində Süleyman Dəmirəlin başçılıq etdiyi 
Ədalət Partiyası qalib gəldi, onun hökuməti terrorizmə və anarxiya-
ya qarşı mübarizəyə başladı. Lakin ölkədə tətil və nümayişlər oldu. 

1980-ci ildə general Kənan Evren hərbi çevriliş etdi, öl kədə 
siyasi sabitlik yaratdı. 1983-cü ildə parlament seçkilərində Turqut 
Özalın başçılıq etdiyi Ana Vətən Partiyası qalib gəldi. T.Özal öl-
kəni iqtisadi böhrandan çıxarmaq proqramı irəli sürdü. Bu proq-
ram inflyasiyanı cilovlamaq, orta təbəqənin milli gəlirdən aldığı 
payı artırmaq, əhalinin əlavə gəlirini ço xaltmaq tədbirlərini nə-
zərdə tuturdu. Nəticədə, Türkiyə iqtisadiyyatı yüksək sürətlə inki-
şaf etməyə başladı. T.Özal “Türkiyə iqtisadi möcüzəsinin atası” 
adını aldı.

2002-ci ildə seçkilərdə Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəldi 
və onun lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2003-cü ilin martında Baş 
Nazir seçildi. Bu dövr də Türkiyə Respublikası beynəlxalq aləm-
də öz mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. İqtisadi sahədə əldə 
olunan uğurlar Türkiyənin ən çox inkişaf etmiş 20 böyük dövlətin 
sırasına daxil olmasını təmin etdi. R.T.Ərdoğanın daxili və xarici 
siya sətdə əldə etdiyi nailiyyətlər 2014-cü ildə onun prezident se-
çilməsinə səbəb oldu.

Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan

Turqut Özal

Türkiyə iqtisadiyyatına təsir edən amilləri müəyyənləş di rib 
təhlil edin.

1.  SSRİ dağıldıqdan sonra Qazaxıstanın vəziyyəti haqqında məlumat toplayıb sxem- 
cədvəl tərtib edin. 

2.  SSRİ dağıldıqdan sonra Tatarıstan və Başqırdıstanın taleyi necə oldu? Rusi yanın 
bu ərazilərə iddiasının səbəbi nə idi?

3.  M.Qorbaçovun “yenidənqurma” siyasətinin türk dünyasına təsirinə aid araş-
dırma aparıb təqdimat hazırlayın.

4.  ABŞ-ın Türkiyəyə “Trumen doktrinası” və “Marşal planı” çərçivəsi əsasında 
yar dım göstərməsi haqqında məlumat verin. Sizcə, ABŞ-ın Türkiyəyə yardım 
etməkdə məqsədi nə idi?

5. Türkiyədə baş verən 1960-cı il hərbi çevrilişi ilə 1980-ci il çevrilişini müqayisə edin. 
6. T.Özalın “Türkiyə iqtisadi möcüzəsinin atası” adını almasını əsaslandırın. 
7. “Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri” mövzusunda esse yazın.
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İran. İranda hərəkata Milli Cəbhənin rəhbəri Məhəmməd 
Mü səddiq başçılıq edirdi. Bu hərəkatın təzyiqi altında 1951-ci 
ilin mar tında neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında qə rar 
qəbul edildi. Az sonra M.Müsəddiq Baş Nazir təyin olundu. 
Ölkədən qaçmış Məhəmməd Rza şah Pəhləvi İrana qayıdaraq 
hakimiyyətdə möhkəmləndi. Bir müddət sonra M.Müsəddiq ha-
kimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və dövlətə xəyanətdə günahlandırı-
laraq üç il həbs olundu. Ölümünə qədər (1967) Tehran yaxınlı-
ğındakı Əhmədabadda ev dustağı kimi yaşadı. 

Cənubi İran neftinin beynəlxalq neft konsorsiumuna* ica-
rəyə verilməsi ilə İranda ingilislərin neft inhisarına son qo yuldu. 
Ölkədə xalqın narazılığı şahı islahatlar həyata keçir məyə vadar 

etdi. İranı inkişaf etmiş sənaye ölkə sinə çevirmək məqsədilə şah “ağ inqilab”** ad-
landırılan islahat lar proqramını həyata keçirdi. Maarif və səhiyyə inkişaf etdirildi. 
Aqrar isla hat nəticəsində dövlətdən və iri torpaq sahiblərindən tor paq sa həsi satın 
alan kəndlilər fermerə çevrildilər. Qadınlara müəy yən şərtlərlə seçki hüququ verildi.

XX əsrin 70-ci illərində İran iqtisadiyyatın inkişaf sürətinə görə Asi yada Ya-
poniyadan sonra ikinci yerə çıxdı. Lakin isla hatların ardıcıl olmaması sosial-iqtisadi 
və siyasi vəziyyəti kəskin ləş dirdi. 1978-ci ilin yanvarında Qum şəhərində nüma-
yişçilərə qarşı silah işlədilməsi İranda inqilabın başlanması üçün işarə oldu. İnqila-
ba rəhbərlik, Ayətullah Xomeyni başda olmaqla, ruhanilərin əlinə keçdi. Geniş lənən 

Məhəmməd 
Müsəddiq

*  Konsorsium – (la tınca “ortaq”) kommer siya iştirakçılarının təş ki  latihüquqi for ma sı. Müxtəlif müs təqil 
şirkətlər tə   rə fin dən hər hansı iri la yihənin icrası məq sə dilə yara dı lır.

**  “Ağ inqilab” – yəni qan tökülmədən həyata keçirilən inqilab

Müharibədən sonra İranda ingilislərin inhisarında olan neft sənayesi nin mil-
liləşdirilməsi uğrunda hərəkat başladı. Misir isə İkinci Dünya müha ribəsindən 
sonrakı illərdə də, faktiki olaraq, Böyük Britaniyadan asılı vəziy yətdə qalmaqda 
idi. Misir xalqı ingilis müstəmləkə əsarətinə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparırdı. 
Ərəb dünyasında isə İsrail–Fələstin, İsrail–ərəb münaqi şəsi alovlandı. Mühari-
bədən sonrakı dövrdə İran və ərəb ölkələrinin həyatında bir çox dəyişikliklər baş 
verdi və onların tarixinə yeni hadisələr yazıldı.

İran və ərəb ölkələrinin tarixində baş vermiş dəyişikliklər hansılar idi? Tarixin 
yaddaşında bu hadisələr hansı izi qoya bildi? Onların dünya tarixindəki rolu 
nədən ibarət oldu?

22.  İran və Ərəb ölkələri

“Ağ inqilab”, Pəhləvilər sülaləsi, Fələstin Azadlıq Təşkilatı, “Azad zabitlər” 
təşkilatı, “Körfəz müharibəsi”

İrandakı “ağ inqilab” adlandırılan islahatlar proqramı hansı sahələri əhatə etdi?
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xalq hərəkatı Məhəmməd Rza şah Pəhləvini ölkəni tərk et-
məyə məcbur etdi. Bununla da, 1925-ci ildə taxt-taca gələn 
Pəhləvilər sülaləsinin haki miy yə tinə son qo yuldu. 1979-cu il 
aprelin 1-də İran İslam Res pub li kası elan olundu. İnqilabın 
başlıca hərəkətverici qüvvəsi olan azər bay canlıların istəkləri 
yerinə yetirilmədi. Onlara ana dil lə  rində təhsil almaq və mək-
təb açmaq hüququ verilmədi. 

İnqilabdan sonrakı dövrdə İran uzun müddət özünü dünya 
öl kələrindən təcrid etdi. Xarici siyasət sahəsində İran islam öl-
kə ləri ilə əməkdaşlığa üstünlük verirdi. Lakin bu qonşu dövlət  
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etsə də, işğalçı 
Ermə nistanla sıx siyasi-iqtisadi və diplomatik əlaqələr saxla yır, 
Xə zər dənizinin sektorlara bölünməsində özünə 20 % pay tələb 
edirdi. Son illərdə Xəzəryanı dövlətlərin Xəzər dənizinin təki-
nin bölüşdürülməsi barədə apardığı danışıqlar bu məsələnin öz 
həllini tapmasına imkan yaratdı.

Ərəb ölkələri. BMT 1947-ci ilin noyab rın da Fələstinin 
bö lünməsi və ərazisində iki dövlətin: yəhudi və ərəb dövlət lə-
rinin yaradılması haqqında qətnamə qəbul etdi. Qərb döv lətləri-
nin dəstəyi sayəsində 1948-ci ilin mayında yəhudi lər üçün ay-
rılmış Fələstin ərazisində müstəqil İsrail döv lə ti nin yaran dığı 
elan edildi. Buna cavab olaraq, Fələstində ərəb öl kə ləri nin yar-
dımı ilə İsrailə qarşı müharibə başladı və elə ərəb ölkələrinin 
məğlubiyyəti ilə də qurtardı. İsrail Fələstin ərəb dövləti üçün 
ayrılmış ərazinin bir hissəsini işğal etdi. Hə min vaxtdan indiyə-
dək həll olunmamış ərəb–İsrail müna qi şəsinin əsası qoyuldu.

1964-cü ildə, Yasir Ərəfat başda olmaqla, Fələstin Azadlıq 
Təşkilatı yaradıldı. İsrailə qarşı partizan müharibəsi başladı. 
1967-ci ilin iyununda İsrail ordusu Misir, İordaniya və Suri-
yaya hücum etdi. Altıgünlük müharibədə ərəb dövlətləri məğ -
lub oldu. İsrail Qəzza bölgəsini, Sinay yarımadasını, İordan ça-
yının qərb sahilini, Qüdsün ərəb hissəsini, Suriyanın Colan təpəliklərini işğal etdi. İs-
railin işğalçılıq siyasəti 1973-cü ildə yeni ərəb–İsrail müharibəsinin başlanmasına sə-
bəb oldu. Bu müharibədə İsrail ilk dəfə məğlub edildi. Cenevrədə sülh kon fransı ça-

Məhəmməd Rza şah 
Pəhləvi

Ruhulla Musəvi 
Xomeyni

Yasir Ərəfat

Nə üçün İran İslam Respublikası azərbaycanlıların istək-
lə rini yerinə yetirmədi?

Ərəb–İsrail münaqişəsinin həll olunmamasının səbəbi nədir?
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ğırıldı. Lakin ABŞ və İsrail konfransın işini pozdu. ABŞ-ın köməyi ilə 1978-ci ilin 
sentyabrında Kemp-Deviddə Misirlə İsrail arasında separat saziş imzalandı. Bu-
nunla ərəb ölkələ rinin birliyi sarsıldı. Lakin Misir və İsrail sazişinin bağ lanması iki 
dövlət arasında müharibə vəziyyətinə son qoydu. İsrailin Qüds şəhərini özünün “va-
hid və bölünməz paytaxt”ı elan etməsi siyasi vəziyyəti daha da kəskinləşdirdi

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Fələstin–İsrail mü na  si-
bətlərini nizamlamaq üçün əlverişli şərait yarandı.

1994-cü ilin mayında İsraillə Fələstin arasında “Qəzza– 
Əriha” adlanan saziş imzalandı. Sazişə görə, işğal edilmiş 
Qəzza zolağı və Əriha şəhərində Fələstin muxtariyyəti yara-
dıldı. Lakin İsrail 1997-ci ildə Qüdsün ərəblər yaşayan his-
səsində yəhudi məskənləri salmağa başlamaqla Ya xın Şərqdə 
sülh prosesini yenidən təhlükə altında qoydu.Fələstinli köçkün

İsrailin Qüds şəhərini özünün “vahid və bölünməz pay-
taxt”ı elan etməsi nə üçün siyasi vəziyyəti daha da kəs-
kinləşdirdi?

İsrailin Qüdsün ərəblər yaşayan hissəsində yəhudi məs kənləri salmağa başlama-
sı Yaxın Şərqdə nə üçün sülh pro sesini təhlükə altında qoydu? Münasibət bildirin.

Altıgünlük müharibə
“1967-ci il iyunun 5-də …Aralıq dənizinin üzərindən uçaraq düşmən radarlarına 

görünməmək üçün alçaqdan şığıyan İsrailin bombardmançı təyyarələri sübh çağı Mi-
sir hərbi qüvvələrini darmadağın etdi. Sonra isə quru qoşunlarını dəstəkləmək üçün 
yenidən hücuma keçdi. İsrailin zirehli texnikası misirlilərə qarşı Qəzza zolağını bağ-
ladı; Sinaya keçən qüvvələr … qarşılarına çıxan hər şeyi məhv edərək irəlilədilər. 
Misirlilər həmişəki kimi cəsarətlə savaşsalar da, İsrail hərbi qüvvələrinin sürəti ilə 
ayaqlaşa bilmədilər və çox keçmədən məğlub oldular. …İsraillilər dörd gün ərzində 
bütün Sinay yarımadasını ələ keçirərək Süveyş kanalına çatdılar. İordaniya İsrailin 
Misirə hücumundan az sonra müharibəyə qoşuldu… İordaniyalılar kiçik birliklər ha-
lında yaxşı döyüşsələr də, İsrail ordusu ilə müqayisədə zəif idilər.  İyunun 7-nə kimi 
israillilər İordan çayının qərb sahilini nəzarət altına aldılar. 
İsrail Misirlə İordaniyanı məğlub etdikdən sonra Suriyaya hücuma keçdi. O zamana-
dək Suriya öz hərbi fəaliyyətini Colan təpələrinin ətəyində yerləşən İsrail məntəqələ-
rini bombalamaqla məhdudlaşdırmışdı. İsrail hərbi birləşmələri yenidən səfərbər 
olaraq 9 iyunda təpələrə hücuma keçdi və üç gün davam edən şiddətli döyüşlərdən 
sonra Colan ilə ətrafındakı bölgəni ələ keçirdi. Suriya ordusunun Dəməşqə doğru geri 
çəkilməsi ilə “Altıgünlük müharibə” sona çatdı.”

Cambridge Savaş Tarihi, s. 424–425.
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XX əsrin 80-ci illərindən Misiri idarə edən Hüsnü Müba rək 
hökuməti milli iqtisadiyyatın möhkəmləndirilməsinə çalı şaraq 
tarazlaşdırılmış siyasət yeridirdi. Hazırda Misir hərbi rejim tərə-
findən idarə olunur və sosial-iqtisadi gərginliklər içərisindədir.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Səudiyyə Ərəbistanı nın 
daxili və xarici siyasəti neft amili ilə müəy yən olunurdu. Krallıq 
duru yanacaq ixrac edən qüdrətli dövlətə çevrildi. ABŞ mühari-
bədən sonra da Səudiyyə Ərəbistanı ilə işgüzar əlaqələri geniş-
ləndirdi. Neft hasilatının həcminə görə Səudiyyə Ərəbistanı 
Yaxın Şərqdə birinci yeri tutdu. 1970-ci illərdə neftin qiymətinin 
artması Səudiyyə Ərəbista nını dünyanın inkişaf etməkdə olan 
ölkələrinin liderinə çevirdi.

Camal Əbdül Nasir

Misirin Süveyş kanalını milliləşdirməsi nə üçün Böyük Britaniya, Fransa və 
İsrailin ona qarşı müharibəyə başla ma sına səbəb oldu? Şərh edin.

İordan çayının qərb sahilinin və Qəzza bölgəsinin idarə olunması Fələstin Muxta-
riyyətinə verilmişdi. Lakin 2000-ci ildə İsrail–Fələstin münasibətləri yenidən gər gin lə-
şə rək müha ribə səviyyəsinə çatdı. Fələstin Muxtariyyətinin yeni rəhbəri Mah mud Ab-
bas problemi sülh yolu ilə həll etmək üçün bu gün də səy gös tərir. 

1952-ci ilin iyulunda Misirdə Qahirə qarnizonu hissələ rinin üsyanı başladı. Üsya-
na Camal Əbdül Nasir başçılıq edirdi. Üsyan nəticəsində 1953-cü ildə Misir respubli-
ka elan olundu. Camal Əbdül Nasir ilk pre zident seçildi. O, Misirin tam müstəqilliyinə 
çalışırdı.

Misirin Süveyş kanalını milliləşdirməsi Böyük Britaniya, Fransa və İsrailin ona 
qarşı müharibəyə başlamasına səbəb oldu. Lakin müdaxiləçilər Misir ərazisini tərk et-
məyə məcbur oldular.

Fələstinlilərin 1946-cı ildən 2012-ci ilə qədər itirdiyi torpaqlar



116

2003-cü ildə ABŞ hərbi 
qüvvələri İraqa hərbi mü daxilə 
etdi. Nəticədə, Səddam Hü-
seyn rejimi dağıldı. İraqda ke-
çid hö kuməti fəaliyyət göstərsə 
də, hazırda ölkədə qeyri-sabit-
lik hökm sürür.

İraqın müharibədə uduzma-
sının səbəbini izah edin.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra da İraqda hakimiyyət ingilispərəst qüvvə-
lərin əlində idi. 1958-ci ilin iyulunda ordu nun və vətənpərvər qüvvələrin köməyi ilə 
inqilab baş verdi. Monarxiya rejimi devrildi, İraq respublika elan olundu. Ölkədə bir 
sıra mühüm dəyişikliklər həyata keçirildi. Aqrar islahatların keçirilməsinə başlanıldı.

XX əsrin 70-ci illərinin sonlarında Səddam Hüseyn başda 
olmaqla hərbi qrup hakimiyyəti ələ aldı. S.Hüseynin ərəb dün-
yasına liderlik iddiaları ölkənin gələcək fəlakəti üçün zə min ya-
ratdı. İraq Küveytə təcavüz edərək onun ərazisini işğal etdi. 
Bey nəlxalq aləm bu təcavüzü qətiyyətlə pislədi. İraq BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurasının Küveyt ərazisini azad et mək tələbini 
rədd etdi. ABŞ və Böyük Britaniya daxil ol maqla bir sıra döv lətlər 
“Səhrada tufan” adı ilə İraqa qarşı hərbi əmə liyyata baş ladı. İraq 
müharibəni uduzdu. Bu müha ribə tarixə “Körfəz mü ha ri bə si” kimi 
daxil ol du.

Neft amili Səudiyyə Ərəbistanı üçün nə demək idi?
Venn diaqramı qur maqla Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycanı iqtisadi baxım-
dan müqayisə edin. 

BMT-nin loqosuYaxın Şərq ölkələri (XX əsr – XXI əsrin əvvəlləri)

Səddam Hüseyn
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Hin distan. 1947-ci ildə uzun müd dətli mübarizə nəticə sin də Hin distanda ingi lis 
ağalı ğına son qoyuldu. Dini mən su biyyətə görə ölkə Hindistan və Pakistana parça-
landı. Hind li lər Cəvahirləl Nehru başda olmaqla, mü vəqqəti hö kumət təş kil etdilər. 
Lakin bu tam azadlıq de yildi. Elə ilk illərdən bu döv lətlərin bir-birinə qarşı ərazi 
iddiaları meydana çıxdı. Kəş  mirə sahib lik uğrunda 1948-ci ildə Hindistan–Pakistan 
müha ribəsi baş ladı. Əldə olunmuş razılığa görə, Şimal- Qərbi Kəş mir Pakis ta nın, 
qalan ərazi isə Hindistanın nəzarəti altına düşdü. Kəş mir sonralar da iki dövlət ara-
sında qanlı hərbi toq quşmalara səbəb oldu. Pakistan Kəşmir məsələsinin beynəl-
xalq səviy yədə həll olunmasına çalışır, onu Hindistanın tərkib hissəsi kimi tanımırdı. 
Hazırda məsələ xeyli gərginləşdiyindən Hindistan Kəşmir əhalisinə qarşı zorakı 
münasibət göstərməkdədir. 

23.  Hindistan, Pakistan və Əfqanıstan

1.  İranda “ağ inqilab” islahatlar proqramının həyata keçirilməsində məqsəd nə idi? 
Bu islahatların nəticələrini müəyyən edin.

2.  İran İslam Respublikasının yaradılmasının orada yaşayan azərbaycanlılara hansı 
təsiri oldu?

3.  Dünyanın siyasi xəritəsinə əsasən ərəb ölkələrinin yerini müəyyən edin. Bu ölkə -
lərin dünya üçün siyasi və strateji əhəmiyyətini açıqlayın.

4. İsrail–ərəb münaqişəsinin səbəblərini aydınlaşdırın.
5. İsrail–Fələstin münaqişəsinin səbəblərini izah edin.
6. “Qəzza–Əriha” sazişinin fələstinlilər üçün əhəmiyyəti nədir?
7.  “Səhrada tufan” əməliyyatının səbəbi nə idi? Nə üçün əməliyyat belə adlan-

dırılırdı?
8. Səudiyyə Ərəbistanının qüdrəti hansı amillərlə bağlıdır?

İkinci Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın Hindistanda milli azadlıq hərəkatı 
genişləndi. Böyük Britaniya Hindistana dominion hüququ ver məyə məcbur oldu. 
Dini əlamətlər əsas götürülməklə, Hindistan ərazisində iki dövlət – induizm dininə 
mənsub olan əhalinin çoxluq təşkil etdiyi Hin distan və əhalisi, əsasən, müsəlman-
lardan ibarət olan Pakistan dövlətləri yaradıldı. İkinci Dünya müharibəsindən son-
ra Əfqanıstan isə monarxiya üsulu ilə idarə olunan, geridə qalmış, aqrar ölkə idi.

Hindistan, Pakistan və Əfqanıstanın sonrakı taleyi necə oldu? Bu öl kələrin 
Cənub- Şərqi Asiyanın siyasi həyatında nə kimi rolu olmuşdur?

Cəvahirləl Nehru, Kəşmir, Ziya-ül-Həqq, İslam Demokratik Alyansı, “Tali-
ban” hərəkatı
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Cənubi və Cənub- 
Şərqi Asiya ölkələri ▼

Hindistanın daxili və xarici siyasətinin əsas prinsipləri C.Neh-
ru tərəfindən hazırlanmışdır. “Nehru xətti”nin mahiy yətini hərbi 
bloklara qoşulmamaq, sülh və əməkdaşlığın mü dafiəsi, milli iqti-
sadiyyatın planlı inkişafı təşkil edirdi.

1961-ci ildə Hindistan yarımadasında yerləşən və Portuqali-
yanın işğalı altında olan ərazilər Hin distan Respublikasına qay-
tarıldı. 

Hindistan Respublikası çoxmil lətli, dini mənsubiyyətinə 
görə rəngarəng, kənd əhali sinin üs tünlük təşkil etdiyi ölkədir. 
Buna görə də respublikada tez-tez milli və dini zəmində mü-
naqişələr baş verirdi. Pəncabda yaşayan siqx icması müs təqil 
Siqx dövləti yaratmaq uğrunda müba rizədə mərkəzi hö ku mətə 
təzyiq vasitəsi kimi terrordan istifadə edirdi. Baş nazir lər İndira 
Qandi və Raciv Qandi məhz terrorun qurbanı oldular.

Cəvahirləl Nehru

İndira Qandi

Hindistanın dövlət quruluşu ilə Azərbaycanın dövlət qu-
ruluşunu müqayisə edin.

1950-ci ildə Hindistan respublika elan edildi. Konsti tu siyaya 
görə, Hindistanın dövlət quruluşu fe de rativ respub lika, idarə for-
ması isə parlamentli respublikadır.



119

Əhalisinin sayı bir milyardı keçən Hindistan bu göstərici ilə 
dünyada Çindən sonra ikinci yeri tutur. Ölkə əhalisinin bir hissə-
si kasıb şəraitdə yaşadığı, 25 %-i yazıb- oxumağı bacarmadığı hal-
da, “demoqrafik üstünlük dən” is tifadə etməklə Hindistan dün yada 
ən qüdrətli dövlət lərdən biri olmaq uğrunda mübarizə aparır. Bü-
tün çətinliklə rə bax mayaraq, Hindistan yenə də Cənubi Asi yada 
aparıcı möv qe yini saxlayır. İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, xa-
rici kapi ta lın geniş cəlb olunması, özəlləşdirmə onun inkişafında 
baş lıca meyillərdir.

Pakistan. 1947-ci ilin avqustunda yaradılmış Pakistan konstitusi yaya əsasən 
respublika elan edildi. Döv lə tin quru cusu Məhəmmədəli Cinnə ölkədə torpaq və ver-
gi is lahatları həyata keçirdi. Hərbçilər tərəfindən idarə olunan Pakistan 1962-ci ilin 
martında prezidentli respublika oldu. 1970-ci ildə ölkədə ilk dəfə parlament seçkilə-
ri keçi rildi. Seç kilərdə qə ləbə qazanan Pakistan Xalq Partiyasının lideri Zül füqar 
Bhutto mülki hökumət təşkil etdi. Hindistanla həmsərhəd olan Şərqi Pakistanda Hin-
distan ordusunun müdaxiləsi ilə 1971-ci ildə müstəqil Banqladeş dövləti yaradıldıq-
da Pakistan da onu müstəqil dövlət kimi tanıdı. Hakimiyyətdən sui-istifadə etməkdə 
günahlandırılan Z.Bhutto hərbi çevriliş nə ti cəsində devrildikdən sonra ölkə İslam 
Respublikası elan edildi.

Yeni hökumət cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatını islamlaş-
dırmağa başladı. Lakin bu iş yarımçıq qaldı. Parlament seçkilərində 
qələbə qazanan Pakistan Xalq Partiya sının lideri, Z.Bhuttonun qızı 
Bənazir Bhutto Baş Nazir vəzifə sini tutdu. Yeni hökumət ölkə hə-
yatını demokratikləş dirməyə, əhalinin vəziyyətini yaxşılaş dırmağa 
dair tədbirlər planı irəli sürdü. Lakin müxalifətdə olan İslam De-
mokratik Alyansı Par tiyası onun apardığı siya sətə qarşı çıxdı və is-
tefasını irəli sürdü. Ölkədə iğtişaşlar başladı. Bənazir Bhutto istefa-
ya göndərildi.

Növbəti hərbi çevriliş nəticəsində general Pərviz Müşərrəf 
hakimiyyətə gəldi. O, 2001-ci ildə prezident seçkilərində qalib oldu. Lakin 2009-cu 
ildə keçirilən prezident seçkilərində Pakistan Xalq Partiyasının lideri Asif Əli Zər-
dari prezident seçildi. Pakistan İslam Respublikası Cənubi Asiyanın qüdrətli 
dövlət lə rindən birinə çevrildi. 

Məhəmmədəli Cinnə

Bənazir Bhutto

Hindistanın öz mövqeyini saxlaya bilməsinin səbəblə rini 
müəyyənləşdirib təhlil edin.

Ölkənin İslam Respublikası elan edilməsinin əhəmiyyəti nə idi?



120

Pakistan Azərbaycan Respublikası-
nın müs təqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən 
biridir. Öl kələri miz ara sında müxtəlif 
sahələri əhatə edən sıx əla qələr vardır. 
1990-cı illərdə Pakis tan da yerli mütə-
xəs sislər nüvə silahı hazırlaya bildilər. 
Pakistanın nüvə silahları türk-islam dün-
yasının ən məşhur sərkərdələri olan Sul-
tan Mahmud Qəz nə vinin, Əmir Tey mu-
run və Babur şahın adını daşıyır.

Əfqanıstan. XX əsrin 50-ci illərində ABŞ və İngiltərənin ölkə iqtisa diyyatına 
fəal nüfuz etməsi Əfqanıstanda kapitaliz min inki şa fını bir qədər sürətləndirdi. 
Ölkədə demokratiya uğ runda hərəkat canlandı. 1973-cü ildə hərbi çevriliş nəticə-
sində monarxiya devrildi, Əfqanıstan res pub lika elan olundu. Tezliklə SSRİ, Səu-
diyyə Ərəbistanı və İranla sıx əlaqələr quruldu.

1978-ci ilin aprelində Kabildə dövlət çevrilişi nə ti cə sin də hakimiyyətə gələn 
qüvvələr Əfqanıstan Demokratik Res pub likasının yarandığını elan etdilər. Yeni hö-
kumət sovet nü mu nəsində sosializm cəmiyyəti qurmaq məqsədilə bir sıra isla hatlar 
keçirdi. Lakin hakim partiya daxilində zid diyyətlərin kəskinləşməsi siyasi çevrilişə 
gətirib çıxardı. Bu, 1979-cu ildə SSRİ-nin Əfqanıstana ordu ye rit məsinə səbəb oldu. 
Sovet qoşunlarının təcavüzü beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən etirazla qarşılandı.

Əfqanıstan müharibəsində sovet hökumə-
ti uğur qazana bilmədi və 1989-cu ildə qo-
şunlarını Əfqanıstandan çıxarmağa məcbur 
oldu. Lakin sovet qoşunlarının Əfqanıstandan 
çıxa rılması ölkədə siyasi vəziyyəti xeyli gər-
ginləşdirdi. Ölkədə vətəndaş müharibəsi güc-
ləndi. 

Pakistanın nüvə raketi

İslam ölkələri içərisində Pakista-
nın özünəməxsus xü su siyyətlərini 
müəyyənləşdirin.

Dünya xəritəsində Pakistan, Hindistan və Əfqanıstanın yerini müəyyən edin.

Əfqanıstanda yeniliklərin çevriliş yolu ilə həyata keçiril məsinin səbəblərini 
izah edin.

Sovet ordusu Əfqanıstanı tərk edir.
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Əfqanıstan mücahidləri

1995-ci ildə Əfqanıstanın hərbi-siyasi həyatında islamçı 
kimi tanınmış “Taliban” hərəkatı ortaya çıxdı. 1999-cu ildə 
taliblər ölkənin bütün ərazisinə nəzarət etməyə başladılar. 
2001-ci ilin sentyabrında ABŞ-da törədilən faciəli terrorda 
Üsəma bin Ladenin və onun “Əl-Qaidə” təşkilatı üzvlərinin 
əli olduğunu nəzərə alaraq taliblərə qarşı müharibə elan olun-
du. Çünki Üsəma bin Laden Əfqanıstanda gizlənirdi. ABŞ və 
müttə fiq lə rinin hərbi əməliyyatları nəticəsində Taliban rejimi süqut 
etdi. Həmid Kər zayi ölkə prezidenti seçildi. Növbəti prezident seç-
kilərində də o, qələbə qazandı və demokratik qüvvələrin kö məyi 
ilə yenə vahid, demokratik Əfqanıstan uğrunda mübarizə apardı.

Hazırda ölkədə hələ də vətəndaş müharibəsi gedir. Əfqa-
nıstandakı təhlükəsizliyi təmin edən beynəlxalq qüvvələrin 
tərkibində Azərbaycandan olan hərbçilər də var.

Həmid Kərzayi

Sovet dövlətinin Əfqanıstanda uğur qazana bilməməsi nin səbəbi nə idi?

1.  Böyük Britaniyanın Hindistan və Pakistana müstəqillik verməsində məqsədi nə 
idi?

2. “Nehru xətti”nin mahiyyətini izah edin.
3.  Hindistan müasir mərhələdə hansı üstünlükdən istifadə etməklə ən qüdrətli döv-

lət lərdən biri olmaq niyyətindədir?
4. Pakistan dövlətinin yarandığı ilk illərdə hansı islahatlar həyata keçirildi?
5.  Banqladeş dövləti necə yarandı?
6. Pakistan–Azərbaycan münasibətləri barədə esse hazırlayın.
7. Əfqanıstan Demokratik Respublikası hansı islahatları həyata keçirdi?
8. Sovet qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılmasının nəticələrini təhlil edin.
9. ABŞ və müttəfiqlərinin Əfqanıstana müdaxiləsinin səbəblərini aydınlaşdırın.
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Çin. 1949-cu ilin oktyabrında Çin Xalq Respublikası-
nın (ÇXR) yaradıldığı elan edildi. Çin Kommunist Partiyası-
nın baş katibi Mao Tszedun ÇXR-in başçısı seçildi. Homin-
dançı Çan Kayşi Tayvan adasına çəkilərək öz dövlətini yarat-
dı. Aqrar is lahat nəticəsində mülkədar torpaq sahibliyi ləğv 
edildi. Mül kə dar lardan alınmış torpaqlar kəndlilər arasında 
bə rabər bölündü. Kənd təsərrüfatının koope rativləşdirilmə-
sinə baş landı.

Mao Tszedun “böyük sıçrayış” xəttini irəli sürdü. “Bö-
yük sıçrayış” 5-10 il ərzində ÇXR-i dünyada ən inkişaf etmiş 
ölkələrdən birinə çevirməli idi. Lakin bu siyasətin uğursuz-
luqla nəticə lənməsi Mao Tszeduna qarşı tənqidlərin artması-
na səbəb oldu. Mao Tszedun “mədəni inqilab” elan etdi. Bu 
inqilab, əslində, Mao əleyhinə olan və onunla razılaşmayan 
qüvvələri cəzalandırmaq məqsədi daşıyırdı. “Mədəni inqilab” 
zamanı 21 milyondan çox insan repressiyaya məruz qaldı. 

Çin xarici siyasətdə SSRİ-nin mövqeyini müdafiə edirdi. 
Qərb ölkələri ÇXR-i dövlət kimi tanımırdı. BMT-də onun 
ye rini homindançılar tuturdu.

“Mədəni inqilab” illərində SSRİ–Çin münasibətləri pisləşdi. Hətta SSRİ–Çin 
sərhədindəki Damanski adasında insan tələfatı ilə nəticələnən hərbi toqquşma baş 
verdi. Mao Tszedunun ölümündən sonra Çində yeniləşmə xətti başladı. Yeniləşmə 
prosesi demokratiya uğrunda mübarizəni meydana gətirdi. “Mədəni inqilab” illə-

Mao Tszedun

Çində “mədəni inqilab”

24. Çin, Yaponiya və Koreya

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Çində vətəndaş müharibəsi kom munistlərin 
qələbəsi ilə başa çatdı. Yaponiya isə müharibədən ağır vəziy yətdə çıxmışdı. Kore-
yanın şimalı sovet, cənubu isə ABŞ qoşunları tərə fin dən zəbt olunmuşdu. Cenevrə 
müqaviləsinə əsasən, 38-ci paralel iki ölkənin sərhəd xətti kimi müəyyən edildi.

Bu dövlətlərin sonrakı taleyi necə oldu? Çin, Yaponiya və Koreyanın mühari-
bədən sonrakı vəziyyəti necə idi? Bu ölkələrin dünyanın siyasi vəziyyətinə təsiri 
nədən ibarət oldu?

“Mədəni inqilab”, “Çin modeli”, militarizm, San-Fransisko konfransı, Cənu-
bi Koreya

“Mədəni inqilab”ın məqsədlərini şərh edin. Bu inqilabın baş verməsinin sə-
bəbi nə idi?
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1992-ci ildə sosializm quruculuğunun “Çin modeli”* kon-
sepsiyası təsdiq edildi. Böyük Britaniyanın icarəyə götürdüyü Honqkonq 1997-ci 
ildə Çinə qaytarıldı. Hazırda Çin ən inkişaf etmiş ölkələr sırasında öz mövqeyini 
möhkəm ləndirməkdə da  vam edir.

Yaponiya. Yaponiya ərazisi İkinci Dünya müharibəsi za manı ABŞ qo  şunları 
tərəfindən işğal edilmişdi. Bu vəziyyət 1952-ci ilə qədər davam etdi. Müttəfiqlə-
rin qərarı ilə Yaponi yada mili ta rizm** məhv edildi, demokratik qaydaların həyata 
keçirilmə sinə başlanıldı. Siyasi partiyalar və həmkar lar itti faq ları yenidən azad fə-
aliyyətə başladı. 1947-ci ildə Yaponiyanın yeni konsti tu siyası qəbul edildi. Konsti-
tusiyaya görə, dövlət quruluşu konstitusiyalı monarxiya oldu. Dövlət lərarası mü-
ba hi sələrdə hədə və silahlı qüvvə tətbiq edilmə sindən əl çəkildi.

“Soyuq müharibə” ABŞ-ın Yaponiyaya qarşı mövqeyini kəskin surətdə də-
yişdirdi. Yaponiyanı SSRİ-yə qarşı müba rizə dayağına çevirmək xətti götürüldü. 
Buna görə də ABŞ-la əməkdaşlıq Yaponiyanın müharibədən sonrakı xarici siyasə-
ti nin əsasını təşkil etdi. 1951-ci ilin sentyabrında San-Fransisko konfransında 
ABŞ və Yaponiya arasında təhlükə sizlik müqa viləsi imzalandı. ABŞ Yaponiyada 
öz hərbi bazalarını saxla maq hüququ qazandı. 

Yaponiya dünya ölkələri ilə münasibətləri də normallaş dır mağa çalışdı. Birgə 
bəyannamənin imzalanması ilə SSRİ və Yaponiya arasında müharibə vəziyyətinə 
son qoyuldu və dip lomatik əlaqələr bərpa olundu. SSRİ dağıldıqdan sonra Rusiya 
Federasiyası rəhbərliyi sərhəd-ərazi prob leminin möv cud olduğunu etiraf etdi. 
Çinlə əla qələrin qaydaya salınma sına diqqət artırıldı. Yapo niya ən çox inkişaf et-
miş dövlətlərin sırasına daxil oldu. 

Yaponiya dünyanın güc mərkəzlərindən birinə çevrildi. O öz iqtisadi gücünə 
görə yalnız ABŞ-la müqayisə edilə bilər. Lakin ABŞ-dan fərqli olaraq, Yaponiya 

*  “Çin modeli” – iqtisadi rifaha nail olmaq üçün sərbəst iqtisadiyyata keçilməsi
**  Militarizm – (latınca “hərbi”) yeni ərazilər işğal et mək üçün hərbi gücü ar tırmağa yö nələn si yasət

Den Syaopinin kommunizm quruculuğunda tələskənlik təc-
rübəsini rədd edib, iqtisadi islahatlar keçirməyə başla ma sını 
təhlil edin. Nə üçün o bu addımı atdı?

1889-cu ildə Yaponiyada qəbul edilmiş konstitusiya ilə 1947-ci il konstitusiyası-
nı müqayisə edin.

rində təqiblərə məruz qalmış 100 milyondan çox adam bəraət 
aldı. Rəhbərliyə gələn Den Syaopin kommunizm quruculuğunda 
tələskənlik təcrübəsini rədd etdi, iqtisadi islahatlar keçirməyə 
başladı.

Den Syaopin
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Cənub-Şərqi Asiya və Hind-Çin ölkələri (XX əsrin ortaları – XXI əsrin əvvəlləri)

özünün xammal və enerji bazasına malik deyildir, onları idxal edir. Müasir Yapo-
niyanın si yasi sistemi imperatorun dövlət başçısı kimi saxla nıl ması şərtilə çoxpar-
tiyalı parlament de mokra ti ya sına əsas lanır.

Koreya. İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasından sonra SSRİ ordusunun 
Şimali Koreyanı, ABŞ hərbi qüvvələrinin Cənubi Koreyanı öz nəzarəti altına alması 

Yaponiyanın dünyanın güc mərkəzlərindən birinə çev ril məsinin səbəblərini 
şərh edin.
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Cənubi Koreyanın belə sürətlə inkişaf et-
məsinin səbəb lərini müəyyənləşdirin.

Şimali Koreya isə hazırda nüvə silahına malik olan, hərbi cəhətdən güclü dövlət-
dir. Son dövrlərdə hər iki dövlət arasındakı gərginliyin aradan qaldırılması və gələ-
cəkdə birləşdirilməsi yolunda müəyyən təşəbbüslər göstərilmiş və müxtəlif görüşlər 
keçirilmişdir. Təbii ki, qonşu dövlətlər güclü hərbi potensiala malik Şimali Koreya 
və iqtisadi cəhətdən dünyanın bir çox qabaqcıl ölkə ləri ilə bir sırada dayanan Cənubi 
Koreyanın birləşmə sində o qədər də maraqlı deyillər.

Azərbaycan Respublika sının bir çox iqtisadi layihələrinin hə yata keçirilməsin-
də Koreya Res publikası yaxından iştirak edir.

ölkənin parçalanmasına gətirib çıxardı. 
1948-ci ildə ölkənin cənubunda Koreya 
Respub li kası, şimalında Koreya Xalq De-
mokratik Respublikası yara dıldı. Şimali Ko-
reyanın kommunist lideri sovet rəhbər liyini 
Cənubi Koreyada hərbi əməliyyatlar apar-
mağa razı saldı. SSRİ-dən və Çin Xalq Res-
publikasından güclü kömək alan Şimali Ko-
reya orduları Cənubi Koreya dövləti üçün 
ay rılmış ərazinin 90 faizini ələ keçirdi. 

1950–1953-cü illərdə Koreya yarıma-
dasında hegemonluq uğrunda SSRİ, Çin 
Xalq Respublikası, Şimali Koreya ilə ABŞ, 
Cənubi Koreya, Böyük Britaniya orduları 
arasında mü haribə getdi. ABŞ və SSRİ rəh-
bərliyinin dəyişməsi bey nəl xalq mü na-
sibətlərdə dönüş yaratdı. Cenevrə müqavilə-
sinə əsa  sən, 38-ci paralel iki ölkə arasında 
sərhəd oldu. 

Müharibədən dərhal sonra Cənubi Kore-
ya iq tisadiy ya tına xarici sərmayələrin qo-
yulması iqtisadiyyatın sürətlə in kişaf etmə-
sinə təkan verdi. Hazırda Cənubi Koreya 
şirkət lə rinin məhsullarına dünyanın hər ye-
rində rast gəlmək müm kündür.

Yaponiya, Tokio

Koreya
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“Soyuq müharibə”yə ilk çağırış Böyük Britaniyanın sabiq Baş Naziri U.Çörçil-
lin 1946-cı ildə Fulton şəhərindəki çıxışı, ilk real addım isə 1947-ci ildə qəbul olu-
nan “Trumen doktrinası” ilə atıldı. Bu plan Türkiyə və Yunanıstanda SSRİ-nin nüfu-
zunu zəiflətmək üçün irəli sürül müşdü. Bu “doktrina” müharibədə zərər çəkmiş Av-
ropa ölkələrinə iqtisadi kö məyi nəzərdə tutan “Mar şal planı” ilə tamam landı. SSRİ 
də, öz növbəsində, Yuqoslaviya və Çin istisna ol maqla, sosialist ölkə lə rini bir-
ləşdirən Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasını (QİYŞ) yaratdı.

Avropada qütbləşmə Almaniyanın par ça lan ması ilə nəti cələndi. 1949-cu ilin 
may ayında Qərb döv lətlərinin işğal zonasında AFR, oktyabrda so vet or dusunun 

1.  Çin Xalq Respublikası necə yarandı və onun dünyadakı yeri necə görünür?
2.  SSRİ və sosializm sistemi dağıldığı halda Çində bu münasibətlərin qalmasının 

səbəblərini aydınlaşdırın.
3.  Yaponiyanın Birinci və İkinci Dünya müharibələrindən sonrakı vəziyyətini təh-

lil edin.
4. Yaponiyanın iqtisadi yüksəlişinin səbəblərini aydınlaşdırın.
5. Şimali və Cənubi Koreyanın iqtisadi-sosial durumunu müqayisə edin.
6.  Nə üçün dünyanın lider ölkələri Şimali və Cənubi Koreyanın birləşməsində 

maraqlı deyil?

25. Beynəlxalq münasibətlər. Dünya müasir dövrdə

Faşizmə qarşı birgə mübarizə aparan müttəfiq dövlətlər müharibədən sonra 
əməkdaşlığı davam etdirə bilmədi. Müharibədən iqtisadi və hərbi-siyasi cəhət-
dən çox güclü çıxmış ABŞ-ın dünya liderliyi iddiaları daha da artdı. SSRİ isə, öz 
növbəsində, nüfuz dairəsini genişləndirmək üçün sovet ordusu tərəfindən azad 
olunmuş ölkələrdə sosialist rejimi yaratdı. Dünyada sosializm cəbhəsi bərqərar 
oldu. Beləliklə, iki fövqəldövlət və iki ictimai sis tem (kapitalizm və sosializm) 
qarşı-qarşıya durdu. Bir-birinə qarşı duran iki hərbi blok: NATO və Varşava 
Müqavilə Təşkilatı yarandı. Onlar ara sında “soyuq müharibə” başladı.

“Soyuq müharibə”nin nəticələri nə oldu? Beynəlxalq münasibət lərdə vəziyyət 
necə oldu? Dünya ölkələri müasir dövrdə hansı tarixi pro ses lərdə rol oynadı?

“Soyuq müharibə”, Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası, enozis, Yeni Avropa 
üçün Xartiya

“Trumen doktrinası”, “Marşal planı”, Qar şı lıqlı İqtisadi Yardım Şurasının 
dünya üçün əhəmiyyəti nə idi?
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Şimalı ilə cənubu arasında hərbi münaqişə 
ge dən Vyet nama ABŞ-ın müdaxilə etməsi gərgin-
liyi daha da artırdı. La kin 1960-cı illərin sonun-
dan bey nəlxalq münasibətlərdə yeni dən bu gər-
ginlik zəifləməyə başladı. ABŞ-ın öz qoşunlarını 
Vyet nam dan çıxarması Cənubi Vyetnam rejiminin 
süqu tuna yol açdı. Birləşmiş Vyetnam kommu-
nistlərin nə za  rə tinə keçdi. 

Münaqişə mənbələrindən biri də Kipr böhranı idi. 1974-cü ildə enozis (ilhaq) si-
yasəti yeridərək Kipr adasını Yunanıs tana birləşdirmək istəyən yunan millətçilərinin 
arzusu Tür kiyə ordusunun adaya desant çıxarması ilə boşa çıxdı.

ABŞ-la SSRİ arasında strateji hücum silahlarının məh dudlaşdırılması haqqında 
müqavilələrin imzalanması beynəl xalq münasibətlərdə gərginliyi xeyli yumşaltdı. 
Yumşaltma prosesini 1975-ci ildə Helsinkidə (Finlandiya) Avropada Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) yara dıl ması daha da möhkəmləndirdi.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq müna sibətlərin inkişafından 
ötrü müstəmləkə sisteminin dağılması nəti cəsində “üçüncü dünya” dövlətlərinin 
meydana gəlməsinin müəyyən əhəmiyyəti vardı. Onlar bitə rəf, bloklara qoşulma-
maq siyasəti yeridirdilər. 1980-ci illərin ortalarında bloklara qoşulmamaq hərəkatı 
öz sıralarında yüz dən artıq dövləti birləşdirirdi.

Karib böhranı zamanı SSRİ hərbi 
gəmisinin Kubaya yan alması

SSRİ raketlərinin Kubada 
yerləş diril məsi

Karib böhranının beynəlxalq münasi bət lərdə 
gərginliyi yenidən artırmasının səbəbi nə idi?

“Kipr problemi”ni aydınlaşdırın.

işğal zonasında isə ADR-in ya ra dıl dığı elan olun-
du. ABŞ və SSRİ rəhbər li yinin dəyiş məsi ilə əlaqə-
dar beynəlxalq müna sibətlərdə gər ginlik nisbətən 
“yum şaldı”. Koreyada Şimalla Cənub ara sında baş 
vermiş müharibəyə son qo yuldu. Fransa Hind-Çində 
Kam puçiya və Laosun müstəqilliyini tanıdı.

Bütün bunlar beynəlxalq şəraitin müla yim ləş-
diyindən xəbər verirdi. Lakin bu mülayimləşmə 
uzun çəkmədi. 1962-ci ildə SSRİ raketlərinin Ku-
bada yerləş diril məsi Karib böhranına səbəb oldu. 
Bu, bey nəlxalq mü na sibətlərdə gərginliyi yeni-
dən artırdı.
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SSRİ-nin və sosializm sisteminin dağılması dünyada qüv və lər nisbətini də poz-
du. ABŞ-ın hegemon olduğu birqütblü bey nəlxalq münasibətlər formalaşmağa baş-
ladı. 1997-ci ildə Ru siya ilə NATO arasında “bir-biri ilə düşmənçilik etmə yə-
cəkləri” barədə razılaşma əldə olundu. Bu isə NATO-nun Şərqə doğru irəliləməsinə 
şərait yaratdı. Şərqi Avropanın keç miş sosialist ölkələri NATO-ya qoşuldu. Bu 
ölkələr eyni za manda Avropa Birliyinin üzvlüyünə qəbul edildi.

Hazırda dünyada ən çox münaqişə ocaqları Yaxın Şərqdə dir. XXI əsrin əvvəllə-
rindən bu bölgəyə Qərb dövlətlərinin müdaxiləsi qarşıdurmaları daha da kəskinləş-
dirib. İraq, Suriya və Yəməndə baş verən qanlı savaşlar bütün bölgə üçün daha da 
təhlükəli xarakter almağa başlayıb.

Keçmiş SSRİ ərazisindəki münaqişələrin əsas səbəbi isə separatizm meyilləri-
nin artması ilə bağlıdır. Bu münaqişələrə misal olaraq 1988-ci ildən başlayan Dağ-
lıq Qarabağ, XX əs rin sonlarında başlayan Abxaziya və Cənubi Osetiya, Dnestrya-
nı bölgə, Krım və Şərqi Ukraynadakı qarşıdurmaları göstərmək olar.

SSRİ-nin süqutetmə səbəblərini təhlil edin.

Ən çox münaqişə ocaqlarının Yaxın Şərqdə olmasının sə bəbini izah edin.

1970-ci illərin ikinci yarısında SSRİ Avropada ortamənzilli raketlər yerləşdirdi. 
SSRİ-nin Əfqanıstana hərbi müdaxiləsi ilə beynəlxalq münasibətlərdə “son tutaş-
ma” adlanan gər gin lik mərhələsi başladı. ABŞ Prezidenti R.Reyqanın “ul duz lar 
mü haribəsi” proqramını elan etməsi gərginliyi daha da ar tırdı. Lakin 1980-ci illə-
rin sonlarında hərbi-iqtisadi istehsal və silah lanma sahəsində ABŞ-la yarışa tab gə-
tirməyən SSRİ bey nəl xalq münasibətlərdə gərginliyi azaltmağa üstünlük verdi. Bu 
məqsədlə SSRİ və ABŞ arasında bir sıra zirvə görüşləri keçi rildi. Orta və yaxın-

mənzilli raketlərin ləğv olun ması 
ba rədə saziş imzalandı. ATƏM-in 
iştirakçısı olan ölkələ rin nü ma-
yən dələrinin 1990-cı ildə Paris 
zirvə görüşündə Yeni Av ropa 
üçün Xartiya qəbul olundu. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin əv-
vəllərində SSRİ-nin süqut etməsi 
ilə sosia lizm birliyinə son qoyul-
du. SSRİ–ABŞ qarşı durması sona 
çatdı. Bununla da, 1946-cı ildən 
etibarən davam edən “Soyuq mü-
ha ribə” bitdi.

SSRİ–ABŞ arasın dakı “Soyuq müha ribə” 
ilə bağlı karikatur
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Xocalı soyqırımı nə vaxt baş vermişdir? Bu soyqırı-
mının nəticələrini təhlil edin.

1. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Şərqdə hansı dəyişikliklər baş verdi? 
2.  Azərbay canın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi (Təşkila tı ) ilə 

bağ lılığı varmı?
3.  “Üçüncü dünya” dövlətlərinin qəbul etdiyi siyasətin səciyyəvi cəhətlərini göstərin.
4.  Beynəlxalq münasibətlərdə 1970-ci illərdə hansı hadisələr gərginliyə səbəb oldu?
5.  Müasir dövrdə dünyada baş verən münaqişə ocaqlarını xəritədə gös tərin və mü-

naqişələrin yaranma səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışın.
6. Beynəlxalq münasibətlərdə “son tutaşma”ya səbəb nə oldu?
7. Keçmiş SSRİ ərazisindəki münaqişələrin əsas səbəblərini göstərin.
8. “Erməni terrorizmi” mövzusunda esse yazın.

Müasir mərhələdə beynəlxalq terrorizm daha təh-
lükəli xa rakter almışdır. Beynəlxalq terrorizm sırasında 
erməni terrorizmi də özünəməxsus yer tutur. Erməni ter-
roru, əsasən, genetik düşmənləri saydıqları Türkiyə və 
Azərbaycan türklərinə qarşı çevrilmişdir. XX əsr və XXI 
əsrin əvvəllərində on minlərlə günahsız azərbaycanlı və 
türk erməni terrorunun qurbanı olmuşdur. XX əsrin 90-cı 
illərində azərbaycanlılara qarşı 32 terror aktı, o cümlə-
dən Xocalı soy qırımı törədilmişdir.

Xocalı soyqırımı

“Ana harayı” abidəsi
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XX əsrin 20–30-cu illərində fizika və 
kimya sahəsində bir çox ixtiralar oldu. Elm və 
texnika sahəsində bir çox nailiy yətlər qaza-
nıldı. Yüksəksürətli təyyarələrin istehsalına 
başlandı, televizor ixtira edildi. Bu nailiyyət-
lərin qazanılması fizika elminin inki şafı ilə 
bağlı idi. Fizika sahəsindəki tədqi qatlarına 
görə, A.Eynşteynə Nobel mükafatı verildi. 
Digər elm sahələrində də əsaslı yeniliklər baş 
verdi. 

SSRİ-də 1957-ci ildə Yerin ilk süni peyki 
orbitə çıxarıldı. 1961-ci ildə isə ilk dəfə ola-
raq kosmosa insan uçdu. Bu, Yuri Qaqarin idi. 
60-cı illərin sonunda Amerika astronavtı Neyl 
Armstronq Ayın səthinə enə bildi. 

XX əsrin ikinci yarısında həm elmin inkişafı, həm də yeni kəşflərin istehsala tət-
biqi əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndi. Həm elmin, həm də texnikanın inkişafını 
sürətləndirən bu proses elmi-texniki inqilab (ETİ) adlandırıldı. Kompüter və tele-
kommunikasiya texnologiyası daha da inkişaf etdi. Bu sa hədə azərbaycanlı alim 
Lütfi Zadənin (Lütfi Ələsgərzadə) mi silsiz xidmətləri olmuşdur. 

Dövrün ictimai-siyasi hadisələri ədəbiyyat və incəsənət əsərlərində də bu və ya 
digər dərəcədə öz əksini tapdı. 

Yuri Qaqarin

26. Dünya xalqlarının mədəniyyəti

XX əsr və XXI əsrin əvvəlləri müharibələrlə yanaşı, mədəniyyətlə də tarixin yad-
daşında qalıb. Müxtəlif xalqlarda mədəniyyətin inkişafı inteqra siyaya səbəb oldu. 
Mədəniyyət yalnız elm, ədəbiyyat və incəsənətdən ibarət deyildir. Böyük türk fi-
losofu Ziya Göyalp yazırdı: “Böyük millətlərin hər biri mədəniyyətin xüsusi bir 
sahəsində birincilik qazanmışdır... Türklər isə əxlaqda birincilik qazanmışlar”.

Müasir dövrdə müxtəlif xalqların mədəniyyətinin dünyaya verdiyi hansı töhfələr 
haqqında məlumatınız var? Türk dünyası mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti ta-
rixindəki rolu nədən ibarətdir?

Yerin ilk süni peyki, sosialist realizmi, Nobel mükafatı, rok musiqisi, səsli 
film

SSRİ-də 1957-ci ildə Yerin ilk süni peykinin orbitə çıxarıl masının, 1961-ci ildə 
isə ilk dəfə olaraq insanın kosmosa uçma sının ittifaq üçün əhəmiyyəti nə idi?

Elmi-texniki inqilab dünya iqtisadiyyatına nə verdi? Mü nasibət bildirin.
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Totalitar rejimin hakim olduğu SSRİ-də ənənəvi ədəbiy-
yatla yanaşı, “sosialist realizmi” adlanan yeni ədəbiyyat da for-
malaşırdı.

SSRİ-də və digər sosialist dövlətlərində sosialist rea liz mi 
cərəyanı hakim cərəyan idi. Sosialist realizmi prin sip lərindən 
kənara çıxan, dövrün, cəmiyyətin ictimai-siyasi zid diyyətlərini 
tənqid edən yazıçı və şairlər repressiyanın qur  banı olurdular.

1920–1930-cu illər incəsənətdə yeni mərhələnin başlanması 
və in ki şafı dövrü oldu. Qərbi Avropa, ABŞ və SSRİ-də teatrların 
fəaliyyəti canlanmış, kino sahəsi inkişaf etməyə başla mışdı. Çar li 
Çaplinin filmləri fərq  lənir, tamaşaçıların diqqətini cəlb edirdi. 
Həmçinin səsli kino çəkilişində də sənət karlıq yük sə lirdi. 

Bu onilliklər musiqi sənətinin də inkişafında yeni mərhələ 
oldu. Caz musiqisi bu dövrdə yarandı. Bu musiqi janrının vətəni 
Amerika idi. ABŞ-ın Avropa ölkələri ilə əlaqələri Birinci Dünya 
müharibəsindən sonra genişlənmiş və artmışdı. Odur ki caz mu-
siqisi Avropaya yayılmağa başladı.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra ədəbiyyatın və incə-
sənətin inkişafı üçün yeni şərait yarandı. Bu proses faşist rejimi-
nin devrilməsi, demo kratiyanın inkişafı ilə bağlı idi. Yeni şəraitlə 
bərabər, yeni mövzu da yarandı. Dövrün görkəmli yazıçı və şair-
ləri əsərlərində faşizmi, müha ri bəni pisləyir, insanlarda huma-
nizm hisslərini gücləndirməyə səy göstərirdilər. Türk yazıçıları-
nın da əsərləri bu sahədə böyük rol oynadı. 

Amerika yazıçısı Ernest Heminquey isə daha irəli gedə rək 
əsərlərində huma nist prinsiplərə sadiq qalan insanları təsvir etdi. Onun “Qoca və də-
niz” hekayəsində bu cəhət özünü daha dolğun, daha qabarıq göstərdiyinə görə ona 
Nobel mükafatı verilmişdi.

Lütfi Zadə

Çarli Çaplin

Mədəniyyətin bu dövrdəki sürətli inkişafına təkan verən sə-
bəb nə idi?

İkinci Dünya müharibəsi illərində və müharibədən sonra yazıl mış əsərlərin mü-
asir dövr üçün əhəmiyyətini izah edin.

XX əsrin ortalarında “Qəzəblənmiş gənc adamlar” cərəyanının üzvləri şəxsiy-
yət azadlığı, insanın özünüifadə hüququ uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu ədəbi 
cərəyanın davamçısı rok musiqisi oldu. XX əsrin ikinci yarısında rok musi qisi ge niş 
şöhrət tapdı. Bu musiqi cərəyanı Böyük Britaniya və ABŞ-da yaranmışdı. Rok 
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Tota litar sovet cəmiyyətində ədəbiyyatın və incəsənətin baş-
lıca vəzifəsi sosia lizm quruluşunu tərifləmək, kommunist ideo-
logiyasını tərənnüm etmək idi. Fərqli ideologiyaya malik olan 
Qərbi Av ropanın və ABŞ-ın ədəbiyyat və incəsənətində olan bir 
çox yeniliklər SSRİ-də qəbul edilmirdi. SSRİ-də ədə biyyat və 
incəsənət sahəsində özünəməxsus mədəniyyət tə rəqqi edirdi. 

So vet rejimi nə qədər sərt olsa da, sosialist ide o lo gi-
yası nın təsirindən çıxa bilən ədəbiyyat və incə sənət xadim-
ləri çox idi. Dünya şöhrətli ifaçı Mstislav Ros tropoviç, kino-
rejissor Andrey Tarkovski və başqaları kommunist ideolo-
giyasına yox, əsl sənətə xidmət etmişlər. 

Xalqımız XX əsrin ikinci yarısında bəşər mədəniyyətinə 
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov kimi dünya şöh-
rətli bəstəkarlar, Rəşid Beh budov, Müslüm Maqomayev, Alim 
Qa sımov, Əzizə Mustafazadə kimi sənətkarlar vermişdir. Çin-
giz Abdulla yev isə müasir dövrün ən çox tanınmış Azər-
baycan ya zı çısıdır. 

Qloballaşan dünyada müxtəlif mədəniyyətlər davamlı 
olaraq bir-birinə təsir göstərməkdədir. Bu mənada, dünya mə-
dəniyyətinin, o cümlədən Qərb musiqisinin Azərbaycan mu-
siqisinə birtərəfli təsirindən danışmaq düzgün olmazdı. Şərq 
musiqi si nin, eləcə də Azərbaycan muğamının Qərb və dünya 
musiqisinə təsiri də getdikcə art maqdadır. Azərbaycan bəs-
təkarlarının, xüsusilə Fikrət Əmi rovun sim fonik əsərləri 
Qərbdə muğam kimi möhtəşəm mu si qiyə böyük maraq və 
məhəbbət yaratmışdır. 

Nə üçün rəssamlar fikirlərini mücərrəd ifadə etmək eh ti-
yacı duyurdular?

Alim Qasımov

Əzizə Mustafazadə

musiqi si səhnə və məişət məsələlərində demok ratizmi təbliğ 
edirdi. 

XX əsrin 50–60-cı illərinin incəsənəti yeni – abstrakt rəs-
samlığın yaranması ilə əlamətdardır. Bu cərəyanın da vətəni 
ABŞ-dır. Qloballaşan dünyada mədəniyyə tin hər hansı bir 
sahəsində meydana gələn diqqətəlayiq hadisənin sürətlə yayıl-
ması tə bii dir. Rəssamlığın bu cərəyanı da ABŞ-dan digər 
ölkələrə ya yılmağa başladı.

Müslüm Maqomayev

Mstislav Rostropoviç
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Mehriban Əliyeva
Azərbaycan Respublikasının 

Birinci vitse- prezidenti, Heydər Əliyev Fon dunun prezidenti

1. Elm və texnika arasındakı qarşılıqlı əlaqəni təhlil edin. 
2.  Səhiyyədə, rabitədə və nəqliyyatda olan böyük uğurların kökündə fizika elmində 

olan kəşflərin durduğunu şərh edin. 
3.  1920–1930-cu illərin ədəbiyyatında yazıçıların toxunduğu mühüm hadisələr, siz-

cə, hansılar idi? 
4.  Ədəbiyyatda və incəsənətdə yeni cərəyanların ilk dəfə Qərb ölkələrində yaran-

masını nə ilə izah edə bilərsiniz? Fikrinizi əsaslandırın. 
5. Rok musiqi cərəyanı niyə rok hərəkatı adlanır? 
6.  SSRİ-nin Qərbin demokratik əhvali-ruhiyyəli ədəbiyyat və incəsənət cərəyan la-

rına qarşı qapalılığını özünütəcrid siyasəti adlandırmaq olarmı? İzah edin.
7.  Şərq musiqisinin, xüsusilə də muğamın Qərb musiqisinə təsirinə aid nümunələr 

göstərin.
8.  Qərb mədəniyyətinin Şərq mədəniyyətinə təsirinə aid material toplayıb təqdimat 

hazırlayın.
9.  “XXI əsr Şərq mədəniyyətinin ən gözəl nümunəsi Azərbaycan mədəniyyətidir” 

mövzusunda esse yazın.

Ölkəmizdə aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycan artıq bir çox dünya 
miqyaslı mədəni tədbirlərə və idman yarışlarına ev sahibliyi edir. 2012-ci ildə ke-
çirilən “Avro vi sion” mu siqi yarışması, 2015-ci ildə baş tutan I Avropa Oyun ları  
və 2017-ci ildə keçirilən IV İslam Həmrəyliyi oyunları buna bariz nümunədir.

Mədəniyyətimizin təbliğində daima yorulmadan çalışan Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir.
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