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İngiltİngiltəərrəə burjua inqilabı.burjua inqilabı.
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci rübündrübündəə İngiltİngiltəərrəə feodalfeodal ölkölkəəsisi idiidi.. LakinLakin iqtisadiyyatiqtisadiyyat
ttəədricdricəənn inkişafinkişaf edir,edir, manufakturalarınmanufakturaların sayısayı artırdıartırdı..
 AparıcıAparıcı sahsahəə mahudmahud ssəənayesinayesi idiidi.. ŞŞəəhhəərdrdəə sexsex mməəhdudiyyhdudiyyəətltləəriri olduğuolduğu
üçünüçün manufakturalarmanufakturalar dahadaha çoxçox kkəəndnd yerlyerləərindrindəə açılırdıaçılırdı..
 ÖzÖz maraqmaraq vvəə mməəşğuliyyşğuliyyəətintinəə görgörəə burjuaziyayaburjuaziyaya bbəənznzəəyyəənn yeniyeni
zadzadəəganlarınganların sayısayı ccəənubnub--şşəərqdrqdəə dahadaha sürsürəətltləə artırdıartırdı.. OnlarOnlar ttəəssəərrüfatlarındarrüfatlarında
muzdlumuzdlu əəmməəkk ttəətbiqtbiq etmetməəyyəə başlamışdılarbaşlamışdılar..
 FermerFermer ttəəssəərrüfatırrüfatı inkişafinkişaf edirdiedirdi.. İngiltİngiltəərrəəninnin şimalındaşimalında isisəə zadzadəəganlarganlar
köhnköhnəə qaydadaqaydada yaşayıryaşayır vvəə əəsassas ggəəlirllirləərinirini kkəəndlilndliləərinrin ödödəədikldikləəriri töycültöycüləərr
hesabınahesabına əəldldəə edirdiledirdiləərr..
 İngiltİngiltəərrəəddəə ttəəhkimçilikhkimçilik yoxyox idiidi..
 TorpağınTorpağın mülkiyymülkiyyəətçisitçisi kralkral hesabhesab olunurduolunurdu..
 HHəəlləə XVIXVI əəsrdsrdəə İngiltİngiltəərrəə katolikkatolik kilskilsəəsindsindəənn çıxmışdıçıxmışdı vvəə buradaburada kilskilsəə
anqlikananqlikan kilskilsəəsisi adlanırdıadlanırdı.. AnqlikanAnqlikan kilskilsəəsinsinəə RomaRoma papasıpapası deyil,deyil, kralkral
başçılıqbaşçılıq edirdiedirdi..
 XalqXalq kütlkütləəlləəri,ri, yeniyeni zadzadəəganlarganlar vvəə burjuaziyaburjuaziya arasındaarasında puritanpuritan ttəəriqriqəətiti
yaranırdıyaranırdı.. PuritanlarPuritanlar ddəəbdbdəəbbəəlili mməərasimlrasimləərinrin vvəə dindin xadimlxadimləərininrinin ssəərvrvəətt
toplamalarınıntoplamalarının əəleyhinleyhinəə çıxır,çıxır, kilskilsəənini "israfçılıqdan"israfçılıqdan ttəəmizlmizləəmməək"k" ististəəyirdilyirdiləərr..
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 16031603--cücü ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn yeniyeni sülalsülaləəninnin -- StüartlarStüartlarının
nümaynümayəəndndəəsisi II YakovYakov ((16031603--16251625)) vvəə onunonun varisivarisi II KarlKarl vergilvergiləərinrin
mümüəəyyyyəənn edilmedilməəsisi hüquqununhüququnun parlamentparlamentəə mməəxsusxsus olmasınıolmasını
ististəəmirdilmirdiləərr..
 II KarlKarl 16291629--cucu ildildəə parlamentiparlamenti buraxdıburaxdı.. BelBeləəlikllikləə,, mütlmütləəqiyyqiyyəətt
bbəərqrqəərarrar olduoldu..
 16401640--cıcı ilinilin əəvvvvəəlindlindəə kralınkralın özbaşınalığınaözbaşınalığına qarşıqarşı narazılıqnarazılıq güclgücləəndindi..
İnqilabiİnqilabi şşəəraitrait yetişdiyetişdi..
 İnqilabınİnqilabın əəsassas ssəəbbəəbibi qeyriqeyri--mməəhdudhdud kralkral hakimiyyhakimiyyəətiti vvəə feodalfeodal
qaydalarınınqaydalarının mövcudluğumövcudluğu idiidi..
 İnqilabınİnqilabın qarşısındaqarşısında duranduran əəsassas vvəəzifzifəə mütlmütləəqiyyqiyyəətiti vvəə digdigəərr feodalfeodal
qaydalarınıqaydalarını lləəğvğv etmetməəkk idiidi..
 YeniYeni vergilvergiləərr ttəəyinyin etmetməəkk ümidiümidi ililəə II KarlKarl 16401640--cıcı ildildəə parlamentparlament
çağırdıçağırdı vvəə bubu parlamentparlament 16531653--cücü ililəə qqəəddəərr mövcudmövcud olduğuolduğu üçünüçün
"Uzunmüdd"Uzunmüddəətlitli parlament"parlament" adlandıadlandı..
 Bu,Bu, əəslindslindəə,, inqilabıninqilabın başlanmasıbaşlanması demdeməəkk idiidi..
 HHəəminmin inqilabinqilab burjuaburjua xarakterixarakteri daşıyırdı,daşıyırdı, çünkiçünki o,o, feodalizmifeodalizmi
kapitalizmkapitalizm quruluşuquruluşu ililəə əəvvəəzz etmetməəlili idiidi..
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 YeniYeni parlamentinparlamentin icmalaricmalar palatasındapalatasında kralınkralın əəleyhinleyhinəə olanolan
puritanlarpuritanlar saycasayca çoxluqçoxluq ttəəşkilşkil edirdiledirdiləərr..
 ParlamentinParlamentin qqəəbulbul etdiyietdiyi yeniyeni qaydalaraqaydalara görgörəə::
1.1. UlduzluUlduzlu palatapalata vvəə AliAli komissiyakomissiya lləəğvğv edildiedildi..
2.2. KilsKilsəə mməəhkhkəəmməəsisi mülkimülki şşəəxslxsləəriri dahadaha mühakimmühakiməə ededəə bilmbilməəzdizdi..
3.3. MMəəxfixfi şuranınşuranın AliAli mməəhkhkəəmməə hüququhüququ lləəğvğv olunduolundu..
4.4. HHəəbsbs olunmuşolunmuş puritanlarpuritanlar azadazad edildiledildiləərr..
5.5. MMəətbuattbuat azadlığıazadlığı ttəətbiqtbiq olunduolundu vvəə yepiskopyepiskop senzurasısenzurası lləəğvğv edildiedildi..
6.6. İcmalarİcmalar palatasıpalatası yalnızyalnız özüözü--özünüözünü buraxaburaxa bilbiləərdirdi..
 KralKral nazirlnazirləərininrinin mməəhkhkəəmməəyyəə verilmverilməəsisi mütlmütləəqiyyqiyyəəttəə əənn ağırağır zzəərbrbəə
idiidi..
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VVəəttəəndaş müharibndaş müharibəəsisi

 II KarlKarl parlamentparlamentəə qarşıqarşı əəksinqilabiksinqilabi qqəəsdsd ttəəşkilşkil etmetməəkk qqəərarınararına ggəəldildi.. O,O,
icmalaricmalar palatasınınpalatasının beşbeş nnəəffəərr deputatınındeputatının hhəəbsbs olunmasıolunması haqqındahaqqında
göstgöstəərişriş verdiverdi..
 ŞŞəəhhəərr vvəə kkəəndnd sakinlsakinləəri,ri, fermerlfermerləər,r, xırdaxırda mülkmülkəədarlar,darlar, hhəəttatta qoşununqoşunun
birbir hisshissəəsisi parlamentinparlamentin ttəərrəəfinfinəə keçdikeçdi..
 ƏƏksinqilabiksinqilabi qqəəsdinsdin puçapuça çıxdığınıçıxdığını görgörəənn II KarlKarl ölkölkəəninnin şimalınaşimalına --
köhnköhnəə feodalfeodal aristokratiyasınınaristokratiyasının yanınayanına qaçdıqaçdı..
 16421642--cici ildildəə kralınkralın parlamentparlamentəə müharibmüharibəə elanelan etmetməəsisi ililəə İngiltİngiltəərrəəddəə
vvəəttəəndaşndaş müharibmüharibəəsisi başlandıbaşlandı..
 KralKral ttəərrəəfdarlarıfdarları olanolan köhnköhnəə feodallarfeodallar -- kavalerlkavalerləərr (süvari(süvari ccəəngavngavəərlrləər),r),
 parlamentparlament ttəərrəəfdarlarıfdarları isisəə girdgirdəəbaşlarbaşlar adlanırdıadlanırdı..
MüharibMüharibəəninnin əəvvvvəəlindlindəə kavalerkavaler ordusuordusu muzdlumuzdlu piyadalardanpiyadalardan ibaribarəətt
girdgirdəəbaşlarıbaşları mməəğlubğlub etdietdi..
 LakinLakin parlamentparlament tezlikltezlikləə ŞotlandiyanınŞotlandiyanın şşəəxsindxsindəə özünözünəə müttmüttəəfiqfiq tapdıtapdı..
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 İcmalarİcmalar palatasıpalatası 16451645--cici ilinilin yanvarındayanvarında yeniyeni zadzadəəganlarınganların nümaynümayəəndndəəsisi
OliverOliver KromvelKromveləə generalgeneral rütbrütbəəsisi ververəərrəəkk onaona yeniyeni tiplitipli orduordu yaratmağıyaratmağı
tapşırdıtapşırdı..
 OnunOnun ordusuordusu ddəəmirböyürlülmirböyürlüləərr adlanırdıadlanırdı..
 16451645--cici ilinilin iyunundaiyununda parlamentparlament ordusuordusu NeyzbiNeyzbi döyüşünddöyüşündəə kralkral
ordusunuordusunu mməəğlubğlub etdietdi..
 KralınKralın xxəəyanyanəətt ededəərrəəkk FransaFransa kralınakralına mməəktubktub yazdığıyazdığı aşkaraşkar edildiedildi.. O,O,
ŞotlandiyayaŞotlandiyaya qaçdıqaçdı.. LakinLakin şotlandlarşotlandlar böyükböyük mməəblbləəğdğdəə pulpul alaraqalaraq onuonu
parlamentparlamentəə ttəəhvilhvil verdilverdiləərr..
 VVəəttəəndaşndaş müharibmüharibəəsisi 16461646--cici ilil iyununiyunun 2424--ddəə parlamentinparlamentin qqəəlləəbbəəsisi ililəə
qurtardıqurtardı..

Yeni zadYeni zadəəganlar vganlar vəə burjuaziya hakimiyyburjuaziya hakimiyyəət başındat başında
 ParlamentdParlamentdəə üstünlüyüüstünlüyü əəlləə alanalan yeniyeni zadzadəəganlarganlar vvəə burjuaziyaburjuaziya birbir sırasıra
islahatlarislahatlar keçirdikeçirdi..
 ZadZadəəganlarınganların vvəə burjuaziyanınburjuaziyanın torpaqdantorpaqdan istifadistifadəəyyəə görgörəə kralakrala haqqhaqq
vermverməəlləəriri qaydasıqaydası lləəğvğv edildiedildi..
 KralKral vvəə onunonun ttəərrəəfdarlarının,fdarlarının, eleləəccəə ddəə keşişlkeşişləərinrin torpaqlarıtorpaqları müsadirmüsadirəə
edilediləərrəəkk satışasatışa qoyulduqoyuldu..
 KilsKilsəə parlamentparlamentəə tabetabe edildiedildi..
 TacirlTacirləərdrdəənn ticarticarəəttəə görgörəə alınanalınan vergilvergiləərinrin miqdarımiqdarı azaldıldıazaldıldı..
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MüsadirMüsadirəə edilediləənn torpaqlartorpaqlar iriiri sahsahəəlləərr şşəəklindklindəə satıldığısatıldığı üçünüçün
kkəəndlilndliləərinrin onuonu almağaalmağa gücügücü çatmırdıçatmırdı..
 ParlamentdParlamentdəəkiki iriiri zadzadəəganlarganlar vvəə burjuaziyaburjuaziya üçünüçün inqilabinqilab artıqartıq 16461646--cıcı
ilinilin sonundasonunda başabaşa çatdığındançatdığından onlaronlar mməəhdudhdud monarxiyanımonarxiyanı saxlamaqsaxlamaq
ististəəyirdilyirdiləərr..
 ConCon LilbernLilbern başdabaşda olmaqlaolmaqla levelllevelləərlrləərr (b(bəərabrabəərçilrçiləər)r) adlananadlanan birbir
qrupqrup 16461646--cıcı ildildəə ttəərtibrtib olunmuşolunmuş proqramlarındaproqramlarında aşağıdakıaşağıdakı ttəəlləəblbləəriri irirəəlili
sürdülsürdüləərr;;
1.1. KarlınKarlın vvəə lordlarlordlar palatasınınpalatasının hakimiyyhakimiyyəətiti lləəğvğv edilsinedilsin..
2.2. AliAli hakimiyyhakimiyyəətt xalqxalq qarşısındaqarşısında mməəsuliyysuliyyəətt daşıyandaşıyan icmalaricmalar palatasınapalatasına

verilsinverilsin..
3.3. VicdanVicdan azadlığıazadlığı ttəətbiqtbiq edilsinedilsin..
4.4. BütünBütün kişilkişiləərrəə seçkiseçki hüququhüququ verilsinverilsin..
 LakinLakin levelllevelləərlrləərr xüsusixüsusi mülkiyymülkiyyəətiti müdafimüdafiəə edir,edir, yoxsullarınyoxsulların xeyrinxeyrinəə
heçheç birbir ttəəlləəbb irirəəlili sürmürsürmür vvəə töycününtöycünün lləəğviniğvini nnəəzzəərdrdəə tutmurdulartutmurdular..
 OnlarOnlar feodalfeodal mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərininrinin lləəğviniğvini ttəəlləəbb etmetməədiyindiyinəə görgörəə
kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn müdafimüdafiəə olunmadılarolunmadılar..

MüsadirMüsadirəə edilediləənn torpaqlartorpaqlar iriiri sahsahəəlləərr şşəəklindklindəə satıldığısatıldığı üçünüçün
kkəəndlilndliləərinrin onuonu almağaalmağa gücügücü çatmırdıçatmırdı..
 ParlamentdParlamentdəəkiki iriiri zadzadəəganlarganlar vvəə burjuaziyaburjuaziya üçünüçün inqilabinqilab artıqartıq 16461646--cıcı
ilinilin sonundasonunda başabaşa çatdığındançatdığından onlaronlar mməəhdudhdud monarxiyanımonarxiyanı saxlamaqsaxlamaq
ististəəyirdilyirdiləərr..
 ConCon LilbernLilbern başdabaşda olmaqlaolmaqla levelllevelləərlrləərr (b(bəərabrabəərçilrçiləər)r) adlananadlanan birbir
qrupqrup 16461646--cıcı ildildəə ttəərtibrtib olunmuşolunmuş proqramlarındaproqramlarında aşağıdakıaşağıdakı ttəəlləəblbləəriri irirəəlili
sürdülsürdüləərr;;
1.1. KarlınKarlın vvəə lordlarlordlar palatasınınpalatasının hakimiyyhakimiyyəətiti lləəğvğv edilsinedilsin..
2.2. AliAli hakimiyyhakimiyyəətt xalqxalq qarşısındaqarşısında mməəsuliyysuliyyəətt daşıyandaşıyan icmalaricmalar palatasınapalatasına

verilsinverilsin..
3.3. VicdanVicdan azadlığıazadlığı ttəətbiqtbiq edilsinedilsin..
4.4. BütünBütün kişilkişiləərrəə seçkiseçki hüququhüququ verilsinverilsin..
 LakinLakin levelllevelləərlrləərr xüsusixüsusi mülkiyymülkiyyəətiti müdafimüdafiəə edir,edir, yoxsullarınyoxsulların xeyrinxeyrinəə
heçheç birbir ttəəlləəbb irirəəlili sürmürsürmür vvəə töycününtöycünün lləəğviniğvini nnəəzzəərdrdəə tutmurdulartutmurdular..
 OnlarOnlar feodalfeodal mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərininrinin lləəğviniğvini ttəəlləəbb etmetməədiyindiyinəə görgörəə
kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn müdafimüdafiəə olunmadılarolunmadılar..

MüsadirMüsadirəə edilediləənn torpaqlartorpaqlar iriiri sahsahəəlləərr şşəəklindklindəə satıldığısatıldığı üçünüçün
kkəəndlilndliləərinrin onuonu almağaalmağa gücügücü çatmırdıçatmırdı..
 ParlamentdParlamentdəəkiki iriiri zadzadəəganlarganlar vvəə burjuaziyaburjuaziya üçünüçün inqilabinqilab artıqartıq 16461646--cıcı
ilinilin sonundasonunda başabaşa çatdığındançatdığından onlaronlar mməəhdudhdud monarxiyanımonarxiyanı saxlamaqsaxlamaq
ististəəyirdilyirdiləərr..
 ConCon LilbernLilbern başdabaşda olmaqlaolmaqla levelllevelləərlrləərr (b(bəərabrabəərçilrçiləər)r) adlananadlanan birbir
qrupqrup 16461646--cıcı ildildəə ttəərtibrtib olunmuşolunmuş proqramlarındaproqramlarında aşağıdakıaşağıdakı ttəəlləəblbləəriri irirəəlili
sürdülsürdüləərr;;
1.1. KarlınKarlın vvəə lordlarlordlar palatasınınpalatasının hakimiyyhakimiyyəətiti lləəğvğv edilsinedilsin..
2.2. AliAli hakimiyyhakimiyyəətt xalqxalq qarşısındaqarşısında mməəsuliyysuliyyəətt daşıyandaşıyan icmalaricmalar palatasınapalatasına

verilsinverilsin..
3.3. VicdanVicdan azadlığıazadlığı ttəətbiqtbiq edilsinedilsin..
4.4. BütünBütün kişilkişiləərrəə seçkiseçki hüququhüququ verilsinverilsin..
 LakinLakin levelllevelləərlrləərr xüsusixüsusi mülkiyymülkiyyəətiti müdafimüdafiəə edir,edir, yoxsullarınyoxsulların xeyrinxeyrinəə
heçheç birbir ttəəlləəbb irirəəlili sürmürsürmür vvəə töycününtöycünün lləəğviniğvini nnəəzzəərdrdəə tutmurdulartutmurdular..
 OnlarOnlar feodalfeodal mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləərininrinin lləəğviniğvini ttəəlləəbb etmetməədiyindiyinəə görgörəə
kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn müdafimüdafiəə olunmadılarolunmadılar..

7



 ParlamentdParlamentdəəkiki kralkral ttəərrəəfdarlarınınfdarlarının inqilabiinqilabi ordunuordunu buraxmaq,buraxmaq, xalqıxalqı
ttəərksilahrksilah etmetməəkk ccəəhdinhdinəə cavabcavab olaraqolaraq polkovnikpolkovnik PraydınPraydın ddəəststəəsininsinin
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 16491649--cucu ilinilin əəvvvvəəlindlindəə UinstenliUinstenli başdabaşda olmaqlaolmaqla birbir qrupqrup kkəəndlindli
LondonLondon əətrafındakıtrafındakı torpaqlarıtorpaqları əəkibkib--becbecəərmrməəyyəə başladıbaşladı..
 KKəəndnd yoxsullarıyoxsulları vvəə ssəənnəətkarlartkarlar boşboş yerlyerləəriri şumlayırdılarşumlayırdılar..
 BunaBuna görgörəə onlarıonları diggerldiggerləərr (yerqazanlar)(yerqazanlar) adlandırırdılaradlandırırdılar..
 DiggerlDiggerləərr isisəə özlözləərinrinəə "H"Həəqiqiqiqi bbəərabrabəərçilrçiləər"r" deyirdildeyirdiləərr..
 LevellerlLevellerləərdrdəənn ffəərqlirqli olaraqolaraq onlaronlar ttəəkckcəə siyasisiyasi deyil,deyil, hhəəmm ddəə iqtisadiiqtisadi
bbəərabrabəərlikrlik ideyasınıideyasını irirəəlili sürürdülsürürdüləərr..

KromvelinKromvelin protektoratlığıprotektoratlığı

 KromvelinKromvelin ordusuordusu 16491649--cucu ilinilin avqustundaavqustunda İrlandiyanıİrlandiyanı (Yaşıl(Yaşıl ada),ada),
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lordlord--protektorprotektor elanelan olunduolundu..
 ProtektorluqProtektorluq (müdafi(müdafiəə--himayhimayəə)) rejimirejimi əəslindslindəə yeniyeni zadzadəəganlarınganların vvəə
burjuaziyanınburjuaziyanın ttəərrəəfdarlarıfdarları olanolan KromvelinKromvelin hhəərbirbi diktaturasıdiktaturası idiidi..
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 16541654--cücü ildildəə KromvelKromvel ingilislingilisləərinrin ddəənizdnizdəə başlıcabaşlıca rrəəqibiqibi olanolan
HollandiyaHollandiya üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 "D"Dəənizniz faytonçuları"faytonçuları" adlananadlanan hollandlarhollandlar üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə ingilisingilis
burjuaziyasınınburjuaziyasının ddəənizniz ticarticarəətindtindəə payınınpayının artmasınaartmasına ssəəbbəəbb olduoldu..
 ProtektoriatProtektoriat dövründdövründəə YamaykaYamayka adasıadası İspaniyanınİspaniyanın əəlindlindəənn alındıalındı..

Parlamentli monarxiyaParlamentli monarxiya
 16581658--cici ildildəə KromvelKromvel vvəəfatfat ededəəndndəə oğluoğlu RiçardRiçard protektorprotektor elanelan edildiedildi..
 LakinLakin onunonun ffəərasrasəətsizliyinitsizliyini görgörəənn yeniyeni zadzadəəganlarganlar vvəə burjuaziyaburjuaziya
köhnköhnəə aristokratiyaaristokratiya ililəə sazişsazişəə girgirəərrəəkk edamedam edilmişedilmiş kralınkralın oğluoğlu IIII
KarlıKarlı 16601660--cıcı ildildəə taxtataxta çıxartdılarçıxartdılar..
 BununlaBununla dada StüartlarStüartlar sülalsülaləəsisi bbəərparpa ((restavrasiyarestavrasiya)) edildiedildi..
 BuBu sülalsülaləəninnin restavrasiyasırestavrasiyası mməəhdudhdud monarxiyanınmonarxiyanın bbəərpasırpası demdeməəkk idiidi..
 IIII KarlKarl inqilabinqilab iştirakçılarınıiştirakçılarını ttəəqibqib etmetməəyyəəccəəyinyinəə,, torpaqlarıntorpaqların yeniyeni
sahiblsahibləərindrindəə qalacağınaqalacağına vvəə parlamentinparlamentin razılığırazılığı olmadanolmadan vergivergi
qoymayacağınaqoymayacağına sözsöz verdiverdi..
 ParlamentParlament isisəə özöz növbnövbəəsindsindəə kralakrala lordlarlordlar palatasınıpalatasını bbəərparpa etmetməəyyəə
icazicazəə verdiverdi..
 AnqlikanAnqlikan kilskilsəəsisi yenidyenidəənn dövldövləətt kilskilsəəsisi olduoldu..
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 LakinLakin çoxçox keçmkeçməədidi ki,ki, o,o, öhdöhdəəlikllikləəriri pozaraqpozaraq teztez--teztez parlamentiparlamenti
buraxmağa,buraxmağa, FransaFransa ililəə ittifaqittifaq bağlamağabağlamağa vvəə muzdlumuzdlu orduordu yaratmağayaratmağa
başladıbaşladı..
 IIII KarlıKarlı əəvvəəzz ededəənn IIII Yakov,Yakov, hhəəttatta katolikkatolik dininidinini bbəərparpa etmetməəyyəə çalışdıçalışdı..
BunuBunu görgörəənn yeniyeni zadzadəəganlarınganların yuxarıyuxarı ttəəbbəəqqəəsisi mütlmütləəqiyyqiyyəətintin bbəərpasınarpasına vvəə
xalqxalq üsyanlarınaüsyanlarına yolyol vermverməəmməəkk üçünüçün dövldövləətt çevrilişiçevrilişi etdietdi..
 ParlamentParlament IIII YakovuYakovu devirib,devirib, HollandHolland hakimihakimi OranlıOranlı VilhelmiVilhelmi
hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəətirditirdi..
 16881688--cici ildildəə başbaş ververəənn bubu çevrilişçevriliş "şanlı"şanlı inqilab"inqilab" adlanıradlanır.. BununlaBununla dada
parlamentparlament -- kralkral qarşıdurmasınaqarşıdurmasına sonson qoyulduqoyuldu..
 16891689--cucu ildildəə parlamentparlament "Hüquqlar"Hüquqlar haqqındahaqqında bill"bill" qqəəbulbul etdietdi.. BuBu
qanunqanun::
1)1) MMəəhdudhdud monarxiyamonarxiya rejiminirejimini vvəə parlamentinparlamentin hökmranlığınıhökmranlığını ttəəsbitsbit

etdietdi..
2)2) KralınKralın orduordu vvəə mməəhkhkəəmməə üzüzəərindrindəə hakimiyyhakimiyyəətinitini lləəğvğv etdietdi..
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 DövlDövləətt çevrilişininçevrilişinin silahlısilahlı mübarizmübarizəə olmadanolmadan başabaşa çatmasınınçatmasının əəsassas
ssəəbbəəbibi isisəə inqilabıninqilabın gedişindgedişindəə mütlmütləəqiyyqiyyəətintin əəsasınınsasının sarsılmasısarsılması idiidi..
 İngiltİngiltəərrəə burjuaburjua inqilabıinqilabı mütlmütləəqiyyqiyyəəttəə sonson qoysaqoysa da,da, mülkmülkəədardar torpaqtorpaq
sahibliyisahibliyi vvəə töycütöycü kimikimi feodalfeodal qalıqlarıqalıqları saxlandısaxlandı..
 LakinLakin bubu inqilabinqilab kapitalizminkapitalizmin inkişafınainkişafına güclügüclü ttəəkankan verdiverdi..
 TicarTicarəətintin inkişafınainkişafına manemane olanolan amillamilləərr aradanaradan qaldırıldıqaldırıldı..
 ÖlkÖlkəəddəə hüquqihüquqi dövldövləətt vvəə vvəəttəəndaşndaş ccəəmiyymiyyəətinintinin rüşeymlrüşeymləəriri meydanameydana
ggəəldildi.. Bu,Bu, başqabaşqa ölkölkəəlləərrəə ddəə ttəəsirsir göstgöstəərdirdi..

SSəənaye çevrilişinaye çevrilişi
 KKəəndlilndliləərinrin torpaqsızlaşmasıtorpaqsızlaşması nnəəticticəəsindsindəə XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda ingilisingilis
kkəəndlilndliləəriri birbir sosialsosial ttəəbbəəqqəə kimikimi aradanaradan çıxdıçıxdı..
 İriİri sahibkarlarasahibkarlara icaricarəəyyəə verilveriləənn torpaqlardatorpaqlarda muzdlumuzdlu əəmməəkk ttəətbiqtbiq
edilirdiedilirdi..
 AqrarAqrar çevrilişçevriliş başabaşa çatdığındançatdığından kkəəndlindli ttəəssəərrüfatlarındarrüfatlarında kapitalistkapitalist
istehsalistehsal münasibmünasibəətltləəriri qqəətiti şşəəkildkildəə möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 AqrarAqrar çevrilişçevriliş ticarticarəətt vvəə ssəənayeninnayenin sürsürəətlitli inkişafınainkişafına zzəəminmin yaratdıyaratdı..
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 XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında artıqartıq ssəənayenaye çevrilişininçevrilişinin başlanmasıbaşlanması üçünüçün
şşəəraitrait yarandıyarandı.. AzadAzad işçiişçi qüvvqüvvəəsi,si, böyükböyük kapitalkapital vvəə daxilidaxili bazarınbazarın olmasıolması
bunabuna imkanimkan verirdiverirdi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 7070--cici illilləərindrindəə ssəənayenaye çevrilişiçevrilişi başlandıbaşlandı.. ManufakturadanManufakturadan
fabrikfabrikəə keçidkeçid ssəənayenaye çevrilişininçevrilişinin əəsassas mməəzmununuzmununu ttəəşkilşkil edirdiedirdi..
 ƏƏll əəmməəyiniyini maşınmaşın əəmməəyiyi əəvvəəzz etdietdi.. FFəəhlhləəlləərr vvəə burjuaziyaburjuaziya ccəəmiyymiyyəətintin
əəsassas ttəəbbəəqqəəlləərinrinəə çevrildiçevrildi.. MaşınlıMaşınlı istehsalistehsal əəvvvvəəlclcəə pambıqpambıq parçaparça
istehsalındaistehsalında başbaş verdiverdi.. ƏƏsassas ixtiralarixtiralar aşağıdakılaraşağıdakılar idiidi::
11.. 17331733--cücü ildildəə ConCon KeyKey sürsürəətlitli mməəkikkik ixtiraixtira etdietdi..
22.. 17651765--cici ildildəə CC..HarqrivsHarqrivs "Cenni""Cenni" ccəəhrhrəəsinisini ixtiraixtira etdietdi..
33.. 17711771--cici ildildəə RR..ArkraytArkrayt ilkilk toxucutoxucu fabrikifabriki yaratdıyaratdı..
44.. 17841784--cücü ildildəə EE..KartraytKartrayt toxucutoxucu ddəəzgahızgahı ixtiraixtira etdietdi..
55.. 17841784--cücü ildildəə CC..UattUatt manufakturadanmanufakturadan fabrikfabrikəə keçidkeçidəə ttəəkankan ververəənn buxarbuxar
maşınınımaşınını ixtiraixtira etdietdi..
66.. 17851785--cici ildildəə KortKort ttəəmizmiz ddəəmirmir almaqalmaq üsulunuüsulunu ixtiraixtira etdietdi..
 SSəənayenaye mməəqsqsəədldləəriri üçünüçün daşdaş kömürkömür çıxarılmasınaçıxarılmasına başlanıldıbaşlanıldı..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda parlamentparlament ttəətilltilləəriri vvəə hhəəmkarlarmkarlar birliklbirlikləərinirini
qadağanqadağan ededəənn qanunqanun qqəəbulbul etdietdi.. ƏƏsrinsrin sonundasonunda İngiltİngiltəərrəə artıqartıq dünyanındünyanın
birincibirinci ssəənayenaye ölkölkəəsinsinəə çevrildiçevrildi..
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XVIIIXVIII əəsrdsrdəə İngiltİngiltəərrəənin dövlnin dövləət quruluşut quruluşu
 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə İngiltİngiltəərrəəddəə realreal hakimiyyhakimiyyəətt kraldankraldan ikipalatalıikipalatalı parlamentparlamentəə
keçmişdikeçmişdi.. TTəədricdricəənn kralınkralın parlamentdparlamentdəə çoxluqçoxluq ttəəşkilşkil ededəənn partiyadanpartiyadan
nazirlnazirləərr ttəəyinyin etmetməəsisi qaydasıqaydası formalaşdıformalaşdı.. PartiyaPartiya parlamentparlament seçkilseçkiləərindrindəə
qalibqalib ggəəlmlməədikddikdəə hökumhökuməətt istefaistefa verirdiverirdi.. BelBeləəlikllikləə,, hökumhökuməətt kralınkralın
qarşısındaqarşısında deyil,deyil, parlamentinparlamentin qarşısındaqarşısında mməəsuliyysuliyyəətt daşıyırdıdaşıyırdı.. AAncaqncaq
parlamentdparlamentdəə siyasisiyasi hakimiyyhakimiyyəətt torpaqtorpaq aristokratiyasınınaristokratiyasının əətindtindəə idiidi..
 17071707--cici ildildəə İngiltİngiltəərrəə -- ŞotlandiyaŞotlandiya uniyauniyasısı bağlandıbağlandı vvəə ŞotlandiyaŞotlandiya
parlamentiparlamenti buraxıldıburaxıldı..
 BundanBundan sonrasonra dövldövləətt BöyükBöyük BritaniyaBritaniya adlanmağaadlanmağa başladıbaşladı..
XVIIIXVIII əəsrdsrdəə İngiltİngiltəərrəəninnin xaricixarici siyassiyasəətindtindəə ikiiki əəsassas vvəəzifzifəə vardıvardı::
1.1. AvropadaAvropada heçheç birbir dövldövləətintin güclgücləənmnməəsinsinəə yolyol vermverməəmməəkk;;
2.2. yeniyeni müstmüstəəmlmləəkkəəlləərr əəlləə keçirmkeçirməəkk..
 İngiltİngiltəərrəə PortuqaliyanıPortuqaliyanı özündözündəənn asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə salmışdısalmışdı..
 İngiltİngiltəərrəə bütünbütün XVIIIXVIII əəsrsr boyuboyu FransaFransa ililəə apardığıapardığı müharibmüharibəə ("ikinci("ikinci
yüzillikyüzillik müharibmüharibəə")") nnəəticticəəsindsindəə KanadaKanada vvəə BenqaliyanıBenqaliyanı onunonun əəlindlindəənn aldıaldı..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 6060--cıcı illilləərindrindəə:: ŞimaliŞimali AmerikadaAmerikada 1313 koloniya,koloniya, KaribKarib ddəənizinizi
adaları,adaları, OstOst--HindinHindin birbir hisshissəəsi,si, AfrikadakıAfrikadakı faktoriyalarfaktoriyalar İngiltİngiltəərrəəyyəə mməəxsusxsus
idiidi.. OnuOnu "d"dəənizniz hökmdarı"hökmdarı" adlandırırdılaradlandırırdılar..

XVIIIXVIII əəsrdsrdəə İngiltİngiltəərrəənin dövlnin dövləət quruluşut quruluşu
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Fransa burjua inqilabı (1789Fransa burjua inqilabı (1789--1794)1794)
MaarifçilikMaarifçilik..

 XVIIIXVIII əəsrsr fransızfransız maarifçilmaarifçiləərininrinin əəsassas nümaynümayəəndndəəlləəriri bunlarbunlar idiidi::
11.. VolterVolter.. OO özününözünün "F"Fəəlslsəəfifi mməəktublar"ktublar" əəssəərindrindəə çıxışçıxış yolunuyolunu
maarifmaariflləəndirilmişndirilmiş monarxdamonarxda görürdügörürdü..
22.. ŞŞ..LL..MonteskyöMonteskyö.. "İran"İran mməəktublarktublar vvəə "Qanunların"Qanunların ruhu"ruhu" adlıadlı
əəssəərlrləərindrindəə konstitusiyalıkonstitusiyalı monarxiyanımonarxiyanı idealideal dövldövləətt quruluşuquruluşu hesabhesab
edirdiedirdi.. HakimiyyHakimiyyəətintin üçüç yeryerəə (qanunverici,(qanunverici, icra,icra, mməəhkhkəəmməə))
bölünmbölünməəsindsindəə görürdügörürdü..
33.. JJ..JJ..RussoRusso.. OnunOnun idealıidealı demokratikdemokratik formadaformada xalqxalq hakimiyyhakimiyyəətiti idiidi..
BaşqalarındanBaşqalarından ffəərqlirqli olaraqolaraq monarxiyanınmonarxiyanın tamtam lləəğvi,ğvi, respublikarespublika idaridarəə
üsulununüsulunun ttəərrəəfdarıfdarı idiidi..
44.. JJ..MelyeMelye.. "V"Vəəsiyysiyyəətnamtnaməə"" əəssəərindrindəə kkəəndnd yoxsullarınınyoxsullarının mməənafeyininafeyini
müdafimüdafiəə edirdiedirdi..
55.. 17511751--cici ildildəə DidroDidro vvəə DalamberDalamber başdabaşda olmaqlaolmaqla maarifçilmaarifçiləərr
"Ensiklopediya""Ensiklopediya" nnəəşrşr etdirdiletdirdiləərr.. EnsiklopediyaçılaraEnsiklopediyaçılara görgörəə,, bütünbütün
ccəəmiyymiyyəətt qanunqanun qarşısındaqarşısında bbəərabrabəərhüquqlurhüquqlu olanolan vvəə bbəərabrabəərr vvəəzifzifəəlləərrəə
malikmalik olanolan vvəəttəəndaşlardanndaşlardan ibaribarəətt olmalıdırolmalıdır..
MaarifçilikMaarifçilik FransaFransa burjuaburjua inqilabınıninqilabının ilkinilkin ideolojiideoloji əəsasısası olduoldu..
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müdafimüdafiəə edirdiedirdi..
55.. 17511751--cici ildildəə DidroDidro vvəə DalamberDalamber başdabaşda olmaqlaolmaqla maarifçilmaarifçiləərr
"Ensiklopediya""Ensiklopediya" nnəəşrşr etdirdiletdirdiləərr.. EnsiklopediyaçılaraEnsiklopediyaçılara görgörəə,, bütünbütün
ccəəmiyymiyyəətt qanunqanun qarşısındaqarşısında bbəərabrabəərhüquqlurhüquqlu olanolan vvəə bbəərabrabəərr vvəəzifzifəəlləərrəə
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maarifmaariflləəndirilmişndirilmiş monarxdamonarxda görürdügörürdü..
22.. ŞŞ..LL..MonteskyöMonteskyö.. "İran"İran mməəktublarktublar vvəə "Qanunların"Qanunların ruhu"ruhu" adlıadlı
əəssəərlrləərindrindəə konstitusiyalıkonstitusiyalı monarxiyanımonarxiyanı idealideal dövldövləətt quruluşuquruluşu hesabhesab
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İnqilabın sİnqilabın səəbbəəblbləəriri

 KralKral XIVXIV LüdovikinLüdovikin hakimiyyhakimiyyəətiti dövrüdövrü FransadaFransada mütlmütləəqiyyqiyyəətintin
zirvzirvəəsisi idiidi..
 OnuOnu əəvvəəzz ededəənn XVXV LüdovikinLüdovikin dövründdövründəə ((17151715--17741774)) başlananbaşlanan gerilikgerilik
YeddililikYeddililik müharibmüharibəəddəə ((17561756--17631763)) İngiltİngiltəərrəəninnin KanadadakıKanadadakı vvəə
HindistandakıHindistandakı mülklmülkləəriri FransadanFransadan almasıalması ililəə nnəəticticəəlləəndindi..
 17741774--cücü ildildəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn XVIXVI LüdovikinLüdovikin dövründdövründəə isisəə dövldövləətiti
əəsilndsilndəə onunonun arvadı,arvadı, AvstriyaAvstriya imperatorununimperatorunun qızıqızı MariyaMariya AntuanettaAntuanetta
idaridarəə edirdiedirdi..
 İnqilabİnqilab əərrəəffəəsindsindəə FransaFransa əəsassasəənn aqraraqrar ölkölkəə idiidi..
 KKəəndlilndliləərr mməəhsulunhsulun dördddörddəəbirinbirinəə bbəərabrabəərr olanolan töycütöycü verirverir vvəə biyarbiyar
yerinyerinəə yetirirdilyetirirdiləərr..
 TalyaTalya (hiss(hissəə)) adlananadlanan dövldövləətt vergisivergisi dahadaha ağırağır idiidi..
 SSəənayenaye vvəə ticarticarəətdtdəə inkişafinkişaf nisbinisbi gedirdigedirdi..
 DaxiliDaxili gömrük,gömrük, müxtmüxtəəliflif ççəəki,ki, ölçüölçü vahidlvahidləəriri inkişafainkişafa özöz mməənfinfi ttəəsirinisirini
göstgöstəərirdirirdi..
 BelBeləəlikllikləə,, XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında FransadaFransada inkişafainkişafa manemane olanolan
feodalfeodal qaydalarıqaydaları vvəə mütlmütləəqiyyqiyyəətt lləəğvğv edilmedilməəlili idiidi..
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feodalfeodal qaydalarıqaydaları vvəə mütlmütləəqiyyqiyyəətt lləəğvğv edilmedilməəlili idiidi..

İnqilabın sİnqilabın səəbbəəblbləəriri
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 KKəəndlilndliləərr mməəhsulunhsulun dördddörddəəbirinbirinəə bbəərabrabəərr olanolan töycütöycü verirverir vvəə biyarbiyar
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 TalyaTalya (hiss(hissəə)) adlananadlanan dövldövləətt vergisivergisi dahadaha ağırağır idiidi..
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 DaxiliDaxili gömrük,gömrük, müxtmüxtəəliflif ççəəki,ki, ölçüölçü vahidlvahidləəriri inkişafainkişafa özöz mməənfinfi ttəəsirinisirini
göstgöstəərirdirirdi..
 BelBeləəlikllikləə,, XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında FransadaFransada inkişafainkişafa manemane olanolan
feodalfeodal qaydalarıqaydaları vvəə mütlmütləəqiyyqiyyəətt lləəğvğv edilmedilməəlili idiidi..
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 ƏƏhalininhalinin ortaorta əəsrlsrləərdrdəənn silklsilkləərrəə bölünmbölünməəsisi qaydasıqaydası qalmaqdaqalmaqda idiidi..
 ƏƏhalihali üçüç silksilkəə (t(təəbbəəqqəəyyəə)) bölünürdübölünürdü::
1)1) ruhanilruhaniləərr;;
2)2) zadzadəəganlarganlar;;
3)3) qalanqalan əəhalihali (burjuaziya,(burjuaziya, kkəəndli,ndli, ffəəhlhləə,, ssəənnəətkar)tkar)..
 BirinciBirinci vvəə ikinciikinci ttəəbbəəqqəə imtiyazlıimtiyazlı ttəəbbəəqqəə olub,olub, heçheç birbir vergivergi vermirdivermirdi..

ÜçüncüÜçüncü silksilkəə daxildaxil olanolan burjuaziyaburjuaziya mütlmütləəqiyyqiyyəəttəə qarşıqarşı mübarizmübarizəəddəə
xalqaxalqa arxalanırdıarxalanırdı..

 ZadZadəəganlarınganların qabaqcılqabaqcıl hisshissəəsisi iqtisadiiqtisadi vvəə siyasisiyasi islahatınislahatın ttəərrəəfdarıfdarı idiidi..
İnqilabın başlanmasıİnqilabın başlanması

 17891789--cucu ildildəə başlamışbaşlamış FransaFransa burjuaburjua inqilabınıninqilabının əəsassas vvəəzifzifəəsisi::
1.1. silkisilki quruluşu,quruluşu,
2.2. mütlmütləəqiyyqiyyəətiti vvəə
3.3. digdigəərr feodalfeodal qaydalarınıqaydalarını lləəğvğv etmetməəkk idiidi..
 VVəəziyyziyyəətinintinin ağırağır olduğunuolduğunu görgörəənn XVIXVI LüdovikLüdovik yeniyeni vergilvergiləərr qoymaqqoymaq vvəə
borclarborclar almaqalmaq ümidiümidi ililəə 16141614--cücü ildildəənn bbəəriri çağırılmayançağırılmayan BaşBaş ŞtatlarıŞtatları
toplamaqtoplamaq qqəərarınararına ggəəldildi..
 ParisdParisdəə əəhalininhalinin inqilabiinqilabi əəhvalhval--ruhiyyruhiyyəəsinisini görgörəənn kralkral 55 maymay 17891789--cucu ildildəə
BaşBaş ŞtatlarıŞtatları VersaldaVersalda çağırdıçağırdı..
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 17891789--cucu ildildəə başlamışbaşlamış FransaFransa burjuaburjua inqilabınıninqilabının əəsassas vvəəzifzifəəsisi::
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 BuradaBurada üçüncüüçüncü silkinsilkin nümaynümayəəndndəəlləəriri silklsilkləərr üzrüzrəə deyil,deyil, adbaadadbaad
ssəəsvermsverməə qaydasıqaydası irirəəlili sürdülsürdüləərr vvəə 1717 iyundaiyunda BaşBaş ŞtatlarıŞtatları MilliMilli MMəəclisclis
elanelan etdiletdiləərr..
 99 iyuldaiyulda isisəə MilliMilli MMəəclisclis özünüözünü MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi elanelan etmetməəklkləə
yanaşı,yanaşı, konstitusiyakonstitusiya qqəəbulbul etmetməəkk hüququnuhüququnu bildirdibildirdi..
 ParisParis əəhalisihalisi MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiniclisini müdafimüdafiəəyyəə qalxdıqalxdı..
 1414 iyuliyul 17891789--cucu ildildəə mütlmütləəqiyyqiyyəətintin dayağıdayağı olanolan BastiliyaBastiliya qalasınınqalasının
alınmasıalınması inqilabıninqilabın başlanğıcıbaşlanğıcı olduoldu..
 BastiliyanınBastiliyanın alınmasındanalınmasından sonrasonra ölkölkəəninnin şşəəhhəərlrləərinirini bbəəlləədiyydiyyəə
inqilabları,inqilabları, kkəəndlndləəriri isisəə kkəəndlindli "jakeriyası”"jakeriyası” dalğasıdalğası bürüdübürüdü..
 VarVar--dövldövləətt sahiblsahibləəriri bubu dövrüdövrü "Böyük"Böyük ddəəhşhşəət"t" dövrüdövrü adlandırırdıadlandırırdı..
 KKəəndlindli üsyanlarındanüsyanlarından qorxanqorxan MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi avqustunavqustun 99--dada
kkəənddnddəə feodalfeodal qaydalarınınqaydalarının tamamiltamamiləə lləəğvğv olunduğunuolunduğunu elanelan etdietdi..
 KKəəndlilndliləərinrin şşəəxsixsi mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləəriri vvəə biyarbiyar lləəğvğv edildiedildi..

 BuradaBurada üçüncüüçüncü silkinsilkin nümaynümayəəndndəəlləəriri silklsilkləərr üzrüzrəə deyil,deyil, adbaadadbaad
ssəəsvermsverməə qaydasıqaydası irirəəlili sürdülsürdüləərr vvəə 1717 iyundaiyunda BaşBaş ŞtatlarıŞtatları MilliMilli MMəəclisclis
elanelan etdiletdiləərr..
 99 iyuldaiyulda isisəə MilliMilli MMəəclisclis özünüözünü MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi elanelan etmetməəklkləə
yanaşı,yanaşı, konstitusiyakonstitusiya qqəəbulbul etmetməəkk hüququnuhüququnu bildirdibildirdi..
 ParisParis əəhalisihalisi MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiniclisini müdafimüdafiəəyyəə qalxdıqalxdı..
 1414 iyuliyul 17891789--cucu ildildəə mütlmütləəqiyyqiyyəətintin dayağıdayağı olanolan BastiliyaBastiliya qalasınınqalasının
alınmasıalınması inqilabıninqilabın başlanğıcıbaşlanğıcı olduoldu..
 BastiliyanınBastiliyanın alınmasındanalınmasından sonrasonra ölkölkəəninnin şşəəhhəərlrləərinirini bbəəlləədiyydiyyəə
inqilabları,inqilabları, kkəəndlndləəriri isisəə kkəəndlindli "jakeriyası”"jakeriyası” dalğasıdalğası bürüdübürüdü..
 VarVar--dövldövləətt sahiblsahibləəriri bubu dövrüdövrü "Böyük"Böyük ddəəhşhşəət"t" dövrüdövrü adlandırırdıadlandırırdı..
 KKəəndlindli üsyanlarındanüsyanlarından qorxanqorxan MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi avqustunavqustun 99--dada
kkəənddnddəə feodalfeodal qaydalarınınqaydalarının tamamiltamamiləə lləəğvğv olunduğunuolunduğunu elanelan etdietdi..
 KKəəndlilndliləərinrin şşəəxsixsi mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləəriri vvəə biyarbiyar lləəğvğv edildiedildi..

 BuradaBurada üçüncüüçüncü silkinsilkin nümaynümayəəndndəəlləəriri silklsilkləərr üzrüzrəə deyil,deyil, adbaadadbaad
ssəəsvermsverməə qaydasıqaydası irirəəlili sürdülsürdüləərr vvəə 1717 iyundaiyunda BaşBaş ŞtatlarıŞtatları MilliMilli MMəəclisclis
elanelan etdiletdiləərr..
 99 iyuldaiyulda isisəə MilliMilli MMəəclisclis özünüözünü MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi elanelan etmetməəklkləə
yanaşı,yanaşı, konstitusiyakonstitusiya qqəəbulbul etmetməəkk hüququnuhüququnu bildirdibildirdi..
 ParisParis əəhalisihalisi MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiniclisini müdafimüdafiəəyyəə qalxdıqalxdı..
 1414 iyuliyul 17891789--cucu ildildəə mütlmütləəqiyyqiyyəətintin dayağıdayağı olanolan BastiliyaBastiliya qalasınınqalasının
alınmasıalınması inqilabıninqilabın başlanğıcıbaşlanğıcı olduoldu..
 BastiliyanınBastiliyanın alınmasındanalınmasından sonrasonra ölkölkəəninnin şşəəhhəərlrləərinirini bbəəlləədiyydiyyəə
inqilabları,inqilabları, kkəəndlndləəriri isisəə kkəəndlindli "jakeriyası”"jakeriyası” dalğasıdalğası bürüdübürüdü..
 VarVar--dövldövləətt sahiblsahibləəriri bubu dövrüdövrü "Böyük"Böyük ddəəhşhşəət"t" dövrüdövrü adlandırırdıadlandırırdı..
 KKəəndlindli üsyanlarındanüsyanlarından qorxanqorxan MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi avqustunavqustun 99--dada
kkəənddnddəə feodalfeodal qaydalarınınqaydalarının tamamiltamamiləə lləəğvğv olunduğunuolunduğunu elanelan etdietdi..
 KKəəndlilndliləərinrin şşəəxsixsi mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləəriri vvəə biyarbiyar lləəğvğv edildiedildi..
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İri burjuaziyanın hakimiyyİri burjuaziyanın hakimiyyəətiti
 17891789--cucu ilil avqustunavqustun 2626--dada MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi ABŞABŞ--ının "İstiqlal"İstiqlal
bbəəyannamyannaməəsi"si" əəsasındasasında "İnsan"İnsan vvəə vvəəttəəndaşndaş hüquqlarıhüquqları bbəəyannamyannaməəsi"si" adlıadlı
ssəənnəədd qqəəbulbul etdietdi..
 "B"Bəəyannamyannaməə"" millimilli prinsiplprinsipləərinrin üstünlüyünüüstünlüyünü irirəəlili sürüb,sürüb, xalqxalq vvəə
millmilləətiti hakimiyyhakimiyyəətintin yeganyeganəə mməənbnbəəyiyi hesabhesab edirdiedirdi..
 "B"Bəəyannamyannaməə"" söz,söz, vicdan,vicdan, mməətbuattbuat azadlığınıazadlığını elanelan etdietdi..
 QanunsuzQanunsuz hhəəbslbsləərr qadağanqadağan olunduolundu.. insanlarıninsanların hüquqhüquq bbəərabrabəərliyirliyi vvəə
mülkiyymülkiyyəətinintinin toxunulmazlığıtoxunulmazlığı bbəəyanyan edildiedildi..
 XalqınXalqın ttəəlləəbibi ililəə kralkral vvəə MüMüəəssislssisləərr MMəəclisiclisi ParisParisəə köçdüköçdü..
 XalqXalq kralınkralın hakimiyyhakimiyyəətdtdəənn uzaqlaşdırılmasınıuzaqlaşdırılmasını ististəəyirdiyirdi..
 OnunOnun xaricxaricəə qaçmasınınqaçmasının qarşısıqarşısı alındıalındı..
 17911791--cici ilil iyuluniyulun 1717--ddəə MarsMars meydanınameydanına toplaşantoplaşan xalqxalq kralınkralın
devrilmdevrilməəsinisini vvəə MüMüəəssislssisləərr MMəəclisininclisinin yenidyenidəənn seçilmseçilməəsinisini ttəəlləəbb etdietdi..
 LakinLakin MüMüəəssislssisləərr MMəəclisininclisinin əəmrimri ililəə nümayişçilnümayişçiləərr güllgülləəbaranbaran edildiedildi..
MarsMars güllgülləəbaranıbaranı göstgöstəərdirdi ki,ki, iriiri burjuaziyaburjuaziya mütlmütləəqiyyqiyyəətiti devirsdevirsəə ddəə,,
monarxiyanımonarxiyanı saxlamaqsaxlamaq ististəəyiryir..
MüMüəəssislssisləərr MMəəclisininclisinin 17911791--cici ilinilin sentyabrındasentyabrında konstitusiyakonstitusiya qqəəbulbul
etmetməəsisi ililəə FransaFransa konstitusiyalıkonstitusiyalı monarxiyamonarxiya olduoldu..

İri burjuaziyanın hakimiyyİri burjuaziyanın hakimiyyəətiti
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MarsMars güllgülləəbaranıbaranı göstgöstəərdirdi ki,ki, iriiri burjuaziyaburjuaziya mütlmütləəqiyyqiyyəətiti devirsdevirsəə ddəə,,
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 KonstitusiyayaKonstitusiyaya görgörəə::
 AliAli qanunvericiqanunverici hakimiyyhakimiyyəətt QanunvericiQanunverici MMəəclisclisəə tapşırıldıtapşırıldı..
 KralKral icraicra hakimiyyhakimiyyəətinintinin başçısıbaşçısı olduoldu..
 KonstitusiyayaKonstitusiyaya görgörəə,, yalnızyalnız mülkiyymülkiyyəətiti olanolan adamadam seçkiseçki hüququnahüququna
((əəmlakmlak senzi)senzi) malikmalik idiidi..
 AndlılarAndlılar mməəhkhkəəmməəsisi ttəətbiqtbiq edildiedildi..
 DaxiliDaxili gömrükgömrük vvəə sexlsexləərr lləəğvğv olunduolundu..
 ÖlkÖlkəə 8383 inzibatiinzibati vahidvahidəə -- departamentdepartamentəə bölündübölündü..
 QanunvericiQanunverici mməəclisdclisdəə üstünlüyüüstünlüyü JirondaJironda departamentinddepartamentindəənn olanolan
deputatlardeputatlar qazandıqazandı.. OnlarOnlar burjuaburjua RespublikasıRespublikası ttəərrəəfdarıfdarı idilidiləərr..

Xarici hXarici həərbi müdaxilrbi müdaxiləə vvəə birinci respublikabirinci respublika
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 QanunvericiQanunverici MMəəclisclis "V"Vəəttəənn ttəəhlükhlükəəddəədir!"dir!" çağırışıçağırışı ililəə xalqaxalqa müracimüraciəətt
etdietdi..
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 KralKral vvəə MariyaMariya AntuanettanınAntuanettanın satqınlığınısatqınlığını görgörəənn xalqxalq 17921792--cici ilil
avqustunavqustun 1010--dada kralkral sarayınısarayını tutub,tutub, monarxiyanımonarxiyanı devirdidevirdi..
 BununBunun ardıncaardınca PrussiyaPrussiya ordusuordusu sentyabrınsentyabrın 22--ddəə VerdeniVerdeni tutdututdu..
 LakinLakin FransaFransa ordusuordusu sentyabrınsentyabrın 2020--ddəə ValmiValmi yaxınlığındayaxınlığında PrussiyaPrussiya
qoşunuqoşunu üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 SentyabrınSentyabrın 2121--ddəə QanunvericiQanunverici MMəəclisiclisi əəvvəəzz etmişetmiş MilliMilli KonventKonvent kralkral
hakimiyyhakimiyyəətinitini lləəğvğv etdietdi..
 SentyabrınSentyabrın 2222--ddəə FransadaFransada birincibirinci respublikarespublika elanelan edildiedildi..
 KonventdKonventdəə əənn ardıcılardıcıl mövqemövqe tutantutan yakobinçilyakobinçiləəriri (onlar(onlar YakovYakov
monastırındamonastırında toplandığıtoplandığı üçünüçün belbeləə adlanırdılar)adlanırdılar) "dağlar""dağlar"
adlandırırdılaradlandırırdılar..
 OnlarınOnların ttəəsirisiri ililəə KonventKonvent 17921792--cici ilil noyabrınnoyabrın 1919--dada "Azadlıq"Azadlıq uğrundauğrunda
mübarizmübarizəə aparanaparan bütünbütün millmilləətltləərrəə"" yardımyardım dekretidekreti qqəəbulbul etdietdi..
 17931793--cücü ilinilin yanvarındayanvarında kralkral edamedam olunduolundu..
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YakobinçilYakobinçiləər diktaturasır diktaturası

 RobespyerRobespyer başdabaşda olmaqlaolmaqla yakobinçilyakobinçiləərr (Danton,(Danton, Marat)Marat) ParisParis
yoxsullarınıyoxsullarını (sankulyotlar)(sankulyotlar) vvəə genişgeniş xalqxalq kütlkütləəlləərinirini üsyanaüsyana qaldırdıqaldırdı..
 17931793--cücü ilinilin 3131 maymay -- 22 iyuniyun üsyanıüsyanı ililəə yakobinçilyakobinçiləərr hakimiyyhakimiyyəəttəə
ggəəldildi.. Bu,Bu, inqilabıninqilabın üçüncüüçüncü -- əənn yüksyüksəəkk mməərhrhəəlləəsisi idiidi..
 YakobinçilYakobinçiləərr hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləəndndəə 8383 departamentddepartamentdəənn 6060--nını
əəksinqilabksinqilab əəlləə keçirmişdikeçirmişdi..
 17931793--cücü ilinilin yayındayayında MaratMarat özöz evindevindəə öldürüldüöldürüldü..
 BundanBundan sonrasonra RobespyerinRobespyerin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi İctimaiİctimai qurtuluşqurtuluş komitkomitəəsisi
diktaturayadiktaturaya əəll atdıatdı..
 17931793--cücü ilinilin iyunundaiyununda yeniyeni konstitusiyakonstitusiya--YakobinYakobin konstitusiyasıkonstitusiyası
qqəəbulbul olunduolundu.. BuBu konstitusiyayakonstitusiyaya görgörəə
 əəmlakmlak senzisenzi lləəğvğv edildiedildi,,
 2121 yaşayaşa çatançatan kişilkişiləərr seçkiseçki hüququhüququ aldıaldı..
 İyulunİyulun axırındaaxırında zzəəruriruri ttəəlləəbatbat mallarımalları ililəə möhtmöhtəəkirlikkirlik ededəənlnləərr üçünüçün
ölümölüm ccəəzasızası mümüəəyyyyəənn edildiedildi..
 İyulunİyulun 1717--dede bütünbütün feodalfeodal vergivergi vvəə mükmükəəlllləəfiyyfiyyəətltləəri,ri, əəvvəəzsizzsiz olaraqolaraq
lləəğvğv edildiedildi..
 BununlaBununla dada inqilabıninqilabın əəsassas mməəssəəlləəsisi hhəəllll edildiedildi..
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 KKəəndlilndliləərr özöz paypay torpaqlarınıntorpaqlarının tamtam mülkiyymülkiyyəətçisintçisinəə çevrildilçevrildiləərr..
 TorpağınTorpağın kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn satınsatın alınmasınıalınmasını asanlaşdırmaqasanlaşdırmaq üçünüçün
müsadirmüsadirəə edilmişedilmiş torpaqlarıntorpaqların kiçikkiçik sahsahəəlləərr şşəəklindklindəə,, möhlmöhləətltləə satılmasısatılması
haqqındahaqqında qanunqanun verildiverildi..
 LakinLakin kkəəndnd yoxsullarınayoxsullarına pulsuzpulsuz torpaqtorpaq verilmverilməədidi..
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 KralınKralın edamındanedamından sonrasonra inqilabiinqilabi FransayaFransaya qarşıqarşı koalisiyayakoalisiyaya İngiltİngiltəərrəə
vvəə İspaniyaİspaniya dada qoşulduqoşuldu.. KoalisiyayaKoalisiyaya İngiltİngiltəərrəə başçılıqbaşçılıq edirdiedirdi..
 YakobinçilYakobinçiləərr ttəərrəəfindfindəənn başbaş qqəərargahrargah yaradıldıyaradıldı..
 KütlKütləəvivi ssəəffəərbrbəərlikrlik keçirildikeçirildi..
 XalqXalq ayağaayağa qalxdıqalxdı..
 BuBu dövrddövrdəə QoşQoş adlıadlı döyüşçüdöyüşçü 2525 yaşındayaşında generalgeneral rütbrütbəəsinsinəə layiqlayiq
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 GörülGörüləənn ttəədbirldbirləərr nnəəticticəəsindsindəə yakobinçilyakobinçiləərinrin ordusuordusu 17941794--cücü ilinilin
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Yakobin diktaturasının süqutuYakobin diktaturasının süqutu

 SSəənnəətkarlartkarlar vvəə yoxsullaşmışyoxsullaşmış xırdaxırda burjuaziyanınburjuaziyanın mövqeyinimövqeyini əəksks
etdiretdirəənn ifratifrat yakobinçilyakobinçiləərr terrorunterrorun -- diktaturanındiktaturanın güclgücləəndirilmndirilməəsinisini ttəəlləəbb
edirdiledirdiləərr..
 DantonDanton başdabaşda olmaqlaolmaqla ortaorta burjuaziyanınburjuaziyanın mövqeyinimövqeyini müdafimüdafiəə ededəənn
mötmötəədildil yakobinçilyakobinçiləərr isisəə diktaturanıdiktaturanı zzəəiflifləətmtməəyiyi ttəəlləəbb edirdiledirdiləərr..
 LakinLakin RobespyerRobespyer əəvvvvəəlclcəə ifratifrat yakobinçilyakobinçiləərinrin liderlliderləərini,rini, sonrasonra
mötmötəədildil DantonuDantonu vvəə onunonun ttəərrəəfdarlarınıfdarlarını edamedam etdirdietdirdi..
 RobespyerinRobespyerin əəleyhdarlarıleyhdarları 17941794--cücü ilil termidortermidor ayınınayının 99--dada (iyulun(iyulun 2727--
ddəə)) yakobinçilyakobinçiləəriri deviribdevirib RobespyeriRobespyeri edamedam etdiletdiləərr..
 99 termidortermidor çevrilişiçevrilişi nnəəticticəəsindsindəə inqilabinqilab başabaşa çatdıçatdı..
 17891789--17941794--cücü illilləərr FransaFransa inqilabıinqilabı monarxiyamonarxiya üzüzəərindrindəə tamtam qqəəlləəbbəə
çalan,çalan, feodalizmfeodalizməə axıraaxıra qqəəddəərr zzəərbrbəə vuranvuran ilkilk inqilabinqilab olduoldu vvəə AvropadaAvropada
kapitalizminkapitalizmin inkişafınainkişafına ttəəkankan verdiverdi..
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Direktoriya vDirektoriya vəə Konsulluq dövrüKonsulluq dövrü

 ÇevrilişÇevriliş nnəəticticəəsindsindəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn iriiri burjuaziyanınburjuaziyanın
nümaynümayəəndndəəlləəriri (termidorçular)(termidorçular) yakobinçilyakobinçiləərinrin qqəəbulbul etdikletdikləəriri qanunqanun
vvəə qqəərarlarırarları lləəğvğv etdiletdiləərr..
 17951795--cici ilinilin avqustundaavqustunda qqəəbulbul edilediləənn konstitusiyakonstitusiya əəmlakmlak senzinisenzini
bbəərparpa etdietdi..
 AliAli qanunvericiqanunverici orqanorqan ikipalatalıikipalatalı QanunvericiQanunverici KorpusKorpus olduoldu..
 İcraediciİcraedici hakimiyyhakimiyyəətt beşbeş nnəəffəərdrdəənn ibaribarəətt DirektoriyayaDirektoriyaya tapşırıldıtapşırıldı..
 DirektoriyaDirektoriya 17951795--cici ildildəə PrussiyaPrussiya ililəə sülhsülh bağlasabağlasa da,da, AvstriyaAvstriya vvəə
İngiltİngiltəərrəəyyəə qarşıqarşı müharibmüharibəənini davamdavam etdirdietdirdi..
 17961796--17981798--cici illilləərdrdəə aparılanaparılan müharibmüharibəəlləərdrdəə ggəəncnc generalgeneral BonapartBonapart
ffəərqlrqləəndindi..
 BuBu müharibmüharibəəlləərdrdəə əəldldəə edilmişedilmiş ttəəzminatlarzminatlar hesabınahesabına hökumhökuməətt pullapulla
ttəəchizchiz edilirdiedilirdi..
 17961796--cıcı ilinilin mayındamayında BonapartBonapart İtaliyadaİtaliyada LodiLodi döyüşünddöyüşündəə AvstriyanıAvstriyanı
mməəğlubğlub etdietdi..
 17971797--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında AvstriyaAvstriya ililəə sülhsülh bağlandıbağlandı..
 SülhSülhəə görgörəə ReyninReynin solsol sahilisahili vvəə BelçikaBelçika FransayaFransaya keçdikeçdi..

Direktoriya vDirektoriya vəə Konsulluq dövrüKonsulluq dövrü

 ÇevrilişÇevriliş nnəəticticəəsindsindəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn iriiri burjuaziyanınburjuaziyanın
nümaynümayəəndndəəlləəriri (termidorçular)(termidorçular) yakobinçilyakobinçiləərinrin qqəəbulbul etdikletdikləəriri qanunqanun
vvəə qqəərarlarırarları lləəğvğv etdiletdiləərr..
 17951795--cici ilinilin avqustundaavqustunda qqəəbulbul edilediləənn konstitusiyakonstitusiya əəmlakmlak senzinisenzini
bbəərparpa etdietdi..
 AliAli qanunvericiqanunverici orqanorqan ikipalatalıikipalatalı QanunvericiQanunverici KorpusKorpus olduoldu..
 İcraediciİcraedici hakimiyyhakimiyyəətt beşbeş nnəəffəərdrdəənn ibaribarəətt DirektoriyayaDirektoriyaya tapşırıldıtapşırıldı..
 DirektoriyaDirektoriya 17951795--cici ildildəə PrussiyaPrussiya ililəə sülhsülh bağlasabağlasa da,da, AvstriyaAvstriya vvəə
İngiltİngiltəərrəəyyəə qarşıqarşı müharibmüharibəənini davamdavam etdirdietdirdi..
 17961796--17981798--cici illilləərdrdəə aparılanaparılan müharibmüharibəəlləərdrdəə ggəəncnc generalgeneral BonapartBonapart
ffəərqlrqləəndindi..
 BuBu müharibmüharibəəlləərdrdəə əəldldəə edilmişedilmiş ttəəzminatlarzminatlar hesabınahesabına hökumhökuməətt pullapulla
ttəəchizchiz edilirdiedilirdi..
 17961796--cıcı ilinilin mayındamayında BonapartBonapart İtaliyadaİtaliyada LodiLodi döyüşünddöyüşündəə AvstriyanıAvstriyanı
mməəğlubğlub etdietdi..
 17971797--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında AvstriyaAvstriya ililəə sülhsülh bağlandıbağlandı..
 SülhSülhəə görgörəə ReyninReynin solsol sahilisahili vvəə BelçikaBelçika FransayaFransaya keçdikeçdi..

Direktoriya vDirektoriya vəə Konsulluq dövrüKonsulluq dövrü

 ÇevrilişÇevriliş nnəəticticəəsindsindəə hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəəlləənn iriiri burjuaziyanınburjuaziyanın
nümaynümayəəndndəəlləəriri (termidorçular)(termidorçular) yakobinçilyakobinçiləərinrin qqəəbulbul etdikletdikləəriri qanunqanun
vvəə qqəərarlarırarları lləəğvğv etdiletdiləərr..
 17951795--cici ilinilin avqustundaavqustunda qqəəbulbul edilediləənn konstitusiyakonstitusiya əəmlakmlak senzinisenzini
bbəərparpa etdietdi..
 AliAli qanunvericiqanunverici orqanorqan ikipalatalıikipalatalı QanunvericiQanunverici KorpusKorpus olduoldu..
 İcraediciİcraedici hakimiyyhakimiyyəətt beşbeş nnəəffəərdrdəənn ibaribarəətt DirektoriyayaDirektoriyaya tapşırıldıtapşırıldı..
 DirektoriyaDirektoriya 17951795--cici ildildəə PrussiyaPrussiya ililəə sülhsülh bağlasabağlasa da,da, AvstriyaAvstriya vvəə
İngiltİngiltəərrəəyyəə qarşıqarşı müharibmüharibəənini davamdavam etdirdietdirdi..
 17961796--17981798--cici illilləərdrdəə aparılanaparılan müharibmüharibəəlləərdrdəə ggəəncnc generalgeneral BonapartBonapart
ffəərqlrqləəndindi..
 BuBu müharibmüharibəəlləərdrdəə əəldldəə edilmişedilmiş ttəəzminatlarzminatlar hesabınahesabına hökumhökuməətt pullapulla
ttəəchizchiz edilirdiedilirdi..
 17961796--cıcı ilinilin mayındamayında BonapartBonapart İtaliyadaİtaliyada LodiLodi döyüşünddöyüşündəə AvstriyanıAvstriyanı
mməəğlubğlub etdietdi..
 17971797--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında AvstriyaAvstriya ililəə sülhsülh bağlandıbağlandı..
 SülhSülhəə görgörəə ReyninReynin solsol sahilisahili vvəə BelçikaBelçika FransayaFransaya keçdikeçdi..

25



 AvstriyanınAvstriyanın müharibmüharibəəddəənn çıxmasıçıxması FransayaFransaya qarşıqarşı birincibirinci koalisiyanınkoalisiyanın
sonusonu demdeməəkk idiidi..
 İtalyanlarİtalyanlar fransızlarınfransızların ggəəlişilişi ililəə AvstriyaAvstriya zülmündzülmündəənn qurtulaqurtula--
caqlarınacaqlarına ümidümid etdikletdikləərindrindəənn əəvvvvəəll onlarıonları rrəəğbğbəətltləə qarşıladılarqarşıladılar..
İtaliyanınİtaliyanın əəlləə keçirilmkeçirilməəsisi ŞŞəərqdrqdəə işğallaraişğallara yolyol açdıaçdı..
 BonapartBonapart 17981798--cici ildildəə osmanlılarınosmanlıların tabeliyindtabeliyindəə olanolan MisiriMisiri tutmaqlatutmaqla
İngiltİngiltəərrəəninnin HindistanlaHindistanla əəlaqlaqəəlləərinirini ççəətinltinləəşdirdişdirdi..
 LakinLakin o,o, OsmanlılarınOsmanlıların ixtiyarındaixtiyarında olanolan SuriyadaSuriyada möhkmöhkəəmlmləənnəə
bilmbilməədidi..
 17981798--cici ilinilin avqustundaavqustunda AbukirAbukir yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə ingilisingilis
admiralıadmiralı NelsonNelson FransaFransa donanmasınıdonanmasını mməəğlubğlub etdietdi..
 DirektoriyaDirektoriya dövründdövründəəkiki qeyriqeyri--sabitliksabitlik vvəə 17981798--17991799--cucu illilləərdrdəəkiki
mməəğlubiyyğlubiyyəətt DirektoriyanınDirektoriyanın süqutunusüqutunu sürsürəətltləəndirdindirdi..
 İriİri burjuaziyaburjuaziya bubu zamanzaman BonapartaBonaparta "etibarlı"etibarlı qılınc"qılınc" kimikimi baxırdıbaxırdı..
 BonapartBonapart 17991799--cucu ilil noyabrınnoyabrın 99--dada ((1818 brümerbrümer çevrilişi)çevrilişi) DirektoriyanıDirektoriyanı
devirdidevirdi..
 HakimiyyHakimiyyəətt BonapartBonapart başdabaşda olmaqlaolmaqla üçüç konsulakonsula verildiverildi..
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 YeniYeni qqəəbulbul edilmişedilmiş dördüncüdördüncü konstitusiyayakonstitusiyaya görgörəə,, FransaFransa zahirzahirəənn
respublikarespublika idiidi.. ƏƏslindslindəə isisəə bütünbütün hakimiyyhakimiyyəətt birincibirinci konsulkonsul olanolan
NapoleonNapoleon BonapartınBonapartın əəlindlindəə idiidi..
 QanunvericiQanunverici hakimiyyhakimiyyəətt 33 yeryerəə:: DövlDövləətt Şurası,Şurası, TribunatTribunat vvəə
QanunvericiQanunverici KorpusKorpus arasındaarasında paylandıpaylandı..
1.1. DövlDövləətt ŞurasıŞurası qanunqanun layihlayihəəsinisini hazırlayır,hazırlayır,
2.2. TribunatTribunat müzakirmüzakirəə edir,edir,
3.3. QanunvericiQanunverici KorpusKorpus isisəə qqəəbulbul ediredir vvəə yaya rrəədddd edirdiedirdi..
 YeniYeni konstitusiyakonstitusiya plebissitplebissit (ümumxalq(ümumxalq ssəəsvermsverməəsi)si) yoluyolu ililəə qqəəbulbul
edildiedildi..
 BuBu dövrddövrdəə departamentldepartamentləərrəə birincibirinci konsulunkonsulun ttəəyinyin etdiyietdiyi prefektprefekt
(r(rəəis)is) başçılıqbaşçılıq edirdiedirdi..
 KatolikKatolik kilskilsəəsisi yenidyenidəənn böyükböyük siyasisiyasi ttəəsirsir qüvvqüvvəəsinsinəə malikmalik olduğunaolduğuna
görgörəə 18011801--cici ildildəə NapoleonNapoleon papapapa VIIVII PiylPiyləə konkordatkonkordat (saziş)(saziş) bağladıbağladı..
 KatoliklikKatoliklik əəsassas dindin hesabhesab edildiedildi.. KeşişKeşiş vvəə yepiskoplarıyepiskopları hökumhökuməətt ttəəyinyin
edir,edir, papapapa isisəə ttəəsdiqsdiq edirdiedirdi.. OnlarOnlar dövldövləətdtdəənn maaşmaaş vvəə pensiyapensiya alırdılaralırdılar..
 KonsulluqKonsulluq dövründdövründəə ((17991799--18041804)) digdigəərr azadlıqlarlaazadlıqlarla yanaşı,yanaşı, mməətbuattbuat
azadlığıazadlığı dada lləəğvğv edildiedildi..
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XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında sosialsosial--iqtisadiiqtisadi vvəəziyyziyyəətt
 XVIIXVII əəsrinsrin ortalarındaortalarında qabaqcılqabaqcıl AvropaAvropa ölkölkəəlləərindrindəə kapitalistkapitalist
münasibmünasibəətltləəriri inkişafinkişaf etdiyietdiyi halda,halda, RusiyadaRusiyada biyarbiyar ttəəssəərrüfatırrüfatı hökmhökm
sürürdüsürürdü..
 BiyarBiyar ttəəssəərrüfatınınrrüfatının xarakterikxarakterik xüsusiyyxüsusiyyəətltləəriri::
1)1) naturalnatural ttəəssəərrüfatrrüfat hökmranhökmran olaraqolaraq qalırdıqalırdı;;
2)2) kkəəndlindli biyarabiyara gedir,gedir, töycütöycü verirdiverirdi;;
3)3) ttəəhkimçilikhkimçilik hüququhüququ qalırdıqalırdı;;
4)4) əəkinçilikkinçilik texnikasıtexnikası primitivprimitiv idiidi..
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında ttəəssəərrüfatrrüfat hhəəyatındayatında bbəəzizi yeniliklyenilikləərr
meydanameydana çıxdıçıxdı::
1.1. əəmtmtəəəə istehsalıistehsalı inkişafinkişaf etdietdi;;
2.2. manufakturalarmanufakturalar yarandıyarandı.. MoskvaMoskva topxanasıtopxanası manufakturasımanufakturası dahadaha dada

böyüdüböyüdü.. BuradaBurada muzdlumuzdlu işçilişçiləərlrləə yanaşı,yanaşı, xoloplarxoloplar vvəə ttəəhkimlihkimli
kkəəndlilndliləərr ddəə işlişləəyirdilyirdiləərr..

3.3. şşəəhhəərlrləərinrin sayısayı artdıartdı;;
4.4. vahidvahid ÜmumrusiyaÜmumrusiya bazarıbazarı yarandı,yarandı, yarmarkalaryarmarkalar genişlgenişləəndindi..
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 RusiyadaRusiyada manufakturamanufaktura ssəənayesininnayesinin inkişafınainkişafına kömköməəkk etmetməəkk mməəqsqsəədildiləə
hökumhökuməətt 16671667--cici ildildəə "Yeni"Yeni ticarticarəətt nizamnamnizamnaməəsi"si" qqəəbulbul etdietdi..
 HHəəminmin nizamnamnizamnaməəyyəə əəsassasəən,n, xaricixarici tacirltacirləərrəə RusiyaRusiya bazarlarındabazarlarında
ppəərakrakəəndndəə malmal satmaqsatmaq qadağanqadağan olunurduolunurdu.. BuradaBurada rusrus tacirltacirləərininrinin
mməənafeyinafeyi əəsassas götürülürdügötürülürdü..

XVIIXVII əəsrin ikinci yarısında siyasi vsrin ikinci yarısında siyasi vəəziyyziyyəətt
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında RusiyadaRusiyada mütlmütləəqq monarxiyamonarxiya ttəəşşəəkkülkkül
tapmağatapmağa başlamışdıbaşlamışdı..
 ÇarÇar AlekseyAleksey MixayloviçMixayloviç ((16451645--16761676)) BoyarBoyar dumasıduması ililəə getdikcgetdikcəə dahadaha azaz
mməəslsləəhhəətltləəşirdişirdi..
 XVIIXVII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəənn dahadaha teztez--teztez çağırılançağırılan ZemstvoZemstvo mməəclislclisləəriri
(yığıncaqları)(yığıncaqları) mütlmütləəqiyyqiyyəətintin dayağıdayağı idiidi.. BuradaBurada əənn mühümmühüm mməəssəəlləəlləərr
müzakirmüzakirəə edilirdiedilirdi..
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındanyarısından etibaretibarəənn ZemstvoZemstvo mməəclislclisləərinrinəə ddəə çarınçarın eleləə
birbir ehtiyacıehtiyacı qalmadı,qalmadı, onuonu azaz--azaz çağırmağaçağırmağa başladıbaşladı..
 16491649--cucu ildildəə yeniyeni qanunlarqanunlar külliyyatıkülliyyatı -- AlekseyAleksey MixayloviçinMixayloviçin "M"Məəclisclis
QanunnamQanunnaməəsi"si" qqəəbulbul olunduolundu.. BununlaBununla dada ttəəhkimçilikhkimçilik hüquqununhüququnun
rrəəsmilsmiləəşdirilmşdirilməəsisi prosesiprosesi başabaşa çatdırıldıçatdırıldı..
 QanunnamQanunnaməə zadzadəəganlarınganların malikanmalikanəəlləərininrinin votçinavotçina kimikimi irsirsəənn verilmverilməəsisi
hüququnuhüququnu ttəəsdiqsdiq edirdiedirdi..

 RusiyadaRusiyada manufakturamanufaktura ssəənayesininnayesinin inkişafınainkişafına kömköməəkk etmetməəkk mməəqsqsəədildiləə
hökumhökuməətt 16671667--cici ildildəə "Yeni"Yeni ticarticarəətt nizamnamnizamnaməəsi"si" qqəəbulbul etdietdi..
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 XVIIXVII əəsrinsrin ortalarındanortalarından etibaretibarəənn ZemstvoZemstvo mməəclislclisləəriri vvəə BoyarBoyar
dumasıduması özöz əəhhəəmiyymiyyəətinitini itirdikcitirdikcəə prikazların,prikazların, yyəənini mməərkrkəəzizi idaridarəə
orqanlarınınorqanlarının rolurolu artdıartdı..
 16531653--cücü ildildəə ZemstvoZemstvo yığıncaqlarınayığıncaqlarına sonson qoyulduqoyuldu..
 KilsKilsəə ddəə çaraçara xidmxidməətt edirdiedirdi..
 PatriarxPatriarx NikonunNikonun dövründdövründəə bütünbütün kilskilsəə ayinlayinləəriri vvəə kitablarkitablar vahidvahid
şşəəklkləə salındısalındı..
 LakinLakin NikonunNikonun kilskilsəəninnin (dini(dini hakimiyyhakimiyyəətin)tin) dünydünyəəvivi hakimiyyhakimiyyəəttəə
tabetabe olmamasıolmaması haqqındakıhaqqındakı ttəəlimindlimindəənn narazınarazı qalanqalan çarçar onuonu monastıramonastıra
göndgöndəərdirdi..

XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında xaricixarici siyassiyasəətt..
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında RusiyanınRusiyanın xaricixarici siyassiyasəətindtindəə üçüç əəsassas vvəəzifzifəə
varvar idiidi::
1.1. UkraynaUkrayna vvəə BelorusiyanınBelorusiyanın zzəəbtbt edilmedilməəsisi;;
2.2. BaltikBaltik sahillsahilləərininrinin əəlləə keçirilmkeçirilməəsisi;;
3.3. QaraQara ddəənizniz sahillsahilləərininrinin işğalişğal edilmedilməəsisi..
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 RusiyaRusiya UkraynaUkrayna vvəə BelorusiyaBelorusiya əəhalisininhalisinin ReçReç PospolitayaPospolitaya qarşıqarşı
mübarizmübarizəəsindsindəənn istifadistifadəə edirdiedirdi..
 VaxtilVaxtiləə UkraynaUkrayna vvəə BelorusiyadaBelorusiyada ağalarınınağalarının yanındanyanından qaçanqaçan kkəəndlilndliləərr
Dneprboyunda,Dneprboyunda, SağsahilSağsahil UkraynasındaUkraynasında mməəskunlaşaraqskunlaşaraq azadazad adamlara,adamlara,
yyəənini kazaklarakazaklara çevrilmişdilçevrilmişdiləərr.. BuradaBurada UkraynaUkrayna kazaklarınınkazaklarının hhəərbirbi
ttəəşkilatışkilatı -- ZaporojyeZaporojye SeçiSeçi meydanameydana ggəəldildi.. ZaporojyeZaporojye SeçiSeçi qoşunlarınınqoşunlarının
başçısıbaşçısı getmangetman (ataman)(ataman) BoqdanBoqdan XmelnitskiXmelnitski idiidi..
 O,O, SarısuSarısu (Joltıye(Joltıye vodı)vodı) vvəə KorsunKorsun əətrafındatrafında polyaklarıpolyakları mməəğlubğlub edib,edib,
16481648--cici ildildəə KiyevKiyevəə daxildaxil olduoldu..
 PolşanınPolşanın yeniyeni hücumunahücumuna mməəruzruz qalanqalan BoqdanBoqdan XmelnitskiXmelnitski çarçar
hökumhökuməətinintinin ttəəzyiqizyiqi ililəə UkraynanıUkraynanı RusiyanınRusiyanın ttəərkibinrkibinəə qatmaqqatmaq xxəəttitti
götürdügötürdü..
 16541654--cücü ilil yanvarınyanvarın 88--ddəə UkraynaUkrayna PereyaslavlPereyaslavl RadasıRadası (Şura)(Şura) xalqınxalqın
rrəəyiniyini nnəəzzəərrəə almadanalmadan UkraynanınUkraynanın RusiyanınRusiyanın ttəərkibinrkibinəə daxildaxil edilmedilməəsisi
haqqındahaqqında qqəərarrar qqəəbulbul etdietdi..
 Bu,Bu, RusiyaRusiya ililəə PolşaPolşa arasındaarasında müharibmüharibəəyyəə ((16541654--16671667)) ggəətiribtirib çıxardıçıxardı..
MüharibMüharibəə 16671667--cici ilil yanvarınyanvarın 3030--dada AndrusovoAndrusovo barışığınınbarışığının
imzalanmasıimzalanması ililəə nnəəticticəəlləəndindi..
 BuBu barışığabarışığa görgörəə,, KiyevlKiyevləə birlikdbirlikdəə SolsahilSolsahil Ukraynası,Ukraynası, habelhabeləə
BelorusiyanınBelorusiyanın birbir hisshissəəsisi RusiyanınRusiyanın əəlinlinəə keçdikeçdi..
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BelorusiyanınBelorusiyanın birbir hisshissəəsisi RusiyanınRusiyanın əəlinlinəə keçdikeçdi.. 31



 QaraQara ddəəniznizəə çıxmaqçıxmaq üçünüçün RusiyaRusiya 16771677--cici ildildəə OsmanlıOsmanlı TürkiyTürkiyəəsisi ililəə
müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 TürklTürkləərr 16781678--cici ildildəə KrımKrım tatarlarınıntatarlarının kömköməəyiyi ililəə ÇigirinÇigirin qalasınıqalasını ruslardanruslardan
aldılaraldılar..
 16811681--cici ildildəə bağlananbağlanan BaxçasarayBaxçasaray sülhünsülhünəə görgörəə,, TürkiyTürkiyəə AndrusovoAndrusovo
sülhününsülhünün şşəərtlrtləərinirini tanıdıtanıdı vvəə KiyevlKiyevləə birlikdbirlikdəə SolsahilSolsahil UkraynasınınUkraynasının
RusiyanınRusiyanın ttəərkibinrkibinəə keçdiyinikeçdiyini qqəəbulbul etdietdi..

I Pyotrun hakimiyyI Pyotrun hakimiyyəəttəə ggəəlmlməəsi. Şimal müharibsi. Şimal müharibəəsisi
 KapitalistKapitalist inkişafıinkişafı yolunayoluna keçmişkeçmiş Hollandiya,Hollandiya, İngiltİngiltəərrəə vvəə FransayaFransaya
nisbnisbəəttəənn RusiyanınRusiyanın geriliyigeriliyi XVIIXVII əəsrinsrin axırlarındaaxırlarında özünüözünü dahadaha aydınaydın şşəəkildkildəə
göstgöstəərmrməəyyəə başladıbaşladı..
 RusiyanınRusiyanın nnəə ticarticarəət,t, nnəə ddəə hhəərbirbi donanmasıdonanması varvar idiidi..
 BaltikBaltik ddəənizinizi sahillsahilləəriri İsveçin,İsveçin, QaraQara ddəənizniz sahillsahilləəriri OsmanlınınOsmanlının vvəə ondanondan
asılıasılı olanolan KrımKrım xanlığınınxanlığının əəlindlindəə idiidi..
 RusiyanınRusiyanın yalnızyalnız ArxangelskArxangelsk limanılimanı vasitvasitəəsilsiləə AğAğ ddəənizniz vvəə ŞimalŞimal BuzluBuzlu
okeanınaokeanına çıxışıçıxışı varvar idiidi..
 XVIIXVII əəsrinsrin sonlarındasonlarında beynbeynəəlxalqlxalq vvəəziyyziyyəətt RusiyadanRusiyadan iqtisadiyyat,iqtisadiyyat, hhəərbirbi iş,iş,
dövldövləətintin idaridarəə olunması,olunması, xaricixarici siyassiyasəətt vvəə mməəddəəniyyniyyəətt sahsahəəlləərindrindəə əəmməəlili
ttəədbirldbirləərinrin hhəəyatayata keçirilmkeçirilməəsinisini ttəəkidlkidləə ttəəlləəbb edirdiedirdi..
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ttəədbirldbirləərinrin hhəəyatayata keçirilmkeçirilməəsinisini ttəəkidlkidləə ttəəlləəbb edirdiedirdi..
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 16821682--cici ildildəə RusiyadaRusiyada II PyotrPyotr ((16821682--17251725)) çarçar elanelan edildiedildi.. LakinLakin ölkölkəənini onunonun
böyükböyük bacısıbacısı SofiyaSofiya idaridarəə edirdiedirdi..
 16891689--cucu ildildəə SofiyayaSofiyaya qalibqalib ggəəlləənn II PyotrPyotr hakimiyyhakimiyyəəttəə tamtam sahibsahib olduoldu..
 O,O, QaraQara ddəənizniz sahillsahilləərini,rini, İstanbuluİstanbulu vvəə boğazlarıboğazları əəlləə keçiribkeçirib AralıqAralıq ddəənizinnizinəə
çıxmaqçıxmaq ististəəyirdiyirdi..
 OnunOnun 16951695--cici ildildəə QaraQara ddəənizniz istiqamistiqaməətindtindəə birincibirinci yürüşüyürüşü uğursuzuğursuz olsaolsa da,da,
16961696--cıcı ildildəə ikinciikinci yürüşündyürüşündəə TürkTürk qalasıqalası olanolan AzovAzov əəlləə keçirildikeçirildi..
 II PyotrPyotr ggəəlləəccəəkdkdəə OsmanlıOsmanlı ililəə müharibmüharibəənini davamdavam etdirmetdirməəkk üçünüçün müttmüttəəfiqlfiqləərr
axtarmaqaxtarmaq mməəqsqsəədildiləə 16971697--16981698--cici illilləərdrdəə QQəərbirbi AvropayaAvropaya "Böyük"Böyük elçilik"elçilik"
göndgöndəərdirdi..
 II PyotrPyotr özüözü PyotrPyotr MixaylovMixaylov adıadı altındaaltında bubu elçiliyinelçiliyin ttəərkibindrkibindəə AvropayaAvropaya
gedgedəərrəəkk ggəəmiqayırmamiqayırma vvəə artilleriyanınartilleriyanın sirlsirləərinirini öyröyrəənirdinirdi..
 BöyükBöyük elçilikelçilik Hollandiya,Hollandiya, İngiltİngiltəərrəə vvəə AvstriyadaAvstriyada olduoldu.. II PyotrPyotr AvropaAvropa
dövldövləətltləərininrinin osmanlılaraosmanlılara qarşıqarşı böyükböyük ittifaqittifaq ttəəşkilşkil etmetməəkk planınıplanını hhəəyatayata keçirkeçirəə
bilmbilməədidi.. AncaqAncaq Polşa,Polşa, SaksoniyaSaksoniya vvəə DanimarkaDanimarka ililəə İsveçİsveçəə qarşıqarşı koalisiyakoalisiya
yaratmaqyaratmaq mümkünmümkün olduoldu.. BuBu koalisiyakoalisiya ŞimalŞimal İttifaqıİttifaqı adınıadını aldıaldı..
 16991699--cucu ildildəə MoskvadaMoskvada hhəəminmin ittifaqittifaq rrəəsmilsmiləəşdirildişdirildi..
 BuBu ittifaqınittifaqın yaranmasıyaranması ililəə RusiyanınRusiyanın xaricixarici siyassiyasəətindtindəə əəsaslısaslı dönüşdönüş başbaş verdi,verdi,
ccəənubnub ddəənizlnizləərinrinəə çıxmaqçıxmaq əəvvəəzinzinəə BaltikBaltik ddəənizinizi sahillsahilləərininrinin işğalıişğalı önön planaplana
ççəəkildikildi..
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 ŞimalŞimal İttifaqıİttifaqı ililəə İsveçİsveç arasındaarasında 17001700--cücü ildildəə başlananbaşlanan müharibmüharibəə ŞimalŞimal
müharibmüharibəəsisi ((17001700--17211721)) adınıadını aldıaldı..
MüharibMüharibəəyyəə əəvvvvəəlclcəə DanimarkaDanimarka vvəə PolşaPolşa başladıbaşladı.. RusiyaRusiya isisəə birbir qqəəddəərr gecgec
qatıldıqatıldı.. ÇünkiÇünki II PyotrPyotr ccəənubnub ssəərhrhəədldləərininrinin ttəəhlükhlükəəsizliyinisizliyini ttəəminmin etmetməəkk
mməəqsqsəədildiləə TürkiyTürkiyəə ililəə danışıqlardanışıqlar aparırdıaparırdı..
 17001700--cücü ildildəə RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında bağlananbağlanan İstanbulİstanbul sülhünsülhünəə
əəsassasəənn AzovAzov qalasıqalası RusiyayaRusiyaya keçirdikeçirdi.. ,,
 İstanbulİstanbul sülhününsülhünün bağlanmasındanbağlanmasından sonrasonra II PyotrPyotr İsveçİsveçəə müharibmüharibəə elanelan
etdietdi.. MüharibMüharibəə RusiyaRusiya üçünüçün uğursuzuğursuz başlandıbaşlandı..
 17001700--cücü ilinilin noyabrındanoyabrında NarvaNarva yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə İsveçİsveç kralıkralı XIIXII
KarlKarl qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 BirBir azaz əəvvvvəəll DanimarkaDanimarka dada mməəğlubğlub edilmişedilmiş vvəə İsveçlİsveçləə sülhsülh bağlayaraqbağlayaraq
müharibmüharibəəddəənn çıxmışdıçıxmışdı..
 YaranmışYaranmış fasilfasiləəddəənn istifadistifadəə ededəənn II PyotrPyotr ordunuordunu bbəərparpa etmetməəyyəə başladıbaşladı..
 RekrutRekrut hhəərr kkəəndlindli vvəə posadposad (ş(şəəhhəərli)rli) hhəəyyəətindtindəənn birbir nnəəffəərinrin orduyaorduya
çağırılmasıçağırılması qaydasıqaydası ililəə ttəətbiqtbiq edildiedildi..
 TopTop istehsalıistehsalı artırıldıartırıldı..
 NevaboyuNevaboyu torpaqlarıtorpaqları əəlləə keçirkeçirəənn ruslarruslar 17031703--cücü ildildəə PetropavlovskPetropavlovsk
qalasınınqalasının vvəə PeterburqPeterburq şşəəhhəərininrinin əəsasınısasını qoydularqoydular.. BununlaBununla dada "Avropaya"Avropaya
ppəəncncəərrəə"" açılmışaçılmış olduoldu..

 ŞimalŞimal İttifaqıİttifaqı ililəə İsveçİsveç arasındaarasında 17001700--cücü ildildəə başlananbaşlanan müharibmüharibəə ŞimalŞimal
müharibmüharibəəsisi ((17001700--17211721)) adınıadını aldıaldı..
MüharibMüharibəəyyəə əəvvvvəəlclcəə DanimarkaDanimarka vvəə PolşaPolşa başladıbaşladı.. RusiyaRusiya isisəə birbir qqəəddəərr gecgec
qatıldıqatıldı.. ÇünkiÇünki II PyotrPyotr ccəənubnub ssəərhrhəədldləərininrinin ttəəhlükhlükəəsizliyinisizliyini ttəəminmin etmetməəkk
mməəqsqsəədildiləə TürkiyTürkiyəə ililəə danışıqlardanışıqlar aparırdıaparırdı..
 17001700--cücü ildildəə RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında bağlananbağlanan İstanbulİstanbul sülhünsülhünəə
əəsassasəənn AzovAzov qalasıqalası RusiyayaRusiyaya keçirdikeçirdi.. ,,
 İstanbulİstanbul sülhününsülhünün bağlanmasındanbağlanmasından sonrasonra II PyotrPyotr İsveçİsveçəə müharibmüharibəə elanelan
etdietdi.. MüharibMüharibəə RusiyaRusiya üçünüçün uğursuzuğursuz başlandıbaşlandı..
 17001700--cücü ilinilin noyabrındanoyabrında NarvaNarva yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə İsveçİsveç kralıkralı XIIXII
KarlKarl qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 BirBir azaz əəvvvvəəll DanimarkaDanimarka dada mməəğlubğlub edilmişedilmiş vvəə İsveçlİsveçləə sülhsülh bağlayaraqbağlayaraq
müharibmüharibəəddəənn çıxmışdıçıxmışdı..
 YaranmışYaranmış fasilfasiləəddəənn istifadistifadəə ededəənn II PyotrPyotr ordunuordunu bbəərparpa etmetməəyyəə başladıbaşladı..
 RekrutRekrut hhəərr kkəəndlindli vvəə posadposad (ş(şəəhhəərli)rli) hhəəyyəətindtindəənn birbir nnəəffəərinrin orduyaorduya
çağırılmasıçağırılması qaydasıqaydası ililəə ttəətbiqtbiq edildiedildi..
 TopTop istehsalıistehsalı artırıldıartırıldı..
 NevaboyuNevaboyu torpaqlarıtorpaqları əəlləə keçirkeçirəənn ruslarruslar 17031703--cücü ildildəə PetropavlovskPetropavlovsk
qalasınınqalasının vvəə PeterburqPeterburq şşəəhhəərininrinin əəsasınısasını qoydularqoydular.. BununlaBununla dada "Avropaya"Avropaya
ppəəncncəərrəə"" açılmışaçılmış olduoldu..

 ŞimalŞimal İttifaqıİttifaqı ililəə İsveçİsveç arasındaarasında 17001700--cücü ildildəə başlananbaşlanan müharibmüharibəə ŞimalŞimal
müharibmüharibəəsisi ((17001700--17211721)) adınıadını aldıaldı..
MüharibMüharibəəyyəə əəvvvvəəlclcəə DanimarkaDanimarka vvəə PolşaPolşa başladıbaşladı.. RusiyaRusiya isisəə birbir qqəəddəərr gecgec
qatıldıqatıldı.. ÇünkiÇünki II PyotrPyotr ccəənubnub ssəərhrhəədldləərininrinin ttəəhlükhlükəəsizliyinisizliyini ttəəminmin etmetməəkk
mməəqsqsəədildiləə TürkiyTürkiyəə ililəə danışıqlardanışıqlar aparırdıaparırdı..
 17001700--cücü ildildəə RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında bağlananbağlanan İstanbulİstanbul sülhünsülhünəə
əəsassasəənn AzovAzov qalasıqalası RusiyayaRusiyaya keçirdikeçirdi.. ,,
 İstanbulİstanbul sülhününsülhünün bağlanmasındanbağlanmasından sonrasonra II PyotrPyotr İsveçİsveçəə müharibmüharibəə elanelan
etdietdi.. MüharibMüharibəə RusiyaRusiya üçünüçün uğursuzuğursuz başlandıbaşlandı..
 17001700--cücü ilinilin noyabrındanoyabrında NarvaNarva yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşddöyüşdəə İsveçİsveç kralıkralı XIIXII
KarlKarl qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 BirBir azaz əəvvvvəəll DanimarkaDanimarka dada mməəğlubğlub edilmişedilmiş vvəə İsveçlİsveçləə sülhsülh bağlayaraqbağlayaraq
müharibmüharibəəddəənn çıxmışdıçıxmışdı..
 YaranmışYaranmış fasilfasiləəddəənn istifadistifadəə ededəənn II PyotrPyotr ordunuordunu bbəərparpa etmetməəyyəə başladıbaşladı..
 RekrutRekrut hhəərr kkəəndlindli vvəə posadposad (ş(şəəhhəərli)rli) hhəəyyəətindtindəənn birbir nnəəffəərinrin orduyaorduya
çağırılmasıçağırılması qaydasıqaydası ililəə ttəətbiqtbiq edildiedildi..
 TopTop istehsalıistehsalı artırıldıartırıldı..
 NevaboyuNevaboyu torpaqlarıtorpaqları əəlləə keçirkeçirəənn ruslarruslar 17031703--cücü ildildəə PetropavlovskPetropavlovsk
qalasınınqalasının vvəə PeterburqPeterburq şşəəhhəərininrinin əəsasınısasını qoydularqoydular.. BununlaBununla dada "Avropaya"Avropaya
ppəəncncəərrəə"" açılmışaçılmış olduoldu..
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 II PyotrPyotr 17081708--cici ilil sentyabrınsentyabrın 2828--ddəə LesnayaLesnaya kkəəndindi yaxınlığındakıyaxınlığındakı
döyüşddöyüşdəə İsveçİsveç ordusunuordusunu mməəğlubğlub etdietdi.. OO bubu döyüşüdöyüşü sonralarsonralar "Poltava"Poltava
döyüşünündöyüşünün anası"anası" adlandırmışdıadlandırmışdı..
 17091709--cucu ilil iyununiyunun 2727--ddəə PoltavaPoltava yaxınlığındayaxınlığında II PyotrPyotr İsveçİsveç ordusuordusu
üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 XIIXII KarlKarl vvəə İİ..MazepaMazepa qaçaraqqaçaraq TürkiyTürkiyəəyyəə mməəxsusxsus torpaqlardatorpaqlarda gizlgizləəndilndiləərr..
 PoltavaPoltava döyüşüdöyüşü ŞimalŞimal müharibmüharibəəsininsinin gedişindgedişindəə əəsaslısaslı dönüşdönüş yaratdıyaratdı..
 HHəərbirbi əəmməəliyyatlarliyyatlar RusiyadanRusiyadan kkəənardakınardakı əərazilraziləərrəə keçdikeçdi..
 17111711--cici ilinilin iyunundaiyununda MoldaviyaMoldaviya vvəə ValaxiyanıValaxiyanı tutmaqtutmaq ististəəyyəənn ruslarruslar PrutPrut
çayıçayı sahilindsahilindəə OsmanlılarınOsmanlıların mühasirmühasirəəsinsinəə düşdüdüşdü..
 17111711--cici ilil iyuluniyulun 1212--ddəə RusiyaRusiya ililəə TürkiyTürkiyəə arasındaarasında bağlananbağlanan PrutPrut sülhsülh
müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə AzovAzov qalasıqalası TürkiyTürkiyəəyyəə qaytarıldı,qaytarıldı, RusiyaRusiya PolşanınPolşanın daxilidaxili
işlişləərinrinəə qarışmamağaqarışmamağa sözsöz verdi,verdi, XIIXII KarlaKarla ssəərbrbəəstst şşəəkildkildəə İsveçİsveçəə getmgetməəkk
imkanıimkanı yaradıldıyaradıldı..
 LakinLakin müharibmüharibəə qurtarmadıqurtarmadı..
 YeniYeni yaranmışyaranmış rusrus donanmasıdonanması 17141714--cücü ildildəə QanqutQanqut burnuburnu yaxınlığında,yaxınlığında,
17201720--cici ildildəə isisəə QrenqamQrenqam adasıadası yaxınlığındayaxınlığında İsveçİsveç donanmasıdonanması üzüzəərindrindəə
qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..

 II PyotrPyotr 17081708--cici ilil sentyabrınsentyabrın 2828--ddəə LesnayaLesnaya kkəəndindi yaxınlığındakıyaxınlığındakı
döyüşddöyüşdəə İsveçİsveç ordusunuordusunu mməəğlubğlub etdietdi.. OO bubu döyüşüdöyüşü sonralarsonralar "Poltava"Poltava
döyüşünündöyüşünün anası"anası" adlandırmışdıadlandırmışdı..
 17091709--cucu ilil iyununiyunun 2727--ddəə PoltavaPoltava yaxınlığındayaxınlığında II PyotrPyotr İsveçİsveç ordusuordusu
üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 XIIXII KarlKarl vvəə İİ..MazepaMazepa qaçaraqqaçaraq TürkiyTürkiyəəyyəə mməəxsusxsus torpaqlardatorpaqlarda gizlgizləəndilndiləərr..
 PoltavaPoltava döyüşüdöyüşü ŞimalŞimal müharibmüharibəəsininsinin gedişindgedişindəə əəsaslısaslı dönüşdönüş yaratdıyaratdı..
 HHəərbirbi əəmməəliyyatlarliyyatlar RusiyadanRusiyadan kkəənardakınardakı əərazilraziləərrəə keçdikeçdi..
 17111711--cici ilinilin iyunundaiyununda MoldaviyaMoldaviya vvəə ValaxiyanıValaxiyanı tutmaqtutmaq ististəəyyəənn ruslarruslar PrutPrut
çayıçayı sahilindsahilindəə OsmanlılarınOsmanlıların mühasirmühasirəəsinsinəə düşdüdüşdü..
 17111711--cici ilil iyuluniyulun 1212--ddəə RusiyaRusiya ililəə TürkiyTürkiyəə arasındaarasında bağlananbağlanan PrutPrut sülhsülh
müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə AzovAzov qalasıqalası TürkiyTürkiyəəyyəə qaytarıldı,qaytarıldı, RusiyaRusiya PolşanınPolşanın daxilidaxili
işlişləərinrinəə qarışmamağaqarışmamağa sözsöz verdi,verdi, XIIXII KarlaKarla ssəərbrbəəstst şşəəkildkildəə İsveçİsveçəə getmgetməəkk
imkanıimkanı yaradıldıyaradıldı..
 LakinLakin müharibmüharibəə qurtarmadıqurtarmadı..
 YeniYeni yaranmışyaranmış rusrus donanmasıdonanması 17141714--cücü ildildəə QanqutQanqut burnuburnu yaxınlığında,yaxınlığında,
17201720--cici ildildəə isisəə QrenqamQrenqam adasıadası yaxınlığındayaxınlığında İsveçİsveç donanmasıdonanması üzüzəərindrindəə
qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..

 II PyotrPyotr 17081708--cici ilil sentyabrınsentyabrın 2828--ddəə LesnayaLesnaya kkəəndindi yaxınlığındakıyaxınlığındakı
döyüşddöyüşdəə İsveçİsveç ordusunuordusunu mməəğlubğlub etdietdi.. OO bubu döyüşüdöyüşü sonralarsonralar "Poltava"Poltava
döyüşünündöyüşünün anası"anası" adlandırmışdıadlandırmışdı..
 17091709--cucu ilil iyununiyunun 2727--ddəə PoltavaPoltava yaxınlığındayaxınlığında II PyotrPyotr İsveçİsveç ordusuordusu
üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
 XIIXII KarlKarl vvəə İİ..MazepaMazepa qaçaraqqaçaraq TürkiyTürkiyəəyyəə mməəxsusxsus torpaqlardatorpaqlarda gizlgizləəndilndiləərr..
 PoltavaPoltava döyüşüdöyüşü ŞimalŞimal müharibmüharibəəsininsinin gedişindgedişindəə əəsaslısaslı dönüşdönüş yaratdıyaratdı..
 HHəərbirbi əəmməəliyyatlarliyyatlar RusiyadanRusiyadan kkəənardakınardakı əərazilraziləərrəə keçdikeçdi..
 17111711--cici ilinilin iyunundaiyununda MoldaviyaMoldaviya vvəə ValaxiyanıValaxiyanı tutmaqtutmaq ististəəyyəənn ruslarruslar PrutPrut
çayıçayı sahilindsahilindəə OsmanlılarınOsmanlıların mühasirmühasirəəsinsinəə düşdüdüşdü..
 17111711--cici ilil iyuluniyulun 1212--ddəə RusiyaRusiya ililəə TürkiyTürkiyəə arasındaarasında bağlananbağlanan PrutPrut sülhsülh
müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə AzovAzov qalasıqalası TürkiyTürkiyəəyyəə qaytarıldı,qaytarıldı, RusiyaRusiya PolşanınPolşanın daxilidaxili
işlişləərinrinəə qarışmamağaqarışmamağa sözsöz verdi,verdi, XIIXII KarlaKarla ssəərbrbəəstst şşəəkildkildəə İsveçİsveçəə getmgetməəkk
imkanıimkanı yaradıldıyaradıldı..
 LakinLakin müharibmüharibəə qurtarmadıqurtarmadı..
 YeniYeni yaranmışyaranmış rusrus donanmasıdonanması 17141714--cücü ildildəə QanqutQanqut burnuburnu yaxınlığında,yaxınlığında,
17201720--cici ildildəə isisəə QrenqamQrenqam adasıadası yaxınlığındayaxınlığında İsveçİsveç donanmasıdonanması üzüzəərindrindəə
qqəəlləəbbəə qazandıqazandı..
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 17211721--cici ilil avqustunavqustun 3030--dada FinlandiyanınFinlandiyanın NiştadtNiştadt şşəəhhəərindrindəə İsveçlİsveçləə RusiyaRusiya
arasındaarasında sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi imzalandıimzalandı.. MüqavilMüqaviləəyyəə görgörəə,, BaltikBaltik ddəənizininnizinin birbir
sırasıra sahilboyusahilboyu əərazilraziləəriri RusiyayaRusiyaya verildiverildi..
 NiştadtNiştadt sülhüsülhü bağlandıqdanbağlandıqdan sonrasonra RusiyaRusiya senatısenatı II PyotraPyotra imperatorimperator titulutitulu
verdiverdi.. RusiyaRusiya rrəəsmismi sursurəətdtdəə imperiyaimperiya adlanmağaadlanmağa başlandıbaşlandı..

I Pyotrun IslahatlarıI Pyotrun Islahatları
 II PyotrPyotr 17111711--cici ildildəə BoyarBoyar dumasıduması əəvvəəzinzinəə SenatSenat yaratdıyaratdı..
 17181718--17211721-- cici illilləərdrdəə prikazlarınprikazların əəvvəəzinzinəə 1212 kollegiyakollegiya yaradıldıyaradıldı (h(həərbi,rbi, xaricixarici
işlişləərr vvəə ss..)).. VotçinaVotçina kollegiyasıkollegiyası feodallarınfeodalların hüquqlarınınhüquqlarının qorunmasıqorunması ililəə
mməəşğulşğul olurduolurdu..
 RuhanilRuhaniləərr islahatdanislahatdan narazınarazı idiidi.. II PyotrPyotr 17211721--cici ildildəə patriarxpatriarx vvəəzifzifəəsinisini lləəğvğv
ededəərrəəkk kilskilsəə işlişləərinirini sinodasinoda hhəəvalvaləə etdietdi vvəə nnəəticticəəddəə kilskilsəə dövldövləəttəə tabetabe edildiedildi..
 17191719--cucu ildildəə 88 quberniyaquberniya lləəğvğv edildiedildi vvəə onlarınonların yerindyerindəə 5050 əəyalyaləətt yaradıldıyaradıldı..
 17221722--cici ildildəə "Rütb"Rütbəəlləərrəə dairdair ccəədvdvəəl"l" qqəəbulbul olunduolundu.. BütünBütün hhəərbirbi vvəə mülkimülki
rütbrütbəəlləərr onon dörddörd ddəərrəəccəəyyəə bölündübölündü.. İndiİndi mməənsnsəəbindbindəənn asılıasılı olmayaraqolmayaraq
xidmxidməəttəə görgörəə rütbrütbəə almaqalmaq olardıolardı..
 DövlDövləətdtdəə aliali hakimiyyhakimiyyəətt imperatorunimperatorun əəlindlindəə ccəəmlmləəşmişdişmişdi.. O,O, qanunlarıqanunları
ttəəsdiqsdiq edir,edir, silahlısilahlı qüvvqüvvəəlləərr vvəə maliyymaliyyəə işlişləəriri üçünüçün ssəərrəəncamncam verirdiverirdi..

 17211721--cici ilil avqustunavqustun 3030--dada FinlandiyanınFinlandiyanın NiştadtNiştadt şşəəhhəərindrindəə İsveçlİsveçləə RusiyaRusiya
arasındaarasında sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi imzalandıimzalandı.. MüqavilMüqaviləəyyəə görgörəə,, BaltikBaltik ddəənizininnizinin birbir
sırasıra sahilboyusahilboyu əərazilraziləəriri RusiyayaRusiyaya verildiverildi..
 NiştadtNiştadt sülhüsülhü bağlandıqdanbağlandıqdan sonrasonra RusiyaRusiya senatısenatı II PyotraPyotra imperatorimperator titulutitulu
verdiverdi.. RusiyaRusiya rrəəsmismi sursurəətdtdəə imperiyaimperiya adlanmağaadlanmağa başlandıbaşlandı..

I Pyotrun IslahatlarıI Pyotrun Islahatları
 II PyotrPyotr 17111711--cici ildildəə BoyarBoyar dumasıduması əəvvəəzinzinəə SenatSenat yaratdıyaratdı..
 17181718--17211721-- cici illilləərdrdəə prikazlarınprikazların əəvvəəzinzinəə 1212 kollegiyakollegiya yaradıldıyaradıldı (h(həərbi,rbi, xaricixarici
işlişləərr vvəə ss..)).. VotçinaVotçina kollegiyasıkollegiyası feodallarınfeodalların hüquqlarınınhüquqlarının qorunmasıqorunması ililəə
mməəşğulşğul olurduolurdu..
 RuhanilRuhaniləərr islahatdanislahatdan narazınarazı idiidi.. II PyotrPyotr 17211721--cici ildildəə patriarxpatriarx vvəəzifzifəəsinisini lləəğvğv
ededəərrəəkk kilskilsəə işlişləərinirini sinodasinoda hhəəvalvaləə etdietdi vvəə nnəəticticəəddəə kilskilsəə dövldövləəttəə tabetabe edildiedildi..
 17191719--cucu ildildəə 88 quberniyaquberniya lləəğvğv edildiedildi vvəə onlarınonların yerindyerindəə 5050 əəyalyaləətt yaradıldıyaradıldı..
 17221722--cici ildildəə "Rütb"Rütbəəlləərrəə dairdair ccəədvdvəəl"l" qqəəbulbul olunduolundu.. BütünBütün hhəərbirbi vvəə mülkimülki
rütbrütbəəlləərr onon dörddörd ddəərrəəccəəyyəə bölündübölündü.. İndiİndi mməənsnsəəbindbindəənn asılıasılı olmayaraqolmayaraq
xidmxidməəttəə görgörəə rütbrütbəə almaqalmaq olardıolardı..
 DövlDövləətdtdəə aliali hakimiyyhakimiyyəətt imperatorunimperatorun əəlindlindəə ccəəmlmləəşmişdişmişdi.. O,O, qanunlarıqanunları
ttəəsdiqsdiq edir,edir, silahlısilahlı qüvvqüvvəəlləərr vvəə maliyymaliyyəə işlişləəriri üçünüçün ssəərrəəncamncam verirdiverirdi..

 17211721--cici ilil avqustunavqustun 3030--dada FinlandiyanınFinlandiyanın NiştadtNiştadt şşəəhhəərindrindəə İsveçlİsveçləə RusiyaRusiya
arasındaarasında sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi imzalandıimzalandı.. MüqavilMüqaviləəyyəə görgörəə,, BaltikBaltik ddəənizininnizinin birbir
sırasıra sahilboyusahilboyu əərazilraziləəriri RusiyayaRusiyaya verildiverildi..
 NiştadtNiştadt sülhüsülhü bağlandıqdanbağlandıqdan sonrasonra RusiyaRusiya senatısenatı II PyotraPyotra imperatorimperator titulutitulu
verdiverdi.. RusiyaRusiya rrəəsmismi sursurəətdtdəə imperiyaimperiya adlanmağaadlanmağa başlandıbaşlandı..

I Pyotrun IslahatlarıI Pyotrun Islahatları
 II PyotrPyotr 17111711--cici ildildəə BoyarBoyar dumasıduması əəvvəəzinzinəə SenatSenat yaratdıyaratdı..
 17181718--17211721-- cici illilləərdrdəə prikazlarınprikazların əəvvəəzinzinəə 1212 kollegiyakollegiya yaradıldıyaradıldı (h(həərbi,rbi, xaricixarici
işlişləərr vvəə ss..)).. VotçinaVotçina kollegiyasıkollegiyası feodallarınfeodalların hüquqlarınınhüquqlarının qorunmasıqorunması ililəə
mməəşğulşğul olurduolurdu..
 RuhanilRuhaniləərr islahatdanislahatdan narazınarazı idiidi.. II PyotrPyotr 17211721--cici ildildəə patriarxpatriarx vvəəzifzifəəsinisini lləəğvğv
ededəərrəəkk kilskilsəə işlişləərinirini sinodasinoda hhəəvalvaləə etdietdi vvəə nnəəticticəəddəə kilskilsəə dövldövləəttəə tabetabe edildiedildi..
 17191719--cucu ildildəə 88 quberniyaquberniya lləəğvğv edildiedildi vvəə onlarınonların yerindyerindəə 5050 əəyalyaləətt yaradıldıyaradıldı..
 17221722--cici ildildəə "Rütb"Rütbəəlləərrəə dairdair ccəədvdvəəl"l" qqəəbulbul olunduolundu.. BütünBütün hhəərbirbi vvəə mülkimülki
rütbrütbəəlləərr onon dörddörd ddəərrəəccəəyyəə bölündübölündü.. İndiİndi mməənsnsəəbindbindəənn asılıasılı olmayaraqolmayaraq
xidmxidməəttəə görgörəə rütbrütbəə almaqalmaq olardıolardı..
 DövlDövləətdtdəə aliali hakimiyyhakimiyyəətt imperatorunimperatorun əəlindlindəə ccəəmlmləəşmişdişmişdi.. O,O, qanunlarıqanunları
ttəəsdiqsdiq edir,edir, silahlısilahlı qüvvqüvvəəlləərr vvəə maliyymaliyyəə işlişləəriri üçünüçün ssəərrəəncamncam verirdiverirdi..
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 II PyotrPyotr maarifmaarif vvəə mməəddəəniyyniyyəətt sahsahəəsindsindəə ddəə islahatlarislahatlar keçirdikeçirdi..
 RusiyadaRusiyada ilkilk teatr,teatr, qqəəzet,zet, kitabxana,kitabxana, muzey,muzey, ElmlElmləərr AkademiyasıAkademiyası
((17251725),), ttəəqvimqvim vvəə əəlifbalifba islahatıislahatı onunonun adıadı ililəə bağlıdırbağlıdır..
 II PyotrunPyotrun islahatlarıislahatları RusiyanınRusiyanın AvropadanAvropadan geriliyinigeriliyini azaltdıazaltdı..
 İnzibatiİnzibati ddəəyişikliklyişiklikləərr nnəəticticəəsindsindəə RusiyadaRusiyada mütlmütləəqq monarxiyanınmonarxiyanın
yaradılmasıyaradılması başabaşa çatdıçatdı..
 RusiyadaRusiyada yeniyeni zavodlarzavodlar yaradıldıyaradıldı.. II PyotrPyotr xaricilxariciləərrəə manufakturamanufaktura
açmaqaçmaq hüququhüququ verdiverdi..
 17211721--cici ildildəə qqəəbulbul olunmuşolunmuş çarçar ffəərmanırmanı ililəə manufakturamanufaktura sahiblsahibləərinrinəə
kkəəndlndləəriri əəhalisihalisi ililəə birlikdbirlikdəə satınsatın almaqalmaq hüququhüququ verildiverildi..
 SonralarSonralar bubu kkəəndlilndliləərr "posession""posession" (manufakturada(manufakturada işlişləəyyəən,n, ttəəhkimli)hkimli)
adıadı aldıaldı..
 OnlarOnlar hhəəmm torpağıtorpağı şumlamalı,şumlamalı, hhəəmm ddəə manufakturalardamanufakturalarda işlişləəmməəlili
idilidiləərr..
 ÖlkÖlkəə daxilinddaxilindəə istehsalıistehsalı güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün dövldövləətt himayhimayəə siyassiyasəətiti
(proteksionizm(proteksionizm -- himayhimayəəçilik)çilik) yeritmyeritməəyyəə başladı,başladı, yyəənini xaricdxaricdəənn ggəətiriltiriləənn
mallaramallara yüksyüksəəkk gömrükgömrük haqqıhaqqı qoyuldu,qoyuldu, yerliyerli mməəhsullarınhsulların satılmasına,satılmasına,
xaricxaricəə aparılmasınaaparılmasına şşəəraitrait yaradıldıyaradıldı..

 II PyotrPyotr maarifmaarif vvəə mməəddəəniyyniyyəətt sahsahəəsindsindəə ddəə islahatlarislahatlar keçirdikeçirdi..
 RusiyadaRusiyada ilkilk teatr,teatr, qqəəzet,zet, kitabxana,kitabxana, muzey,muzey, ElmlElmləərr AkademiyasıAkademiyası
((17251725),), ttəəqvimqvim vvəə əəlifbalifba islahatıislahatı onunonun adıadı ililəə bağlıdırbağlıdır..
 II PyotrunPyotrun islahatlarıislahatları RusiyanınRusiyanın AvropadanAvropadan geriliyinigeriliyini azaltdıazaltdı..
 İnzibatiİnzibati ddəəyişikliklyişiklikləərr nnəəticticəəsindsindəə RusiyadaRusiyada mütlmütləəqq monarxiyanınmonarxiyanın
yaradılmasıyaradılması başabaşa çatdıçatdı..
 RusiyadaRusiyada yeniyeni zavodlarzavodlar yaradıldıyaradıldı.. II PyotrPyotr xaricilxariciləərrəə manufakturamanufaktura
açmaqaçmaq hüququhüququ verdiverdi..
 17211721--cici ildildəə qqəəbulbul olunmuşolunmuş çarçar ffəərmanırmanı ililəə manufakturamanufaktura sahiblsahibləərinrinəə
kkəəndlndləəriri əəhalisihalisi ililəə birlikdbirlikdəə satınsatın almaqalmaq hüququhüququ verildiverildi..
 SonralarSonralar bubu kkəəndlilndliləərr "posession""posession" (manufakturada(manufakturada işlişləəyyəən,n, ttəəhkimli)hkimli)
adıadı aldıaldı..
 OnlarOnlar hhəəmm torpağıtorpağı şumlamalı,şumlamalı, hhəəmm ddəə manufakturalardamanufakturalarda işlişləəmməəlili
idilidiləərr..
 ÖlkÖlkəə daxilinddaxilindəə istehsalıistehsalı güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün dövldövləətt himayhimayəə siyassiyasəətiti
(proteksionizm(proteksionizm -- himayhimayəəçilik)çilik) yeritmyeritməəyyəə başladı,başladı, yyəənini xaricdxaricdəənn ggəətiriltiriləənn
mallaramallara yüksyüksəəkk gömrükgömrük haqqıhaqqı qoyuldu,qoyuldu, yerliyerli mməəhsullarınhsulların satılmasına,satılmasına,
xaricxaricəə aparılmasınaaparılmasına şşəəraitrait yaradıldıyaradıldı..

 II PyotrPyotr maarifmaarif vvəə mməəddəəniyyniyyəətt sahsahəəsindsindəə ddəə islahatlarislahatlar keçirdikeçirdi..
 RusiyadaRusiyada ilkilk teatr,teatr, qqəəzet,zet, kitabxana,kitabxana, muzey,muzey, ElmlElmləərr AkademiyasıAkademiyası
((17251725),), ttəəqvimqvim vvəə əəlifbalifba islahatıislahatı onunonun adıadı ililəə bağlıdırbağlıdır..
 II PyotrunPyotrun islahatlarıislahatları RusiyanınRusiyanın AvropadanAvropadan geriliyinigeriliyini azaltdıazaltdı..
 İnzibatiİnzibati ddəəyişikliklyişiklikləərr nnəəticticəəsindsindəə RusiyadaRusiyada mütlmütləəqq monarxiyanınmonarxiyanın
yaradılmasıyaradılması başabaşa çatdıçatdı..
 RusiyadaRusiyada yeniyeni zavodlarzavodlar yaradıldıyaradıldı.. II PyotrPyotr xaricilxariciləərrəə manufakturamanufaktura
açmaqaçmaq hüququhüququ verdiverdi..
 17211721--cici ildildəə qqəəbulbul olunmuşolunmuş çarçar ffəərmanırmanı ililəə manufakturamanufaktura sahiblsahibləərinrinəə
kkəəndlndləəriri əəhalisihalisi ililəə birlikdbirlikdəə satınsatın almaqalmaq hüququhüququ verildiverildi..
 SonralarSonralar bubu kkəəndlilndliləərr "posession""posession" (manufakturada(manufakturada işlişləəyyəən,n, ttəəhkimli)hkimli)
adıadı aldıaldı..
 OnlarOnlar hhəəmm torpağıtorpağı şumlamalı,şumlamalı, hhəəmm ddəə manufakturalardamanufakturalarda işlişləəmməəlili
idilidiləərr..
 ÖlkÖlkəə daxilinddaxilindəə istehsalıistehsalı güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün dövldövləətt himayhimayəə siyassiyasəətiti
(proteksionizm(proteksionizm -- himayhimayəəçilik)çilik) yeritmyeritməəyyəə başladı,başladı, yyəənini xaricdxaricdəənn ggəətiriltiriləənn
mallaramallara yüksyüksəəkk gömrükgömrük haqqıhaqqı qoyuldu,qoyuldu, yerliyerli mməəhsullarınhsulların satılmasına,satılmasına,
xaricxaricəə aparılmasınaaparılmasına şşəəraitrait yaradıldıyaradıldı..
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 PyotrPyotr varisvaris ttəəyinyin etmetməədiyinddiyindəənn onunonun ölümündölümündəənn sonrasonra 3737 ilil əərzindrzindəə 55 ddəəffəə
saraysaray çevrilişiçevrilişi başbaş verdiverdi.. (( II YekaterinaYekaterina ((17251725--17301730),), IIII PyotrPyotr vvəə qardaşıqardaşı qızıqızı AnnaAnna
İvanovnaİvanovna ((17301730--17401740)) (onun(onun dövründdövründəə ölkölkəənini almanalman zzəədaganıdaganı BironovBironov idaridarəə
etdiyindetdiyindəənn bubu dövrdövr "Bironovçuluq"Bironovçuluq dövrdövrü”ü” adlanıradlanır),), YelizavetanınYelizavetanın ((17411741--17611761),), IIIIII
PyotrunPyotrun ((17611761--17621762)) ,, IIII YekaterinaYekaterina ((17621762--17961796))..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında RusiyanınRusiyanın iqtisadiiqtisadi ttəəmməəlinilini feodalfeodal--ttəəhkimçilikhkimçilik
ttəəssəərrüfatırrüfatı ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. TTəəhkimçilikhkimçilik zülmününzülmünün güclgücləənmnməəsisi ölkölkəəddəə kkəəndlilndliləərinrin
çıxışlarınaçıxışlarına ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 YemelyanYemelyan PuqaçovPuqaçov üsyanıüsyanı.. RusiyaRusiya tarixindtarixindəə əənn böyükböyük kkəəndlindli müharibmüharibəəsisi
((17731773--17751775)) idiidi..
 LakinLakin çarçar qoşunlarıqoşunları kkəəndlindli müharibmüharibəəsinisini yatırayatıra bildibildi vvəə YY..PuqaçovPuqaçov MoskvadaMoskvada
edamedam edildiedildi..
 BundanBundan sonrasonra kazaklarınkazakların əəvvvvəəlkilki ssəərbrbəəstliyi,stliyi, ZaporojyeZaporojye SeçiSeçi vvəə kazakkazak
polklarıpolkları lləəğvğv edildiedildi..
 YY..PuqaçovunPuqaçovun başçılığıbaşçılığı ililəə başbaş vermişvermiş kkəəndlindli müharibmüharibəəsininsinin xüsusiyyxüsusiyyəətltləəriri::
kkəəndlindli müharibmüharibəəlləərininrinin əənn güclüsügüclüsü idiidi;;
 dahadaha böyükböyük əərazinirazini əəhathatəə edirdiedirdi;;
müharibmüharibəə iştirakçılarınıniştirakçılarının ttəərkibirkibi çoxmillçoxmilləətlitli idiidi vvəə dahadaha mütmütəəşşəəkkilkkil xarakterxarakter
daşıyırdıdaşıyırdı;; ,, ..
 bubu müharibmüharibəə bütövlükdbütövlükdəə mülkmülkəədardar -- ttəəhkimçilikhkimçilik quruluşunaquruluşuna qarşıqarşı yönyönəəldiyildiyi
üçünüçün hökumhökuməətt vvəə zadzadəəganlarıganları dahadaha çoxçox qorxuyaqorxuya salmışdısalmışdı..

 PyotrPyotr varisvaris ttəəyinyin etmetməədiyinddiyindəənn onunonun ölümündölümündəənn sonrasonra 3737 ilil əərzindrzindəə 55 ddəəffəə
saraysaray çevrilişiçevrilişi başbaş verdiverdi.. (( II YekaterinaYekaterina ((17251725--17301730),), IIII PyotrPyotr vvəə qardaşıqardaşı qızıqızı AnnaAnna
İvanovnaİvanovna ((17301730--17401740)) (onun(onun dövründdövründəə ölkölkəənini almanalman zzəədaganıdaganı BironovBironov idaridarəə
etdiyindetdiyindəənn bubu dövrdövr "Bironovçuluq"Bironovçuluq dövrdövrü”ü” adlanıradlanır),), YelizavetanınYelizavetanın ((17411741--17611761),), IIIIII
PyotrunPyotrun ((17611761--17621762)) ,, IIII YekaterinaYekaterina ((17621762--17961796))..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında RusiyanınRusiyanın iqtisadiiqtisadi ttəəmməəlinilini feodalfeodal--ttəəhkimçilikhkimçilik
ttəəssəərrüfatırrüfatı ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. TTəəhkimçilikhkimçilik zülmününzülmünün güclgücləənmnməəsisi ölkölkəəddəə kkəəndlilndliləərinrin
çıxışlarınaçıxışlarına ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 YemelyanYemelyan PuqaçovPuqaçov üsyanıüsyanı.. RusiyaRusiya tarixindtarixindəə əənn böyükböyük kkəəndlindli müharibmüharibəəsisi
((17731773--17751775)) idiidi..
 LakinLakin çarçar qoşunlarıqoşunları kkəəndlindli müharibmüharibəəsinisini yatırayatıra bildibildi vvəə YY..PuqaçovPuqaçov MoskvadaMoskvada
edamedam edildiedildi..
 BundanBundan sonrasonra kazaklarınkazakların əəvvvvəəlkilki ssəərbrbəəstliyi,stliyi, ZaporojyeZaporojye SeçiSeçi vvəə kazakkazak
polklarıpolkları lləəğvğv edildiedildi..
 YY..PuqaçovunPuqaçovun başçılığıbaşçılığı ililəə başbaş vermişvermiş kkəəndlindli müharibmüharibəəsininsinin xüsusiyyxüsusiyyəətltləəriri::
kkəəndlindli müharibmüharibəəlləərininrinin əənn güclüsügüclüsü idiidi;;
 dahadaha böyükböyük əərazinirazini əəhathatəə edirdiedirdi;;
müharibmüharibəə iştirakçılarınıniştirakçılarının ttəərkibirkibi çoxmillçoxmilləətlitli idiidi vvəə dahadaha mütmütəəşşəəkkilkkil xarakterxarakter
daşıyırdıdaşıyırdı;; ,, ..
 bubu müharibmüharibəə bütövlükdbütövlükdəə mülkmülkəədardar -- ttəəhkimçilikhkimçilik quruluşunaquruluşuna qarşıqarşı yönyönəəldiyildiyi
üçünüçün hökumhökuməətt vvəə zadzadəəganlarıganları dahadaha çoxçox qorxuyaqorxuya salmışdısalmışdı..

 PyotrPyotr varisvaris ttəəyinyin etmetməədiyinddiyindəənn onunonun ölümündölümündəənn sonrasonra 3737 ilil əərzindrzindəə 55 ddəəffəə
saraysaray çevrilişiçevrilişi başbaş verdiverdi.. (( II YekaterinaYekaterina ((17251725--17301730),), IIII PyotrPyotr vvəə qardaşıqardaşı qızıqızı AnnaAnna
İvanovnaİvanovna ((17301730--17401740)) (onun(onun dövründdövründəə ölkölkəənini almanalman zzəədaganıdaganı BironovBironov idaridarəə
etdiyindetdiyindəənn bubu dövrdövr "Bironovçuluq"Bironovçuluq dövrdövrü”ü” adlanıradlanır),), YelizavetanınYelizavetanın ((17411741--17611761),), IIIIII
PyotrunPyotrun ((17611761--17621762)) ,, IIII YekaterinaYekaterina ((17621762--17961796))..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında RusiyanınRusiyanın iqtisadiiqtisadi ttəəmməəlinilini feodalfeodal--ttəəhkimçilikhkimçilik
ttəəssəərrüfatırrüfatı ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. TTəəhkimçilikhkimçilik zülmününzülmünün güclgücləənmnməəsisi ölkölkəəddəə kkəəndlilndliləərinrin
çıxışlarınaçıxışlarına ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 YemelyanYemelyan PuqaçovPuqaçov üsyanıüsyanı.. RusiyaRusiya tarixindtarixindəə əənn böyükböyük kkəəndlindli müharibmüharibəəsisi
((17731773--17751775)) idiidi..
 LakinLakin çarçar qoşunlarıqoşunları kkəəndlindli müharibmüharibəəsinisini yatırayatıra bildibildi vvəə YY..PuqaçovPuqaçov MoskvadaMoskvada
edamedam edildiedildi..
 BundanBundan sonrasonra kazaklarınkazakların əəvvvvəəlkilki ssəərbrbəəstliyi,stliyi, ZaporojyeZaporojye SeçiSeçi vvəə kazakkazak
polklarıpolkları lləəğvğv edildiedildi..
 YY..PuqaçovunPuqaçovun başçılığıbaşçılığı ililəə başbaş vermişvermiş kkəəndlindli müharibmüharibəəsininsinin xüsusiyyxüsusiyyəətltləəriri::
kkəəndlindli müharibmüharibəəlləərininrinin əənn güclüsügüclüsü idiidi;;
 dahadaha böyükböyük əərazinirazini əəhathatəə edirdiedirdi;;
müharibmüharibəə iştirakçılarınıniştirakçılarının ttəərkibirkibi çoxmillçoxmilləətlitli idiidi vvəə dahadaha mütmütəəşşəəkkilkkil xarakterxarakter
daşıyırdıdaşıyırdı;; ,, ..
 bubu müharibmüharibəə bütövlükdbütövlükdəə mülkmülkəədardar -- ttəəhkimçilikhkimçilik quruluşunaquruluşuna qarşıqarşı yönyönəəldiyildiyi
üçünüçün hökumhökuməətt vvəə zadzadəəganlarıganları dahadaha çoxçox qorxuyaqorxuya salmışdısalmışdı..
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ZadZadəəgan diktaturasının güclgan diktaturasının gücləənmnməəsisi

 IIII YekaterinaYekaterina zadzadəəganlarınganların mövqeyinimövqeyini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk siyassiyasəətiti
yeridirdiyeridirdi..
 17621762--cici ilil ffəərmanınarmanına əəsassasəənn zadzadəəganlarganlar əəvvvvəəlllləərr mməəcburicburi sayılansayılan hhəərbirbi
xidmxidməətdtdəənn azadazad olundularolundular..
 "Zad"Zadəəganlarınganların ssəərbrbəəstliyistliyi haqqında"haqqında" adlıadlı bubu ffəərmandanrmandan sonrasonra onlaronlar
ttəəssəərrüfatrrüfat işlişləəriri ililəə dahadaha genişgeniş şşəəkildkildəə mməəşğulşğul olmaqolmaq imkanıimkanı qazandılarqazandılar..
 17751775--cici ilil noyabrınnoyabrın 77--ddəə ÜmumrusiyaÜmumrusiya quberniyaquberniya islahatıislahatı keçirildikeçirildi..
 5050 quberniyaquberniya yaradıldıyaradıldı..
 QuberniyalarQuberniyalar qqəəzalarazalara bölünürdübölünürdü..
 17831783--cücü ildildəə ttəəhkimçilikhkimçilik UkraynaUkrayna kkəəndlilndliləərinrinəə ddəə aidaid edildiedildi..
 17851785--cici ilil aprelinaprelin 2121--ddəə "Zad"Zadəəganlarınganların hüquqları,hüquqları, müstmüstəəqilliyiqilliyi vvəə
imtiyazlarıimtiyazları haqqında"haqqında" ffəərmanrman verildiverildi..
 BuBu ffəərmanrman RusiyaRusiya imperiyasınınimperiyasının imtiyazlıimtiyazlı ttəəbbəəqqəəsisi (silki)(silki) olmaqolmaq
etibariletibariləə zadzadəəganlarınganların hüquqlarınıhüquqlarını qqəətiti şşəəkildkildəə rrəəsmilsmiləəşdirdişdirdi..
 OnlarOnlar IIII YekaterinanınYekaterinanın hakimiyyhakimiyyəətiti dövrünüdövrünü özlözləəriri üçünüçün "qızıl"qızıl əəsr"sr"
adlandırırdılaradlandırırdılar..

ZadZadəəgan diktaturasının güclgan diktaturasının gücləənmnməəsisi

 IIII YekaterinaYekaterina zadzadəəganlarınganların mövqeyinimövqeyini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk siyassiyasəətiti
yeridirdiyeridirdi..
 17621762--cici ilil ffəərmanınarmanına əəsassasəənn zadzadəəganlarganlar əəvvvvəəlllləərr mməəcburicburi sayılansayılan hhəərbirbi
xidmxidməətdtdəənn azadazad olundularolundular..
 "Zad"Zadəəganlarınganların ssəərbrbəəstliyistliyi haqqında"haqqında" adlıadlı bubu ffəərmandanrmandan sonrasonra onlaronlar
ttəəssəərrüfatrrüfat işlişləəriri ililəə dahadaha genişgeniş şşəəkildkildəə mməəşğulşğul olmaqolmaq imkanıimkanı qazandılarqazandılar..
 17751775--cici ilil noyabrınnoyabrın 77--ddəə ÜmumrusiyaÜmumrusiya quberniyaquberniya islahatıislahatı keçirildikeçirildi..
 5050 quberniyaquberniya yaradıldıyaradıldı..
 QuberniyalarQuberniyalar qqəəzalarazalara bölünürdübölünürdü..
 17831783--cücü ildildəə ttəəhkimçilikhkimçilik UkraynaUkrayna kkəəndlilndliləərinrinəə ddəə aidaid edildiedildi..
 17851785--cici ilil aprelinaprelin 2121--ddəə "Zad"Zadəəganlarınganların hüquqları,hüquqları, müstmüstəəqilliyiqilliyi vvəə
imtiyazlarıimtiyazları haqqında"haqqında" ffəərmanrman verildiverildi..
 BuBu ffəərmanrman RusiyaRusiya imperiyasınınimperiyasının imtiyazlıimtiyazlı ttəəbbəəqqəəsisi (silki)(silki) olmaqolmaq
etibariletibariləə zadzadəəganlarınganların hüquqlarınıhüquqlarını qqəətiti şşəəkildkildəə rrəəsmilsmiləəşdirdişdirdi..
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XVIIIXVIII əəsrin ikinci yarısında xarici siyassrin ikinci yarısında xarici siyasəətt
 XVIIIXVIII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında RusiyanınRusiyanın xaricixarici siyassiyasəətindtindəə üçüç əəsassas mməəssəəlləə
varvar idiidi::
1.1. SağsahilSağsahil UkraynasıUkraynası vvəə BelorusiyanıBelorusiyanı PolşadanPolşadan almaqalmaq;;
2.2. LitvaLitva vvəə LatviyanıLatviyanı işğalişğal etmetməəkk;;
3.3. QaraQara ddəənizniz əətrafınıtrafını əəlləə keçirmkeçirməəkk..
 YeddillikYeddillik müharibmüharibəəddəə ((17561756--17631763)) RusiyanınRusiyanın qqəəlləəbbəəlləəriri hhəəmm RusiyanınRusiyanın
müttmüttəəfiqlfiqləəriri olanolan AvstriyaAvstriya vvəə Fransaya,Fransaya, hhəəmm ddəə onunonun düşmdüşməənini olanolan
PrussiyayaPrussiyaya böyükböyük ttəəsirsir göstgöstəərmişdirmişdi..
 YeddiillikYeddiillik müharibmüharibəəddəənn sonrasonra RusiyanınRusiyanın PolşadaPolşada güclgücləənmnməəsisi TürkiyTürkiyəə
üçünüçün ttəəhlükhlükəə törtörəədirdidirdi.. İngiltİngiltəərrəə ddəə bubu mməəssəəlləəddəə TürkiyTürkiyəənini müdafimüdafiəə
edirdiedirdi..
 RusiyaRusiya ililəə TürkiyTürkiyəəninnin münasibmünasibəətltləərininrinin kkəəskinlskinləəşmşməəsisi 17681768--17741774 vvəə
17871787--17911791--cici illilləərdrdəə onlarınonların arasındaarasında müharibmüharibəəlləərrəə ggəətiribtirib çıxardıçıxardı..
 17691769--cucu ildildəə PrussiyaPrussiya kralıkralı IIII FridrixFridrix IIII YekaterinayaYekaterinaya müracimüraciəətt ededəərrəəkk
PolşaPolşa (Reç(Reç Pospolita)Pospolita) torpaqlarınıtorpaqlarını Avstriya,Avstriya, RusiyaRusiya vvəə PrussiyaPrussiya arasındaarasında
bölüşdürmbölüşdürməəyiyi ttəəklifklif etdietdi..
 IIII YekaterinaYekaterina əəlverişlilverişli mməəqamqam gözlgözləəyyəərrəəkk yalnızyalnız TürkiyTürkiyəə ililəə müharibmüharibəəddəə
AvstriyaAvstriya ililəə PrussiyanınPrussiyanın bitbitəərrəəfliyinfliyinəə nailnail olduqdanolduqdan sonrasonra bunabuna razırazı olduoldu..
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 BirinciBirinci bölüşdürmbölüşdürməə 17721772--cici ildildəə Rusiya,Rusiya, AvstriyaAvstriya vvəə PrussiyaPrussiya arasında,arasında,
 ikinciikinci bölüşdürmbölüşdürməə isisəə 17931793--cücü ildildəə PrussiyaPrussiya vvəə RusiyaRusiya arasındaarasında hhəəyatayata
keçirildikeçirildi.. BunaBuna cavabcavab olaraqolaraq 17941794--cücü ildildəə PolşadaPolşada TadeuşTadeuş KostyuşkonunKostyuşkonun
başçılığıbaşçılığı altındaaltında başbaş vermişvermiş üsyanüsyan yatırıldıyatırıldı..
 ÜçüncüÜçüncü bölüşdürmbölüşdürməə 17951795--cici ildildəə Avstriya,Avstriya, PrussiyaPrussiya vvəə RusiyaRusiya arasındaarasında
keçirildikeçirildi.. SonSon bölüşdürmbölüşdürməəddəənn sonrasonra PolşaPolşa özöz dövldövləətt müstmüstəəqilliyiniqilliyini itirdiitirdi..
 IIII YekaterinaYekaterina vvəə II PavelinPavelin dövründdövründəə RusiyaRusiya FransaFransa burjuaburjua inqilabınainqilabına
((17891789--17941794)) qarşıqarşı mübarizmübarizəə aparmaqaparmaq üçünüçün Prussiya,Prussiya, AvstriyaAvstriya vvəə İngiltİngiltəərrəə ililəə
danışıqlardanışıqlar apardıapardı..
 IIII YekaterinanınYekaterinanın ölümüölümü FransayaFransaya SuvorovunSuvorovun başçılığıbaşçılığı ililəə qoşunqoşun
göndgöndəərilmrilməəsinisini ttəəxirxirəə saldısaldı..
 II PavelPavel TürkiyTürkiyəəninnin razılığırazılığı ililəə QaraQara ddəənizdnizdəənn AralıqAralıq ddəənizinnizinəə FF..UşakovunUşakovun
başçılığıbaşçılığı altındaaltında ddəənizniz qüvvqüvvəəlləəriri vvəə SuvorovunSuvorovun başçılığıbaşçılığı altındaaltında ŞimaliŞimali
İtaliyayaİtaliyaya quruquru qoşunlarıqoşunları göndgöndəərdirdi..
 17991799--cucu ilinilin avqustundaavqustunda SuvorovSuvorov İsveçrİsveçrəə yürüşünyürüşünəə başladıbaşladı.. SenSen--QotarQotar
aşırımındaaşırımında vvəə ŞeytanŞeytan körpüsündkörpüsündəə fransızlarfransızlar mməəğlubğlub edildiedildi..
 SuvorovunSuvorovun İtaliyadakıİtaliyadakı qqəəlləəbbəəlləəriri İngiltİngiltəərrəə -- AvstriyaAvstriya -- RusiyaRusiya ittifaqındaittifaqında
ziddiyyziddiyyəətltləərr yaratdıyaratdı..
 II PavelPavel SuvorovaSuvorova gerigeri qayıtmaqqayıtmaq əəmrimri verdiverdi vvəə FransaFransa ililəə yaxınlaşdıyaxınlaşdı..

 BirinciBirinci bölüşdürmbölüşdürməə 17721772--cici ildildəə Rusiya,Rusiya, AvstriyaAvstriya vvəə PrussiyaPrussiya arasında,arasında,
 ikinciikinci bölüşdürmbölüşdürməə isisəə 17931793--cücü ildildəə PrussiyaPrussiya vvəə RusiyaRusiya arasındaarasında hhəəyatayata
keçirildikeçirildi.. BunaBuna cavabcavab olaraqolaraq 17941794--cücü ildildəə PolşadaPolşada TadeuşTadeuş KostyuşkonunKostyuşkonun
başçılığıbaşçılığı altındaaltında başbaş vermişvermiş üsyanüsyan yatırıldıyatırıldı..
 ÜçüncüÜçüncü bölüşdürmbölüşdürməə 17951795--cici ildildəə Avstriya,Avstriya, PrussiyaPrussiya vvəə RusiyaRusiya arasındaarasında
keçirildikeçirildi.. SonSon bölüşdürmbölüşdürməəddəənn sonrasonra PolşaPolşa özöz dövldövləətt müstmüstəəqilliyiniqilliyini itirdiitirdi..
 IIII YekaterinaYekaterina vvəə II PavelinPavelin dövründdövründəə RusiyaRusiya FransaFransa burjuaburjua inqilabınainqilabına
((17891789--17941794)) qarşıqarşı mübarizmübarizəə aparmaqaparmaq üçünüçün Prussiya,Prussiya, AvstriyaAvstriya vvəə İngiltİngiltəərrəə ililəə
danışıqlardanışıqlar apardıapardı..
 IIII YekaterinanınYekaterinanın ölümüölümü FransayaFransaya SuvorovunSuvorovun başçılığıbaşçılığı ililəə qoşunqoşun
göndgöndəərilmrilməəsinisini ttəəxirxirəə saldısaldı..
 II PavelPavel TürkiyTürkiyəəninnin razılığırazılığı ililəə QaraQara ddəənizdnizdəənn AralıqAralıq ddəənizinnizinəə FF..UşakovunUşakovun
başçılığıbaşçılığı altındaaltında ddəənizniz qüvvqüvvəəlləəriri vvəə SuvorovunSuvorovun başçılığıbaşçılığı altındaaltında ŞimaliŞimali
İtaliyayaİtaliyaya quruquru qoşunlarıqoşunları göndgöndəərdirdi..
 17991799--cucu ilinilin avqustundaavqustunda SuvorovSuvorov İsveçrİsveçrəə yürüşünyürüşünəə başladıbaşladı.. SenSen--QotarQotar
aşırımındaaşırımında vvəə ŞeytanŞeytan körpüsündkörpüsündəə fransızlarfransızlar mməəğlubğlub edildiedildi..
 SuvorovunSuvorovun İtaliyadakıİtaliyadakı qqəəlləəbbəəlləəriri İngiltİngiltəərrəə -- AvstriyaAvstriya -- RusiyaRusiya ittifaqındaittifaqında
ziddiyyziddiyyəətltləərr yaratdıyaratdı..
 II PavelPavel SuvorovaSuvorova gerigeri qayıtmaqqayıtmaq əəmrimri verdiverdi vvəə FransaFransa ililəə yaxınlaşdıyaxınlaşdı..

 BirinciBirinci bölüşdürmbölüşdürməə 17721772--cici ildildəə Rusiya,Rusiya, AvstriyaAvstriya vvəə PrussiyaPrussiya arasında,arasında,
 ikinciikinci bölüşdürmbölüşdürməə isisəə 17931793--cücü ildildəə PrussiyaPrussiya vvəə RusiyaRusiya arasındaarasında hhəəyatayata
keçirildikeçirildi.. BunaBuna cavabcavab olaraqolaraq 17941794--cücü ildildəə PolşadaPolşada TadeuşTadeuş KostyuşkonunKostyuşkonun
başçılığıbaşçılığı altındaaltında başbaş vermişvermiş üsyanüsyan yatırıldıyatırıldı..
 ÜçüncüÜçüncü bölüşdürmbölüşdürməə 17951795--cici ildildəə Avstriya,Avstriya, PrussiyaPrussiya vvəə RusiyaRusiya arasındaarasında
keçirildikeçirildi.. SonSon bölüşdürmbölüşdürməəddəənn sonrasonra PolşaPolşa özöz dövldövləətt müstmüstəəqilliyiniqilliyini itirdiitirdi..
 IIII YekaterinaYekaterina vvəə II PavelinPavelin dövründdövründəə RusiyaRusiya FransaFransa burjuaburjua inqilabınainqilabına
((17891789--17941794)) qarşıqarşı mübarizmübarizəə aparmaqaparmaq üçünüçün Prussiya,Prussiya, AvstriyaAvstriya vvəə İngiltİngiltəərrəə ililəə
danışıqlardanışıqlar apardıapardı..
 IIII YekaterinanınYekaterinanın ölümüölümü FransayaFransaya SuvorovunSuvorovun başçılığıbaşçılığı ililəə qoşunqoşun
göndgöndəərilmrilməəsinisini ttəəxirxirəə saldısaldı..
 II PavelPavel TürkiyTürkiyəəninnin razılığırazılığı ililəə QaraQara ddəənizdnizdəənn AralıqAralıq ddəənizinnizinəə FF..UşakovunUşakovun
başçılığıbaşçılığı altındaaltında ddəənizniz qüvvqüvvəəlləəriri vvəə SuvorovunSuvorovun başçılığıbaşçılığı altındaaltında ŞimaliŞimali
İtaliyayaİtaliyaya quruquru qoşunlarıqoşunları göndgöndəərdirdi..
 17991799--cucu ilinilin avqustundaavqustunda SuvorovSuvorov İsveçrİsveçrəə yürüşünyürüşünəə başladıbaşladı.. SenSen--QotarQotar
aşırımındaaşırımında vvəə ŞeytanŞeytan körpüsündkörpüsündəə fransızlarfransızlar mməəğlubğlub edildiedildi..
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 II PavelPavel SuvorovaSuvorova gerigeri qayıtmaqqayıtmaq əəmrimri verdiverdi vvəə FransaFransa ililəə yaxınlaşdıyaxınlaşdı..
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ABŞABŞ

ŞimaliŞimali AmerlkadaAmerlkada ilkilk ingilisingilis mməəskskəənlnləəriri..
 İngilisİngilis kralıkralı II CeymsinCeymsin VirciniyaVirciniya şirkşirkəətintinəə verdiyiverdiyi xartiyaxartiya əəsasındasasında
16071607--cici ildildəə CeymstaunCeymstaun koloniyasınınkoloniyasının əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 İngiltİngiltəərrəəddəə rrəəsmismi olaraqolaraq ttəəqibqib olunanolunan ortaorta puritanlarınpuritanların yeniyeni qrupuqrupu
16301630--cucu ildildəə MassaçusetsMassaçusets körfkörfəəzizi sahillsahilləərindrindəə "Yeni"Yeni İngiltİngiltəərrəə"" adlananadlanan
koloniyalarkoloniyalar saldılarsaldılar..
 İngiltİngiltəərrəəddəə torpaqsızlaşantorpaqsızlaşan kkəəndlilndliləərinrin vvəə dinidini ttəəqibqibəə mməəruzruz qalanlarınqalanların
kütlkütləəvivi axınıaxını ŞimaliŞimali AmerikadakıAmerikadakı ingilisingilis mməəskskəənlnləərindrindəə əəhalininhalinin sayınınsayının
sürsürəətltləə artmasınaartmasına ssəəbbəəbb olduoldu..
 İngilisİngilis koloniyalarınınkoloniyalarının sayısayı ttəədricdricəənn 1313--əə çatdıçatdı..
 16641664--cücü ildildəə HudzonHudzon çayıçayı hövzhövzəəsindsindəə yaradılanyaradılan "Yeni"Yeni Hollandiya"Hollandiya"
koloniyasınıkoloniyasını zzəəbtbt ededəənn ingilislingilisləərr onunonun əəsassas şşəəhhəəriri olanolan YeniYeni AmsterdamıAmsterdamı
NyuNyu--YorkYork adlandırdılaradlandırdılar..
 BundanBundan birbir azaz əəvvvvəəll FransaFransa KanadasıKanadası vvəə İspaniyaİspaniya FloridasıFloridası dada ingilislingilisləərr
ttəərrəəfindfindəənn əəlləə keçirilmişdikeçirilmişdi..
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 YerliYerli hindularhindular arasındaarasında düşmdüşməənçiliknçilik ingilislingilisləərrəə onlarınonların əərazilraziləərinirini əəlləə
keçirmkeçirməəyyəə imkanimkan verdiverdi..
 16441644--16761676--cıcı illilləərdrdəə aparılanaparılan müharibmüharibəəlləərdrdəə AtlantikAtlantik okeanındanokeanından AlleqanAlleqan
dağlarınadağlarına qqəəddəərr olanolan əərazilraziləərdrdəə hindularınhinduların böyükböyük birbir hisshissəəsisi mməəhvhv edildi,edildi, birbir
qismiqismi isisəə qqəərbrbəə ççəəkildikildi..
 YalnızYalnız irokezlirokezləərr daxilidaxili birlikbirlik vvəə güclügüclü müqavimmüqaviməətt hesabınahesabına özöz
müstmüstəəqilliklqillikləərinirini qoruyubqoruyub--saxlayasaxlaya bildilbildiləərr.. LakinLakin ingilislingilisləərr onlarıonları delavarlarladelavarlarla
toqquşduraraqtoqquşduraraq zzəəiflifləətdiltdiləərr..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 3030--cucu illilləərindrindəə İngiltİngiltəərrəə hökumhökuməətiti koloniyalardakoloniyalarda özbaşınaözbaşına
yeniyeni əərazilraziləərrəə köçmköçməəyiyi qadağanqadağan etdietdi..
 17631763--cücü ildildəə bubu qadağaqadağa AlleqanAlleqan dağlarındandağlarından qqəərbdrbdəəkiki torpaqlaratorpaqlara dada aidaid
edildiedildi.. BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq AvropadanAvropadan ŞimaliŞimali AmerikayaAmerikaya köçübköçüb ggəəlləənn
hollandlar,hollandlar, isveçlisveçləər,r, almanlar,almanlar, fransızlar,fransızlar, italyanlar,italyanlar, ispanlarispanlar vvəə
portuqaliyalılarınportuqaliyalıların saxladıqlarısaxladıqları silahlısilahlı ddəəststəəlləərr -- skvatterlskvatterləərr qqəərbrbəə ttəərrəəff köçköç
edirdiledirdiləərr..
 TezliklTezlikləə BostonBoston şşəəhhəəriri ŞimaliŞimali AmerikadaAmerikada əənn böyükböyük limanalimana çevrildiçevrildi.. şimalşimal--
şşəərqrq koloniyalarındakoloniyalarında manufakturalar,manufakturalar, mməərkrkəəzizi koloniyalardakoloniyalarda ticarticarəət,t, ccəənubnub
koloniyalarındakoloniyalarında kkəəndnd ttəəssəərrüfatırrüfatı üstünlüküstünlük ttəəşkilşkil edirdiedirdi.. QulQul alverialveri ggəəlirlir
mməənbnbəəyinyinəə çevrilmişdiçevrilmişdi.. ŞimallaŞimalla ccəənubnub arasındaarasında kkəəskinskin ffəərqrq varvar idiidi..
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MüstMüstəəmlmləəkkəəlləərdrdəə istiqlaliyyistiqlaliyyəət uğrunda müharibt uğrunda müharibəənin snin səəbbəəblbləəri.ri.
 İngilisİngilis kralıkralı ttəərrəəfindfindəənn ttəəyinyin olunanolunan qubernatorlarınqubernatorların idaridarəə etdiyietdiyi
koloniyalardakoloniyalarda yerliyerli özünüidarözünüidarəə orqanıorqanı QanunvericiQanunverici MMəəclisclis idiidi..
 MMəəclisclis verginivergini vvəə daxilidaxili qanunlarıqanunları mümüəəyyyyəənn edirdiedirdi..
 QubernatorQubernator aliali hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik idiidi vvəə mməəclisinclisin qqəərarlarınırarlarını lləəğvğv ededəə
bilirdibilirdi..
MüMüəəyyyyəənn qadağanlaraqadağanlara baxmayaraq,baxmayaraq, koloniyalarkoloniyalar arasındaarasında əəlaqlaqəəlləərr
güclgücləənirdinirdi vvəə XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında buradakıburadakı əəhalihali özünüözünü vahidvahid AmerikaAmerika
xalqıxalqı adlandırmağaadlandırmağa başlamışdıbaşlamışdı..
 BununlaBununla belbeləə,, ingilisingilis zadzadəəganlarıganları buradaburada dada özlözləərininrinin üstünlüküstünlük
(mayorat)(mayorat) hüququnuhüququnu saxlamaqsaxlamaq ististəəyirdilyirdiləərr..
 İngilisİngilis hakimhakim dairdairəəlləəriri koloniyalarakoloniyalara xammalxammal mməənbnbəəyiyi vvəə satışsatış bazarıbazarı
kimikimi baxırdılarbaxırdılar.. BritaniyaBritaniya hökumhökuməətiti ttəərrəəfindfindəənn koloniyalardakoloniyalarda manufakmanufak--
turalarınturaların açılmasına,açılmasına, ddəəmirmir mməəmulatlarınınmulatlarının hazırlanmasına,hazırlanmasına, parça,parça,
xüsusilxüsusiləə ddəə yunyun istehsalınaistehsalına vvəə başqabaşqa ölkölkəəlləərlrləə ticarticarəətt edilmedilməəsinsinəə qadağaqadağa
qoymuşduqoymuşdu..
 17631763--cücü ildildəə verilmişverilmiş ffəərmanarmana görgörəə kolonistlkolonistləərinrin QQəərbrbəə köçmköçməəsi,si, birbir ilil
sonrasonra ttəətbiqtbiq edilediləənn "Dön"Dönəərr pulpul qanunu"naqanunu"na görgörəə isisəə koloniyalardakoloniyalarda buraxılanburaxılan
kağızkağız pullarınpulların işlişləənmnməəsisi qadağanqadağan edildiedildi..
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sonrasonra ttəətbiqtbiq edilediləənn "Dön"Dönəərr pulpul qanunu"naqanunu"na görgörəə isisəə koloniyalardakoloniyalarda buraxılanburaxılan
kağızkağız pullarınpulların işlişləənmnməəsisi qadağanqadağan edildiedildi..

MüstMüstəəmlmləəkkəəlləərdrdəə istiqlaliyyistiqlaliyyəət uğrunda müharibt uğrunda müharibəənin snin səəbbəəblbləəri.ri.
 İngilisİngilis kralıkralı ttəərrəəfindfindəənn ttəəyinyin olunanolunan qubernatorlarınqubernatorların idaridarəə etdiyietdiyi
koloniyalardakoloniyalarda yerliyerli özünüidarözünüidarəə orqanıorqanı QanunvericiQanunverici MMəəclisclis idiidi..
 MMəəclisclis verginivergini vvəə daxilidaxili qanunlarıqanunları mümüəəyyyyəənn edirdiedirdi..
 QubernatorQubernator aliali hakimiyyhakimiyyəəttəə malikmalik idiidi vvəə mməəclisinclisin qqəərarlarınırarlarını lləəğvğv ededəə
bilirdibilirdi..
MüMüəəyyyyəənn qadağanlaraqadağanlara baxmayaraq,baxmayaraq, koloniyalarkoloniyalar arasındaarasında əəlaqlaqəəlləərr
güclgücləənirdinirdi vvəə XVIIIXVIII əəsrinsrin ortalarındaortalarında buradakıburadakı əəhalihali özünüözünü vahidvahid AmerikaAmerika
xalqıxalqı adlandırmağaadlandırmağa başlamışdıbaşlamışdı..
 BununlaBununla belbeləə,, ingilisingilis zadzadəəganlarıganları buradaburada dada özlözləərininrinin üstünlüküstünlük
(mayorat)(mayorat) hüququnuhüququnu saxlamaqsaxlamaq ististəəyirdilyirdiləərr..
 İngilisİngilis hakimhakim dairdairəəlləəriri koloniyalarakoloniyalara xammalxammal mməənbnbəəyiyi vvəə satışsatış bazarıbazarı
kimikimi baxırdılarbaxırdılar.. BritaniyaBritaniya hökumhökuməətiti ttəərrəəfindfindəənn koloniyalardakoloniyalarda manufakmanufak--
turalarınturaların açılmasına,açılmasına, ddəəmirmir mməəmulatlarınınmulatlarının hazırlanmasına,hazırlanmasına, parça,parça,
xüsusilxüsusiləə ddəə yunyun istehsalınaistehsalına vvəə başqabaşqa ölkölkəəlləərlrləə ticarticarəətt edilmedilməəsinsinəə qadağaqadağa
qoymuşduqoymuşdu..
 17631763--cücü ildildəə verilmişverilmiş ffəərmanarmana görgörəə kolonistlkolonistləərinrin QQəərbrbəə köçmköçməəsi,si, birbir ilil
sonrasonra ttəətbiqtbiq edilediləənn "Dön"Dönəərr pulpul qanunu"naqanunu"na görgörəə isisəə koloniyalardakoloniyalarda buraxılanburaxılan
kağızkağız pullarınpulların işlişləənmnməəsisi qadağanqadağan edildiedildi..
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 17651765--cici ildildəə verilmişverilmiş "M"Məənzilnzil ttəəminatıminatı qanunu"qanunu"nana görgörəə koloniyalarkoloniyalar kralkral
ordusunuordusunu mməənzilnzil vvəə əərzaqlarzaqla ttəəminmin etmetməəlili idilidiləərr..
 17651765--cici ilil "Möhür"Möhür qanunu"qanunu" ("Gerb("Gerb rüsumu")rüsumu") ililəə qqəəzetlzetləərrəə,, plakatlara,plakatlara,
ssəənnəədldləərrəə vvəə ss..--yyəə vergivergi qoyulduqoyuldu.. BuBu qanunqanun kkəəskinskin narazılıqlaranarazılıqlara ssəəbbəəbb olduoldu..
 İngilislİngilisləərinrin ttəətbiqtbiq etdiyietdiyi feodalfeodal qaydaları,qaydaları, verilveriləənn qanunlarqanunlar koloniyalardakoloniyalarda
narazılığınarazılığı güclgücləəndirirdindirirdi..
 ŞimaliŞimali AmerikanınAmerikanın vvəəttəənpnpəərvrvəərr qüvvqüvvəəlləəriri İngiltİngiltəərrəə hökumhökuməətintinəə qarşıqarşı
mübarizmübarizəə mməəqsqsəədidi ililəə "Azadlıq"Azadlıq oğulları"oğulları" adlıadlı gizligizli ttəəşkilatşkilat yaratdılaryaratdılar..
 17651765--cici ildildəə müstmüstəəmlmləəkkəəlləərr özöz nümaynümayəəndndəəlləərinirini NyuNyu--YorkaYorka BirinciBirinci
KontinentalKontinental KonqresKonqresəə (qurultaya)(qurultaya) göndgöndəərdilrdiləərr..
 KonqresKonqres ingilisingilis mallarınamallarına boykotboykot elanelan etdietdi.. KonqresinKonqresin qqəəbulbul etdiyietdiyi
qqəətnamtnaməəyyəə görgörəə,, müstmüstəəmlmləəkkəəlləərinrin razılığırazılığı olmadanolmadan İngiltİngiltəərrəə parlamentiparlamenti
onlaraonlara vergivergi qoyaqoya bilmbilməəzdizdi.. BundanBundan qorxuyaqorxuya düşdüşəənn BritaniyaBritaniya parlamentiparlamenti
17661766--cıcı ildildəə gerbgerb rüsumunurüsumunu lləəğvğv etdietdi..
 17731773--cücü ildildəə "Azadlıq"Azadlıq oğulları"oğulları" ttəəşkilatınınşkilatının üzvlüzvləəriri BostonBoston limanınalimanına
hücumhücum ededəərrəəkk "Ost"Ost-- Hind"Hind" şirkşirkəətintinəə mməəxsusxsus ggəəmilmiləərdrdəəkiki çayçay qutularınıqutularını suyasuya
tökdültökdüləərr.. Bu,Bu, "Boston"Boston çayçay mməəclisi"clisi" adınıadını aldıaldı..
 BunaBuna cavabcavab olaraqolaraq İngiltİngiltəərrəə kralıkralı BostonBoston limanınılimanını bağlatdırdı,bağlatdırdı, əəhaliyhaliyəə
ddəənizniz ticarticarəətinitini qadağanqadağan etdietdi..

 17651765--cici ildildəə verilmişverilmiş "M"Məənzilnzil ttəəminatıminatı qanunu"qanunu"nana görgörəə koloniyalarkoloniyalar kralkral
ordusunuordusunu mməənzilnzil vvəə əərzaqlarzaqla ttəəminmin etmetməəlili idilidiləərr..
 17651765--cici ilil "Möhür"Möhür qanunu"qanunu" ("Gerb("Gerb rüsumu")rüsumu") ililəə qqəəzetlzetləərrəə,, plakatlara,plakatlara,
ssəənnəədldləərrəə vvəə ss..--yyəə vergivergi qoyulduqoyuldu.. BuBu qanunqanun kkəəskinskin narazılıqlaranarazılıqlara ssəəbbəəbb olduoldu..
 İngilislİngilisləərinrin ttəətbiqtbiq etdiyietdiyi feodalfeodal qaydaları,qaydaları, verilveriləənn qanunlarqanunlar koloniyalardakoloniyalarda
narazılığınarazılığı güclgücləəndirirdindirirdi..
 ŞimaliŞimali AmerikanınAmerikanın vvəəttəənpnpəərvrvəərr qüvvqüvvəəlləəriri İngiltİngiltəərrəə hökumhökuməətintinəə qarşıqarşı
mübarizmübarizəə mməəqsqsəədidi ililəə "Azadlıq"Azadlıq oğulları"oğulları" adlıadlı gizligizli ttəəşkilatşkilat yaratdılaryaratdılar..
 17651765--cici ildildəə müstmüstəəmlmləəkkəəlləərr özöz nümaynümayəəndndəəlləərinirini NyuNyu--YorkaYorka BirinciBirinci
KontinentalKontinental KonqresKonqresəə (qurultaya)(qurultaya) göndgöndəərdilrdiləərr..
 KonqresKonqres ingilisingilis mallarınamallarına boykotboykot elanelan etdietdi.. KonqresinKonqresin qqəəbulbul etdiyietdiyi
qqəətnamtnaməəyyəə görgörəə,, müstmüstəəmlmləəkkəəlləərinrin razılığırazılığı olmadanolmadan İngiltİngiltəərrəə parlamentiparlamenti
onlaraonlara vergivergi qoyaqoya bilmbilməəzdizdi.. BundanBundan qorxuyaqorxuya düşdüşəənn BritaniyaBritaniya parlamentiparlamenti
17661766--cıcı ildildəə gerbgerb rüsumunurüsumunu lləəğvğv etdietdi..
 17731773--cücü ildildəə "Azadlıq"Azadlıq oğulları"oğulları" ttəəşkilatınınşkilatının üzvlüzvləəriri BostonBoston limanınalimanına
hücumhücum ededəərrəəkk "Ost"Ost-- Hind"Hind" şirkşirkəətintinəə mməəxsusxsus ggəəmilmiləərdrdəəkiki çayçay qutularınıqutularını suyasuya
tökdültökdüləərr.. Bu,Bu, "Boston"Boston çayçay mməəclisi"clisi" adınıadını aldıaldı..
 BunaBuna cavabcavab olaraqolaraq İngiltİngiltəərrəə kralıkralı BostonBoston limanınılimanını bağlatdırdı,bağlatdırdı, əəhaliyhaliyəə
ddəənizniz ticarticarəətinitini qadağanqadağan etdietdi..

 17651765--cici ildildəə verilmişverilmiş "M"Məənzilnzil ttəəminatıminatı qanunu"qanunu"nana görgörəə koloniyalarkoloniyalar kralkral
ordusunuordusunu mməənzilnzil vvəə əərzaqlarzaqla ttəəminmin etmetməəlili idilidiləərr..
 17651765--cici ilil "Möhür"Möhür qanunu"qanunu" ("Gerb("Gerb rüsumu")rüsumu") ililəə qqəəzetlzetləərrəə,, plakatlara,plakatlara,
ssəənnəədldləərrəə vvəə ss..--yyəə vergivergi qoyulduqoyuldu.. BuBu qanunqanun kkəəskinskin narazılıqlaranarazılıqlara ssəəbbəəbb olduoldu..
 İngilislİngilisləərinrin ttəətbiqtbiq etdiyietdiyi feodalfeodal qaydaları,qaydaları, verilveriləənn qanunlarqanunlar koloniyalardakoloniyalarda
narazılığınarazılığı güclgücləəndirirdindirirdi..
 ŞimaliŞimali AmerikanınAmerikanın vvəəttəənpnpəərvrvəərr qüvvqüvvəəlləəriri İngiltİngiltəərrəə hökumhökuməətintinəə qarşıqarşı
mübarizmübarizəə mməəqsqsəədidi ililəə "Azadlıq"Azadlıq oğulları"oğulları" adlıadlı gizligizli ttəəşkilatşkilat yaratdılaryaratdılar..
 17651765--cici ildildəə müstmüstəəmlmləəkkəəlləərr özöz nümaynümayəəndndəəlləərinirini NyuNyu--YorkaYorka BirinciBirinci
KontinentalKontinental KonqresKonqresəə (qurultaya)(qurultaya) göndgöndəərdilrdiləərr..
 KonqresKonqres ingilisingilis mallarınamallarına boykotboykot elanelan etdietdi.. KonqresinKonqresin qqəəbulbul etdiyietdiyi
qqəətnamtnaməəyyəə görgörəə,, müstmüstəəmlmləəkkəəlləərinrin razılığırazılığı olmadanolmadan İngiltİngiltəərrəə parlamentiparlamenti
onlaraonlara vergivergi qoyaqoya bilmbilməəzdizdi.. BundanBundan qorxuyaqorxuya düşdüşəənn BritaniyaBritaniya parlamentiparlamenti
17661766--cıcı ildildəə gerbgerb rüsumunurüsumunu lləəğvğv etdietdi..
 17731773--cücü ildildəə "Azadlıq"Azadlıq oğulları"oğulları" ttəəşkilatınınşkilatının üzvlüzvləəriri BostonBoston limanınalimanına
hücumhücum ededəərrəəkk "Ost"Ost-- Hind"Hind" şirkşirkəətintinəə mməəxsusxsus ggəəmilmiləərdrdəəkiki çayçay qutularınıqutularını suyasuya
tökdültökdüləərr.. Bu,Bu, "Boston"Boston çayçay mməəclisi"clisi" adınıadını aldıaldı..
 BunaBuna cavabcavab olaraqolaraq İngiltİngiltəərrəə kralıkralı BostonBoston limanınılimanını bağlatdırdı,bağlatdırdı, əəhaliyhaliyəə
ddəənizniz ticarticarəətinitini qadağanqadağan etdietdi..
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İstiqlaliyyİstiqlaliyyəət müharibt müharibəəsinin başlanmasısinin başlanması
 KoloniyalardaKoloniyalarda ingilislingilisləərrəə qarşıqarşı istiqlaliyyistiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((17751775--17831783)) 17751775--
cici ilinilin aprelindaprelindəə ingilisingilis hhəərbçilrbçiləərininrinin AmerikaAmerika partizanlarınınpartizanlarının KonkordKonkord
şşəəhhəərindrindəəkiki silahsilah anbarınıanbarını dağıtmasıdağıtması ililəə başladıbaşladı..
 KonkordKonkord hadishadisəəlləəriri ŞimaliŞimali AmerikaAmerika koloniyalarındakoloniyalarında əəhalininhalinin
vvəəttəənpnpəərvrvəərlrləərrəə vvəə kralkral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına bölünmbölünməəsisi prosesiniprosesini sürsürəətltləəndirdindirdi..
 17751775--cici ildildəə FiladelfiyadaFiladelfiyada İkinciİkinci KontinentalKontinental KonqresKonqres çağırıldıçağırıldı..
 İştirakçılarıİştirakçıları plantatorlarplantatorlar vvəə varlıvarlı burjuaziyadanburjuaziyadan ibaribarəətt olanolan bubu konqreskonqres
İngiltİngiltəərrəə ililəə əəlaqlaqəənini kkəəsmsməəyiyi qqəərararara aldıaldı vvəə partizanpartizan ddəəststəəlləərinirini özöz ordusuordusu elanelan
etdietdi..
 CC..VaşinqtonVaşinqton başbaş komandankomandan ttəəyinyin olunduolundu..

ABŞABŞ--ın yaranmasıın yaranması
 17761776--cıcı ilil iyuluniyulun 44--ddəə FiladelfiyadaFiladelfiyada konqreskonqres "İstiqlaliyy"İstiqlaliyyəətt
bbəəyannamyannaməəsi"si"nini qqəəbulbul etdietdi..
 BBəəyannamyannaməənini TT..CeffersonCefferson hazırlamışdıhazırlamışdı..
 BuBu ssəənnəədd dünyadadünyada ilkilk ddəəffəə olaraqolaraq insaninsan azadlıqlarınınazadlıqlarının şşəərhinirhini verdiverdi..
 BuradaBurada hakimiyyhakimiyyəətintin mməənbnbəəyiyi xalqxalq hesabhesab edilirdiedilirdi..
 BBəəyannamyannaməəyyəə görgörəə,, koloniyalarkoloniyalar İngiltİngiltəərrəəddəənn ayrılaraqayrılaraq yeniyeni müstmüstəəqilqil dövldövləətt
olanolan AmerikaAmerika BirlBirləəşmişşmiş ŞtatlarıŞtatları halındahalında birlbirləəşdilşdiləərr..
 BBəəyannamyannaməəninnin mməəhdudhdud ccəəhhəətltləərindrindəənn biribiri kölköləəliyinliyin lləəğvğv edilmedilməəmməəsisi idiidi..

İstiqlaliyyİstiqlaliyyəət müharibt müharibəəsinin başlanmasısinin başlanması
 KoloniyalardaKoloniyalarda ingilislingilisləərrəə qarşıqarşı istiqlaliyyistiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((17751775--17831783)) 17751775--
cici ilinilin aprelindaprelindəə ingilisingilis hhəərbçilrbçiləərininrinin AmerikaAmerika partizanlarınınpartizanlarının KonkordKonkord
şşəəhhəərindrindəəkiki silahsilah anbarınıanbarını dağıtmasıdağıtması ililəə başladıbaşladı..
 KonkordKonkord hadishadisəəlləəriri ŞimaliŞimali AmerikaAmerika koloniyalarındakoloniyalarında əəhalininhalinin
vvəəttəənpnpəərvrvəərlrləərrəə vvəə kralkral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına bölünmbölünməəsisi prosesiniprosesini sürsürəətltləəndirdindirdi..
 17751775--cici ildildəə FiladelfiyadaFiladelfiyada İkinciİkinci KontinentalKontinental KonqresKonqres çağırıldıçağırıldı..
 İştirakçılarıİştirakçıları plantatorlarplantatorlar vvəə varlıvarlı burjuaziyadanburjuaziyadan ibaribarəətt olanolan bubu konqreskonqres
İngiltİngiltəərrəə ililəə əəlaqlaqəənini kkəəsmsməəyiyi qqəərararara aldıaldı vvəə partizanpartizan ddəəststəəlləərinirini özöz ordusuordusu elanelan
etdietdi..
 CC..VaşinqtonVaşinqton başbaş komandankomandan ttəəyinyin olunduolundu..

ABŞABŞ--ın yaranmasıın yaranması
 17761776--cıcı ilil iyuluniyulun 44--ddəə FiladelfiyadaFiladelfiyada konqreskonqres "İstiqlaliyy"İstiqlaliyyəətt
bbəəyannamyannaməəsi"si"nini qqəəbulbul etdietdi..
 BBəəyannamyannaməənini TT..CeffersonCefferson hazırlamışdıhazırlamışdı..
 BuBu ssəənnəədd dünyadadünyada ilkilk ddəəffəə olaraqolaraq insaninsan azadlıqlarınınazadlıqlarının şşəərhinirhini verdiverdi..
 BuradaBurada hakimiyyhakimiyyəətintin mməənbnbəəyiyi xalqxalq hesabhesab edilirdiedilirdi..
 BBəəyannamyannaməəyyəə görgörəə,, koloniyalarkoloniyalar İngiltİngiltəərrəəddəənn ayrılaraqayrılaraq yeniyeni müstmüstəəqilqil dövldövləətt
olanolan AmerikaAmerika BirlBirləəşmişşmiş ŞtatlarıŞtatları halındahalında birlbirləəşdilşdiləərr..
 BBəəyannamyannaməəninnin mməəhdudhdud ccəəhhəətltləərindrindəənn biribiri kölköləəliyinliyin lləəğvğv edilmedilməəmməəsisi idiidi..

İstiqlaliyyİstiqlaliyyəət müharibt müharibəəsinin başlanmasısinin başlanması
 KoloniyalardaKoloniyalarda ingilislingilisləərrəə qarşıqarşı istiqlaliyyistiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((17751775--17831783)) 17751775--
cici ilinilin aprelindaprelindəə ingilisingilis hhəərbçilrbçiləərininrinin AmerikaAmerika partizanlarınınpartizanlarının KonkordKonkord
şşəəhhəərindrindəəkiki silahsilah anbarınıanbarını dağıtmasıdağıtması ililəə başladıbaşladı..
 KonkordKonkord hadishadisəəlləəriri ŞimaliŞimali AmerikaAmerika koloniyalarındakoloniyalarında əəhalininhalinin
vvəəttəənpnpəərvrvəərlrləərrəə vvəə kralkral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına bölünmbölünməəsisi prosesiniprosesini sürsürəətltləəndirdindirdi..
 17751775--cici ildildəə FiladelfiyadaFiladelfiyada İkinciİkinci KontinentalKontinental KonqresKonqres çağırıldıçağırıldı..
 İştirakçılarıİştirakçıları plantatorlarplantatorlar vvəə varlıvarlı burjuaziyadanburjuaziyadan ibaribarəətt olanolan bubu konqreskonqres
İngiltİngiltəərrəə ililəə əəlaqlaqəənini kkəəsmsməəyiyi qqəərararara aldıaldı vvəə partizanpartizan ddəəststəəlləərinirini özöz ordusuordusu elanelan
etdietdi..
 CC..VaşinqtonVaşinqton başbaş komandankomandan ttəəyinyin olunduolundu..

ABŞABŞ--ın yaranmasıın yaranması
 17761776--cıcı ilil iyuluniyulun 44--ddəə FiladelfiyadaFiladelfiyada konqreskonqres "İstiqlaliyy"İstiqlaliyyəətt
bbəəyannamyannaməəsi"si"nini qqəəbulbul etdietdi..
 BBəəyannamyannaməənini TT..CeffersonCefferson hazırlamışdıhazırlamışdı..
 BuBu ssəənnəədd dünyadadünyada ilkilk ddəəffəə olaraqolaraq insaninsan azadlıqlarınınazadlıqlarının şşəərhinirhini verdiverdi..
 BuradaBurada hakimiyyhakimiyyəətintin mməənbnbəəyiyi xalqxalq hesabhesab edilirdiedilirdi..
 BBəəyannamyannaməəyyəə görgörəə,, koloniyalarkoloniyalar İngiltİngiltəərrəəddəənn ayrılaraqayrılaraq yeniyeni müstmüstəəqilqil dövldövləətt
olanolan AmerikaAmerika BirlBirləəşmişşmiş ŞtatlarıŞtatları halındahalında birlbirləəşdilşdiləərr..
 BBəəyannamyannaməəninnin mməəhdudhdud ccəəhhəətltləərindrindəənn biribiri kölköləəliyinliyin lləəğvğv edilmedilməəmməəsisi idiidi..
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 İİngiltngiltəərrəə üsyançılarıüsyançıları ddəənizdnizdəənn blokadayablokadaya aldıaldı vvəə əəraziyraziyəə muzdlulardanmuzdlulardan
ibaribarəətt orduordu yeritdiyeritdi..
 ƏƏmməəliyyatlarınliyyatların gedişindgedişindəə VaşinqtonunVaşinqtonun ordusuordusu BostonuBostonu azadazad etsetsəə ddəə,,
ingilislingilisləərr NyuNyu--YorkuYorku vvəə FiladelfiyanıFiladelfiyanı tutdulartutdular..
 KoloniyalarKoloniyalar daxilddaxildəə kralkral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına qarşıqarşı dada mübarizmübarizəə aparırdılaraparırdılar..
KralKral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına (loyalistl(loyalistləərrəə)) qarşıqarşı mübarizmübarizəə aparmaqaparmaq üçünüçün
ttəəhlükhlükəəsizliksizlik komitkomitəəlləəriri yaradılırdıyaradılırdı..
 QullarQullar dada inqilabiinqilabi orduyaorduya kömköməəkk edirdiledirdiləərr.. ZZəəncinci qadınqadın DD..GennetGennet
böyükböyük şöhrşöhrəətt qazanmışdıqazanmışdı..
 LakinLakin konqresinkonqresin quldarlığıquldarlığı lləəğvğv etmetməəmməəsisi qullarınqulların orduyaorduya ccəəlblb
olunmasınaolunmasına maneçilikmaneçilik törtörəədirdidirdi..
 17771777--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında SaratoqaSaratoqa döyüşünddöyüşündəə BritaniyaBritaniya ordusununordusunun
mməəğlubğlub edilmedilməəsisi FransaFransa vvəə İspaniyanınİspaniyanın üsyançılarüsyançılar ttəərrəəfindfindəənn müharibmüharibəəyyəə
qoşulmasınaqoşulmasına ttəəkankan verdiverdi..
 KonqresKonqres FransaFransa vvəə İspaniyanıİspaniyanı ittifaqaittifaqa ccəəlblb etmetməəkk üçünüçün "ilk"ilk böyükböyük
amerikalı"amerikalı" adlananadlanan BencaminBencamin FrankliniFranklini AvropayaAvropaya göndgöndəərdirdi..
 BB..FranklinFranklin hhəəminmin dövldövləətltləərlrləə müqavilmüqaviləə imzaladıimzaladı..
 FransaFransa üsyançılaraüsyançılara kömköməəkk üçünüçün AmerikayaAmerikaya donanmadonanma göndgöndəərdirdi..

 İİngiltngiltəərrəə üsyançılarıüsyançıları ddəənizdnizdəənn blokadayablokadaya aldıaldı vvəə əəraziyraziyəə muzdlulardanmuzdlulardan
ibaribarəətt orduordu yeritdiyeritdi..
 ƏƏmməəliyyatlarınliyyatların gedişindgedişindəə VaşinqtonunVaşinqtonun ordusuordusu BostonuBostonu azadazad etsetsəə ddəə,,
ingilislingilisləərr NyuNyu--YorkuYorku vvəə FiladelfiyanıFiladelfiyanı tutdulartutdular..
 KoloniyalarKoloniyalar daxilddaxildəə kralkral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına qarşıqarşı dada mübarizmübarizəə aparırdılaraparırdılar..
KralKral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına (loyalistl(loyalistləərrəə)) qarşıqarşı mübarizmübarizəə aparmaqaparmaq üçünüçün
ttəəhlükhlükəəsizliksizlik komitkomitəəlləəriri yaradılırdıyaradılırdı..
 QullarQullar dada inqilabiinqilabi orduyaorduya kömköməəkk edirdiledirdiləərr.. ZZəəncinci qadınqadın DD..GennetGennet
böyükböyük şöhrşöhrəətt qazanmışdıqazanmışdı..
 LakinLakin konqresinkonqresin quldarlığıquldarlığı lləəğvğv etmetməəmməəsisi qullarınqulların orduyaorduya ccəəlblb
olunmasınaolunmasına maneçilikmaneçilik törtörəədirdidirdi..
 17771777--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında SaratoqaSaratoqa döyüşünddöyüşündəə BritaniyaBritaniya ordusununordusunun
mməəğlubğlub edilmedilməəsisi FransaFransa vvəə İspaniyanınİspaniyanın üsyançılarüsyançılar ttəərrəəfindfindəənn müharibmüharibəəyyəə
qoşulmasınaqoşulmasına ttəəkankan verdiverdi..
 KonqresKonqres FransaFransa vvəə İspaniyanıİspaniyanı ittifaqaittifaqa ccəəlblb etmetməəkk üçünüçün "ilk"ilk böyükböyük
amerikalı"amerikalı" adlananadlanan BencaminBencamin FrankliniFranklini AvropayaAvropaya göndgöndəərdirdi..
 BB..FranklinFranklin hhəəminmin dövldövləətltləərlrləə müqavilmüqaviləə imzaladıimzaladı..
 FransaFransa üsyançılaraüsyançılara kömköməəkk üçünüçün AmerikayaAmerikaya donanmadonanma göndgöndəərdirdi..

 İİngiltngiltəərrəə üsyançılarıüsyançıları ddəənizdnizdəənn blokadayablokadaya aldıaldı vvəə əəraziyraziyəə muzdlulardanmuzdlulardan
ibaribarəətt orduordu yeritdiyeritdi..
 ƏƏmməəliyyatlarınliyyatların gedişindgedişindəə VaşinqtonunVaşinqtonun ordusuordusu BostonuBostonu azadazad etsetsəə ddəə,,
ingilislingilisləərr NyuNyu--YorkuYorku vvəə FiladelfiyanıFiladelfiyanı tutdulartutdular..
 KoloniyalarKoloniyalar daxilddaxildəə kralkral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına qarşıqarşı dada mübarizmübarizəə aparırdılaraparırdılar..
KralKral ttəərrəəfdarlarınafdarlarına (loyalistl(loyalistləərrəə)) qarşıqarşı mübarizmübarizəə aparmaqaparmaq üçünüçün
ttəəhlükhlükəəsizliksizlik komitkomitəəlləəriri yaradılırdıyaradılırdı..
 QullarQullar dada inqilabiinqilabi orduyaorduya kömköməəkk edirdiledirdiləərr.. ZZəəncinci qadınqadın DD..GennetGennet
böyükböyük şöhrşöhrəətt qazanmışdıqazanmışdı..
 LakinLakin konqresinkonqresin quldarlığıquldarlığı lləəğvğv etmetməəmməəsisi qullarınqulların orduyaorduya ccəəlblb
olunmasınaolunmasına maneçilikmaneçilik törtörəədirdidirdi..
 17771777--cici ilinilin oktyabrındaoktyabrında SaratoqaSaratoqa döyüşünddöyüşündəə BritaniyaBritaniya ordusununordusunun
mməəğlubğlub edilmedilməəsisi FransaFransa vvəə İspaniyanınİspaniyanın üsyançılarüsyançılar ttəərrəəfindfindəənn müharibmüharibəəyyəə
qoşulmasınaqoşulmasına ttəəkankan verdiverdi..
 KonqresKonqres FransaFransa vvəə İspaniyanıİspaniyanı ittifaqaittifaqa ccəəlblb etmetməəkk üçünüçün "ilk"ilk böyükböyük
amerikalı"amerikalı" adlananadlanan BencaminBencamin FrankliniFranklini AvropayaAvropaya göndgöndəərdirdi..
 BB..FranklinFranklin hhəəminmin dövldövləətltləərlrləə müqavilmüqaviləə imzaladıimzaladı..
 FransaFransa üsyançılaraüsyançılara kömköməəkk üçünüçün AmerikayaAmerikaya donanmadonanma göndgöndəərdirdi..
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 17781778--cici ildildəə FransaFransa ABŞABŞ--ının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanıyantanıyan ilkilk ölkölkəə olduoldu vvəə onaona borcborc
verdiverdi.. FransaFransa vvəə İspaniyaİspaniya donanmasıdonanması hhəərr yerdyerdəə ingilisingilis ggəəmilmiləərinirini ttəəqibqib edirdiedirdi..
BuBu dövldövləətltləərinrin müharibmüharibəəyyəə girmgirməəsisi ingilislingilisləərinrin vvəəziyyziyyəətinitini ççəətinltinləəşdirdişdirdi..
 SaratoqaSaratoqa mməəğlubiyyğlubiyyəətindtindəənn sonrasonra ingilislingilisləərr hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları ccəənubanuba
keçirdilkeçirdiləərr..
 17811781--cici ildildəə YorktaunYorktaun döyüşünddöyüşündəə ddəə CC..VaşinqtonunVaşinqtonun ordusuordusu qalibqalib ggəəldildi..
 17821782--cici ildildəə İngiltİngiltəərrəə hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları dayandırdıdayandırdı..
 17831783--cücü ilil sentyabrınsentyabrın 33--ddəə VersaldaVersalda sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi imzalandıimzalandı..
 İngiltİngiltəərrəə ABŞABŞ--ının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanıdıtanıdı.. AlleqanAlleqan dağlarındandağlarından MissisipiMissisipi
çayınaçayına qqəəddəərr olanolan əərazirazi ABŞABŞ--aa daxildaxil edildiedildi..
 İstiqlaliyyİstiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((17751775--17831783)) nnəəticticəəsindsindəə ABŞABŞ--dada monarxiyamonarxiya
devrildidevrildi vvəə respublikarespublika qurulduquruldu..
 OnaOna görgörəə ddəə bubu müharibmüharibəə ABŞABŞ tarixindtarixindəə hhəəmm ddəə BirinciBirinci burjuaburjua inqilabıinqilabı
hesabhesab olunurolunur..

ABŞ Konstitusiyasının qABŞ Konstitusiyasının qəəbul edilmbul edilməəsi.si.
 1313 ştatınştatın siyasisiyasi birliyinibirliyini ttəəminmin etmetməəkk vvəə mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətiti
güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün ABŞABŞ KonqresiKonqresi 17871787--cici ildildəə ştatlarınştatların nümaynümayəəndndəəlləərininrinin
xüsusixüsusi mməəclisiniclisini (t(təəsissis konventini)konventini) çağırdıçağırdı..
 BuradaBurada ABŞABŞ KonstitusiyasıKonstitusiyası qqəəbulbul edildiedildi..

 17781778--cici ildildəə FransaFransa ABŞABŞ--ının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanıyantanıyan ilkilk ölkölkəə olduoldu vvəə onaona borcborc
verdiverdi.. FransaFransa vvəə İspaniyaİspaniya donanmasıdonanması hhəərr yerdyerdəə ingilisingilis ggəəmilmiləərinirini ttəəqibqib edirdiedirdi..
BuBu dövldövləətltləərinrin müharibmüharibəəyyəə girmgirməəsisi ingilislingilisləərinrin vvəəziyyziyyəətinitini ççəətinltinləəşdirdişdirdi..
 SaratoqaSaratoqa mməəğlubiyyğlubiyyəətindtindəənn sonrasonra ingilislingilisləərr hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları ccəənubanuba
keçirdilkeçirdiləərr..
 17811781--cici ildildəə YorktaunYorktaun döyüşünddöyüşündəə ddəə CC..VaşinqtonunVaşinqtonun ordusuordusu qalibqalib ggəəldildi..
 17821782--cici ildildəə İngiltİngiltəərrəə hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları dayandırdıdayandırdı..
 17831783--cücü ilil sentyabrınsentyabrın 33--ddəə VersaldaVersalda sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi imzalandıimzalandı..
 İngiltİngiltəərrəə ABŞABŞ--ının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanıdıtanıdı.. AlleqanAlleqan dağlarındandağlarından MissisipiMissisipi
çayınaçayına qqəəddəərr olanolan əərazirazi ABŞABŞ--aa daxildaxil edildiedildi..
 İstiqlaliyyİstiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((17751775--17831783)) nnəəticticəəsindsindəə ABŞABŞ--dada monarxiyamonarxiya
devrildidevrildi vvəə respublikarespublika qurulduquruldu..
 OnaOna görgörəə ddəə bubu müharibmüharibəə ABŞABŞ tarixindtarixindəə hhəəmm ddəə BirinciBirinci burjuaburjua inqilabıinqilabı
hesabhesab olunurolunur..

ABŞ Konstitusiyasının qABŞ Konstitusiyasının qəəbul edilmbul edilməəsi.si.
 1313 ştatınştatın siyasisiyasi birliyinibirliyini ttəəminmin etmetməəkk vvəə mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətiti
güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün ABŞABŞ KonqresiKonqresi 17871787--cici ildildəə ştatlarınştatların nümaynümayəəndndəəlləərininrinin
xüsusixüsusi mməəclisiniclisini (t(təəsissis konventini)konventini) çağırdıçağırdı..
 BuradaBurada ABŞABŞ KonstitusiyasıKonstitusiyası qqəəbulbul edildiedildi..

 17781778--cici ildildəə FransaFransa ABŞABŞ--ının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanıyantanıyan ilkilk ölkölkəə olduoldu vvəə onaona borcborc
verdiverdi.. FransaFransa vvəə İspaniyaİspaniya donanmasıdonanması hhəərr yerdyerdəə ingilisingilis ggəəmilmiləərinirini ttəəqibqib edirdiedirdi..
BuBu dövldövləətltləərinrin müharibmüharibəəyyəə girmgirməəsisi ingilislingilisləərinrin vvəəziyyziyyəətinitini ççəətinltinləəşdirdişdirdi..
 SaratoqaSaratoqa mməəğlubiyyğlubiyyəətindtindəənn sonrasonra ingilislingilisləərr hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları ccəənubanuba
keçirdilkeçirdiləərr..
 17811781--cici ildildəə YorktaunYorktaun döyüşünddöyüşündəə ddəə CC..VaşinqtonunVaşinqtonun ordusuordusu qalibqalib ggəəldildi..
 17821782--cici ildildəə İngiltİngiltəərrəə hhəərbirbi əəmməəliyyatlarıliyyatları dayandırdıdayandırdı..
 17831783--cücü ilil sentyabrınsentyabrın 33--ddəə VersaldaVersalda sülhsülh müqavilmüqaviləəsisi imzalandıimzalandı..
 İngiltİngiltəərrəə ABŞABŞ--ının müstmüstəəqilliyiniqilliyini tanıdıtanıdı.. AlleqanAlleqan dağlarındandağlarından MissisipiMissisipi
çayınaçayına qqəəddəərr olanolan əərazirazi ABŞABŞ--aa daxildaxil edildiedildi..
 İstiqlaliyyİstiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((17751775--17831783)) nnəəticticəəsindsindəə ABŞABŞ--dada monarxiyamonarxiya
devrildidevrildi vvəə respublikarespublika qurulduquruldu..
 OnaOna görgörəə ddəə bubu müharibmüharibəə ABŞABŞ tarixindtarixindəə hhəəmm ddəə BirinciBirinci burjuaburjua inqilabıinqilabı
hesabhesab olunurolunur..

ABŞ Konstitusiyasının qABŞ Konstitusiyasının qəəbul edilmbul edilməəsi.si.
 1313 ştatınştatın siyasisiyasi birliyinibirliyini ttəəminmin etmetməəkk vvəə mməərkrkəəzizi hakimiyyhakimiyyəətiti
güclgücləəndirmndirməəkk üçünüçün ABŞABŞ KonqresiKonqresi 17871787--cici ildildəə ştatlarınştatların nümaynümayəəndndəəlləərininrinin
xüsusixüsusi mməəclisiniclisini (t(təəsissis konventini)konventini) çağırdıçağırdı..
 BuradaBurada ABŞABŞ KonstitusiyasıKonstitusiyası qqəəbulbul edildiedildi..

48



 KonstitusiyaKonstitusiya respublikarespublika quruluşunuquruluşunu ttəəsbitsbit ededəərrəək,k, federativfederativ dövldövləətt
formasıforması yaratdıyaratdı..
 AliAli qanunvericiqanunverici orqanorqan ikipalatalıikipalatalı konqreskonqres idiidi..
1.1. YuxarıYuxarı palatapalata senat,senat,
2.2. aşağıaşağı palatapalata isisəə nümaynümayəəndndəəlləərr palatasıpalatası adlanırdıadlanırdı..
 SenataSenata hhəərr ştatdanştatdan ikiiki senatorsenator seçilirdiseçilirdi..
 NümayNümayəəndndəəlləərr palatasıpalatası üzvlüzvləəriri isisəə əəhalininhalinin sayınasayına uyğunuyğun seçilirdiseçilirdi..
 AliAli icraicra hakimiyyhakimiyyəətinintinin başçısıbaşçısı dörddörd ildildəənn birbir seçilseçiləənn prezidentprezident idiidi..
 O,O, hökumhökuməətintin başçısı,başçısı, başbaş komandankomandan olmaqlaolmaqla yanaşı,yanaşı,
 qanunlaraqanunlara dada vetoveto qoyaqoya bilbiləərdirdi..
 AliAli MMəəhkhkəəmməə::
 qanunlarınqanunların konstitusiyayakonstitusiyaya uyğunluğunuuyğunluğunu yoxlayıryoxlayır ,,
 lazımlazım ggəəldikdldikdəə onuonu lləəğvğv ededəə bilbiləərdirdi..
 AliAli MMəəhkhkəəmməəninnin üzvlüzvləəriri prezidentprezident ttəərrəəfindfindəənn senatınsenatın razılığırazılığı ililəə
ömürlükömürlük ttəəyinyin olunurdularolunurdular..
 17891789--cucu ildildəə konqreskonqresəə seçkilseçkiləərr keçirildikeçirildi..
 CC..VaşinqtonVaşinqton ABŞABŞ--ının ilkilk prezidentiprezidenti seçildiseçildi..

 KonstitusiyaKonstitusiya respublikarespublika quruluşunuquruluşunu ttəəsbitsbit ededəərrəək,k, federativfederativ dövldövləətt
formasıforması yaratdıyaratdı..
 AliAli qanunvericiqanunverici orqanorqan ikipalatalıikipalatalı konqreskonqres idiidi..
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2.2. aşağıaşağı palatapalata isisəə nümaynümayəəndndəəlləərr palatasıpalatası adlanırdıadlanırdı..
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 O,O, hökumhökuməətintin başçısı,başçısı, başbaş komandankomandan olmaqlaolmaqla yanaşı,yanaşı,
 qanunlaraqanunlara dada vetoveto qoyaqoya bilbiləərdirdi..
 AliAli MMəəhkhkəəmməə::
 qanunlarınqanunların konstitusiyayakonstitusiyaya uyğunluğunuuyğunluğunu yoxlayıryoxlayır ,,
 lazımlazım ggəəldikdldikdəə onuonu lləəğvğv ededəə bilbiləərdirdi..
 AliAli MMəəhkhkəəmməəninnin üzvlüzvləəriri prezidentprezident ttəərrəəfindfindəənn senatınsenatın razılığırazılığı ililəə
ömürlükömürlük ttəəyinyin olunurdularolunurdular..
 17891789--cucu ildildəə konqreskonqresəə seçkilseçkiləərr keçirildikeçirildi..
 CC..VaşinqtonVaşinqton ABŞABŞ--ının ilkilk prezidentiprezidenti seçildiseçildi..

 KonstitusiyaKonstitusiya respublikarespublika quruluşunuquruluşunu ttəəsbitsbit ededəərrəək,k, federativfederativ dövldövləətt
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 NümayNümayəəndndəəlləərr palatasıpalatası üzvlüzvləəriri isisəə əəhalininhalinin sayınasayına uyğunuyğun seçilirdiseçilirdi..
 AliAli icraicra hakimiyyhakimiyyəətinintinin başçısıbaşçısı dörddörd ildildəənn birbir seçilseçiləənn prezidentprezident idiidi..
 O,O, hökumhökuməətintin başçısı,başçısı, başbaş komandankomandan olmaqlaolmaqla yanaşı,yanaşı,
 qanunlaraqanunlara dada vetoveto qoyaqoya bilbiləərdirdi..
 AliAli MMəəhkhkəəmməə::
 qanunlarınqanunların konstitusiyayakonstitusiyaya uyğunluğunuuyğunluğunu yoxlayıryoxlayır ,,
 lazımlazım ggəəldikdldikdəə onuonu lləəğvğv ededəə bilbiləərdirdi..
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 17911791--cici ildildəə konqreskonqres konstitusiyayakonstitusiyaya onon düzdüzəəlişliş əəlavlavəə etdietdi..
 BuBu düzdüzəəlişllişləərrəə görgörəə::
 vvəəttəəndaşlarandaşlara demokratikdemokratik azadlıqlar,azadlıqlar, söz,söz, mməətbuat,tbuat, yığıncaq,yığıncaq, vicdanvicdan
azadlığı,azadlığı, şşəəxsiyyxsiyyəət,t, mməənzilnzil vvəə xüsusixüsusi mülkiyymülkiyyəətt toxunulmazlığıtoxunulmazlığı vvəə ss..
hüquqlarhüquqlar verildiverildi..
 MMəəhkhkəəmməəninnin qqəərarırarı olmadanolmadan özbaşınaözbaşına hhəəbslbsləərr qadağanqadağan edildiedildi..
 BuBu düzdüzəəlişllişləərr ABŞABŞ tarixintarixinəə "Hüquqlar"Hüquqlar haqqındahaqqında bill”bill” kimikimi daxildaxil olduoldu..
 BelBeləəlikllikləə,, istiqlaliyyistiqlaliyyəətt müharibmüharibəəsisi ((birincibirinci burjuaburjua inqilabıinqilabı)) nnəəticticəəsindsindəə
şimaldaşimalda burjuaziya,burjuaziya, ccəənubdanubda quldarquldar plantatorlarplantatorlar hakimiyyhakimiyyəətdtdəə
möhkmöhkəəmlmləəndilndiləərr..
 KapitalizminKapitalizmin inkişafınainkişafına manemane olanolan ingilisingilis ağalığı,ağalığı, feodalfeodal qaydaları,qaydaları,
zadzadəəgangan vvəə mayoratmayorat hüquqlarıhüquqları lləəğvğv edildiedildi..
 LoyalistlLoyalistləərrəə mməəxsusxsus torpaqlartorpaqlar müsadirmüsadirəə edildiedildi..
 QQəərbdrbdəə yerlyerləəşşəənn torpaqlartorpaqlar dövldövləətt mülkiyymülkiyyəətiti elanelan edildiedildi..
 ÖlkÖlkəəddəə ssəənayenaye vvəə ticarticarəətintin inkişafıinkişafı üçünüçün şşəəraitrait yarandıyarandı.. Bu,Bu, ssəənayenaye
çevrilişinçevrilişinəə ggəətiribtirib çıxardıçıxardı..
 ABŞABŞ KonstitusiyasıKonstitusiyası dünyadadünyada ilkilk ddəəffəə olaraqolaraq hakimiyyhakimiyyəətintin üçüç yeryerəə --
qanunvericilik,qanunvericilik, icraicra vvəə mməəhkhkəəmməə hakimiyyhakimiyyəətltləərinrinəə bölünmbölünməəsinisini ttəəsbitsbit
etdietdi..
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OSMANLI İMPERATORLUĞUOSMANLI İMPERATORLUĞU
XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında sosialsosial--iqtisadiiqtisadi vvəə siyasisiyasi vvəəziyyziyyəətt..

 YeniYeni dövründövrün başlanğıcındabaşlanğıcında OsmanlıOsmanlı imperatorluğuimperatorluğu artıqartıq özününözünün əəvvvvəəlkilki
qüdrqüdrəətinitini itirmişdiitirmişdi..
 HHəəlləə XVIXVI əəsrinsrin sonlarındansonlarından başlananbaşlanan durğunluqdurğunluq vvəə gerilgeriləəmməə dövründdövründəə
sultanlarınsultanların əəksksəəriyyriyyəətiti dövldövləətt işlişləərindrindəə seriştseriştəəsizsiz idiidi..
 SultanSultan İbrahiminİbrahimin ((16401640--16481648)) dövründdövründəə rüşvrüşvəətxorluqtxorluq sonson hhəəddddəə çatmış,çatmış,
birbir çoxçox bacarıqlıbacarıqlı dövldövləətt adamlarıadamları edamedam edilmişdiedilmişdi..
 YeddiYeddi yaşındayaşında hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəətirilmiştirilmiş IVIV MehmetinMehmetin ((16481648--16871687)) dövründdövründəə
bütünbütün işlişləərr vvəəzirinzirin öhdöhdəəsinsinəə buraxılmışdıburaxılmışdı.. MüMüəəyyyyəənn himayhimayəə vvəə rüşvrüşvəətltləə
vvəəzifzifəəlləərrəə ttəəyinyin olunmuşolunmuş valilvaliləərr vvəə qazılarqazılar xalqıxalqı soyurdularsoyurdular..
 BuBu dövrddövrdəə hhəərbirbi--lenlen sistemisistemi zzəəiflifləəyirdiyirdi.. AğırAğır vergilvergiləər,r, oo cümlcümləəddəənn aşaraşar
əəhalinihalini varvar--yoxdanyoxdan çıxarırdıçıxarırdı..
 OrduOrdu qüdrqüdrəətinitini itirmitirməəyyəə başlamışdıbaşlamışdı.. YeniçYeniçəərilriləərr evlevləənir,nir, ticarticarəətltləə mməəşğulşğul
olurolur vvəə siyassiyasəəttəə qoşulur,qoşulur, hhəəttatta sultanlarınsultanların ddəəyişdirilmyişdirilməəsisi üçünüçün qiyamlarqiyamlar ttəəşkilşkil
edirdiledirdiləərr..
MMəəssəəlləən,n, 16511651--cici ildildəə yeniçyeniçəəriri ddəəststəəlləərindrindəənn birininbirinin başçısıbaşçısı BBəəktaşktaş ağaağa IVIV
MehmetinMehmetin qardaşıqardaşı şahzadşahzadəə SüleymanıSüleymanı hakimiyyhakimiyyəəttəə ggəətirmtirməəyyəə ccəəhdhd etmiş,etmiş,
lakinlakin IVIV MehmetMehmetəə sadiqsadiq qüvvqüvvəəlləərr bubu qiyamıqiyamı yatırayatıra bilmişdibilmişdi..
 BelBeləə birbir qiyamqiyam 16561656--cıcı ildildəə ddəə qaldırılmışqaldırılmış vvəə IVIV MehmetMehmet onlarınonların bbəəzizi
ttəəlləəblbləərinirini yerinyerinəə yetirmyetirməəyyəə mməəcburcbur olmuşduolmuşdu..
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 DonanmaDonanma yaxşıyaxşı vvəəziyyziyyəətdtdəə deyildideyildi.. KritKrit adasınınadasının ffəəthindthindəənn sonrasonra donanmadonanma
sankisanki "unuduldu""unuduldu"..
 UzunsürUzunsürəənn müharibmüharibəəlləər,r, vergivergi toplanmasındatoplanmasında özbaşınalıqözbaşınalıq vvəə saraysaray xxəərclrcləərininrinin
artırılmasıartırılması nnəəticticəəsindsindəə dövldövləətintin maliyymaliyyəə vvəəziyyziyyəətiti pislpisləəşdişdi..
 FransaFransa ililəə hhəəlləə 15351535--cici ildildəə bağlanmışbağlanmış "Kapitulyasiya"Kapitulyasiya"ya"ya uyğunuyğun olaraqolaraq
fransızlarafransızlara verilveriləənn imtiyazlarimtiyazlar dahadaha dada artırılmış,artırılmış, gömrükgömrük haqqıhaqqı azaldılmışdıazaldılmışdı..
 DünyaDünya ticarticarəətt yollarınınyollarının istiqamistiqaməətinintinin ddəəyişmyişməəsisi ddəə özöz mməənfinfi ttəəsirinisirini
göstgöstəərirdirirdi..
 Avstriya,Avstriya, Venesiya,Venesiya, VatikanVatikan vvəə RusiyanınRusiyanın ttəəhrikihriki ililəə serblserbləər,r, yunanlar,yunanlar,
bolqarlarbolqarlar dövldövləəttəə qarşıqarşı qiyamlarqiyamlar ttəəşkilşkil edir,edir, hayduklarhayduklar adlananadlanan quldurquldur ddəəss-- ttəəlləəriri
ttəəşkilşkil edirdiledirdiləərr..
 BelBeləə birbir ağırağır vvəəziyyziyyəətdtdəə ölkölkəənini böhrandanböhrandan çıxarmaqçıxarmaq 7575 yaşlıyaşlı başbaş vvəəzirzir
KoprülüKoprülü MehmetMehmet paşayapaşaya tapşırıldıtapşırıldı.. O,O, qiyamlarıqiyamları yatırdı,yatırdı, timartimar sahiblsahibləərinirini
yenidyenidəənn siyahıyasiyahıya alıb,alıb, timarçılartimarçılar hesabınahesabına hhəərbirbi ddəəststəəlləəriri artırdı,artırdı, xxəəzinzinəənini
doldurdu,doldurdu, vvəəqfqf torpaqlarındantorpaqlarından ggəəlləənn ggəəlirinlirin vvəə sultanınsultanın şşəəxsixsi ggəəlirininlirinin birbir
hisshissəəsinisini dövldövləətintin xeyrinxeyrinəə müsadirmüsadirəə etdietdi..
 BuBu ttəədbirldbirləərr orduordu vvəə donanmanındonanmanın birbir qqəəddəərr möhkmöhkəəmlmləənmnməəsinsinəə imkanimkan verdiverdi..

 DonanmaDonanma yaxşıyaxşı vvəəziyyziyyəətdtdəə deyildideyildi.. KritKrit adasınınadasının ffəəthindthindəənn sonrasonra donanmadonanma
sankisanki "unuduldu""unuduldu"..
 UzunsürUzunsürəənn müharibmüharibəəlləər,r, vergivergi toplanmasındatoplanmasında özbaşınalıqözbaşınalıq vvəə saraysaray xxəərclrcləərininrinin
artırılmasıartırılması nnəəticticəəsindsindəə dövldövləətintin maliyymaliyyəə vvəəziyyziyyəətiti pislpisləəşdişdi..
 FransaFransa ililəə hhəəlləə 15351535--cici ildildəə bağlanmışbağlanmış "Kapitulyasiya"Kapitulyasiya"ya"ya uyğunuyğun olaraqolaraq
fransızlarafransızlara verilveriləənn imtiyazlarimtiyazlar dahadaha dada artırılmış,artırılmış, gömrükgömrük haqqıhaqqı azaldılmışdıazaldılmışdı..
 DünyaDünya ticarticarəətt yollarınınyollarının istiqamistiqaməətinintinin ddəəyişmyişməəsisi ddəə özöz mməənfinfi ttəəsirinisirini
göstgöstəərirdirirdi..
 Avstriya,Avstriya, Venesiya,Venesiya, VatikanVatikan vvəə RusiyanınRusiyanın ttəəhrikihriki ililəə serblserbləər,r, yunanlar,yunanlar,
bolqarlarbolqarlar dövldövləəttəə qarşıqarşı qiyamlarqiyamlar ttəəşkilşkil edir,edir, hayduklarhayduklar adlananadlanan quldurquldur ddəəss-- ttəəlləəriri
ttəəşkilşkil edirdiledirdiləərr..
 BelBeləə birbir ağırağır vvəəziyyziyyəətdtdəə ölkölkəənini böhrandanböhrandan çıxarmaqçıxarmaq 7575 yaşlıyaşlı başbaş vvəəzirzir
KoprülüKoprülü MehmetMehmet paşayapaşaya tapşırıldıtapşırıldı.. O,O, qiyamlarıqiyamları yatırdı,yatırdı, timartimar sahiblsahibləərinirini
yenidyenidəənn siyahıyasiyahıya alıb,alıb, timarçılartimarçılar hesabınahesabına hhəərbirbi ddəəststəəlləəriri artırdı,artırdı, xxəəzinzinəənini
doldurdu,doldurdu, vvəəqfqf torpaqlarındantorpaqlarından ggəəlləənn ggəəlirinlirin vvəə sultanınsultanın şşəəxsixsi ggəəlirininlirinin birbir
hisshissəəsinisini dövldövləətintin xeyrinxeyrinəə müsadirmüsadirəə etdietdi..
 BuBu ttəədbirldbirləərr orduordu vvəə donanmanındonanmanın birbir qqəəddəərr möhkmöhkəəmlmləənmnməəsinsinəə imkanimkan verdiverdi..
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 UzunsürUzunsürəənn müharibmüharibəəlləər,r, vergivergi toplanmasındatoplanmasında özbaşınalıqözbaşınalıq vvəə saraysaray xxəərclrcləərininrinin
artırılmasıartırılması nnəəticticəəsindsindəə dövldövləətintin maliyymaliyyəə vvəəziyyziyyəətiti pislpisləəşdişdi..
 FransaFransa ililəə hhəəlləə 15351535--cici ildildəə bağlanmışbağlanmış "Kapitulyasiya"Kapitulyasiya"ya"ya uyğunuyğun olaraqolaraq
fransızlarafransızlara verilveriləənn imtiyazlarimtiyazlar dahadaha dada artırılmış,artırılmış, gömrükgömrük haqqıhaqqı azaldılmışdıazaldılmışdı..
 DünyaDünya ticarticarəətt yollarınınyollarının istiqamistiqaməətinintinin ddəəyişmyişməəsisi ddəə özöz mməənfinfi ttəəsirinisirini
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yenidyenidəənn siyahıyasiyahıya alıb,alıb, timarçılartimarçılar hesabınahesabına hhəərbirbi ddəəststəəlləəriri artırdı,artırdı, xxəəzinzinəənini
doldurdu,doldurdu, vvəəqfqf torpaqlarındantorpaqlarından ggəəlləənn ggəəlirinlirin vvəə sultanınsultanın şşəəxsixsi ggəəlirininlirinin birbir
hisshissəəsinisini dövldövləətintin xeyrinxeyrinəə müsadirmüsadirəə etdietdi..
 BuBu ttəədbirldbirləərr orduordu vvəə donanmanındonanmanın birbir qqəəddəərr möhkmöhkəəmlmləənmnməəsinsinəə imkanimkan verdiverdi..
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Osmanlı imperiyası XVIIIOsmanlı imperiyası XVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə

 17031703--cücü ildildəə İstanbuldaİstanbulda başbaş vermişvermiş üsyanüsyan nnəəticticəəsindsindəə hakimiyyhakimiyyəəttəə
ggəəlləənn IIIIII ƏƏhmhməədd ((17031703--17301730)) yeniyeni islahatlarislahatlar kkəəçirmçirməəyiyi vvəə itirilmişitirilmiş
torpaqlarıtorpaqları gerigeri qaytarmağıqaytarmağı özöz qarşısınaqarşısına mməəqsqsəədd qoymuşduqoymuşdu..
 XVIIXVII əəsrdsrdəəkiki islahatlardanislahatlardan ffəərqlirqli olaraqolaraq XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəəkiki
islahatlarislahatlar mövcudmövcud qanunqanun--qaydalarıqaydaları möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəyyəə deyil,deyil,
yenilyeniləəşdirmşdirməəyyəə yönyönəəlmişdilmişdi..
 BuBu islahatlarislahatlar başbaş vvəəzirzir İbrahimİbrahim paşanınpaşanın adıadı ililəə bağlıdırbağlıdır.. O,O, AvropaAvropa tiplitipli
orduordu yaradılanayaradılana qqəəddəərr RusiyaRusiya vvəə AvstriyaAvstriya ililəə münasibmünasibəətltləəriri
pislpisləəşdirmşdirməəmməəyyəə çalışırdıçalışırdı..
 17271727--cici ildildəə türkctürkcəə kitabkitab çapçap ededəənn ilkilk mməətbtbəəəə açıldıaçıldı..
 LakinLakin rühanilrühaniləərr vvəə yeniçyeniçəərilriləərinrin müqavimmüqaviməətiti ucbatındanucbatından islahatlarislahatlar
davamlıdavamlı olmurduolmurdu..
 İbrahimİbrahim paşanınpaşanın vvəəzifzifəəlləərrəə özöz adamlarınıadamlarını ttəəyinyin etmetməəsi,si, ticarticarəəttəə
qoyulanqoyulan vergilvergiləərinrin artırılmasıartırılması vvəə 17301730--cucu ildildəə NadirNadir xanxan ƏƏfşarfşar ttəərrəə-- findfindəənn
TTəəbrizinbrizin OsmanlılardanOsmanlılardan alınmasıalınması İstanbuldaİstanbulda əəhalininhalinin ssəəbirbir kasasınıkasasını
daşdırdıdaşdırdı..
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 HHəərbirbi mməəğlubiyyğlubiyyəətltləər,r, iqtisadiiqtisadi vvəəziyyziyyəətintin pislpisləəşmşməəsi,si, rüşvrüşvəətxorluqtxorluq
17301730--cucu ilinilin sentyabrındasentyabrında İstanbuldaİstanbulda PatronPatron XXəəlilinlilin başçılığıbaşçılığı altındaaltında
üsyanaüsyana ssəəbbəəbb olduoldu.. ÜsyanÜsyan nnəəticticəəsindsindəə::
1.1. İbrahimİbrahim paşapaşa öldürüldü,öldürüldü,
2.2. IIIIII ƏƏhmhməədd qardaşıqardaşı oğluoğlu II MahmudunMahmudun xeyrinxeyrinəə hakimiyyhakimiyyəətdtdəənn əəll

ççəəkdi,kdi,
3.3. yeniyeni vergilvergiləərr lləəğvğv edildiedildi..
 LakinLakin II MahmudunMahmudun göstgöstəərişirişi ililəə PatronPatron XXəəlillil qqəətltləə yetirildiyetirildi vvəə 17311731--cici
ildildəə üsyanüsyan yatırıldıyatırıldı..
 İqtisadiİqtisadi hhəəyatındayatında nisbinisbi irirəəlilliləəyişyiş müşahidmüşahidəə olunsaolunsa da,da, ölkölkəəninnin
AvropadanAvropadan geriliyigeriliyi gözgöz qabağındaqabağında idiidi..
 SSəənnəətkarlıqtkarlıq mməəhsullarıhsulları xaricixarici rrəəqabqabəəttəə tabtab ggəətirmirditirmirdi..
 17401740--cıcı ildildəə FransaFransa ililəə bağlanmışbağlanmış müqavilmüqaviləəyyəə (kapitulyasiya)(kapitulyasiya) əəsassasəənn
fransızlarafransızlara ticarticarəətdtdəə yeniyeni imtiyazlarimtiyazlar verildi,verildi, onon faizlikfaizlik gömrükgömrük rüsumurüsumu
mümüəəyyyyəənlnləəşdirildişdirildi..
 ƏƏggəərr əəvvvvəəlllləərr belbeləə hüquqhüquq müqavilmüqaviləənini bağlamışbağlamış sultanınsultanın hakimiyyhakimiyyəətiti
dövründövrünəə aidaid edilirdisedilirdisəə,, indiindi o,o, qeyriqeyri--mməəhdudhdud müddmüddəəttəə verilmişdiverilmişdi..
 SonraSonra İngiltİngiltəərrəə vvəə HollandiyaHollandiya tacirltacirləərinrinəə ddəə belbeləə hüquqlarhüquqlar verildiverildi..
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ildildəə üsyanüsyan yatırıldıyatırıldı..
 İqtisadiİqtisadi hhəəyatındayatında nisbinisbi irirəəlilliləəyişyiş müşahidmüşahidəə olunsaolunsa da,da, ölkölkəəninnin
AvropadanAvropadan geriliyigeriliyi gözgöz qabağındaqabağında idiidi..
 SSəənnəətkarlıqtkarlıq mməəhsullarıhsulları xaricixarici rrəəqabqabəəttəə tabtab ggəətirmirditirmirdi..
 17401740--cıcı ildildəə FransaFransa ililəə bağlanmışbağlanmış müqavilmüqaviləəyyəə (kapitulyasiya)(kapitulyasiya) əəsassasəənn
fransızlarafransızlara ticarticarəətdtdəə yeniyeni imtiyazlarimtiyazlar verildi,verildi, onon faizlikfaizlik gömrükgömrük rüsumurüsumu
mümüəəyyyyəənlnləəşdirildişdirildi..
 ƏƏggəərr əəvvvvəəlllləərr belbeləə hüquqhüquq müqavilmüqaviləənini bağlamışbağlamış sultanınsultanın hakimiyyhakimiyyəətiti
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17301730--cucu ilinilin sentyabrındasentyabrında İstanbuldaİstanbulda PatronPatron XXəəlilinlilin başçılığıbaşçılığı altındaaltında
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1.1. İbrahimİbrahim paşapaşa öldürüldü,öldürüldü,
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OsmanlıOsmanlı -- Avstriya müharibAvstriya müharibəəlləəriri
 AvstriyanınAvstriyanın MacarıstandaMacarıstanda ttəəkbaşınakbaşına ağalıqağalıq etmetməəkk ccəəhdihdi 16641664--cücü ildildəə
TürkiyTürkiyəə ililəə müharibmüharibəəyyəə ((16641664--16991699)) ssəəbbəəbb olduoldu..
 BaşBaş vvəəzirzir FazilFazil ƏƏhmhməədd paşanınpaşanın başçılığıbaşçılığı altındaaltında türktürk qoşunlarıqoşunları
MacarıstandaMacarıstanda AvstriyanınAvstriyanın möhkmöhkəəmlmləəndirdiyindirdiyi UyyarUyyar qalasınıqalasını aldılaraldılar..
 AvstriyaAvstriya VatikandanVatikandan vvəə AvropaAvropa ölkölkəəlləərindrindəənn kömköməəkk ististəədidi..
 FransaFransa AvstriyayaAvstriyaya 66 minmin nnəəffəərlikrlik qoşunlaqoşunla kömköməəkk etdietdi..
 LakinLakin AvstriyaAvstriya ordusuordusu mməəğlubğlub edildiedildi.. BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq OsmanlıOsmanlı ordusuordusu
SenSen--QotarQotar yaxınlığındayaxınlığında uğursuzluğauğursuzluğa düçardüçar olduoldu..
 OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti ililəə AvstriyaAvstriya arasındaarasında bağlanmışbağlanmış sülhsülh müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə
osmanlılarınosmanlıların əəlləə keçirdiyikeçirdiyi AvstriyaAvstriya qalalarıqalaları gerigeri qaytarıldıqaytarıldı..
 BirBir neçneçəə ilil sonrasonra OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti UkraynadaUkraynada nüfuznüfuz dairdairəəsisi üstündüstündəə
PolşaPolşa ililəə müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı.. OsmanlılarOsmanlılar qalibqalib ggəəldildi..
 PolyaklarPolyaklar osmanlılarınosmanlıların UkraynaUkrayna üzüzəərindrindəə hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul etdiletdiləərr..
 16811681--cici ildildəə AvstriyaAvstriya ililəə müharibmüharibəə yenidyenidəənn başlandıbaşlandı.. KatolikKatolik olanolan
AvstriyaAvstriya imperatoruimperatoru protestantprotestant macarlarımacarları zorlazorla katoliklkatolikləəşdirmşdirməəkk ististəədikddikdəə
macarlarmacarlar TekeliTekeli İmreninİmrenin başçılığıbaşçılığı ililəə üsyanüsyan qaldırıbqaldırıb kömköməəkk üçünüçün
OsmanlıyaOsmanlıya müracimüraciəətt etdiletdiləərr..
 16831683--cücü ildildəə türkltürkləərr QaraQara MustafaMustafa paşanınpaşanın başçılığıbaşçılığı ililəə VyananıVyananı
mühasirmühasirəəyyəə aldılaraldılar..

OsmanlıOsmanlı -- Avstriya müharibAvstriya müharibəəlləəriri
 AvstriyanınAvstriyanın MacarıstandaMacarıstanda ttəəkbaşınakbaşına ağalıqağalıq etmetməəkk ccəəhdihdi 16641664--cücü ildildəə
TürkiyTürkiyəə ililəə müharibmüharibəəyyəə ((16641664--16991699)) ssəəbbəəbb olduoldu..
 BaşBaş vvəəzirzir FazilFazil ƏƏhmhməədd paşanınpaşanın başçılığıbaşçılığı altındaaltında türktürk qoşunlarıqoşunları
MacarıstandaMacarıstanda AvstriyanınAvstriyanın möhkmöhkəəmlmləəndirdiyindirdiyi UyyarUyyar qalasınıqalasını aldılaraldılar..
 AvstriyaAvstriya VatikandanVatikandan vvəə AvropaAvropa ölkölkəəlləərindrindəənn kömköməəkk ististəədidi..
 FransaFransa AvstriyayaAvstriyaya 66 minmin nnəəffəərlikrlik qoşunlaqoşunla kömköməəkk etdietdi..
 LakinLakin AvstriyaAvstriya ordusuordusu mməəğlubğlub edildiedildi.. BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq OsmanlıOsmanlı ordusuordusu
SenSen--QotarQotar yaxınlığındayaxınlığında uğursuzluğauğursuzluğa düçardüçar olduoldu..
 OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti ililəə AvstriyaAvstriya arasındaarasında bağlanmışbağlanmış sülhsülh müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə
osmanlılarınosmanlıların əəlləə keçirdiyikeçirdiyi AvstriyaAvstriya qalalarıqalaları gerigeri qaytarıldıqaytarıldı..
 BirBir neçneçəə ilil sonrasonra OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti UkraynadaUkraynada nüfuznüfuz dairdairəəsisi üstündüstündəə
PolşaPolşa ililəə müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı.. OsmanlılarOsmanlılar qalibqalib ggəəldildi..
 PolyaklarPolyaklar osmanlılarınosmanlıların UkraynaUkrayna üzüzəərindrindəə hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul etdiletdiləərr..
 16811681--cici ildildəə AvstriyaAvstriya ililəə müharibmüharibəə yenidyenidəənn başlandıbaşlandı.. KatolikKatolik olanolan
AvstriyaAvstriya imperatoruimperatoru protestantprotestant macarlarımacarları zorlazorla katoliklkatolikləəşdirmşdirməəkk ististəədikddikdəə
macarlarmacarlar TekeliTekeli İmreninİmrenin başçılığıbaşçılığı ililəə üsyanüsyan qaldırıbqaldırıb kömköməəkk üçünüçün
OsmanlıyaOsmanlıya müracimüraciəətt etdiletdiləərr..
 16831683--cücü ildildəə türkltürkləərr QaraQara MustafaMustafa paşanınpaşanın başçılığıbaşçılığı ililəə VyananıVyananı
mühasirmühasirəəyyəə aldılaraldılar..

OsmanlıOsmanlı -- Avstriya müharibAvstriya müharibəəlləəriri
 AvstriyanınAvstriyanın MacarıstandaMacarıstanda ttəəkbaşınakbaşına ağalıqağalıq etmetməəkk ccəəhdihdi 16641664--cücü ildildəə
TürkiyTürkiyəə ililəə müharibmüharibəəyyəə ((16641664--16991699)) ssəəbbəəbb olduoldu..
 BaşBaş vvəəzirzir FazilFazil ƏƏhmhməədd paşanınpaşanın başçılığıbaşçılığı altındaaltında türktürk qoşunlarıqoşunları
MacarıstandaMacarıstanda AvstriyanınAvstriyanın möhkmöhkəəmlmləəndirdiyindirdiyi UyyarUyyar qalasınıqalasını aldılaraldılar..
 AvstriyaAvstriya VatikandanVatikandan vvəə AvropaAvropa ölkölkəəlləərindrindəənn kömköməəkk ististəədidi..
 FransaFransa AvstriyayaAvstriyaya 66 minmin nnəəffəərlikrlik qoşunlaqoşunla kömköməəkk etdietdi..
 LakinLakin AvstriyaAvstriya ordusuordusu mməəğlubğlub edildiedildi.. BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq OsmanlıOsmanlı ordusuordusu
SenSen--QotarQotar yaxınlığındayaxınlığında uğursuzluğauğursuzluğa düçardüçar olduoldu..
 OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti ililəə AvstriyaAvstriya arasındaarasında bağlanmışbağlanmış sülhsülh müqavilmüqaviləəsinsinəə görgörəə
osmanlılarınosmanlıların əəlləə keçirdiyikeçirdiyi AvstriyaAvstriya qalalarıqalaları gerigeri qaytarıldıqaytarıldı..
 BirBir neçneçəə ilil sonrasonra OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti UkraynadaUkraynada nüfuznüfuz dairdairəəsisi üstündüstündəə
PolşaPolşa ililəə müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı.. OsmanlılarOsmanlılar qalibqalib ggəəldildi..
 PolyaklarPolyaklar osmanlılarınosmanlıların UkraynaUkrayna üzüzəərindrindəə hakimiyyhakimiyyəətinitini qqəəbulbul etdiletdiləərr..
 16811681--cici ildildəə AvstriyaAvstriya ililəə müharibmüharibəə yenidyenidəənn başlandıbaşlandı.. KatolikKatolik olanolan
AvstriyaAvstriya imperatoruimperatoru protestantprotestant macarlarımacarları zorlazorla katoliklkatolikləəşdirmşdirməəkk ististəədikddikdəə
macarlarmacarlar TekeliTekeli İmreninİmrenin başçılığıbaşçılığı ililəə üsyanüsyan qaldırıbqaldırıb kömköməəkk üçünüçün
OsmanlıyaOsmanlıya müracimüraciəətt etdiletdiləərr..
 16831683--cücü ildildəə türkltürkləərr QaraQara MustafaMustafa paşanınpaşanın başçılığıbaşçılığı ililəə VyananıVyananı
mühasirmühasirəəyyəə aldılaraldılar..
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 16841684--cücü ildildəə Avstriya,Avstriya, Polşa,Polşa, VenesiyaVenesiya vvəə MaltaMalta "Müq"Müqəəddddəəss birlik"birlik"
adlananadlanan ittifaqittifaq ttəəşkilşkil etdiletdiləərr..
 16861686--cıcı ildildəə RusiyaRusiya bubu ittifaqaittifaqa qoşulsaqoşulsa da,da, FransaFransa qoşulmadıqoşulmadı..
 16861686--cıcı ildildəə "Müq"Müqəəddddəəss birliy"inbirliy"in ordusuordusu BudapeştiBudapeşti tutdututdu..
 16871687--cici ildildəə SüleymanSüleyman paşanınpaşanın başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi OsmanlıOsmanlı ordusuordusu MoxacMoxac
yaxınlığındayaxınlığında mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıuğradı..
 BuBu mməəğlubiyyğlubiyyəətdtdəənn sonrasonra yeniçyeniçəərilriləərr qiyamqiyam qaldırıbqaldırıb İstanbulaİstanbula
qayıtdılarqayıtdılar.. IVIV MehmetMehmet taxtdantaxtdan salındı,salındı, IIII SüleymanSüleyman sultansultan elanelan edildiedildi..
 KöprülüKöprülü MehmetMehmet paşanınpaşanın oğluoğlu KöprülüKöprülü FazilFazil MustafaMustafa paşapaşa başbaş vvəəzirzir
ttəəyinyin olunduolundu.. O,O, islahatislahat keçirib,keçirib, ölkölkəəninnin maliyymaliyyəə vvəəziyyziyyəətinitini
yaxşılaşdırdıyaxşılaşdırdı..
OsmanlıOsmanlı hhəərbirbi qüvvqüvvəəlləəriri BelqradıBelqradı gerigeri aldıaldı vvəə avstriyalılarıavstriyalıları DunaydanDunaydan
şimalaşimala sıxışdırdısıxışdırdı..
 LakinLakin 16911691--cici ildildəə SalankalinSalankalin döyüşünddöyüşündəə AvstriyaAvstriya ordusuordusu qalibqalib ggəəldildi vvəə
türkltürkləərr BelqradaBelqrada doğrudoğru gerigeri ççəəkildilkildiləərr..
 16951695--cici ildildəə taxtataxta çıxançıxan IIII SultanSultan MustafaMustafa AvstriyayaAvstriyaya qarşıqarşı üçüç yürüşyürüş
ttəəşkilşkil etdietdi..
 İlkİlk ikiiki yürüşyürüş uğurluuğurlu olsaolsa da,da, üçüncüüçüncü yürüşdyürüşdəə ((16971697)) türkltürkləərr mməəğlubğlub
olduoldu..

 16841684--cücü ildildəə Avstriya,Avstriya, Polşa,Polşa, VenesiyaVenesiya vvəə MaltaMalta "Müq"Müqəəddddəəss birlik"birlik"
adlananadlanan ittifaqittifaq ttəəşkilşkil etdiletdiləərr..
 16861686--cıcı ildildəə RusiyaRusiya bubu ittifaqaittifaqa qoşulsaqoşulsa da,da, FransaFransa qoşulmadıqoşulmadı..
 16861686--cıcı ildildəə "Müq"Müqəəddddəəss birliy"inbirliy"in ordusuordusu BudapeştiBudapeşti tutdututdu..
 16871687--cici ildildəə SüleymanSüleyman paşanınpaşanın başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi OsmanlıOsmanlı ordusuordusu MoxacMoxac
yaxınlığındayaxınlığında mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıuğradı..
 BuBu mməəğlubiyyğlubiyyəətdtdəənn sonrasonra yeniçyeniçəərilriləərr qiyamqiyam qaldırıbqaldırıb İstanbulaİstanbula
qayıtdılarqayıtdılar.. IVIV MehmetMehmet taxtdantaxtdan salındı,salındı, IIII SüleymanSüleyman sultansultan elanelan edildiedildi..
 KöprülüKöprülü MehmetMehmet paşanınpaşanın oğluoğlu KöprülüKöprülü FazilFazil MustafaMustafa paşapaşa başbaş vvəəzirzir
ttəəyinyin olunduolundu.. O,O, islahatislahat keçirib,keçirib, ölkölkəəninnin maliyymaliyyəə vvəəziyyziyyəətinitini
yaxşılaşdırdıyaxşılaşdırdı..
OsmanlıOsmanlı hhəərbirbi qüvvqüvvəəlləəriri BelqradıBelqradı gerigeri aldıaldı vvəə avstriyalılarıavstriyalıları DunaydanDunaydan
şimalaşimala sıxışdırdısıxışdırdı..
 LakinLakin 16911691--cici ildildəə SalankalinSalankalin döyüşünddöyüşündəə AvstriyaAvstriya ordusuordusu qalibqalib ggəəldildi vvəə
türkltürkləərr BelqradaBelqrada doğrudoğru gerigeri ççəəkildilkildiləərr..
 16951695--cici ildildəə taxtataxta çıxançıxan IIII SultanSultan MustafaMustafa AvstriyayaAvstriyaya qarşıqarşı üçüç yürüşyürüş
ttəəşkilşkil etdietdi..
 İlkİlk ikiiki yürüşyürüş uğurluuğurlu olsaolsa da,da, üçüncüüçüncü yürüşdyürüşdəə ((16971697)) türkltürkləərr mməəğlubğlub
olduoldu..

 16841684--cücü ildildəə Avstriya,Avstriya, Polşa,Polşa, VenesiyaVenesiya vvəə MaltaMalta "Müq"Müqəəddddəəss birlik"birlik"
adlananadlanan ittifaqittifaq ttəəşkilşkil etdiletdiləərr..
 16861686--cıcı ildildəə RusiyaRusiya bubu ittifaqaittifaqa qoşulsaqoşulsa da,da, FransaFransa qoşulmadıqoşulmadı..
 16861686--cıcı ildildəə "Müq"Müqəəddddəəss birliy"inbirliy"in ordusuordusu BudapeştiBudapeşti tutdututdu..
 16871687--cici ildildəə SüleymanSüleyman paşanınpaşanın başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi OsmanlıOsmanlı ordusuordusu MoxacMoxac
yaxınlığındayaxınlığında mməəğlubiyyğlubiyyəəttəə uğradıuğradı..
 BuBu mməəğlubiyyğlubiyyəətdtdəənn sonrasonra yeniçyeniçəərilriləərr qiyamqiyam qaldırıbqaldırıb İstanbulaİstanbula
qayıtdılarqayıtdılar.. IVIV MehmetMehmet taxtdantaxtdan salındı,salındı, IIII SüleymanSüleyman sultansultan elanelan edildiedildi..
 KöprülüKöprülü MehmetMehmet paşanınpaşanın oğluoğlu KöprülüKöprülü FazilFazil MustafaMustafa paşapaşa başbaş vvəəzirzir
ttəəyinyin olunduolundu.. O,O, islahatislahat keçirib,keçirib, ölkölkəəninnin maliyymaliyyəə vvəəziyyziyyəətinitini
yaxşılaşdırdıyaxşılaşdırdı..
OsmanlıOsmanlı hhəərbirbi qüvvqüvvəəlləəriri BelqradıBelqradı gerigeri aldıaldı vvəə avstriyalılarıavstriyalıları DunaydanDunaydan
şimalaşimala sıxışdırdısıxışdırdı..
 LakinLakin 16911691--cici ildildəə SalankalinSalankalin döyüşünddöyüşündəə AvstriyaAvstriya ordusuordusu qalibqalib ggəəldildi vvəə
türkltürkləərr BelqradaBelqrada doğrudoğru gerigeri ççəəkildilkildiləərr..
 16951695--cici ildildəə taxtataxta çıxançıxan IIII SultanSultan MustafaMustafa AvstriyayaAvstriyaya qarşıqarşı üçüç yürüşyürüş
ttəəşkilşkil etdietdi..
 İlkİlk ikiiki yürüşyürüş uğurluuğurlu olsaolsa da,da, üçüncüüçüncü yürüşdyürüşdəə ((16971697)) türkltürkləərr mməəğlubğlub
olduoldu..
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 16991699--cucu ildildəə KarlovitsadaKarlovitsada Avstriya,Avstriya, VenesiyaVenesiya vvəə PolşaPolşa ililəə ayrıayrı--ayrılıqdaayrılıqda 2525
ilil müddmüddəətintinəə,, RusiyaRusiya ililəə 33 ilil müddmüddəətintinəə sazişsaziş bağlandıbağlandı.. AvstriyaAvstriya ililəə
bağlanmışbağlanmış müqavilmüqaviləəyyəə əəsassasəənn::
 bütünbütün MacarıstanMacarıstan vvəə XorvatiyanınXorvatiyanın birbir hisshissəəsisi AvstriyayaAvstriyaya keçdikeçdi..
 PodolyaPodolya əəyalyaləətiti vvəə UkraynaUkrayna PolşayaPolşaya verildiverildi..
 PolşanınPolşanın KrımKrım xanlarınaxanlarına ödödəədiyidiyi illikillik xxəəracrac lləəğvğv olunduolundu..
 MoreyaMoreya yarımadasıyarımadası vvəə DalmasiyaDalmasiya VenesiyayaVenesiyaya keçdikeçdi..
 KarlovitsaKarlovitsa müqavilmüqaviləəlləəriri ililəə OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası ilkilk ddəəffəə idiidi xeylixeyli əərazirazi
itirirdiitirirdi..
 17151715--cici ildildəə osmanlılarosmanlılar beynbeynəəlxalqlxalq şşəəraitiraiti əəlverişlilverişli sayaraqsayaraq MoreyaMoreya vvəə
DalmasiyanıDalmasiyanı gerigeri almaqalmaq üçünüçün VenesiyaVenesiya ililəə müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 DamadDamad ƏƏlili paşanınpaşanın qoşunlarıqoşunları MoreyanıMoreyanı vvəə KritiKriti tutdulartutdular..
 BundanBundan narazınarazı olanolan AvstriyaAvstriya 17161716--cıcı ildildəə TürkiyTürkiyəə ililəə yeniyeni müharibmüharibəəyyəə
başladıbaşladı vvəə BelqradıBelqradı işğalişğal etdietdi..
 DamadDamad ƏƏlili paşapaşa hhəəlaklak olduoldu..

 16991699--cucu ildildəə KarlovitsadaKarlovitsada Avstriya,Avstriya, VenesiyaVenesiya vvəə PolşaPolşa ililəə ayrıayrı--ayrılıqdaayrılıqda 2525
ilil müddmüddəətintinəə,, RusiyaRusiya ililəə 33 ilil müddmüddəətintinəə sazişsaziş bağlandıbağlandı.. AvstriyaAvstriya ililəə
bağlanmışbağlanmış müqavilmüqaviləəyyəə əəsassasəənn::
 bütünbütün MacarıstanMacarıstan vvəə XorvatiyanınXorvatiyanın birbir hisshissəəsisi AvstriyayaAvstriyaya keçdikeçdi..
 PodolyaPodolya əəyalyaləətiti vvəə UkraynaUkrayna PolşayaPolşaya verildiverildi..
 PolşanınPolşanın KrımKrım xanlarınaxanlarına ödödəədiyidiyi illikillik xxəəracrac lləəğvğv olunduolundu..
 MoreyaMoreya yarımadasıyarımadası vvəə DalmasiyaDalmasiya VenesiyayaVenesiyaya keçdikeçdi..
 KarlovitsaKarlovitsa müqavilmüqaviləəlləəriri ililəə OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası ilkilk ddəəffəə idiidi xeylixeyli əərazirazi
itirirdiitirirdi..
 17151715--cici ildildəə osmanlılarosmanlılar beynbeynəəlxalqlxalq şşəəraitiraiti əəlverişlilverişli sayaraqsayaraq MoreyaMoreya vvəə
DalmasiyanıDalmasiyanı gerigeri almaqalmaq üçünüçün VenesiyaVenesiya ililəə müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 DamadDamad ƏƏlili paşanınpaşanın qoşunlarıqoşunları MoreyanıMoreyanı vvəə KritiKriti tutdulartutdular..
 BundanBundan narazınarazı olanolan AvstriyaAvstriya 17161716--cıcı ildildəə TürkiyTürkiyəə ililəə yeniyeni müharibmüharibəəyyəə
başladıbaşladı vvəə BelqradıBelqradı işğalişğal etdietdi..
 DamadDamad ƏƏlili paşapaşa hhəəlaklak olduoldu..

 16991699--cucu ildildəə KarlovitsadaKarlovitsada Avstriya,Avstriya, VenesiyaVenesiya vvəə PolşaPolşa ililəə ayrıayrı--ayrılıqdaayrılıqda 2525
ilil müddmüddəətintinəə,, RusiyaRusiya ililəə 33 ilil müddmüddəətintinəə sazişsaziş bağlandıbağlandı.. AvstriyaAvstriya ililəə
bağlanmışbağlanmış müqavilmüqaviləəyyəə əəsassasəənn::
 bütünbütün MacarıstanMacarıstan vvəə XorvatiyanınXorvatiyanın birbir hisshissəəsisi AvstriyayaAvstriyaya keçdikeçdi..
 PodolyaPodolya əəyalyaləətiti vvəə UkraynaUkrayna PolşayaPolşaya verildiverildi..
 PolşanınPolşanın KrımKrım xanlarınaxanlarına ödödəədiyidiyi illikillik xxəəracrac lləəğvğv olunduolundu..
 MoreyaMoreya yarımadasıyarımadası vvəə DalmasiyaDalmasiya VenesiyayaVenesiyaya keçdikeçdi..
 KarlovitsaKarlovitsa müqavilmüqaviləəlləəriri ililəə OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası ilkilk ddəəffəə idiidi xeylixeyli əərazirazi
itirirdiitirirdi..
 17151715--cici ildildəə osmanlılarosmanlılar beynbeynəəlxalqlxalq şşəəraitiraiti əəlverişlilverişli sayaraqsayaraq MoreyaMoreya vvəə
DalmasiyanıDalmasiyanı gerigeri almaqalmaq üçünüçün VenesiyaVenesiya ililəə müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
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 DamadDamad ƏƏlili paşapaşa hhəəlaklak olduoldu.. İngiltİngiltəərrəə vvəə FransanınFransanın vasitvasitəəçiliyiçiliyi ililəə 17181718--cici
ildildəə PojarevatskPojarevatsk sülhüsülhü imzalandıimzalandı..
 SülhünSülhün şşəərtlrtləərinrinəə görgörəə::
 SerbiyaSerbiya vvəə BosniyanınBosniyanın şimalşimal hisshissəəsisi AvstriyayaAvstriyaya verildi,verildi,
MoreyaMoreya osmanlılardaosmanlılarda qaldıqaldı..
 YeniYeni əərazilraziləərr tutmaq,tutmaq, bütünbütün Serbiyanı,Serbiyanı, BosniyaBosniya vvəə HersoqovinanıHersoqovinanı əəlləə
keçirmkeçirməəkk ististəəyyəənn AvstriyaAvstriya 17351735--17391739--cucu illilləərdrdəə OsmanlılaraOsmanlılara qarşıqarşı uğursuzuğursuz
müharibmüharibəəyyəə başladıbaşladı..
 17391739--cucu ildildəə OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti ililəə AvstriyaAvstriya arasındaarasında bağlananbağlanan BelqradBelqrad
sülhünsülhünəə görgörəə::
 AvstriyaAvstriya BelqradBelqrad şşəəhhəərini,rini,
 eleləəccəə ddəə SerbiyaSerbiya vvəə BosniyanınBosniyanın şimalşimal hisshissəəsinisini OsmanlıyaOsmanlıya gerigeri
qaytarmağaqaytarmağa mməəcburcbur olduoldu..
 FransaFransa OsmanlınıOsmanlını müdafimüdafiəə etdiyietdiyi üçünüçün onaona əəvvvvəəlllləərr verilmişverilmiş
kapitulyasiyakapitulyasiya hüquqlarıhüquqları 17401740--cıcı ildildəə dahadaha dada genişlgenişləəndirildindirildi..
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RusiyaRusiya -- Osmanlı müharibOsmanlı müharibəəlləəri.ri.
XVIIIXVIII əəsrinsrin 3030--cucu iilllləərindrindəə RusiyaRusiya -- OsmanlıOsmanlı müharibmüharibəəsisi..
 17361736--cıcı ildildəə KrımKrım tatarlarınıntatarlarının RusiyanınRusiyanın ccəənubnub ssəərhrhəədldləəriri üçünüçün ttəəhlükhlükəə
törtörəətdiyinitdiyini vvəə bubu zamanzaman OsmanlınınOsmanlının onlaraonlara yardımyardım göstgöstəərdiyinirdiyini bbəəhanhanəə
ededəənn RusiyaRusiya KrımaKrıma hücumhücum edibedib BaxçasarayıBaxçasarayı tutmuşdututmuşdu..
 SonralarSonralar RusiyaRusiya BaxçasaraydanBaxçasaraydan çıxsaçıxsa da,da, Oçakov,Oçakov, Azov,Azov, KinburunKinburun
qalalarınıqalalarını əəldldəə saxlayırdısaxlayırdı..
 BunaBuna baxmayaraqbaxmayaraq RusiyanınRusiyanın müttmüttəəfiqifiqi AvstriyanınAvstriyanın 17351735--17391739--cucu illilləərr
müharibmüharibəəsindsindəə osmanlılaraosmanlılara mməəğlubğlub olması,olması, İsveçlİsveçləə münasibmünasibəətltləərininrinin
pislpisləəşmşməəsisi onuonu OsmanlıOsmanlı ililəə sülhsülh danışıqlarınadanışıqlarına başlamağabaşlamağa mməəcburcbur eetmişditmişdi..
 17391739--cucu ildildəə RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında imzalananimzalanan BelqradBelqrad sülhüsülhünnəə
göгgöгəə::
 yalnızyalnız AzovAzov qalasıqalası RusiyadaRusiyada qalırdıqalırdı..
 RusRus ggəəmilmiləəriri AzovAzov vvəə QaraQara ddəənizdnizdəə üzüzəə bilmbilməəzdizdi..
 TicarTicarəətt əəlaqlaqəəlləərindrindəə türktürk ggəəmilmiləərindrindəənn istifadistifadəə olunmalıolunmalı idiidi..
 HHəəmçininmçinin RusiyaRusiya İstanbuldaİstanbulda ssəəfirlikfirlik açmaqaçmaq hüququhüququ qazanmışdıqazanmışdı..
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 RusiyanınRusiyanın QaraQara ddəənizniz əətrafınıtrafını əəlləə keçirmkeçirməəkk ccəəhdi,hdi, PolşaPolşa torpaqlarınıntorpaqlarının birbir
hisshissəəsinisini özünözünəə birlbirləəşdirmşdirməəsisi onunonun OsmanlıOsmanlı imperiyasıimperiyası ililəə toqquşmasınatoqquşmasına
ggəətiribtirib çıxartdıçıxartdı..
 17681768--cici ildildəə sultansultan İstanbuldakıİstanbuldakı rusrus ssəəfirindfirindəənn PolşadakıPolşadakı qoşunlarınqoşunların
çıxarılmasınıçıxarılmasını ttəəlləəbb etdietdi vvəə rrəədddd cavabıcavabı aldıaldı..
 BundanBundan sonrasonra AvstriyaAvstriya vvəə FransanınFransanın ttəəhrikihriki ililəə 17681768--cici ildildəə OsmanlıOsmanlı
imperiyasıimperiyası RusiyayaRusiyaya müharibmüharibəə elanelan etdietdi.. İngiltİngiltəərrəə ddəə osmanlılarıosmanlıları müdafimüdafiəə
edirdiedirdi..
 KrımKrım kkəəndlndləərininrinin birindbirindəə ruslarınrusların türktürk əəhalisinhalisinəə divandivan tutmasıtutması vvəə
OsmanlıOsmanlı əərazisindrazisindəə yaşayanyaşayan xristianlarxristianlar arasındaarasında ruslarınrusların ttəəxribatxribat aparmasıaparması
dada müharibmüharibəəninnin ssəəbbəəblbləəriri sırasınasırasına daxildaxil idiidi..
 17681768--17741774--cücü illilləərr RusiyaRusiya--OsmanlıOsmanlı müharibmüharibəəsisi Dunay,Dunay, KrımKrım vvəə CCəənubinubi
QafqazQafqaz istiqamistiqaməətltləərindrindəə aparılırdıaparılırdı..
 TürkTürk qoşunlarıqoşunları 17691769--cucu ildildəə RusiyanınRusiyanın içiçəərilriləərinrinəə doğrudoğru hhəərrəəkkəətt etsetsəə ddəə,,
hhəərbirbi kampaniyakampaniya uğursuzuğursuz alındıalındı..
 ƏƏsassas hhəərbirbi əəmməəliyyatlarliyyatlar 17701770--17711771--cici illilləərdrdəə olduoldu..
 RusRus qoşunlarınınqoşunlarının başbaş komandanıkomandanı PP..AA..RumyantsevRumyantsev 17701770--cici ilinilin yayındayayında
LarqaLarqa vvəə KaqulKaqul çaylarıçayları yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşldöyüşləərdrdəə qqəəlləəbbəə qazanaraqqazanaraq DunayınDunayın
sağsağ sahilinsahilinəə keçdi,keçdi, Bessarabiya,Bessarabiya, Valaxiya,Valaxiya, MoldovaMoldova ruslarruslar ttəərrəəfindfindəənn
tutuldututuldu..
 RusRus donanmasıdonanması 17701770--cici ilinilin iyunundaiyununda XiosXios yaxınlığındakıyaxınlığındakı ÇeşmÇeşməə
buxtasındabuxtasında türktürk donanmasınıdonanmasını mməəğlubğlub etdietdi..
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dada müharibmüharibəəninnin ssəəbbəəblbləəriri sırasınasırasına daxildaxil idiidi..
 17681768--17741774--cücü illilləərr RusiyaRusiya--OsmanlıOsmanlı müharibmüharibəəsisi Dunay,Dunay, KrımKrım vvəə CCəənubinubi
QafqazQafqaz istiqamistiqaməətltləərindrindəə aparılırdıaparılırdı..
 TürkTürk qoşunlarıqoşunları 17691769--cucu ildildəə RusiyanınRusiyanın içiçəərilriləərinrinəə doğrudoğru hhəərrəəkkəətt etsetsəə ddəə,,
hhəərbirbi kampaniyakampaniya uğursuzuğursuz alındıalındı..
 ƏƏsassas hhəərbirbi əəmməəliyyatlarliyyatlar 17701770--17711771--cici illilləərdrdəə olduoldu..
 RusRus qoşunlarınınqoşunlarının başbaş komandanıkomandanı PP..AA..RumyantsevRumyantsev 17701770--cici ilinilin yayındayayında
LarqaLarqa vvəə KaqulKaqul çaylarıçayları yaxınlığındakıyaxınlığındakı döyüşldöyüşləərdrdəə qqəəlləəbbəə qazanaraqqazanaraq DunayınDunayın
sağsağ sahilinsahilinəə keçdi,keçdi, Bessarabiya,Bessarabiya, Valaxiya,Valaxiya, MoldovaMoldova ruslarruslar ttəərrəəfindfindəənn
tutuldututuldu..
 RusRus donanmasıdonanması 17701770--cici ilinilin iyunundaiyununda XiosXios yaxınlığındakıyaxınlığındakı ÇeşmÇeşməə
buxtasındabuxtasında türktürk donanmasınıdonanmasını mməəğlubğlub etdietdi.. 60



 AvstriyaAvstriya RusiyanınRusiyanın BalkanlardaBalkanlarda güclgücləənmnməəsinisini ististəəmirdjmirdj.. OdurOdur kiki AvropaAvropa
dövldövləətltləərininrinin hhəəddəə--qorxusuqorxusu vvəə YY..PuqaçovPuqaçov üsyanıüsyanı RusiyanıRusiyanı danışıqlaradanışıqlara
başlamağabaşlamağa mməəcburcbur etdietdi..
 17741774--cücü ildildəə RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında BolqarıstanınBolqarıstanın KiçikKiçik QaynarcaQaynarca
kkəəndindndindəə sülhsülh bağlandıbağlandı..
 BuqBuq vvəə DneprDnepr çaylarıçayları arasındakıarasındakı əərazilraziləər,r,
 KrımdakıKrımdakı Kerc,Kerc, Yeniqala,Yeniqala, KubanaKubana qqəəddəərr olanolan torpaqlartorpaqlar RusiyayaRusiyaya keçdikeçdi..
 KrımKrım xanlığıxanlığı OsmanlıOsmanlı asılılığındanasılılığından çıxaraqçıxaraq müstmüstəəqilqil olduoldu..
 RusiyaRusiya AzovAzov qalasınıqalasını möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk hüququhüququ aldıaldı..
 RusRus ticarticarəətt ggəəmilmiləəriri BosforBosfor vvəə DardanelDardanel boğazlarındanboğazlarından ssəərbrbəəstst keçkeçəə
bilbiləərdirdi..
 RusRus ggəəmilmiləərinrinəə ilkilk ddəəffəə QaraQara ddəənizdnizdəə üzmüzməəkk hüququhüququ verildiverildi..
 OsmanlıOsmanlı 44,,55 milyonmilyon rublrubl ttəəzminatzminat ödödəəmməəlili idiidi..
 ValaxiyaValaxiya vvəə MoldovaMoldova RusiyaRusiya "himay"himayəəsinsinəə"" verildiverildi..
 OsmanlıOsmanlı bubu knyazlıqlarınknyazlıqların idaridarəə olunmasıolunması haqqındahaqqında "kondisiya”lara"kondisiya”lara
(ş(şəərtlrtləərrəə)) əəmməəll etmetməəlili idiidi..
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Krım xanlığınm Rusiya tKrım xanlığınm Rusiya təərrəəfindfindəən işğalın işğalı

 17681768--11 774774--ccüü illilləərdrdəəkiki uğurlarlauğurlarla kifaykifayəətltləənmnməəyyəənn RusiyaRusiya XVIIIXVIII əəsrinsrin 7070--cici
iilllləərininrinin ikinciikinci yarısındanyarısından etibaretibarəənn PotyomkinPotyomkin ttəərrəəfindfindəənn hazırlanmışhazırlanmış "Yunan"Yunan
layihlayihəəsini”sini” hhəəyatayata keçirmkeçirməəyyəə çalışırdıçalışırdı..
 BuBu layihlayihəəyyəə əəsassasəən,n, OsmanlıOsmanlı AvropadanAvropadan qovulmalı,qovulmalı, yunanyunan imperiyasıimperiyası
bbəərparpa edilmedilməəlili vvəə DunayDunay knyazlıqlarıknyazlıqları ValaxiyaValaxiya vvəə MoldovaMoldova OsmanlıdanOsmanlıdan asılıasılı
olmayanolmayan "Dakiya""Dakiya" adıadı altındaaltında birlbirləəşmşməəlili idiidi..
 KiçikKiçik QaynarçaQaynarça sülhüsülhü RusiyaRusiya ttəərrəəfindfindəənn KrımKrım xanlığınınxanlığının işğalınıişğalını
asanlaşdırdıasanlaşdırdı..
 KrımKrım xanlığıxanlığı xeylixeyli zzəəiflifləəmişmiş vvəə daxilidaxili ççəəkişmkişməəlləərr güclgücləənmişdinmişdi..
 ArtıqArtıq OsmanlıOsmanlı dada onaona hhəərbirbi yardımyardım göstgöstəərrəə bilmbilməəzdizdi..
 17791779--cucu ildildəə RusiyaRusiya KrımdaKrımda ticarticarəətt vvəə ssəənnəətkarlıqlatkarlıqla mməəşğulşğul olanolan xristianxristian
əəhalinihalini buradanburadan çıxarmaqlaçıxarmaqla xanlığınxanlığın sosialsosial--iqtisadiiqtisadi inkişafınainkişafına güclügüclü zzəərbrbəə
vurduvurdu..
 KrımKrım xanlığınınxanlığının ağırağır vvəəziyyziyyəətindtindəənn istifadistifadəə ededəənn ruslarruslar 17831783--cücü ildildəə onuonu
"Tavrida""Tavrida" adıadı ililəə ilhaqilhaq etdiletdiləərr..
 QaraQara ddəənizniz əətrafıtrafı çöllçölləərr ddəə RusiyayaRusiyaya keçdikeçdi vvəə NovorossiyaNovorossiya adlandıadlandı..
 QaraQara ddəənizniz sahillsahilləərindrindəə ruslarınrusların mövqeyinimövqeyini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk mməəqsqsəədildiləə
Xerson,Xerson, SevastopolSevastopol kimikimi yeniyeni şşəəhhəərlrləərr salındısalındı vvəə QaraQara ddəənizniz donanmasıdonanması
yaradıldıyaradıldı..
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17871787--17911791--ci illci illəər Rusiyar Rusiya -- Osmanlı müharibOsmanlı müharibəəsisi

 KrımınKrımın RusiyayaRusiyaya qatılmasıqatılması OsmanlıOsmanlı ililəə yeniyeni müharibmüharibəəyyəə ssəəbbəəbb olduoldu..
 AvstriyaAvstriya ReçReç PospolitanınPospolitanın birincibirinci bölüşdürülmbölüşdürülməəsinsinəə razırazı olduğuolduğu
üçünüçün RusiyanınRusiyanın müttmüttəəfiqinfiqinəə çevrilmişdiçevrilmişdi..
 OsmanlıOsmanlı Prussiya,Prussiya, HollandiyaHollandiya vvəə İngiltİngiltəərrəə ttəərrəəfindfindəənn müdafimüdafiəə
olunacağına,olunacağına, İsveçİsveç vvəə PolşanınPolşanın dada RusiyayaRusiyaya müharibmüharibəə elanelan ededəəccəəyinyinəə
ümidümid bbəəslsləəyirdiyirdi.. LakinLakin bubu ümidümid doğrulmadıdoğrulmadı..
 FransaFransa vvəə başqabaşqa AvropaAvropa dövldövləətltləərininrinin ttəəhrikihriki ililəə 17871787--cici ilinilin iyulundaiyulunda
OsmanlıOsmanlı RusiyayaRusiyaya yeddiyeddi ttəəlləəbdbdəənn ibaribarəətt ultimatumultimatum göndgöndəərdirdi..
 CavabCavab almayanalmayan OsmanlıOsmanlı hökumhökuməətiti 17871787--cici ilinilin avqustundaavqustunda müharibmüharibəə
elanelan etdietdi..
 TürklTürkləərinrin KinburnKinburn qalasınaqalasına hücumuhücumu ililəə başlayanbaşlayan müharibmüharibəə OsmanlıOsmanlı
üçünüçün uğursuzuğursuz olduoldu..
 AA..SuvorovunSuvorovun ordusuordusu nnəəinkiinki qalanıqalanı müdafimüdafiəə etdi,etdi, üstüstəəlik,lik, 17881788--cici ildildəə
OçakovoOçakovo qalasınıqalasını əəlləə keçirdikeçirdi..
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 KrımınKrımın RusiyayaRusiyaya qatılmasıqatılması OsmanlıOsmanlı ililəə yeniyeni müharibmüharibəəyyəə ssəəbbəəbb olduoldu..
 AvstriyaAvstriya ReçReç PospolitanınPospolitanın birincibirinci bölüşdürülmbölüşdürülməəsinsinəə razırazı olduğuolduğu
üçünüçün RusiyanınRusiyanın müttmüttəəfiqinfiqinəə çevrilmişdiçevrilmişdi..
 OsmanlıOsmanlı Prussiya,Prussiya, HollandiyaHollandiya vvəə İngiltİngiltəərrəə ttəərrəəfindfindəənn müdafimüdafiəə
olunacağına,olunacağına, İsveçİsveç vvəə PolşanınPolşanın dada RusiyayaRusiyaya müharibmüharibəə elanelan ededəəccəəyinyinəə
ümidümid bbəəslsləəyirdiyirdi.. LakinLakin bubu ümidümid doğrulmadıdoğrulmadı..
 FransaFransa vvəə başqabaşqa AvropaAvropa dövldövləətltləərininrinin ttəəhrikihriki ililəə 17871787--cici ilinilin iyulundaiyulunda
OsmanlıOsmanlı RusiyayaRusiyaya yeddiyeddi ttəəlləəbdbdəənn ibaribarəətt ultimatumultimatum göndgöndəərdirdi..
 CavabCavab almayanalmayan OsmanlıOsmanlı hökumhökuməətiti 17871787--cici ilinilin avqustundaavqustunda müharibmüharibəə
elanelan etdietdi..
 TürklTürkləərinrin KinburnKinburn qalasınaqalasına hücumuhücumu ililəə başlayanbaşlayan müharibmüharibəə OsmanlıOsmanlı
üçünüçün uğursuzuğursuz olduoldu..
 AA..SuvorovunSuvorovun ordusuordusu nnəəinkiinki qalanıqalanı müdafimüdafiəə etdi,etdi, üstüstəəlik,lik, 17881788--cici ildildəə
OçakovoOçakovo qalasınıqalasını əəlləə keçirdikeçirdi..
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 AvstriyaAvstriya qoşunlarıqoşunları BanatBanat vuruşmasındavuruşmasında darmadağındarmadağın edilsedilsəə ddəə,, ruslarruslar
FokşanFokşan vvəə RımnikRımnik döyüşldöyüşləərindrindəə AvstriyanınAvstriyanın kömköməəyiyi ililəə türkltürkləəriri mməəğlubğlub
etdiletdiləərr..
 BelqradıBelqradı dada əəlləə keçirkeçirəənn AvstriyaAvstriya OsmanlıOsmanlı ililəə separatseparat sülhsülh bağlayıbbağlayıb
müharibmüharibəəddəənn çıxdıçıxdı..
MüharibMüharibəənini davamdavam etdiretdirəənn RusiyaRusiya isisəə SuvorovunSuvorovun komandanlığıkomandanlığı
altındaaltında 17901790--cıcı ildildəə İzmailİzmail (İsmayıl)(İsmayıl) qalasınıqalasını eleləə keçirdikeçirdi..
 BuBu döyüşddöyüşdəə MM..KutuzovKutuzov yaralandıyaralandı vvəə birbir gözünügözünü itirdiitirdi..
 AvstriyanınAvstriyanın müharibmüharibəəddəənn çıxdığınıçıxdığını görgörəənn RusiyaRusiya İsveçlİsveçləə,, sonrasonra isisəə
QQəərbrb dövldövləətltləərininrinin ttəəzyiqizyiqi ililəə 17911791--cici ildildəə YassıdaYassıda OsmanlıOsmanlı ililəə sülhsülh
bağladıbağladı.. SülhünSülhün şşəərtlrtləərinrinəə görgörəə::
 CCəənubinubi BuqBuq ililəə DnestrDnestr arasındakıarasındakı torpaqlartorpaqlar RusiyanınRusiyanın əəlinlinəə keçdikeçdi..
DnestrDnestr çayıçayı RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında ssəərhrhəədd olduoldu..
 DnestrinDnestrin mməənsnsəəbindbindəənn KrımadKrımadəəkk bütünbütün QaraQara ddəənizniz sahillsahilləəriri RusiyayaRusiyaya
verildiverildi..
OsmanlıOsmanlı KrımKrım haqqındahaqqında iddialardaniddialardan əəll ççəəkdikdi vvəə onunonun RusiyayaRusiyaya
mməənsubnsub olduğunuolduğunu ttəəsdiqsdiq etdietdi..
 RusiyaRusiya QaraQara ddəənizdnizdəə qqəətiti olaraqolaraq möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 OsmanlınınOsmanlının hhəəmm Balkanlarda,Balkanlarda, hhəəmm ddəə QafqazdaQafqazda mövqeyimövqeyi zzəəiflifləədidi..

 AvstriyaAvstriya qoşunlarıqoşunları BanatBanat vuruşmasındavuruşmasında darmadağındarmadağın edilsedilsəə ddəə,, ruslarruslar
FokşanFokşan vvəə RımnikRımnik döyüşldöyüşləərindrindəə AvstriyanınAvstriyanın kömköməəyiyi ililəə türkltürkləəriri mməəğlubğlub
etdiletdiləərr..
 BelqradıBelqradı dada əəlləə keçirkeçirəənn AvstriyaAvstriya OsmanlıOsmanlı ililəə separatseparat sülhsülh bağlayıbbağlayıb
müharibmüharibəəddəənn çıxdıçıxdı..
MüharibMüharibəənini davamdavam etdiretdirəənn RusiyaRusiya isisəə SuvorovunSuvorovun komandanlığıkomandanlığı
altındaaltında 17901790--cıcı ildildəə İzmailİzmail (İsmayıl)(İsmayıl) qalasınıqalasını eleləə keçirdikeçirdi..
 BuBu döyüşddöyüşdəə MM..KutuzovKutuzov yaralandıyaralandı vvəə birbir gözünügözünü itirdiitirdi..
 AvstriyanınAvstriyanın müharibmüharibəəddəənn çıxdığınıçıxdığını görgörəənn RusiyaRusiya İsveçlİsveçləə,, sonrasonra isisəə
QQəərbrb dövldövləətltləərininrinin ttəəzyiqizyiqi ililəə 17911791--cici ildildəə YassıdaYassıda OsmanlıOsmanlı ililəə sülhsülh
bağladıbağladı.. SülhünSülhün şşəərtlrtləərinrinəə görgörəə::
 CCəənubinubi BuqBuq ililəə DnestrDnestr arasındakıarasındakı torpaqlartorpaqlar RusiyanınRusiyanın əəlinlinəə keçdikeçdi..
DnestrDnestr çayıçayı RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında ssəərhrhəədd olduoldu..
 DnestrinDnestrin mməənsnsəəbindbindəənn KrımadKrımadəəkk bütünbütün QaraQara ddəənizniz sahillsahilləəriri RusiyayaRusiyaya
verildiverildi..
OsmanlıOsmanlı KrımKrım haqqındahaqqında iddialardaniddialardan əəll ççəəkdikdi vvəə onunonun RusiyayaRusiyaya
mməənsubnsub olduğunuolduğunu ttəəsdiqsdiq etdietdi..
 RusiyaRusiya QaraQara ddəənizdnizdəə qqəətiti olaraqolaraq möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 OsmanlınınOsmanlının hhəəmm Balkanlarda,Balkanlarda, hhəəmm ddəə QafqazdaQafqazda mövqeyimövqeyi zzəəiflifləədidi..

 AvstriyaAvstriya qoşunlarıqoşunları BanatBanat vuruşmasındavuruşmasında darmadağındarmadağın edilsedilsəə ddəə,, ruslarruslar
FokşanFokşan vvəə RımnikRımnik döyüşldöyüşləərindrindəə AvstriyanınAvstriyanın kömköməəyiyi ililəə türkltürkləəriri mməəğlubğlub
etdiletdiləərr..
 BelqradıBelqradı dada əəlləə keçirkeçirəənn AvstriyaAvstriya OsmanlıOsmanlı ililəə separatseparat sülhsülh bağlayıbbağlayıb
müharibmüharibəəddəənn çıxdıçıxdı..
MüharibMüharibəənini davamdavam etdiretdirəənn RusiyaRusiya isisəə SuvorovunSuvorovun komandanlığıkomandanlığı
altındaaltında 17901790--cıcı ildildəə İzmailİzmail (İsmayıl)(İsmayıl) qalasınıqalasını eleləə keçirdikeçirdi..
 BuBu döyüşddöyüşdəə MM..KutuzovKutuzov yaralandıyaralandı vvəə birbir gözünügözünü itirdiitirdi..
 AvstriyanınAvstriyanın müharibmüharibəəddəənn çıxdığınıçıxdığını görgörəənn RusiyaRusiya İsveçlİsveçləə,, sonrasonra isisəə
QQəərbrb dövldövləətltləərininrinin ttəəzyiqizyiqi ililəə 17911791--cici ildildəə YassıdaYassıda OsmanlıOsmanlı ililəə sülhsülh
bağladıbağladı.. SülhünSülhün şşəərtlrtləərinrinəə görgörəə::
 CCəənubinubi BuqBuq ililəə DnestrDnestr arasındakıarasındakı torpaqlartorpaqlar RusiyanınRusiyanın əəlinlinəə keçdikeçdi..
DnestrDnestr çayıçayı RusiyaRusiya ililəə OsmanlıOsmanlı arasındaarasında ssəərhrhəədd olduoldu..
 DnestrinDnestrin mməənsnsəəbindbindəənn KrımadKrımadəəkk bütünbütün QaraQara ddəənizniz sahillsahilləəriri RusiyayaRusiyaya
verildiverildi..
OsmanlıOsmanlı KrımKrım haqqındahaqqında iddialardaniddialardan əəll ççəəkdikdi vvəə onunonun RusiyayaRusiyaya
mməənsubnsub olduğunuolduğunu ttəəsdiqsdiq etdietdi..
 RusiyaRusiya QaraQara ddəənizdnizdəə qqəətiti olaraqolaraq möhkmöhkəəmlmləəndindi..
 OsmanlınınOsmanlının hhəəmm Balkanlarda,Balkanlarda, hhəəmm ddəə QafqazdaQafqazda mövqeyimövqeyi zzəəiflifləədidi..
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"Ş"Şəərq mrq məəssəəlləəsi"si"
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonusonu -- XIXXIX əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə OsmanlınınOsmanlının müharibmüharibəəlləərdrdəə
mməəğlubiyyğlubiyyəətinintinin əəsassas ssəəbbəəbibi iqtisadiiqtisadi gerilikgerilik idiidi.. BBəəhshs olunanolunan dövrddövrdəə iriiri
feodallarfeodallar arasındaarasında separatizmseparatizm güclgücləənmişdinmişdi..
 BolqarBolqar şşəəhhəəriri VidindVidindəə OsmanOsman PPəəzvzvəəndnd oğluoğlu hhəəttatta özöz adınaadına pulpul kkəəsdirmişdisdirmişdi..
 OsmanlıOsmanlı imperiyasınıimperiyasını bürüybürüyəənn böhrandanböhrandan istifadistifadəə ededəənn AvropaAvropa dövldövləətltləəriri
onunonun torpaqlarınıtorpaqlarını bölüşdürmbölüşdürməəkk ististəəyirdiyirdi..
 RusiyaRusiya hökmdarıhökmdarı IIII YekaterinaYekaterina "Ş"Şəərqrq mməəssəəlləəsi"si" adlananadlanan siyassiyasəətintin əəsasınısasını
qoyduqoydu..
 ƏƏslindslindəə,, bu,bu, başbaş tutmamıştutmamış "Yunan"Yunan layihlayihəəsi"ninsi"nin ttəərkibrkib hisshissəəsisi idiidi..
 "Ş"Şəərqrq mməəssəəlləəsi"ndsi"ndəə nnəəzzəərdrdəə tutulurdututulurdu::
 BalkanlardakıBalkanlardakı xristianxristian xalqlarıxalqları OsmanlıOsmanlı hakimiyyhakimiyyəətindtindəənn azadazad etmetməəkk;;
 ÜsyanlarÜsyanlar yoluyolu ililəə onlarınonların muxtariyymuxtariyyəətintinəə vvəə yaxudyaxud istiqlaliyyistiqlaliyyəətintinəə nailnail
olmaqolmaq;;
 İstanbuluİstanbulu osmanlılardanosmanlılardan almaqalmaq;;
 OsmanlıOsmanlı dövldövləətinintinin digdigəərr əərazilraziləərindrindəə yaşayanyaşayan xristianxristian azlıqlarınazlıqların xeyrinxeyrinəə
islahatlarislahatlar hhəəyatayata keçirmkeçirməəkk;;
 AnadolunuAnadolunu parçalamaqparçalamaq vvəə türkltürkləəriri buradanburadan qovmaqqovmaq..

"Ş"Şəərq mrq məəssəəlləəsi"si"
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonusonu -- XIXXIX əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə OsmanlınınOsmanlının müharibmüharibəəlləərdrdəə
mməəğlubiyyğlubiyyəətinintinin əəsassas ssəəbbəəbibi iqtisadiiqtisadi gerilikgerilik idiidi.. BBəəhshs olunanolunan dövrddövrdəə iriiri
feodallarfeodallar arasındaarasında separatizmseparatizm güclgücləənmişdinmişdi..
 BolqarBolqar şşəəhhəəriri VidindVidindəə OsmanOsman PPəəzvzvəəndnd oğluoğlu hhəəttatta özöz adınaadına pulpul kkəəsdirmişdisdirmişdi..
 OsmanlıOsmanlı imperiyasınıimperiyasını bürüybürüyəənn böhrandanböhrandan istifadistifadəə ededəənn AvropaAvropa dövldövləətltləəriri
onunonun torpaqlarınıtorpaqlarını bölüşdürmbölüşdürməəkk ististəəyirdiyirdi..
 RusiyaRusiya hökmdarıhökmdarı IIII YekaterinaYekaterina "Ş"Şəərqrq mməəssəəlləəsi"si" adlananadlanan siyassiyasəətintin əəsasınısasını
qoyduqoydu..
 ƏƏslindslindəə,, bu,bu, başbaş tutmamıştutmamış "Yunan"Yunan layihlayihəəsi"ninsi"nin ttəərkibrkib hisshissəəsisi idiidi..
 "Ş"Şəərqrq mməəssəəlləəsi"ndsi"ndəə nnəəzzəərdrdəə tutulurdututulurdu::
 BalkanlardakıBalkanlardakı xristianxristian xalqlarıxalqları OsmanlıOsmanlı hakimiyyhakimiyyəətindtindəənn azadazad etmetməəkk;;
 ÜsyanlarÜsyanlar yoluyolu ililəə onlarınonların muxtariyymuxtariyyəətintinəə vvəə yaxudyaxud istiqlaliyyistiqlaliyyəətintinəə nailnail
olmaqolmaq;;
 İstanbuluİstanbulu osmanlılardanosmanlılardan almaqalmaq;;
 OsmanlıOsmanlı dövldövləətinintinin digdigəərr əərazilraziləərindrindəə yaşayanyaşayan xristianxristian azlıqlarınazlıqların xeyrinxeyrinəə
islahatlarislahatlar hhəəyatayata keçirmkeçirməəkk;;
 AnadolunuAnadolunu parçalamaqparçalamaq vvəə türkltürkləəriri buradanburadan qovmaqqovmaq..

"Ş"Şəərq mrq məəssəəlləəsi"si"
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonusonu -- XIXXIX əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə OsmanlınınOsmanlının müharibmüharibəəlləərdrdəə
mməəğlubiyyğlubiyyəətinintinin əəsassas ssəəbbəəbibi iqtisadiiqtisadi gerilikgerilik idiidi.. BBəəhshs olunanolunan dövrddövrdəə iriiri
feodallarfeodallar arasındaarasında separatizmseparatizm güclgücləənmişdinmişdi..
 BolqarBolqar şşəəhhəəriri VidindVidindəə OsmanOsman PPəəzvzvəəndnd oğluoğlu hhəəttatta özöz adınaadına pulpul kkəəsdirmişdisdirmişdi..
 OsmanlıOsmanlı imperiyasınıimperiyasını bürüybürüyəənn böhrandanböhrandan istifadistifadəə ededəənn AvropaAvropa dövldövləətltləəriri
onunonun torpaqlarınıtorpaqlarını bölüşdürmbölüşdürməəkk ististəəyirdiyirdi..
 RusiyaRusiya hökmdarıhökmdarı IIII YekaterinaYekaterina "Ş"Şəərqrq mməəssəəlləəsi"si" adlananadlanan siyassiyasəətintin əəsasınısasını
qoyduqoydu..
 ƏƏslindslindəə,, bu,bu, başbaş tutmamıştutmamış "Yunan"Yunan layihlayihəəsi"ninsi"nin ttəərkibrkib hisshissəəsisi idiidi..
 "Ş"Şəərqrq mməəssəəlləəsi"ndsi"ndəə nnəəzzəərdrdəə tutulurdututulurdu::
 BalkanlardakıBalkanlardakı xristianxristian xalqlarıxalqları OsmanlıOsmanlı hakimiyyhakimiyyəətindtindəənn azadazad etmetməəkk;;
 ÜsyanlarÜsyanlar yoluyolu ililəə onlarınonların muxtariyymuxtariyyəətintinəə vvəə yaxudyaxud istiqlaliyyistiqlaliyyəətintinəə nailnail
olmaqolmaq;;
 İstanbuluİstanbulu osmanlılardanosmanlılardan almaqalmaq;;
 OsmanlıOsmanlı dövldövləətinintinin digdigəərr əərazilraziləərindrindəə yaşayanyaşayan xristianxristian azlıqlarınazlıqların xeyrinxeyrinəə
islahatlarislahatlar hhəəyatayata keçirmkeçirməəkk;;
 AnadolunuAnadolunu parçalamaqparçalamaq vvəə türkltürkləəriri buradanburadan qovmaqqovmaq..
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III Sultan SIII Sultan Səəlimin islahatlarılimin islahatları
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda ölkölkəənini böhrandanböhrandan çıxarmaqçıxarmaq üçünüçün IIIIII SSəəlimlim ((17891789--
18071807)) islahatlarislahatlar keçirmkeçirməəyyəə başladıbaşladı..
 İslahatİslahat hazırlayanlarhazırlayanlar müharibmüharibəəddəə mməəğlubiyyğlubiyyəətintin ssəəbbəəblbləərinirini ordununordunun
qeyriqeyri--sabitliyindsabitliyindəə görürdülgörürdüləərr.. OnaOna görgörəə ddəə islahatlarınislahatların ağırlıqağırlıq mməərkrkəəzindzindəə
orduordu quruculuğuquruculuğu dururdudururdu..
 İslahatİslahat əərrəəffəəsindsindəə ordununordunun əəsasını,sasını, əəvvvvəəlllləərr olduğuolduğu kimi,kimi, feodalfeodal süvarisisüvarisi
vvəə yeniçyeniçəərilriləərr ttəəşkilşkil eedirdidirdi..
 YeniçYeniçəərilriləərr heçheç birbir qanunqanun vvəə intizamaintizama mməəhhəəll qoymurdularqoymurdular..
 IIIIII SSəəliminlimin islahatlarıislahatları "Nizami"Nizami--CCəədid"did" (Yeni(Yeni quruluş)quruluş) adıadı ililəə mməəşhurdurşhurdur..
 "Nizami"Nizami--CCəədiddid"" 7272 maddmaddəəddəənn ibaribarəətt idiidi..
 17911791--cici ildildəə IIIIII SSəəlimlim ordununordunun AvropaAvropa qaydasındaqaydasında qurulmasıqurulması haqqındahaqqında
ssəərrəəncamncam verdiverdi..
 17921792--17931793--cücü illilləərdrdəə əəmməəlili sursurəətdtdəə islahatlarınislahatların keçirilmkeçirilməəsinsinəə başlandıbaşlandı..
 IIIIII SSəəliminlimin verdiyiverdiyi ffəərmanarmana görgörəə::
1.1. hhəərbirbi vvəəzifzifəənini yerinyerinəə yetirmyetirməəyyəənlnləərdrdəənn timartimar vvəə ziyamziyaməətltləərr gerigeri alınmalıalınmalı;;
2.2. AvropaAvropa nümunnümunəəsindsindəə hhəərbirbi korpuskorpus yaradılmalıyaradılmalı;;
3.3. vvəəsaitsait toplanmasıtoplanması üçünüçün xüsusixüsusi kassakassa yaradılmalı,yaradılmalı, hhəərbirbi vergilvergiləərinrin

toplanmasıtoplanması hhəəminmin kassanınkassanın ixtiyarınaixtiyarına verilmverilməəlili idiidi..

III Sultan SIII Sultan Səəlimin islahatlarılimin islahatları
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda ölkölkəənini böhrandanböhrandan çıxarmaqçıxarmaq üçünüçün IIIIII SSəəlimlim ((17891789--
18071807)) islahatlarislahatlar keçirmkeçirməəyyəə başladıbaşladı..
 İslahatİslahat hazırlayanlarhazırlayanlar müharibmüharibəəddəə mməəğlubiyyğlubiyyəətintin ssəəbbəəblbləərinirini ordununordunun
qeyriqeyri--sabitliyindsabitliyindəə görürdülgörürdüləərr.. OnaOna görgörəə ddəə islahatlarınislahatların ağırlıqağırlıq mməərkrkəəzindzindəə
orduordu quruculuğuquruculuğu dururdudururdu..
 İslahatİslahat əərrəəffəəsindsindəə ordununordunun əəsasını,sasını, əəvvvvəəlllləərr olduğuolduğu kimi,kimi, feodalfeodal süvarisisüvarisi
vvəə yeniçyeniçəərilriləərr ttəəşkilşkil eedirdidirdi..
 YeniçYeniçəərilriləərr heçheç birbir qanunqanun vvəə intizamaintizama mməəhhəəll qoymurdularqoymurdular..
 IIIIII SSəəliminlimin islahatlarıislahatları "Nizami"Nizami--CCəədid"did" (Yeni(Yeni quruluş)quruluş) adıadı ililəə mməəşhurdurşhurdur..
 "Nizami"Nizami--CCəədiddid"" 7272 maddmaddəəddəənn ibaribarəətt idiidi..
 17911791--cici ildildəə IIIIII SSəəlimlim ordununordunun AvropaAvropa qaydasındaqaydasında qurulmasıqurulması haqqındahaqqında
ssəərrəəncamncam verdiverdi..
 17921792--17931793--cücü illilləərdrdəə əəmməəlili sursurəətdtdəə islahatlarınislahatların keçirilmkeçirilməəsinsinəə başlandıbaşlandı..
 IIIIII SSəəliminlimin verdiyiverdiyi ffəərmanarmana görgörəə::
1.1. hhəərbirbi vvəəzifzifəənini yerinyerinəə yetirmyetirməəyyəənlnləərdrdəənn timartimar vvəə ziyamziyaməətltləərr gerigeri alınmalıalınmalı;;
2.2. AvropaAvropa nümunnümunəəsindsindəə hhəərbirbi korpuskorpus yaradılmalıyaradılmalı;;
3.3. vvəəsaitsait toplanmasıtoplanması üçünüçün xüsusixüsusi kassakassa yaradılmalı,yaradılmalı, hhəərbirbi vergilvergiləərinrin

toplanmasıtoplanması hhəəminmin kassanınkassanın ixtiyarınaixtiyarına verilmverilməəlili idiidi..
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 IIIIII SSəəliminlimin əəmrimri ililəə II MahmudunMahmudun dövründdövründəə açılmışaçılmış hhəərbirbi mühmühəəndislikndislik
mməəktktəəbibi genişlgenişləəndirildindirildi..
 LakinLakin mühafizmühafizəəkarlar,karlar, yeniçyeniçəərilriləərr islahatlaraislahatlara manemane olur,olur, IIIIII SSəəlimlim isisəə
qqəətiyytiyyəətsizliktsizlik göstgöstəərirdirirdi..
 IIIIII SSəəliminlimin başladığıbaşladığı islahatlarınislahatların uğursuzluğununuğursuzluğunun əəsassas ssəəbbəəbibi onunonun AvropaAvropa
dövldövləətltləərininrinin nümunnümunəəsisi əəsasındasasında orduordu yaratmağayaratmağa çalışmasınaçalışmasına baxmayaraqbaxmayaraq
OsmanlıOsmanlı imperiyasınınimperiyasının feodalfeodal əəsaslarınasaslarına toxunulmamasıtoxunulmaması idiidi..
 BuBu islahatlarınislahatların mütmütəərrəəqqiqqi ccəəhhəətiti hhəərbirbi--lenlen sistemininsisteminin lləəğvinğvinəə yönyönəəlmlməəsindsindəə
idiidi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda İngiltİngiltəərrəə ililəə FransaFransa arasındaarasında rrəəqabqabəətintin artmasıartması
beynbeynəəlxalqlxalq münasibmünasibəətltləərinrin kkəəskinlskinləəşmşməəsinsinəə ssəəbbəəbb olduoldu..
 İlkİlk vaxtlarvaxtlar II NapoleonlaNapoleonla IIIIII SSəəlimlim arasındaarasında düşmdüşməənn münasibmünasibəətltləəriri varvar idiidi..
 II NapoleonNapoleon 17981798--cici ildildəə MisirMisirəə yürüşyürüşəə başladığınabaşladığına görgörəə OsmanlıOsmanlı FransayaFransaya
müharibmüharibəə elanelan etdietdi..
MisirMisir vvəə SuriyadakıSuriyadakı uğursuzluğauğursuzluğa görgörəə NapoleonNapoleon gerigeri qayıtmağaqayıtmağa mməəcburcbur
olmuşduolmuşdu..
 II NapoleonunNapoleonun işğalçılıqişğalçılıq siyassiyasəətiti RusiyaRusiya ililəə OsmanlınıOsmanlını yaxınlaşdırdıyaxınlaşdırdı..
 17991799--cucu ilinilin yanvarındayanvarında FransayaFransaya qarşıqarşı İstanbuldaİstanbulda müttmüttəəfiqlikfiqlik müqavilmüqaviləəsisi
imzalandıimzalandı..
 İngiltİngiltəərrəə ililəə ddəə belbeləə müqavilmüqaviləə imzalandıimzalandı..
 BelBeləəlikllikləə,, OsmanlıOsmanlı dövldövləətiti FransaFransa əəleyhinleyhinəə koalisiyayakoalisiyaya qoşulmuşqoşulmuş olduoldu..
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HİNDİSTANHİNDİSTAN
HindistandaHindistanda müstmüstəəqilqil dövldövləətltləərinrin yaranmasıyaranması..
 XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısındayarısında HindistanHindistan özöz ssəərvrvəətltləəriri ililəə AvropaAvropa dövldövləətltləərininrinin
ttəəcavüzcavüz obyektinobyektinəə çevrilmişdiçevrilmişdi..
 BöyükBöyük MoğolMoğol dövldövləətinintinin hakimiyyhakimiyyəətiti altındaaltında olanolan ölkölkəə birbir--biribiri ililəə
müharibmüharibəəlləərr aparanaparan knyazlıqlaraknyazlıqlara parçalanmışdıparçalanmışdı..
 SiyasiSiyasi ppəərakrakəəndndəəliyinliyin artmasıartması MoğolMoğol imperiyasınınimperiyasının süqutunusüqutunu
sürsürəətltləəndirirdindirirdi.. HindistanHindistan üçünüçün ssəəciyyciyyəəvivi olanolan kkəəndnd icmaları,icmaları, kastakasta quruluşuquruluşu
qalmaqdaqalmaqda idiidi.. FeodalFeodal istismarınınistismarının güclgücləənmnməəsisi nnəəticticəəsindsindəə kkəəndlindli ttəəssəərrüfatınınrrüfatının
böhranıböhranı dövldövləətintin ttəənnəəzzülünzzülünəə ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 16741674--cücü ildildəə MaratxMaratx kkəəndlilndliləərininrinin çıxışıçıxışı ŞivaçininŞivaçinin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi MaratxMaratx
dövldövləətitininnin yaradılmasıyaradılması ililəə nnəəticticəəlləəndindi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 3030--cucu illilləərindrindəə PPəəncab,ncab, Benqal,Benqal, HeydHeydəərabadrabad müstmüstəəqilqil dövldövləətltləərrəə
çevrilmişdiçevrilmişdi..
 17641764--cücü ildildəə SiqxSiqx dövldövləətiti yarandıyarandı..
 17391739--cucu ildildəə NadirNadir şahşah PPəəncabdancabda MoğolMoğol ordusunuordusunu mməəğlubğlub edib,edib, SindSind vvəə
əəfqanlarfqanlar yaşayanyaşayan əərazinirazini özöz dövldövləətintinəə birlbirləəşdirdişdirdi..
 NadirinNadirin yürüşüyürüşü BöyükBöyük MoğolMoğol dövldövləətinintinin hhəərbirbi zzəəifliyiniifliyini üzüzəə çıxartdıçıxartdı..
 17471747--cici ildildəə NadirNadir şahınşahın öldürülmöldürülməəsindsindəənn sonrasonra ƏƏhmhməədd şahşah müstmüstəəqilqil ƏƏfqanfqan
dövldövləətitininnin əəsasınısasını qoyduqoydu..
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 NadirinNadirin yürüşüyürüşü BöyükBöyük MoğolMoğol dövldövləətinintinin hhəərbirbi zzəəifliyiniifliyini üzüzəə çıxartdıçıxartdı..
 17471747--cici ildildəə NadirNadir şahınşahın öldürülmöldürülməəsindsindəənn sonrasonra ƏƏhmhməədd şahşah müstmüstəəqilqil ƏƏfqanfqan
dövldövləətitininnin əəsasınısasını qoyduqoydu..
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 BuBu zamanzaman MaratxMaratx dövldövləətiti HindistandaHindistanda əənn böyükböyük siyasisiyasi qüvvqüvvəəyyəə çevrildiçevrildi.. BuBu
dövldövləətt ümumhindistanümumhindistan miqyasındamiqyasında hegemonluğahegemonluğa cancan atırdıatırdı..
 17591759--17611761--cici illilləərdrdəə HindistanHindistan uğrundauğrunda ƏƏfqanfqan -- MaratxMaratx müharibmüharibəəsisi başbaş verdiverdi..
 17611761--cici ilinilin yanvarındakıyanvarındakı PanipatPanipat döyüşüdöyüşü müharibmüharibəəninnin sonusonu olduoldu.. MMəəğlubğlub
olanolan MaratxMaratx dövldövləətiti birbir dahadaha özünözünəə ggəəlləə bilmbilməədidi..
 PanipatPanipat vuruşmasıvuruşması hhəəmm ddəə BöyükBöyük MoğolMoğol imperiyasınınimperiyasının qqəətiti şşəəkildkildəə
dağılmasıdağılması demdeməəkk idiidi.. LakinLakin əəfqanlarfqanlar ölkölkəəddəə möhkmöhkəəmlmləənnəə bilmbilməəyibyib buranıburanı ttəərkrk
etdiletdiləərr..

ÖlkÖlkəənin İngiltnin İngiltəərrəənin müstnin müstəəmlmləəkkəəsinsinəə çevrilmçevrilməəsi.si.
 BöyükBöyük MoğolMoğol imperatorununimperatorunun qeyriqeyri--mməəhdudhdud hakimiyyhakimiyyəətintinəə canişinlcanişinləərr zzəərbrbəə
vurduvurdu..
 CanişinlCanişinləərinrin qüdrqüdrəətinitini isisəə maratxlarmaratxlar qırdılarqırdılar..
MaratxlarınMaratxların hakimiyyhakimiyyəətintinəə əəfqanlarfqanlar sonson qoyduqoydu..
 HamınınHamının--hamıyahamıya qarşıqarşı vuruşduğuvuruşduğu birbir zamandazamanda ingilislingilisləərr ortayaortaya çıxdıçıxdı vvəə
HindistanıHindistanı özöz əəsarsarəətiti altınaaltına aldıaldı..
 AvropaAvropa dövldövləətltləərindrindəənn oo zamanzaman HindistandaHindistanda əənn güclügüclü mövqeymövqeyəə fransızlarfransızlar vvəə
ingilislingilisləərr malikmalik idilidiləərr..
 İngiltİngiltəərrəə HindistanınHindistanın işğalınıişğalını OstOst--HindHind şirkşirkəətinintinin əəlili ililəə hhəəyatayata keçirirdikeçirirdi..
OnunOnun HindistandaHindistanda əəsassas rrəəqibiqibi FransaFransa idiidi..

 BuBu zamanzaman MaratxMaratx dövldövləətiti HindistandaHindistanda əənn böyükböyük siyasisiyasi qüvvqüvvəəyyəə çevrildiçevrildi.. BuBu
dövldövləətt ümumhindistanümumhindistan miqyasındamiqyasında hegemonluğahegemonluğa cancan atırdıatırdı..
 17591759--17611761--cici illilləərdrdəə HindistanHindistan uğrundauğrunda ƏƏfqanfqan -- MaratxMaratx müharibmüharibəəsisi başbaş verdiverdi..
 17611761--cici ilinilin yanvarındakıyanvarındakı PanipatPanipat döyüşüdöyüşü müharibmüharibəəninnin sonusonu olduoldu.. MMəəğlubğlub
olanolan MaratxMaratx dövldövləətiti birbir dahadaha özünözünəə ggəəlləə bilmbilməədidi..
 PanipatPanipat vuruşmasıvuruşması hhəəmm ddəə BöyükBöyük MoğolMoğol imperiyasınınimperiyasının qqəətiti şşəəkildkildəə
dağılmasıdağılması demdeməəkk idiidi.. LakinLakin əəfqanlarfqanlar ölkölkəəddəə möhkmöhkəəmlmləənnəə bilmbilməəyibyib buranıburanı ttəərkrk
etdiletdiləərr..

ÖlkÖlkəənin İngiltnin İngiltəərrəənin müstnin müstəəmlmləəkkəəsinsinəə çevrilmçevrilməəsi.si.
 BöyükBöyük MoğolMoğol imperatorununimperatorunun qeyriqeyri--mməəhdudhdud hakimiyyhakimiyyəətintinəə canişinlcanişinləərr zzəərbrbəə
vurduvurdu..
 CanişinlCanişinləərinrin qüdrqüdrəətinitini isisəə maratxlarmaratxlar qırdılarqırdılar..
MaratxlarınMaratxların hakimiyyhakimiyyəətintinəə əəfqanlarfqanlar sonson qoyduqoydu..
 HamınınHamının--hamıyahamıya qarşıqarşı vuruşduğuvuruşduğu birbir zamandazamanda ingilislingilisləərr ortayaortaya çıxdıçıxdı vvəə
HindistanıHindistanı özöz əəsarsarəətiti altınaaltına aldıaldı..
 AvropaAvropa dövldövləətltləərindrindəənn oo zamanzaman HindistandaHindistanda əənn güclügüclü mövqeymövqeyəə fransızlarfransızlar vvəə
ingilislingilisləərr malikmalik idilidiləərr..
 İngiltİngiltəərrəə HindistanınHindistanın işğalınıişğalını OstOst--HindHind şirkşirkəətinintinin əəlili ililəə hhəəyatayata keçirirdikeçirirdi..
OnunOnun HindistandaHindistanda əəsassas rrəəqibiqibi FransaFransa idiidi..

 BuBu zamanzaman MaratxMaratx dövldövləətiti HindistandaHindistanda əənn böyükböyük siyasisiyasi qüvvqüvvəəyyəə çevrildiçevrildi.. BuBu
dövldövləətt ümumhindistanümumhindistan miqyasındamiqyasında hegemonluğahegemonluğa cancan atırdıatırdı..
 17591759--17611761--cici illilləərdrdəə HindistanHindistan uğrundauğrunda ƏƏfqanfqan -- MaratxMaratx müharibmüharibəəsisi başbaş verdiverdi..
 17611761--cici ilinilin yanvarındakıyanvarındakı PanipatPanipat döyüşüdöyüşü müharibmüharibəəninnin sonusonu olduoldu.. MMəəğlubğlub
olanolan MaratxMaratx dövldövləətiti birbir dahadaha özünözünəə ggəəlləə bilmbilməədidi..
 PanipatPanipat vuruşmasıvuruşması hhəəmm ddəə BöyükBöyük MoğolMoğol imperiyasınınimperiyasının qqəətiti şşəəkildkildəə
dağılmasıdağılması demdeməəkk idiidi.. LakinLakin əəfqanlarfqanlar ölkölkəəddəə möhkmöhkəəmlmləənnəə bilmbilməəyibyib buranıburanı ttəərkrk
etdiletdiləərr..

ÖlkÖlkəənin İngiltnin İngiltəərrəənin müstnin müstəəmlmləəkkəəsinsinəə çevrilmçevrilməəsi.si.
 BöyükBöyük MoğolMoğol imperatorununimperatorunun qeyriqeyri--mməəhdudhdud hakimiyyhakimiyyəətintinəə canişinlcanişinləərr zzəərbrbəə
vurduvurdu..
 CanişinlCanişinləərinrin qüdrqüdrəətinitini isisəə maratxlarmaratxlar qırdılarqırdılar..
MaratxlarınMaratxların hakimiyyhakimiyyəətintinəə əəfqanlarfqanlar sonson qoyduqoydu..
 HamınınHamının--hamıyahamıya qarşıqarşı vuruşduğuvuruşduğu birbir zamandazamanda ingilislingilisləərr ortayaortaya çıxdıçıxdı vvəə
HindistanıHindistanı özöz əəsarsarəətiti altınaaltına aldıaldı..
 AvropaAvropa dövldövləətltləərindrindəənn oo zamanzaman HindistandaHindistanda əənn güclügüclü mövqeymövqeyəə fransızlarfransızlar vvəə
ingilislingilisləərr malikmalik idilidiləərr..
 İngiltİngiltəərrəə HindistanınHindistanın işğalınıişğalını OstOst--HindHind şirkşirkəətinintinin əəlili ililəə hhəəyatayata keçirirdikeçirirdi..
OnunOnun HindistandaHindistanda əəsassas rrəəqibiqibi FransaFransa idiidi..
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 BuBu mübarizmübarizəə ssəənayenaye vvəə hhəərbirbi ccəəhhəətdtdəənn üstünüstün olanolan İngiltİngiltəərrəəninnin qqəəlləəbbəəsisi ililəə
başabaşa çatdıçatdı..
 İngiltİngiltəərrəə HindistanınHindistanın işğalınaişğalına BenqaliyadanBenqaliyadan başladıbaşladı..
 17571757--cici ilil PlessiPlessi döyüşünddöyüşündəə İngilislİngilisləərr fransızlarıfransızları müdafimüdafiəə ededəənn BenqaliyaBenqaliya
ordusuordusu üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandılarqazandılar..
MMəəğlubiyyğlubiyyəətintin əəsassas ssəəbbəəblbləəriri BenqaliyanınBenqaliyanın yuxarıyuxarı hakimhakim dairdairəəlləərininrinin
xxəəyanyanəətiti vvəə benqalbenqal ordusununordusunun xalqxalq kütlkütləəlləərininrinin ddəəststəəyindyindəənn istifadistifadəə
etmetməəmməəsisi idiidi..
 BundanBundan sonrasonra HindistanınHindistanın yalnızyalnız sahilboyusahilboyu qalalarıqalaları fransızlarınfransızların əəlindlindəə
qaldıqaldı..
 HindistanınHindistanın idaridarəəsisi OstOst--HindHind şirkşirkəətintinəə tapşırıldıtapşırıldı.. OO isisəə vergivergi
toplanmasındatoplanmasında iltizamiltizam sistemisistemi ttəətbiqtbiq etdietdi..
 TorpaqTorpaq vergisininvergisinin miqdarınınmiqdarının ildildəənn--ililəə artırılması,artırılması, vergivergi toplanmasındatoplanmasında
iltizamiltizam sistemininsisteminin ttəətbiqitbiqi vvəə ss.. amillamilləərr 17701770-- cici ildildəə ölkölkəəddəə aclığaaclığa ssəəbbəəbb olduoldu..
 17741774--cücü ildildəə HindistanınHindistanın idaridarəə olunmasıolunması haqqındahaqqında ilkilk qanunqanun verildiverildi.. BuBu
qanunaqanuna görgörəə,, kkəəndlindli çıxışlarıçıxışları yatırılmalı,yatırılmalı, vergilvergiləərr müntmüntəəzzəəmm toplanmalı,toplanmalı,
HindistanınHindistanın bütünlüklbütünlükləə işğalıişğalı başabaşa çatdırılmalıçatdırılmalı idiidi..
MaratxMaratx dövldövləətiti zzəəiflifləədikddikdəənn sonrasonra CCəənubinubi HindistandaHindistanda əənn güclügüclü dövldövləətt
MaysorMaysor dövldövləətiti idiidi..

 BuBu mübarizmübarizəə ssəənayenaye vvəə hhəərbirbi ccəəhhəətdtdəənn üstünüstün olanolan İngiltİngiltəərrəəninnin qqəəlləəbbəəsisi ililəə
başabaşa çatdıçatdı..
 İngiltİngiltəərrəə HindistanınHindistanın işğalınaişğalına BenqaliyadanBenqaliyadan başladıbaşladı..
 17571757--cici ilil PlessiPlessi döyüşünddöyüşündəə İngilislİngilisləərr fransızlarıfransızları müdafimüdafiəə ededəənn BenqaliyaBenqaliya
ordusuordusu üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandılarqazandılar..
MMəəğlubiyyğlubiyyəətintin əəsassas ssəəbbəəblbləəriri BenqaliyanınBenqaliyanın yuxarıyuxarı hakimhakim dairdairəəlləərininrinin
xxəəyanyanəətiti vvəə benqalbenqal ordusununordusunun xalqxalq kütlkütləəlləərininrinin ddəəststəəyindyindəənn istifadistifadəə
etmetməəmməəsisi idiidi..
 BundanBundan sonrasonra HindistanınHindistanın yalnızyalnız sahilboyusahilboyu qalalarıqalaları fransızlarınfransızların əəlindlindəə
qaldıqaldı..
 HindistanınHindistanın idaridarəəsisi OstOst--HindHind şirkşirkəətintinəə tapşırıldıtapşırıldı.. OO isisəə vergivergi
toplanmasındatoplanmasında iltizamiltizam sistemisistemi ttəətbiqtbiq etdietdi..
 TorpaqTorpaq vergisininvergisinin miqdarınınmiqdarının ildildəənn--ililəə artırılması,artırılması, vergivergi toplanmasındatoplanmasında
iltizamiltizam sistemininsisteminin ttəətbiqitbiqi vvəə ss.. amillamilləərr 17701770-- cici ildildəə ölkölkəəddəə aclığaaclığa ssəəbbəəbb olduoldu..
 17741774--cücü ildildəə HindistanınHindistanın idaridarəə olunmasıolunması haqqındahaqqında ilkilk qanunqanun verildiverildi.. BuBu
qanunaqanuna görgörəə,, kkəəndlindli çıxışlarıçıxışları yatırılmalı,yatırılmalı, vergilvergiləərr müntmüntəəzzəəmm toplanmalı,toplanmalı,
HindistanınHindistanın bütünlüklbütünlükləə işğalıişğalı başabaşa çatdırılmalıçatdırılmalı idiidi..
MaratxMaratx dövldövləətiti zzəəiflifləədikddikdəənn sonrasonra CCəənubinubi HindistandaHindistanda əənn güclügüclü dövldövləətt
MaysorMaysor dövldövləətiti idiidi..

 BuBu mübarizmübarizəə ssəənayenaye vvəə hhəərbirbi ccəəhhəətdtdəənn üstünüstün olanolan İngiltİngiltəərrəəninnin qqəəlləəbbəəsisi ililəə
başabaşa çatdıçatdı..
 İngiltİngiltəərrəə HindistanınHindistanın işğalınaişğalına BenqaliyadanBenqaliyadan başladıbaşladı..
 17571757--cici ilil PlessiPlessi döyüşünddöyüşündəə İngilislİngilisləərr fransızlarıfransızları müdafimüdafiəə ededəənn BenqaliyaBenqaliya
ordusuordusu üzüzəərindrindəə qqəəlləəbbəə qazandılarqazandılar..
MMəəğlubiyyğlubiyyəətintin əəsassas ssəəbbəəblbləəriri BenqaliyanınBenqaliyanın yuxarıyuxarı hakimhakim dairdairəəlləərininrinin
xxəəyanyanəətiti vvəə benqalbenqal ordusununordusunun xalqxalq kütlkütləəlləərininrinin ddəəststəəyindyindəənn istifadistifadəə
etmetməəmməəsisi idiidi..
 BundanBundan sonrasonra HindistanınHindistanın yalnızyalnız sahilboyusahilboyu qalalarıqalaları fransızlarınfransızların əəlindlindəə
qaldıqaldı..
 HindistanınHindistanın idaridarəəsisi OstOst--HindHind şirkşirkəətintinəə tapşırıldıtapşırıldı.. OO isisəə vergivergi
toplanmasındatoplanmasında iltizamiltizam sistemisistemi ttəətbiqtbiq etdietdi..
 TorpaqTorpaq vergisininvergisinin miqdarınınmiqdarının ildildəənn--ililəə artırılması,artırılması, vergivergi toplanmasındatoplanmasında
iltizamiltizam sistemininsisteminin ttəətbiqitbiqi vvəə ss.. amillamilləərr 17701770-- cici ildildəə ölkölkəəddəə aclığaaclığa ssəəbbəəbb olduoldu..
 17741774--cücü ildildəə HindistanınHindistanın idaridarəə olunmasıolunması haqqındahaqqında ilkilk qanunqanun verildiverildi.. BuBu
qanunaqanuna görgörəə,, kkəəndlindli çıxışlarıçıxışları yatırılmalı,yatırılmalı, vergilvergiləərr müntmüntəəzzəəmm toplanmalı,toplanmalı,
HindistanınHindistanın bütünlüklbütünlükləə işğalıişğalı başabaşa çatdırılmalıçatdırılmalı idiidi..
MaratxMaratx dövldövləətiti zzəəiflifləədikddikdəənn sonrasonra CCəənubinubi HindistandaHindistanda əənn güclügüclü dövldövləətt
MaysorMaysor dövldövləətiti idiidi..
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ÇİNÇİN

ÇinÇin XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısıyarısı -- XVIIIXVIII əəsrdsrdəə..
 16441644--cücü ildildəə ÇindÇindəə MinMin sülalsülaləəsinsinəə qarşıqarşı başbaş vermişvermiş üsyanıüsyanı yatırmağayatırmağa
ggəəlləənn mancurlarmancurlar hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə aldılaraldılar.. BelBeləəlikllikləə,, ÇindÇindəə mancurlarınmancurların TsinTsin
sülalsülaləəsininsinin hakimiyyhakimiyyəətiti dövrüdövrü başlandıbaşlandı..
 BoqdıxanBoqdıxan titulutitulu daşıyandaşıyan mancurmancur imperatoruimperatoru "S"Səəmama oğlu"oğlu" hesabhesab edilirdiedilirdi..
OO başqalarındanbaşqalarından ffəərqlrqləənmnməək,k, güngünəəşşəə bbəənznzəədiyinidiyini sübutsübut etmetməəkk üçünüçün sarısarı
geyimgeyiməə bürünürdübürünürdü..
MancurlarMancurlar özöz hakimiyyhakimiyyəətinitini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün ÇinÇin feodallarıfeodalları ililəə
sövdsövdəəlləəşdilşdiləərr.. KKəəndlilndliləərinrin narazılığınınnarazılığının artmasınaartmasına yolyol vermverməəmməəkk üçünüçün
aşağıdakıaşağıdakı ttəədbirldbirləərr hhəəyatayata keçirildikeçirildi::
1.1. BoşBoş qalmışqalmış dövldövləətt torpaqlarınıtorpaqlarını onlaraonlara icaricarəəyyəə verdilverdiləərr..
2.2. SahibsizSahibsiz qalanqalan vvəə kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn becbecəərilriləənn torpaqlarıtorpaqları onlarınonların irsiirsi

istifadistifadəəsinsinəə verdilverdiləərr.. irsiirsi torpaqlardantorpaqlardan üçüç ilil vergivergi alınmadıalınmadı..
3.3. ƏƏvvvvəəlkilki sülalsülaləəlləərinrin vaxtındavaxtında qoyulmuşqoyulmuş bbəəzizi ağırağır vergilvergiləərr lləəğvğv edildiedildi..
 DigDigəərr ttəərrəəfdfdəənn mancurlarınmancurların apardığıapardığı müharibmüharibəəlləərlrləə əəlaqlaqəədardar yarananyaranan
maliyymaliyyəə ççəətinlikltinlikləərinirini aradanaradan qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün ssəənayenaye vvəə ticarticarəətt mallarımalları
üzüzəərinrinəə qoyulanqoyulan vergilvergiləərr artırıldıartırıldı..

ÇİNÇİN

ÇinÇin XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısıyarısı -- XVIIIXVIII əəsrdsrdəə..
 16441644--cücü ildildəə ÇindÇindəə MinMin sülalsülaləəsinsinəə qarşıqarşı başbaş vermişvermiş üsyanıüsyanı yatırmağayatırmağa
ggəəlləənn mancurlarmancurlar hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə aldılaraldılar.. BelBeləəlikllikləə,, ÇindÇindəə mancurlarınmancurların TsinTsin
sülalsülaləəsininsinin hakimiyyhakimiyyəətiti dövrüdövrü başlandıbaşlandı..
 BoqdıxanBoqdıxan titulutitulu daşıyandaşıyan mancurmancur imperatoruimperatoru "S"Səəmama oğlu"oğlu" hesabhesab edilirdiedilirdi..
OO başqalarındanbaşqalarından ffəərqlrqləənmnməək,k, güngünəəşşəə bbəənznzəədiyinidiyini sübutsübut etmetməəkk üçünüçün sarısarı
geyimgeyiməə bürünürdübürünürdü..
MancurlarMancurlar özöz hakimiyyhakimiyyəətinitini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün ÇinÇin feodallarıfeodalları ililəə
sövdsövdəəlləəşdilşdiləərr.. KKəəndlilndliləərinrin narazılığınınnarazılığının artmasınaartmasına yolyol vermverməəmməəkk üçünüçün
aşağıdakıaşağıdakı ttəədbirldbirləərr hhəəyatayata keçirildikeçirildi::
1.1. BoşBoş qalmışqalmış dövldövləətt torpaqlarınıtorpaqlarını onlaraonlara icaricarəəyyəə verdilverdiləərr..
2.2. SahibsizSahibsiz qalanqalan vvəə kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn becbecəərilriləənn torpaqlarıtorpaqları onlarınonların irsiirsi

istifadistifadəəsinsinəə verdilverdiləərr.. irsiirsi torpaqlardantorpaqlardan üçüç ilil vergivergi alınmadıalınmadı..
3.3. ƏƏvvvvəəlkilki sülalsülaləəlləərinrin vaxtındavaxtında qoyulmuşqoyulmuş bbəəzizi ağırağır vergilvergiləərr lləəğvğv edildiedildi..
 DigDigəərr ttəərrəəfdfdəənn mancurlarınmancurların apardığıapardığı müharibmüharibəəlləərlrləə əəlaqlaqəədardar yarananyaranan
maliyymaliyyəə ççəətinlikltinlikləərinirini aradanaradan qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün ssəənayenaye vvəə ticarticarəətt mallarımalları
üzüzəərinrinəə qoyulanqoyulan vergilvergiləərr artırıldıartırıldı..

ÇİNÇİN

ÇinÇin XVIIXVII əəsrinsrin ikinciikinci yarısıyarısı -- XVIIIXVIII əəsrdsrdəə..
 16441644--cücü ildildəə ÇindÇindəə MinMin sülalsülaləəsinsinəə qarşıqarşı başbaş vermişvermiş üsyanıüsyanı yatırmağayatırmağa
ggəəlləənn mancurlarmancurlar hakimiyyhakimiyyəətiti əəlləə aldılaraldılar.. BelBeləəlikllikləə,, ÇindÇindəə mancurlarınmancurların TsinTsin
sülalsülaləəsininsinin hakimiyyhakimiyyəətiti dövrüdövrü başlandıbaşlandı..
 BoqdıxanBoqdıxan titulutitulu daşıyandaşıyan mancurmancur imperatoruimperatoru "S"Səəmama oğlu"oğlu" hesabhesab edilirdiedilirdi..
OO başqalarındanbaşqalarından ffəərqlrqləənmnməək,k, güngünəəşşəə bbəənznzəədiyinidiyini sübutsübut etmetməəkk üçünüçün sarısarı
geyimgeyiməə bürünürdübürünürdü..
MancurlarMancurlar özöz hakimiyyhakimiyyəətinitini möhkmöhkəəmlmləəndirmndirməəkk üçünüçün ÇinÇin feodallarıfeodalları ililəə
sövdsövdəəlləəşdilşdiləərr.. KKəəndlilndliləərinrin narazılığınınnarazılığının artmasınaartmasına yolyol vermverməəmməəkk üçünüçün
aşağıdakıaşağıdakı ttəədbirldbirləərr hhəəyatayata keçirildikeçirildi::
1.1. BoşBoş qalmışqalmış dövldövləətt torpaqlarınıtorpaqlarını onlaraonlara icaricarəəyyəə verdilverdiləərr..
2.2. SahibsizSahibsiz qalanqalan vvəə kkəəndlilndliləərr ttəərrəəfindfindəənn becbecəərilriləənn torpaqlarıtorpaqları onlarınonların irsiirsi

istifadistifadəəsinsinəə verdilverdiləərr.. irsiirsi torpaqlardantorpaqlardan üçüç ilil vergivergi alınmadıalınmadı..
3.3. ƏƏvvvvəəlkilki sülalsülaləəlləərinrin vaxtındavaxtında qoyulmuşqoyulmuş bbəəzizi ağırağır vergilvergiləərr lləəğvğv edildiedildi..
 DigDigəərr ttəərrəəfdfdəənn mancurlarınmancurların apardığıapardığı müharibmüharibəəlləərlrləə əəlaqlaqəədardar yarananyaranan
maliyymaliyyəə ççəətinlikltinlikləərinirini aradanaradan qaldırmaqqaldırmaq üçünüçün ssəənayenaye vvəə ticarticarəətt mallarımalları
üzüzəərinrinəə qoyulanqoyulan vergilvergiləərr artırıldıartırıldı..
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 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə feodalfeodal qaydaları,qaydaları, mancurmancur ağalığı,ağalığı, özünütözünütəəcridcrid siyassiyasəəti,ti,
kkəəndlindli üsyanlarıüsyanları vvəə istilaçıistilaçı müharibmüharibəəlləərr ölkölkəəninnin iqtisadiiqtisadi ttəənnəəzzülünüzzülünü
ddəərinlrinləəşdirir,şdirir, bununlabununla dada AvropaAvropa dövldövləətltləərininrinin ÇinÇinəə hücumunuhücumunu
asanlaşdırırdıasanlaşdırırdı..
 CunqarCunqar xanlığıxanlığındanda ((16351635--17581758)) araara müharibmüharibəəlləərindrindəənn istifadistifadəə ededəənn
MancurMancur imperatoruimperatoru 17581758--cici ildildəə bütünbütün CunqariyanıCunqariyanı işğalişğal etdietdi..
 17571757--17591759--cucu illilləərdrdəə QaşğarQaşğar vvəə ŞŞəərqirqi TibetTibet ddəə əəlləə keçirildikeçirildi..
 HindHind--ÇinÇinəə edilediləənn hücumhücum nnəəticticəəsindsindəə BirmaBirma ÇinÇinəə xxəəracrac vermverməəlili olduoldu..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 8080--cici illilləərindrindəə VyetnamVyetnam dada mancurlardanmancurlardan asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə
düşdüdüşdü..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə mancurlarınmancurların xaricixarici siyassiyasəətindtindəə AvropaAvropa ölkölkəəlləəriri
ililəə münasibmünasibəətltləərr mühümmühüm rolrol oynayırdıoynayırdı..
 İngiltİngiltəərrəə,, Hollandiya,Hollandiya, Portuqaliya,Portuqaliya, FransaFransa vvəə RusiyaRusiya ÇinÇin bazarlarıbazarları
uğrundauğrunda rrəəqabqabəəttəə başladıbaşladı..
 HHəəlləə 17151715--cici ildildəə ingilislingilisləərr ilkilk ddəəffəə QuançjoudaQuançjouda ticarticarəətt faktoriyasıfaktoriyası
yaratmışdılaryaratmışdılar..
 TsinTsin sülalsülaləəsisi ÇindÇindəə möhkmöhkəəmlmləəndikdndikdəənn sonrasonra xaricilxariciləərinrin ffəəaliyyaliyyəətinitini
mməəhdudlaşdırmağahdudlaşdırmağa başladıbaşladı..

 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə feodalfeodal qaydaları,qaydaları, mancurmancur ağalığı,ağalığı, özünütözünütəəcridcrid siyassiyasəəti,ti,
kkəəndlindli üsyanlarıüsyanları vvəə istilaçıistilaçı müharibmüharibəəlləərr ölkölkəəninnin iqtisadiiqtisadi ttəənnəəzzülünüzzülünü
ddəərinlrinləəşdirir,şdirir, bununlabununla dada AvropaAvropa dövldövləətltləərininrinin ÇinÇinəə hücumunuhücumunu
asanlaşdırırdıasanlaşdırırdı..
 CunqarCunqar xanlığıxanlığındanda ((16351635--17581758)) araara müharibmüharibəəlləərindrindəənn istifadistifadəə ededəənn
MancurMancur imperatoruimperatoru 17581758--cici ildildəə bütünbütün CunqariyanıCunqariyanı işğalişğal etdietdi..
 17571757--17591759--cucu illilləərdrdəə QaşğarQaşğar vvəə ŞŞəərqirqi TibetTibet ddəə əəlləə keçirildikeçirildi..
 HindHind--ÇinÇinəə edilediləənn hücumhücum nnəəticticəəsindsindəə BirmaBirma ÇinÇinəə xxəəracrac vermverməəlili olduoldu..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 8080--cici illilləərindrindəə VyetnamVyetnam dada mancurlardanmancurlardan asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə
düşdüdüşdü..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə mancurlarınmancurların xaricixarici siyassiyasəətindtindəə AvropaAvropa ölkölkəəlləəriri
ililəə münasibmünasibəətltləərr mühümmühüm rolrol oynayırdıoynayırdı..
 İngiltİngiltəərrəə,, Hollandiya,Hollandiya, Portuqaliya,Portuqaliya, FransaFransa vvəə RusiyaRusiya ÇinÇin bazarlarıbazarları
uğrundauğrunda rrəəqabqabəəttəə başladıbaşladı..
 HHəəlləə 17151715--cici ildildəə ingilislingilisləərr ilkilk ddəəffəə QuançjoudaQuançjouda ticarticarəətt faktoriyasıfaktoriyası
yaratmışdılaryaratmışdılar..
 TsinTsin sülalsülaləəsisi ÇindÇindəə möhkmöhkəəmlmləəndikdndikdəənn sonrasonra xaricilxariciləərinrin ffəəaliyyaliyyəətinitini
mməəhdudlaşdırmağahdudlaşdırmağa başladıbaşladı..

 XVIIIXVIII əəsrdsrdəə feodalfeodal qaydaları,qaydaları, mancurmancur ağalığı,ağalığı, özünütözünütəəcridcrid siyassiyasəəti,ti,
kkəəndlindli üsyanlarıüsyanları vvəə istilaçıistilaçı müharibmüharibəəlləərr ölkölkəəninnin iqtisadiiqtisadi ttəənnəəzzülünüzzülünü
ddəərinlrinləəşdirir,şdirir, bununlabununla dada AvropaAvropa dövldövləətltləərininrinin ÇinÇinəə hücumunuhücumunu
asanlaşdırırdıasanlaşdırırdı..
 CunqarCunqar xanlığıxanlığındanda ((16351635--17581758)) araara müharibmüharibəəlləərindrindəənn istifadistifadəə ededəənn
MancurMancur imperatoruimperatoru 17581758--cici ildildəə bütünbütün CunqariyanıCunqariyanı işğalişğal etdietdi..
 17571757--17591759--cucu illilləərdrdəə QaşğarQaşğar vvəə ŞŞəərqirqi TibetTibet ddəə əəlləə keçirildikeçirildi..
 HindHind--ÇinÇinəə edilediləənn hücumhücum nnəəticticəəsindsindəə BirmaBirma ÇinÇinəə xxəəracrac vermverməəlili olduoldu..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin 8080--cici illilləərindrindəə VyetnamVyetnam dada mancurlardanmancurlardan asılıasılı vvəəziyyziyyəəttəə
düşdüdüşdü..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin əəvvvvəəlllləərindrindəə mancurlarınmancurların xaricixarici siyassiyasəətindtindəə AvropaAvropa ölkölkəəlləəriri
ililəə münasibmünasibəətltləərr mühümmühüm rolrol oynayırdıoynayırdı..
 İngiltİngiltəərrəə,, Hollandiya,Hollandiya, Portuqaliya,Portuqaliya, FransaFransa vvəə RusiyaRusiya ÇinÇin bazarlarıbazarları
uğrundauğrunda rrəəqabqabəəttəə başladıbaşladı..
 HHəəlləə 17151715--cici ildildəə ingilislingilisləərr ilkilk ddəəffəə QuançjoudaQuançjouda ticarticarəətt faktoriyasıfaktoriyası
yaratmışdılaryaratmışdılar..
 TsinTsin sülalsülaləəsisi ÇindÇindəə möhkmöhkəəmlmləəndikdndikdəənn sonrasonra xaricilxariciləərinrin ffəəaliyyaliyyəətinitini
mməəhdudlaşdırmağahdudlaşdırmağa başladıbaşladı..
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 17571757--cici ildildəə TsinTsin imperatoruimperatoru ÇininÇinin ttəəcridcrid olunmasınaolunmasına xidmxidməətt ededəən,n,
avropalılarınavropalıların bubu ölkölkəəyyəə ggəəlmlməəsinisini qadağanqadağan ededəənn ffəərmanrman verdiverdi..
 BununlaBununla dada ÇininÇinin özünütözünütəəcridcrid siyassiyasəətinintinin əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 AvropalılaraAvropalılara yalnızyalnız QuançjoudaQuançjouda (Kantonda)(Kantonda) ticarticarəətt etmetməəyyəə icazicazəə
verildiverildi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda ingilislingilisləərr ticarticarəətdtdəə imtiyazlarimtiyazlar əəldldəə etmetməəyyəə ccəəhdhd
göstgöstəərdilrdiləərr..
 LakinLakin 17921792--cici ildildəə ÇinÇinəə göndgöndəərilriləənn lordlord MakkartininMakkartinin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi
elçilikelçilik PekindPekindəə danışıqlardadanışıqlarda heçheç birbir güzgüzəəştşt əəldldəə ededəə bilmbilməədidi..
 ÇünkiÇünki ÇinÇin oo zaman,zaman, əəsassasəən,n, özöz mməəhsullarıhsulları ililəə keçinkeçinəə bilirdibilirdi..
 İngilislİngilisləərr çinlilçinliləəriri eleləə birbir mməəhsullahsulla maraqlandırmaqmaraqlandırmaq ististəəyirdilyirdiləərr ki,ki,
onlaronlar bunubunu yalnızyalnız avropalılaravropalılar vasitvasitəəsilsiləə alaala bilsinlbilsinləərr..
 BelBeləə birbir mməəhsulhsul HindistanHindistan BenqaliyasındaBenqaliyasında becbecəərilriləənn tirytiryəəkk olduoldu..
 İmperatorİmperator bunubunu qadağanqadağan etsetsəə ddəə,, ingilislingilisləərr qaçaqmalçılıqlaqaçaqmalçılıqla ÇinÇinəə
tirytiryəəkk ggəətirirdiltirirdiləərr..

 17571757--cici ildildəə TsinTsin imperatoruimperatoru ÇininÇinin ttəəcridcrid olunmasınaolunmasına xidmxidməətt ededəən,n,
avropalılarınavropalıların bubu ölkölkəəyyəə ggəəlmlməəsinisini qadağanqadağan ededəənn ffəərmanrman verdiverdi..
 BununlaBununla dada ÇininÇinin özünütözünütəəcridcrid siyassiyasəətinintinin əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 AvropalılaraAvropalılara yalnızyalnız QuançjoudaQuançjouda (Kantonda)(Kantonda) ticarticarəətt etmetməəyyəə icazicazəə
verildiverildi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda ingilislingilisləərr ticarticarəətdtdəə imtiyazlarimtiyazlar əəldldəə etmetməəyyəə ccəəhdhd
göstgöstəərdilrdiləərr..
 LakinLakin 17921792--cici ildildəə ÇinÇinəə göndgöndəərilriləənn lordlord MakkartininMakkartinin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi
elçilikelçilik PekindPekindəə danışıqlardadanışıqlarda heçheç birbir güzgüzəəştşt əəldldəə ededəə bilmbilməədidi..
 ÇünkiÇünki ÇinÇin oo zaman,zaman, əəsassasəən,n, özöz mməəhsullarıhsulları ililəə keçinkeçinəə bilirdibilirdi..
 İngilislİngilisləərr çinlilçinliləəriri eleləə birbir mməəhsullahsulla maraqlandırmaqmaraqlandırmaq ististəəyirdilyirdiləərr ki,ki,
onlaronlar bunubunu yalnızyalnız avropalılaravropalılar vasitvasitəəsilsiləə alaala bilsinlbilsinləərr..
 BelBeləə birbir mməəhsulhsul HindistanHindistan BenqaliyasındaBenqaliyasında becbecəərilriləənn tirytiryəəkk olduoldu..
 İmperatorİmperator bunubunu qadağanqadağan etsetsəə ddəə,, ingilislingilisləərr qaçaqmalçılıqlaqaçaqmalçılıqla ÇinÇinəə
tirytiryəəkk ggəətirirdiltirirdiləərr..

 17571757--cici ildildəə TsinTsin imperatoruimperatoru ÇininÇinin ttəəcridcrid olunmasınaolunmasına xidmxidməətt ededəən,n,
avropalılarınavropalıların bubu ölkölkəəyyəə ggəəlmlməəsinisini qadağanqadağan ededəənn ffəərmanrman verdiverdi..
 BununlaBununla dada ÇininÇinin özünütözünütəəcridcrid siyassiyasəətinintinin əəsasısası qoyulduqoyuldu..
 AvropalılaraAvropalılara yalnızyalnız QuançjoudaQuançjouda (Kantonda)(Kantonda) ticarticarəətt etmetməəyyəə icazicazəə
verildiverildi..
 XVIIIXVIII əəsrinsrin sonundasonunda ingilislingilisləərr ticarticarəətdtdəə imtiyazlarimtiyazlar əəldldəə etmetməəyyəə ccəəhdhd
göstgöstəərdilrdiləərr..
 LakinLakin 17921792--cici ildildəə ÇinÇinəə göndgöndəərilriləənn lordlord MakkartininMakkartinin başçılıqbaşçılıq etdiyietdiyi
elçilikelçilik PekindPekindəə danışıqlardadanışıqlarda heçheç birbir güzgüzəəştşt əəldldəə ededəə bilmbilməədidi..
 ÇünkiÇünki ÇinÇin oo zaman,zaman, əəsassasəən,n, özöz mməəhsullarıhsulları ililəə keçinkeçinəə bilirdibilirdi..
 İngilislİngilisləərr çinlilçinliləəriri eleləə birbir mməəhsullahsulla maraqlandırmaqmaraqlandırmaq ististəəyirdilyirdiləərr ki,ki,
onlaronlar bunubunu yalnızyalnız avropalılaravropalılar vasitvasitəəsilsiləə alaala bilsinlbilsinləərr..
 BelBeləə birbir mməəhsulhsul HindistanHindistan BenqaliyasındaBenqaliyasında becbecəərilriləənn tirytiryəəkk olduoldu..
 İmperatorİmperator bunubunu qadağanqadağan etsetsəə ddəə,, ingilislingilisləərr qaçaqmalçılıqlaqaçaqmalçılıqla ÇinÇinəə
tirytiryəəkk ggəətirirdiltirirdiləərr..
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 ÇininÇinin xaricixarici alaləəmdmdəənn ttəəcridcrid olunmasıolunması mancurlaramancurlara hakimiyyhakimiyyəətltləərinirini
möhkmöhkəəmlmləəndimndiməəyyəə imkanimkan versversəə ddəə,, ölkölkəəninnin iqtisadiiqtisadi inkişafınainkişafına zzəərbrbəə
vurur,vurur, onunonun geriliyingeriliyinəə ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 AparılanAparılan müharibmüharibəəlləər,r, zzəəbtbt edilediləənn əərazilraziləərinrin mühafizmühafizəəsisi üçünüçün ççəəkilkiləənn
xxəərclrcləər,r, xalqlarınxalqların üsyanlarıüsyanları TsinTsin sülalsülaləəsinisini zzəəiflifləətditdi..
 ƏƏhalininhalinin vvəəziyyziyyəətinintinin pislpisləəşmşməəsisi üsyanlarlaüsyanlarla nnəəticticəəlləəndindi..
 ÖlkÖlkəəddəə başlıcabaşlıca şüarlarışüarları MancurMancur sülalsülaləəsinisini devirmdevirməəkk olanolan ::
1.1. "Böyük"Böyük qardaşlar",qardaşlar",
2.2. "Ağ"Ağ zanbaq",zanbaq",
3.3. "Triada""Triada" adlıadlı gizligizli ccəəmiyymiyyəətltləərr yarandıyarandı..

 ÇininÇinin xaricixarici alaləəmdmdəənn ttəəcridcrid olunmasıolunması mancurlaramancurlara hakimiyyhakimiyyəətltləərinirini
möhkmöhkəəmlmləəndimndiməəyyəə imkanimkan versversəə ddəə,, ölkölkəəninnin iqtisadiiqtisadi inkişafınainkişafına zzəərbrbəə
vurur,vurur, onunonun geriliyingeriliyinəə ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 AparılanAparılan müharibmüharibəəlləər,r, zzəəbtbt edilediləənn əərazilraziləərinrin mühafizmühafizəəsisi üçünüçün ççəəkilkiləənn
xxəərclrcləər,r, xalqlarınxalqların üsyanlarıüsyanları TsinTsin sülalsülaləəsinisini zzəəiflifləətditdi..
 ƏƏhalininhalinin vvəəziyyziyyəətinintinin pislpisləəşmşməəsisi üsyanlarlaüsyanlarla nnəəticticəəlləəndindi..
 ÖlkÖlkəəddəə başlıcabaşlıca şüarlarışüarları MancurMancur sülalsülaləəsinisini devirmdevirməəkk olanolan ::
1.1. "Böyük"Böyük qardaşlar",qardaşlar",
2.2. "Ağ"Ağ zanbaq",zanbaq",
3.3. "Triada""Triada" adlıadlı gizligizli ccəəmiyymiyyəətltləərr yarandıyarandı..

 ÇininÇinin xaricixarici alaləəmdmdəənn ttəəcridcrid olunmasıolunması mancurlaramancurlara hakimiyyhakimiyyəətltləərinirini
möhkmöhkəəmlmləəndimndiməəyyəə imkanimkan versversəə ddəə,, ölkölkəəninnin iqtisadiiqtisadi inkişafınainkişafına zzəərbrbəə
vurur,vurur, onunonun geriliyingeriliyinəə ssəəbbəəbb olurduolurdu..
 AparılanAparılan müharibmüharibəəlləər,r, zzəəbtbt edilediləənn əərazilraziləərinrin mühafizmühafizəəsisi üçünüçün ççəəkilkiləənn
xxəərclrcləər,r, xalqlarınxalqların üsyanlarıüsyanları TsinTsin sülalsülaləəsinisini zzəəiflifləətditdi..
 ƏƏhalininhalinin vvəəziyyziyyəətinintinin pislpisləəşmşməəsisi üsyanlarlaüsyanlarla nnəəticticəəlləəndindi..
 ÖlkÖlkəəddəə başlıcabaşlıca şüarlarışüarları MancurMancur sülalsülaləəsinisini devirmdevirməəkk olanolan ::
1.1. "Böyük"Böyük qardaşlar",qardaşlar",
2.2. "Ağ"Ağ zanbaq",zanbaq",
3.3. "Triada""Triada" adlıadlı gizligizli ccəəmiyymiyyəətltləərr yarandıyarandı..
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