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 Əsas ədəbiyyat:   
1.Cemal Gökçe. Kafkasya  ve  Osmanlı İmрaratorluğunun Kafkasya Siyaseti, 
İstanbul ,1979 (pdf) 

2.  İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya, İstanbul, 1958(pdf) 

3.Azərbaycan tarixi,” Bakı Universiteti” nəşriyyatı .2014. 

4.Kafkasya, ed.Okan Yeşilot, Kaknüs yayınları , İstanbul ,2005 

5.Ufuk Tavkul, Kafkasya Gerçeği, İstanbul, 2007 

6. Фикрет Багиров, Переселенческая политика  царизма в Азербайджане , 
Москва ,2009 

8.Dr. Telman Nusretoğlu, Azerbaycanda Rus Kilisesi ve Rusculuk Faaliyetleri 

(1828-1905), İstanbul, Ötüken, 2017 

9. Telman Nusretoğlu, Rusyanın Azerbaycan Siyaseti (1801-1813), İstanbul, 2012 

10. İradə Hüseynova.Qafqaz Xalqlarının Tarixi, Bakı, 2018 

11 Qumilyov L. N. Qədim Türklər. Bakı, 1993 

12. İbn Fazlan, Seyahətname, Çev. Ramazan Şeşen , İstanbul,1995 

13. Əkbər N.Nəcəf, Aran Atabəyləri, Bakı,2017 

14. Qafqaz İslam Ordusu ( Xilaskar Ordu  ,Bakı, 2016 

15. Tofiq Mustafazade. Azərbaycan Xanlıqlarının Qısa Tarixi, Bakı,2011 

16.”Qafqazda Sovet Totalitarizmi (20-30-cu illər)” Bakı,Xəzər Universiteti,1998 

Əlavə ədəbiyyat 
1. Herodot "Tarix" Bakı,1999. 
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2.Bakıxanov A."Gülüstani İrəm”. Bakı, 1993 

3 .  Əjdər Tağıoğlu, Qədim Ön Asiya Və Ön Qafqaz Türk Tayfaları,Bakı,2008 

5 Məhəmməd Tahir. Şeyx Şamil. Bakı, 1992,2014 

6. Okan Yeşilot, Hacı Zeynelabidin Tagiyev, İstanbul,2015 

7.Özdemir Özbay, Dündən Bugüne Kuzey Kafkasya, Ankara,1995(pdf) 

8. İrəvan Xanlığı Tarixi.  Bakı, 2011 

9.Хаджар Вердиева,Рауф Гусейнзаде.  Родословная армян и их миграция на 
Кавка с Балкан. Баку, 2003 

Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Müharizə Öyrənmə və tədris metodları 

-mühazirələr 

Mövzu ətrafında interaktiv müzakirələr və yoxlama işləri 

-mövzularla əlaqədar olaraq tarixi muzeylərə, abidələrə 

ekskursiya etmək, mütəxəssis alimlərlə görüş. 
 

. 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki tapşırıqlar 
 

Praktiki məsələnin 
təhlili 
Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%), bal 
Aralıq imtahanı İmtahan Qafqaz 

xalqlarının tarixi 
fənnindən tədris 

olunmuş mövzuları 
əhatə edir.  

35 bal. 

Praktiki məsələ   

Fəallıq Dərslərdə fəal iştirak 
edən və tapşırılan 
ədəbiyyatların 
oxunulması və onların 
müzakirəsində iştirak 
etmək: 

1.Qafqaz İslam 
Ordusu ( Xilaskar 

Ordu ) , 

 2.Seyit Sertçelik, Rus 

ve Ermeni Kaynakları 
İşığında Ermeni 
Sorununun Ortaya 

Çıkış Süreci (pdf), 
3.Əli və Nino  

10 bal 



 

 

 

  

 
 

Kurs işi (Layihə)   
Yoxlama yazı işi   

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə( yazılı) 

Prezentasiya işinə aid 
qaydalar:  
1.İş ayrıca vərəqlərdə 
yazılmalıdır. Kağızın 
formatı A4, şirifti 14, 
interval 1, işin həcmi 
10-15 səhifə olmalıdır.  
2.Vərəqin bir üzü 
yazılmalı, vərəqə 
nömrələr qoyul-
malıdır. 
3.İş aydın yazılmalı, 
fikirlərin abzaslara 
bölünməsi məntiqi ol-
malıdır, hər yeni 
fikirdə abzasdan is-
tifadə edilməlidir. İşin 
girişi və nəticəsi 
olmalıdır. 
4.İş yazılarkən 
mənbələrə istinad 
edilməlidir. İstinad 
qaydaları müəllim tə-
rəfindən təqdim 
olunacaqdır. 
5.Sonda istifadə 
olunmuş ədəbiyyatın 
siyahısı əlavə edil-
məlidir. 
6.İşin titul vərəqi 
olmalıdır: mövzunun 
adı, tələbənin adı, 
soyadı, fakültəsi, işin 
yerinə yetirildiyi de-
partament 
göstərilməlidir. 
 
 

15 bal 



Final imtahanı "Qafqaz xalqlarının 
tarixi" fənnindən 

tədris olunmuş 
mövzuları əhatə edir. 

40 bal 

Digər   

Yekun  100 bal 
Kursun təsviri Tədris prosesində Qafqaz xalqlarının ibtidai  dövürdən başlayaraq müasir mərhələyə 

kimi  tarixi inkişafını,  etnoqrafiyasını, Qafqazın Türk tarixindəki yeri,  Qafqazın 
dünya tarixində yeri, onun ən qədim sivilizasiyalı dövlətlərlə münasibətləri, 

dövlətçilik quruluşunu, siyasi tarixini,  işğalçılara qarşı  mübarizəsini, müstəqilliyə 

gedən yolda uğurları və s. öyrətmək 

Kursun 
məqsədləri 

 Tələbələri təlim prosesinin qanunauyğunluğu ilə tanış etmək. 

 Qafqaz xalqlarının tarixi ilə onları dərindən tanış etmək. 

 Əldə edilən biliklərin praktikada tətbiqinə nail olmaq bacarığını aşılamaq.  
 Tələbələrdə müasir dövrün tarixi hadisələrinə düzgün tənqidi yanaşma, 

obyektiv qiymətləndirmə məntiqi mübahisələr aparma bacarıqları və 

vərdişləri formalaşdırmaq. 
Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

1. Qafqaz ərazisini və əhalisinin coğrafi təbii dil baxımından ən əlverişli və maraq 

doğuran yer olduğunu öyrənmək 

2. Qafqaz xalqlarının dünya tarixində özlərinə məxsus çox mühüm olan rolunu 

müəyyənləşdirmək 

3.Qadim dövlətçilik tarixinə malik olduğunu göstərmək. 

4. Yadelli işğallarına qarşı daim mübarizə aparmış, dil və mədəniyyətlərini inkişaf 
etdirərək onu saxlaya bildiklərini göstərmək. 

5.Qafqaz xalqları arasında ictimai -siyasi iqtisadi və mədəni münasibətləri 

müəyyənləşdirmək. 

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər: 
-analitik düşüncə 

-tənqidi təfəkkür 

-fikrin müstəqil ifadə edilməsi 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

04 sentyabr 2020-ci il tarixli 2020/2021-ci tadris ilinin payız semestrində 
pandemiya dövrü şəraitində tədris prosesinin təşkili haqqında U/283 saylı 
ƏMR-ə əsasən, 
Davamiyyət  
Tələbələrin bütün online dərslərdə iştirakı məcburidir. Tələbələr müəyyən 



səbəblərdən dərslərdə iştirak edə bilmirsə, (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) bu haqda 

məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. Online dərslərin 30%-də iştirak 
etməyən tələbə imtahana buraxılmır. 
Kurs işi, layihə və tapşırıqlar 
Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, əldə etdikləri 

məlumatların mənbələrinə istinad etməli və istinadları göstərməlidir.  

Tələbələrin qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi tapşırıqlarda 25% və daha 

artıq plagiarizm halları (müvafiq istinaların mənbəyinin göstərilməsi halları istina 
olmaqla) aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır.  
Yoxlama işi 
Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində 

iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 
Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər 

fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  

Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 
imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  
İmtahan qaydaları 
Aralıq və yekun imtahanları işində tələbə tərəfindən və bir-birindən köçürülmə 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və 

tələbənin qiyməti sıfırlanır.  
Quiz və imtahanlarda tələbələr kamera və mikrofonlarını açıq saxlamalıdırlar. 

İmtahan müddəti 150 dəqiqə müəyyənləşdirilib. İmtahan tapşırıqlarının sayından, 
çətinlik dərəcəsindən, ana dilində olub-olmamasından, suala verilən cavabın 
həcmindən  və s. asılı olaraq müəllim tərəfindən təklif olunarsa, departament rəhbəri 

ilə razılaşdırılıb dəyişdirilə bilər. 

Fənni bitirmək qaydası 
Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti 

semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.  

Tələbələrin davranış qaydaları 
Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin tələbələr 

arasında icazəsiz müzakirələr qadağandır. 
Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış)saat 

Fənnin mövzuları  

1.   Mövzuya giriş .Qafqaz adı. Qafqazın 
fiziki coğrafiyası və etniq 

kompozisiyasının formalaşması.Qədim 

ön Asiya və Qafqaz tarixi haqda 

 



müzakirələr. Qafqazda Yunan ticarət 

kolonyaları. 

2.   Qafqazın etniq və kültürəl yapısının 
formalaşmasında Türklərin rolu.  

 

3.   II-X əsrlər Qafqazda  Türk hakimiyəti . 

Hunlar,  Avropa Hunları , Sabirlər, 

Göktürkler, Bulgarlar, İdil Bulgarları və 

Xəzər Xaqanlığı . 
Qafqazın Türk  soylu olmayan aborogen 

xalqları və kültürləri haqda məlumat . 

Şimali Qafqaz xalqları.  Gürcü və 

Erməni tarixi haqda qeydlər. Erməni 

tarixi yalanları. 

 

4.   Səlcuqlu imperiyası dövründə Qafqazda 

siyasi vəziyyət. Qafqaz Monqollar 

dövründə . XVII- XIX əsrlər Qafqaz 

İran, Osmanlı və Rusiya dövlətlərinin 

çəkişmə meydanı kimi.  Xəzər yürüyüşü 
və Rusyanın Qafqaz siyasəti. Qafqaz – 

Rusiya müharibələri 

 

 

5.   Osmanlının Qafqaz siyasəti. XVIII əsrin 

sonları- XIX əsrin əvvəllərində 

Rusiyanın  Cənubi Qafqazı ışğal etməsi. 

Gürcüstanın Rusiyaya 
birləşməsi.Kürəkçay, Gülüstan və 

Türkmənçay anlaşmaları.  Qafqazda 

Erməni dövləti projesi. 

 

6.  
 

 Rus çarlıq rejiminin Qafqazda həyata 

keçirməyə çalışdığı müstəmləkəçilik 

siyasəti . Birinci, İkinci Osetin 
Komisyası və fəaliyətləri. 1860-cı ildə 

qurulan Qafqazda Pravoslav 

Xristiyanlığını Bərpa Cəmiyəti və çarlıq 

rejiminin Qafqazın etnodemografiq 

xəritəsinin dəyişdirilməsinə yönəlmiş 
fəaliyətləri. 

 



7.  
 

Qafqazda  Rus  müstəmləkəçiliyinə qarşı 
mübarizə və  Müridizm hərəkatı.. 
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda  

artan milli oyanış və  maarfçilik 

fəaliyətləri. 

Bakı və Gəncədə qurulan milli 

komitələr.   Müsəlman Xeyiriyə 

Cəmiyətlərinin Balkan  və Birinci dünya 

müharibələri  illərində  Anadoluya 

qardaş yardımları. 
ARALIQ İMTAHANI (1-7 mövzular) 
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 XX əsrin əvvəllərində Qafqazda ictimai-

siyasi vəziyyət (1900-1914-cü illər).  

Artan Erməni terroru.  

 

 

9.  Qafqaz  Birinci Dünya Müharibəsi 

illərində.  Region uğrunda şiddətlənən 

geopolitik mübarizə. Almanya , İngiltərə 

və Rusyanın Qafqaz siyasəti. Qafqaz 

İslam Ordusunun Azərbaycana gəlişi. 

 

10.  Qafqaz xalqları ilk müstəqillik 

dönəmində (1918-1921-ci illər). 

Gürcüstan və Ermənistanın  
müstəqilliklərin elan edilməsi və 

Osmanlıyla münasibətləri. Batum 

konfransı. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyətinin 

azadlıq və milli dövlətçilik üçün  çətin 

mübarizəsi. 

 

11.   Bolşeviq işğalından İkinci dünya 

müharibəsinə   Qafqazda vəziyət. 

Represiyalar, sürgünlər. Azərbaycan 

milli məfkurəsi və müstəqillik fikrinin   

muhacirətdə  yaşadılması 

 

12.    Qafqazda yaşayan Türk soylu xalqların 
hazırkı durumu.Nogay, Karaçay-Balkar, 

Kumık , Türkmən  və Axıska Türklərinin 

problemlərinə dair. 

 

 



13  Qafqaz xalqlarının milli kimlik 
axtarışları. Cənubi Qafqaz 

respublikalarının müstəqillik əldə 

etmələri (1980-cı illərin sonu-1990-cı 
illərin əvvəli) 

 

14.  Qafqaz xalqları regional və qlobal 

güclərin orbitasında (XX əsrin sonları-
XXI əsrin əvvəllərində) 

 

15.  Sovet dövlətinin dağılmasından sonra 
Cənubi Qafqazda meydana gələn  etniq 

münaqişələr ətrafında yaranan hazırkı 
vəziyyətin təhlili. Yekun dəyərləndirmə  

FİNAL İMTAHANI (8-15 mövzular) 

 

 

 

 
Qafqaz xalqları tarixinə aid mövzular: 
 

1. Tarix boyunca Qafqazda yaşayan az saylı  qövmlər. Onların mədəniyət və dilləri. 

2. Bizans və Sasanilərin Qafqaz siyasəti. 

Qafqazda Alban kilisələri və Erməni uydurmaları 
3.  İdil-Ural bölgəsindəki Türk varlığı və Qafqaz  

4.  Göktürklər və Xəzərlər Dövründə Qafqaz 

5. Səlcuqlulardan Səfəvilərə   Qafqazda  Türk hakimiyəti 

6. Monqol-Tatar Ordularının  Qafqazı işğal etməsi və nəticələri 

7. Erməni yalanları və Qafqazda Erməni varlığıyla bağlı  tarixi həqiqətlər. 

8. Pyotrun Xəzər yürüyüşü  və Rusyanın Qafqaz siyasəti.  

9. Osetin komisyaları. 
10.  Müstəqillik sonrası Rusyanın Gürcüstan siyasəti . 

11.  Rusiyanın  Ermənistan siyasəti  və Türkiyə məsələsi 

12.  XX əsrin əvvəllərində Osmanlının Qafqaz siyasəti. 

13. XIX əsr Azərbaycanda Rus işğalına qarşı başlayan dirənişlər. 

14.  Çarlıq Rusyanın  Qafqazdakı müstəmləkəçilik fəaliyətləri 

15. Birinci  dünya müharibəsində Qafqazda siyasi vəziyət.  

16. Erməni terror təşkilatlarının quruluşu və fəaliyətləri 

17. Müsəlman Xeyriyə Cəmiyətlərinin  Osmanlının Şərq vilayətlərindəki kimsəsizlərə və  

Nargin adasındakı Osmanlı əsirlərinə yardımları. 
18. Şimali Qafqaz xalqları arasında etniq münasibətlər. 

19. Osetinlər başda olmaqla dağlı xalqlar arasında aparılan Xristiyanlaşdırma  fəaliyətləri. 

20. Dağıstanın  Türk mənşəli xalqları 



21.  Şimali  Qafqaz xalqlarının sosyal strukturu 

22.  Difai təşkilatı və Rus müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizəsi. 

23. Əli və Ninonun oxunaraq təhlil və müzakirə edilməsi.  

24. Çavzavadzenin “ Daşların fəryadı “əsərinin təhlili 

25. Bolşeviq inqilabına qədər  Tiflisdə Azərbaycan Türkçəsində yayınlanan gəzet və 

jurnallarla bağlı araşdırma 

26. “Qardaş köməyi “dərgisi haqqında araşdırma. 
27. Birinci dünya müharibəsi dövründə Almanyanın Gürcüstan siyasəti 

28.  Qafqaz İslam Ordusuyla bağlı  dövrün Azərbaycan mətbuatında çap olunan yazıların 
təsnif edilməsi 

29. Anadoluya qardaş yardımları dövrü mətbuatımızda. Qəzet və jurnallarda çap olunan 

yazıların toplanması. 
30. Difainin quruluşunda rol oynayan şəxsiyətlər haqqında araştırma 

31.  Azərbaycanda yaşayan müxtəlif az saylı xalqların etnoqrafiyasıyla bağlı araşdırmalar. 
32.  Arxiv araşdırmaları.(Axundov kitapxanası, nadir fond və milli tarix arxivində yer alan  

Erməni terror təşkilatlarının Qafqazda törətdikləri terör hadisələriylə bağlı materyalların 
toplanması)   

33.  Rusdilli Gürcü ve Erməni  mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu və Osmanlı əsirləri 

mövzusunda yazılan yazıların toplanması . 
34. Gürcistanda Erməni məsələsi . 

 

 

 


