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Fakültə Humanitar, təhsil və sosial elmlər fakültəsi 
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Proqram (bakalavr, 
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Tədris semestri 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestri 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

PhD. Rüxsarə Quliyeva 

E-mail: ruxsaraguliyeva@gmail.com  

Telefon: 
 

Mühazirə otağı 

/Cədvəl 

I gün 15:20-18:30 

II gün 10:10-11:40/11:50-13:20 

IV gün 10:10-11:40/11:50- 13:20 

VI gün 13:40-16:50 

Məsləhət saatları Tələbələrlə və auditoriya ilə razılaşdırılan vaxtda 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər:  

1. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). İradə Nuriyeva. Bakı: 

Elm və təhsil, 2019. 

2. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan – xxi əsrin ilk onilliklərinədək). 

Qəniyev H.Q. Bakı, “Elm və Təhsil” 2019. 

3. Azərbaycan tarixi. Red. Mehman Abdullayaev. Bakı, Bakı Universiteti, 2014 

4. Azərbaycan tarixi (uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər) red. prof. Süleyman 

Əliyarlı. Bakı, 2009. 

5. Azərbaycan tarixi, I cild (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək). Z. Bünyadovun 

və Y. Yusifovun redaktəsilə. Bakı, 2005.  

6. XX əsr Azərbaycan tarixi, II cild, Red. Y.B. Yusifov və T.T. Vəliyev. Bakı, 

2004. 

 

Əlavə dərsliklər və elmi monoqrafiyalar: 

4.Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, red. S.Əliyarlı Bakı, 2007. 

5. Solmaz Qaşqay. Manna dövləti. Bakı 1993 

6. Fəridə Məmmədova. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Bakı, 1993 (IV 

fəsil, §1-2). 

7. Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə,Bakı ,2004 ( III fəsil, § 2, §8; V fəsil § 

2).  

8. Oqtay Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti, Bakı, 1993 (I fəsil, II fəsil s.33-35, 

s.46-49). 

9. Tadeuş Svyatoçovski. Rusiya və Azərbaycan . Bakı, Xəzər Universitəsi, 2000.  

10.C.Həsənli İkinci dünya müharibəsi illərində Azərbaycan hərbi, siyasi və diplomatik 

münasibətlərdə (1939-1945) Bakı,2015. 

11. Ziyad Əmrahov. Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi. Bakı, 2018. 
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12. Ziyad Əmrahov. Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” problemi. Bakı: Elm və 

Təhsil, 2017. 

13. Ziyad Əmrahov, Samir İsmayılov. Bakı Dövlət Universitetinin tarixi. Bakı, 2019. 

İnternet saytları www.azerbaijan.az;  

www.aztarix.azeriblog.com;  

www.azerbaycanli.org 

www.history.az/Kitabxana/Kitablar  

www.menazerbaycanliyam.wordpress.com/tarix-kitablari /  

www.kitabyurdu.org/kitab/tarix / 

Tədris metodları Mühazirə Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- mühazirələr 

- mövzu ətrafında müzakirələr 

- xəritələr, video və digər əyani materiallardan istifadə 

- müəyyən mövzularla əlaqədar olaraq muzey və 

qoruqlara ekskursiyaların təşkil edilməsi (Azərbaycan 

tarixi muzeyi, Şirvanşahlar sarayı, İncəsənət muzeyi 

və s.) 

- bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınımış alim və 

mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsi 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) , bal 

Aralıq imtahanı Aprel (mövzular 1-7) 35 

Praktik iməsələ   

Fəallıq Aktivlik  5 

Yoxlama yazı işi 

(quiz) 

Aralıq imtahan qabağı quiz –5. 

Final imtahan qabağı quiz – 5 

10 

Kurs işi (Layihə) Kurs işinin əsas məqsədi 

tələbələrə sərbəst yazı, 

tədqiqat qabiliyyətinin 

öyrədilməsi, tariximizin ən 

qədim zamanlardan bu günə 

kimi dövrü ilə bağlı istənilən 

mövzu ətrafında müstəqil 

şəkildə hazırlıq qabiliyyətini 

aşılamaqdır. (Mövzular 

müstəqil şəkildə və ya 

müəllimin təqdimatı üzrə 

hazırlanaraq prezentasiya 

şəklində edilir)  

10 bal 

Final imtahanı İyun (mövzular 8-15) 40 

Digər   

Yekun 

 

 100 bal 

 

Kursun təsviri  və 

məqsədləri 

 

Azərbaycan tarixi kursu qədim zamanlardan son günlərədək vətən tarixini əhatə edir. Son 

illər konseptual dəyişmələr baş verdiyindən bir sıra məsələlərə baxış əvvəlkindən kəskin 

şəkildə fərqlənir. Bəzi tarixi hadisələr yeni faktlarla zənginləşib, müəyyən dövrlərdəki 

boşluqlar doldurulmaqdadır. Tədris proqramının tərtibi zamanı bütün bu amillər nəzərə 
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alınmış, tarixin qaranlıq səhifələrinə diqqət artırılmışdır. İş planı Azərbaycan tarixi barədə 

bitkin və dolğun təsəvvürün formalaşmasına imkan verir. Proqramın tərtibi zamanı daha 

çox fənn haqqında ümumi anlayışların möhkəmləndirilməsinə və tələbələrin 

dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət etməsi nəzərdə tutulmuşdur.    

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

- Azərbaycan tarixi haqqında bitkin, dolğun və obyektiv təsəvvür yaranacaq; 

- Azərbaycanın qədim dünya sivilizasiyasının ocaqlarından biri və Şərq 

dünyasının ayrılmaz hissəsi olmağı haqda məlumatları daha da genişlənəcək; 

- Azərbaycan etnosunun təkraredilməz və avtoxton olduğuna dair geniş təsəvvür 

yaranacaq; 

- Vətən tarixinə, mədəniyyətinə, mənəvi dəyərlərinə sevgi və hörmət hissini daha 

da artıracaq və vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəldəcəkdir! 

Qazanılmış təcrübə 

- Tarixi hadisələrin analizi; 

- Tarixi hadisələrə tənqidi və obyektiv yanaşma; 

- Azərbaycanın mədəni-tarixi inkişaf mərhələlərinin araşdırılması və 

Azərbaycanın müasir dövrdə dünya miqyasında rolu və yerinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Qaydalar 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin 

buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim 

etməlidirlər. 25%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikən tələbəyə qayib yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə dərs 

saatına buraxılır.  

Yoxlama işi 

Sənədlə təsdiq edilən üzrlü səbəbə görə 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 imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 

imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və 

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

və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.  

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 pozmaq və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin 

tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 



(planlaşdırılacaq) 

1.  10.02.2020 

11.02.2020 

13.02.2020 

15.02.2020 

Azərbaycanda icma cəmiyyəti və qədim Azərbaycan 

dövlətləri 

• Azərbaycanda icma cəmiyyətinin başlıca problemləri 

• Manna dövləti: ərazisi, əhalisi, siyasi tarixi və 

mədəniyyəti 

• Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyalarının 

tərkibində 

• Atropatena dövləti: ərazisi, əhalisi, siyasi tarixi və 

mədəniyyəti  

•Albaniya dövləti: ərazisi, əhalisi, siyasi tarixi və 

mədəniyyəti 

 

2.  17.02.2020 

18.02.2020 

20.02.2020 

22.02.2020 

 

Azərbaycan erkən orta əsrlərdə (III-IX əsrlər) 

• Azərbaycan III-VII əsrlərində 

• Azərbaycan Xilafətin tərkibində 

• İslam dininin yayılması və onun tarixi əhəmiyyəti 

• Ərəb əsarətinə qarşı azadlıq mübarizəsi. Xürrəmilik. 

Babək. 

•Azərbaycan xalqının yaranması 

 

 

 

3.  24.02.2020 

25.02.2020 

27.02.2020 

29.02.2020 

Azərbaycan intibah dövründə (IX-XIII 

əsrin əvvəlləri) 

• IX-XI əsr Azərbaycan tarixinin başlıca problemləri 

• Oğuzlar, onların qurduğu cəmiyyətlər və onların 

özünəməxsus xüsusiyyətləri 

• Səlcuq türkləri və Azərbaycan 

• Azərbaycan Atabəylər dövləti 

•Azərbaycan İntibah mədəniyyəti  

 

4.  02.03.2020 

03.03.2020 

05.03.2020 

07.03.2020 

Azərbaycan XIII-XV əsrlərdə 

• Azərbaycanda monqol əsarəti 

• Hülakülər dövləti 

• Azərbaycan Qara Yusif Baharlı və onun varisləri 

dövründə 

• Azərbaycan Bayandurlu sülaləsinin hakimiyyəti 

dövründə 

• Şirvanşahlar dövləti 

• Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi 

•XIII-XV əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti 

 

 

5.  10.03.2020 

11.03.2020 

12.03.2020 

14.03.2020 

Səfəvi dövləti 

• Səfəvi dövlətinin yaranmasını şərtləndirən amillər. 

Qızılbaş ideologiyası. I Şah İsmayıl 

• Səfəvi-Osmanlı müharibələri və onun nəticələri 

• Şah Abbasın islahatları və onun nəticələri 

• XVII əsrdə Səfəvi dövlətinin daxili və beynəlxalq 

vəziyyəti 

• XVI-XVII əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti 

 

 

 

 



6.  16.03.2020 

17.03.2020 

18.03.2020 

19.03.2020 

XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycan 

torpaqlarında ictimai və siyasi vəziyyət 

• XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin tənəzzülü 

• Azərbaycanın beynəlxalq rəqabət meydanına 

çevrilməsi 

• I Pyotrun Xəzəryanı bölgələri işğal etməsi 

• Şirvan bölgəsinin siyasi və demoqrafik vəziyyəti 

•Azərbaycan Nadir şahın imperiyası tərkibində 

 

 

7.  30.03.2020 

31.03.2020 

02.04.2020 

04.04.2020 

Azərbaycan xanlıqları 

• Azərbaycan ərazisində xanlıqların yaranması. Şimali 

və Cənubi Azərbaycan xanlıqları  

• Azərbaycanın birləşdirilməsi uğrunda mübarizə və 

onun nəticələri 

• Xanlıqların daxili və xarici siyasəti. Qacarın yürüşləri  

• Azərbaycan xanlıqlarının sosial – iqtisadi vəziyyəti. 

İnzibati-idarə sistemi 

  • XVIII əsr Azərbaycan mədəniyyəti 

 

 

 

 

 

Aralıq imtahanı (I-VII mövzu) 

8.  06.04.2020 

07.04.2020 

09.04.2020 

11.04.2020 

• Azərbaycan XIX əsrdə 

• XVIII-əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanın daxili və beynəlxalq vəziyyəti 

• Rusiya-Azərbaycan müharibəsi. İşğal və müqavilələr 

• I Rusiya-İran müharibəsi. Gülüstan müqaviləsi 

• Gülüstan müqaviləsindən sonrakı dövrdə Azərbaycan 

beynəlxalq münasibətlərdə 

• II Rusiya-İran müharibəsi. Türkmənçay müqaviləsi 

 

 

 

 

9.  13.04.2020 

14.04.2020 

16.04.2020 

18.04.2020 

Azərbaycan XX əsrin ilk onilliklərində (1901-1918) 

• XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai – siyasi 

vəziyyət  

• Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının II dövrü və onun 

əsas xüsusiyyətləri 

• 1905-1906-cı illərdə erməni – müsəlman münaqişəsi  

• Azərbaycanda siyasi partiyaların və ictimai hərəkatların 

yaranması  

• Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində  

• 1917-1918-ci ilin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda 

• ictimai-siyasi vəziyyət. 1918-ci il mart soyqırımı  

• XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 

Maarif və elm 

• Azərbaycan deputatları Rusiya Dövlət Dumalarında  

• Cənubi Azərbaycan 1905-1911-ci illər İran inqilabı 

dövründə 

 

 

10.  20.04.2020 

21.04.2020 

23.04.2020 

25.04.2020 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranması və ilk 

addımları (1918-1920) 

• Zaqafqaziya Seyminin süqutu. Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin yaradılması. İstiqlal bəyannaməsi  

 

 

 

 



• Batum konfransının Azərbaycan üçün nəticələri. 

Batum müqavilələri 

• 1918-ci ilin iyun böhranı və nəticələri 

• Bakı XKS-nın Gəncəyə hücum planı və onun iflası  

• Bakı XKS-nin süqutu.“ Sentrokaspi” diktaturası 

• “Qafqaz İslam Ordusu”. Bakının azad edilməsi 

 

11.  27.04.2020 

28.04.2020 

30.04.2020 

02.05.2020 

Azərbaycan XX əsrin 20-30-cu illərində 

•1920-ci ilin aprel işğalı və Azərbaycanda kommunist 

hakimiyyətinin qurulması. Sovet hakimiyyətinə 

qarşı müqavimət hərəkatı 

• Azərbaycanda həyata keçirilən birtərəfli 

sənayeləşdirmə və kollektivləşdirmə siyasəti, 

onun nəticələri  

• Formal müstəqilliyn ləğvi və respublikanın ərazi 

bütövlüyünə qəsd. DQMV və Naxçıvan MSSR-in 

yaranması 

• Azərbaycanda sosialist yenidənqurmaları, onların 

sosialiqtisadi və siyasi nəticələri. Kütləvi 

repressiyalar 

• Azərbaycanda SSR-də mədəni quruculuq  

 

 

 

 

12.  04.05.2020 

05.05.2020 

06.05.2020 

07.05.2020 

Azərbaycan II dünya müharibəsi 

dövründə (1939-1945-ci illər)  

• II Dünya müharibəsinin başlanması və müharibə 

edən dövlətlərin Azərbaycana dair planları  

• Azərbaycan döyüşçüləri döyüş cəbhələrində, 

antifaşist müqavimət və partizan hərəkatlarında  

• Faşizm üzərində qələbədə Bakı neftinin rolu  

• Cənubi Azərbaycan II Dünya müharibəsi dövründə  

 

 

 

13.  08.05.2020 

12.05.2020 

14.05.2020 

16.05.2020 

Müharibədən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi və 

siyasi inkişafı (1945-1991-ci illər) 

• XX əsrin 40-60-cı illərində Azərbaycanın sosial-

iqtisadi və siyasi əziyyəti 

• Azərbaycanlıların Ermənistandan-tarixi etnik 

• torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası  

• Azərbaycanda SSR XX əsrin 70-80-ci illərində. 

• “Yenidənqurma” şəraitində milli münasibətlərin 

kəskinləşməsi 

• Güney Azərbaycanı müharibədən sonrakı dövrdə 

 

14.  18.05.2020 

19.05.2020 

21.05.2020 

23.05.2020 

Müstəqil Azərbaycan respublikası: Dövlət 

müstəqilliyinin bərpa olunması və onun 

möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə.(1991-1995-ci 

illər) 

• Qondarma “Dağlıq Qarabağ” məsələsi və onun 

Azərbaycanın ictimai-siyasi durumuna təsiri  

• Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi. 

Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində 

 



• Milli qurtuluş. Heydər Əliyevin yenidən  

• Azərbaycan Respublikasının yeni neft 

strategiyası. “Əsrin müqaviləsinin” imzalanması 

15.  27.05.2020 

29.05.2020 

30.05.2020 

Müstəqil Azərbaycan respublikası: Azərbaycan 

Respublikası XX əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı-XXI 

əsrin ilk onilliklərində. 

• Müstəqil Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının qəbul edilməsi . 

• Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mədəni dirçəliş 

• Azərbaycan intibahının yeni mərhələsi 

• Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya 

birliyində 

 

  Final imtahanı (VIII-XV mövzu)  

 

AZƏRBAYCAN TARIXI: SƏRBƏST IŞ MÖVZULARI 

 

1. Azərbaycan torpaqlarında erməni vilayətinin yaradılması 

2. XIX əsrdə Azərbaycanın müstəmləkəyə çevrilməsi 

3. Azərbaycan xalqının təşəkkülünün başa çatması 

4. XX yüzilliyin əvvəllərində köçürmə və miqrasiyalar 

5. Nobel qardaşları və Azərbaycan 

6. İrəvanın tarixi-siyasi coğrafiyası 

7. XIX əsr mənbələrində Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı 

8. XIX əsr Bakı şəhərinin memarlığı 

9. İlk dünyəvi qız məktəbi 

10. Bakı nefti və Qərb 

11. Qarabağ xanlığının tarixinə həsr edilmiş əsərlər 

12. Bəhailik və Cənubi Azərbaycan 

13. Türkmənçay müqaviləsindən sonra Cənubi Azərbaycanda inzibati idarəetmə sistemi 

14. Avropada təhsil almış ilk Azərbaycanlı ziyalılar 

15. Simens qardaşları və Azərbaycan 

16. XIX əsr Azərbaycan kəndlilərinin vəziyyəti və məişət həyatı 

17. Mendeleyev və Azərbaycanın neft sənayesi 

18. XIX əsr Bakı neft sənayesində fəaliyyət göstərən yerli sahibkarlar 

19. Abbasqulu ağa Bakıxanov dünyəvi müsəlman məktəbləri layihəsi 

20. Çarizm və İslam dini 

21. Çar Rusiyası zamanına ənənəvi şəriət məhkəmələri 

22. Mətbuat və mədəniyyət tariximizdəki silinməz imzalar - Ünsizadə qardaşları 

23. Çar Rusiyasında hərb sistemi və Azərbaycanlılar 

24. Kənddə təbəqələşmə, Qolçomaqların bir təbəqə kimi formalaşması 

25. Ticarət burjuaziyası 

26. Ümumrusiya şəhər islahatları və Azərbaycan 

27. Portret janrı və Mirzə Qədim İrəvanı 

28. XIX əsr Azərbaycan xalçaçılığı 

29. Qəza məktəbləri 

30. Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi 

31. Talış, Quba və Şəki xanlarının tarixini əks etdirən salnamə tipli mənbələr 



32. Azərbaycanın ilk siyasi partiyaları 

33. Fevral inqilabından sonra yaranan hakimiyyət orqanları 

34. Milli istiqlal hərəkatının başlanması və istiqamətləri 

35. Kəndli hərəkatı 

36. Rusiyada oktyabr çevrilişi və Azərbaycan 

37. Zaqafqaziya Komissarlığı və onun xarici siyasəti 

38. Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə seçkilər 

39. Zaqafqaziya seyminin yaradılması 

40. Brest-Litovsk müqaviləsi və Cənubi Qafqaz 

41. Zaqafqaziya dövlətlərinin Türkiyə ilə münasibətləri 

42. Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktının səbəbi 

43. Bakı və Azərbaycanın digər bölgələrində həyata keçirilən soyqırım cinayətləri  

44. Zaqafqaziya seyminin buraxılmasının səbələri və nəticəsi 

45. Azərbaycanın bölgələrində Sovet hakimiyyətinin gücləndirilməsi 

46. BXKS-nin yaradılması və onun daxili siyasəti 

47. Birinci dünya müharibəsinin başa çatması dövründə Azərbaycan uğrunda böyük dövlətlərin 

diplomatik mübarizəsi 

48. “Azərbaycan istiqlalını mübəyyin əqdnamə” 

49. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda siyasi mübarizə 

50. Bakının azad edilməsi  

51. Böyük Britaniya qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi 

52. AXC dövründə mədəni quruculuq 

53. AXC dövründə iqtisadi siyasət 

54. AXC dövründə ordu quruculuğu 

55. AXC dövründə sosial-siyasi siyasət 

56. AXC-nin tanınması uğrunda diplomatik mübarizə 

57. AXC-in qonşu dövlətlərlə münasibətləri 

58. Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris sülh konfransında 

59. Aprel istilası ərəfəsində AXC-də siyasi böhran 

60. Aprel istilası və AXC-nin süqutu 

61. Heydər Хаn Əmoğlu hərəkatı 

62. 1920-ci il Təbriz üsyanının sosial-iqtisadi və siyasi zəmini 

63. Məhəmməd Təqi Хаn Peysan hərəkatı 

64. Sovet quruculuğunun başlanması  

65. İctimai-siyasi təşkilatlar 

66. Ermənistan və Gürcüstan Respublikaları ilə münasibət 

67. Azərbaycan SSRİ-nin müdafiəsi tədbirləri 

68. Sovet Rusiyasından asılılıq şəraitinin yaranması 

69. RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında müqavilə 

70. SSRİ-nin yaradılması 

71. Azərbaycan siyasi mühacirəti 

72. Antisovet üsyanları 

73. Kəndli çıxışları 

74. Bolşevik ideologiyası inhisarı və mənəvi həyat 

75. Repressiyalar 

76. II Dünya Müharibənin başlanması 

77. Azərbaycanlılar döyüş meydanlarında 

78. Mühacir Azərbaycan hökuməti 



79. Milli legion 

80. II Dünya Müharibəsindən sonra ictimai-siyasi vəziyyət 

81. Milli hökumətin təşkili və fəaliyyəti 

82. II Dünya Müharibəsindən sonra iqtisadi və siyasi həyat 

83. II Dünya Müharibəsindən sonra mədəni quruculuq 

84. İmperiyanı iflasdan qurtarmaq cəhdləri 

85. Xalq hərəkatının başlanması 

86. Qanlı yanvar 

87. Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi 

88. Dövlət müstəqilliyinin bərpasında sonra siyasi böhran  

89. Qarabağ müharibəsi 

90. Bazar iqtisadiyyatına keçid 

91. Əhalinin məişəti 

92. Qarabağ müharibəsini sülh yolu ilə həlli uğrunda diplomatik mübarizə 

93. Daxili vəziyyət 

94. Müasir Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində əsas istiqamətlər 

95. TANAP və TAP layihələri 

96. Azərbaycan tarixində soyqırım problemi 

 


