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Kursun təsviri və 
məqsədləri 

“Qafqaz xalqları tarixi” Azərbaycan Respublikasında tədris proqramında qəbul 
olunmuş başlıca universitet kurslarından biri kimi tələbələrdə bölgə tarixi üzrə 

biliklərin formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tədris prosesində Qafqaz 
xalqlarının ibtidai dövrdən başlayaraq müasir mərhələyə  kimi tarixi inkişafını, 
maddi və mənəvi mədəniyyətinin çoxtərəfli aspektlərini, Qafqazın Türk, İslam, 

Şərq və Dünya tarixindəki yeri, onun ən qədim sivilizasiyalı dövlətlərlə 

münasibətləri, dövlətçilik quruluşu, siyasi tarixini, işğalçılara qarşı mübarizəsini, 
müstəqilliyə  gedən yolda uğurlarını və digər mühüm tərəflərini öyrətmək əsas 
hədəfdir. 

 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 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 
 Qafqaz ərazisini və əhalisinin coğrafi, təbii, dil baxımından ən əlverişli və 

maraq doğuran yer olduğunu öyrənmək 

http://anl.az/new/upload/File/berpa/berpa-4-file.pdf
http://www.ebooks.az/category_history.html
http://history.az/
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 Qafqaz xalqlarının dünya tarixində özlərinə məxsus çox mühüm olan 
rolunu  müəyyənləşdirmək 

 Qədim dövlətçilik tarixinə malik olduğunu göstərmək. 
 Yadelli işğallarına qarşı daim mübarizə aparmış, dil və mədəniyyətlərini 

inkişaf etdirərək onu saxlaya bildiklərini göstərmək. 
 Qafqaz xalqları arasında ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni 

münasibətləri                müəyyənləşdirmək. 

İnkişaf etdiriləcək qabiliyyətlər: 
-analitik düşüncə 

-tənqidi təfəkkür 
-fikrin müstəqil ifadə edilməsi 

Tədris metodları Mühazirə  X 

Qrup müzakirəsi X 

Praktiki tapşırıqlar X 

Praktiki məsələnin təhlili X 

Digər X 

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

Aralıq imtahanı  Aprel 35 bal 

Aktivlik Fevral-May ayları 
ərzində 

9 bal 

Yoxlama Aprel ayının ilk həftəsi 6 bal 

 

Layihə Mart 10 bal 

Final imtahanı  İyun 40 bal 

Yekun  100 bal 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Davamiyyət 
Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən 
(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o zaman bu haqda 
fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 25 
faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır. 
Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 
Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Dərsə 10 dəqiqə gecikən tələbəyə 
qayib yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə dərs saatına buraxılır.  
Aktivlik 
Tam aktivlik balı dərslərdə, diskussiyalarda, prezentasiyalarda və elmi 
seminarlarda fəal iştirak edən tələbələrə verilir. Xəzər Universitetinin iştirakçısı 
olduğu layihədə aktiv fəaliyyət aktivlikdə nəzərə alınır. 
Yoxlama işi 
Yoxlama işində iştirak etməyən tələbə qeyri-müvəffəq qiymət alır. Əgər tələbə 
üzürlü səbəbdən yoxlama işində iştirak edə bilməmiş və bu haqda dekanlığa 
məlumat vermişsə, o zaman həmin tələbə yoxlama işini növbəti həftə yaza bilər. 
Kurs boyu bir yoxlama yazı keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Layihə/Qrup müzakirə/Fərdi iş 
Qədim Şərq tarixi ilə bağlı seçmə mövzu ətrafında müstəqil elmi-kütləvi xarakterli 
məqalənin hazırlanmasındakı üstün bacarığına görə tam bal alır. 
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların qısa 



təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq göstərilir. 
İmtahanlar 
Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 
məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 
Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl verilir. Aralıq 
imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. 
Fənni bitirmək qaydası 
Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət 
faizi 60 və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya 
növbəti il təkrarən götürə bilər. 
İmtahan qaydalarının pozuntuları 
Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişinin pozulması, 
imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, 
mövzunun yazıldığı vərəq, telefon, diktofon, mikrodinləyici qurğu və s.) istifadə 
edilməsi və köçürmə qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan 
zalından çıxarılır, onun imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymətlə 
imtahandan kənarlaşdırılır. 
Tələbənin davranış qaydaları 
Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və 
icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan 
istifadə etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, 
şəkil çəkmək və s.) məşğul olmaq qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 

saatlar 

Fənnin mövzuları Dərslik/ 
Tapşırıqlar  
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Mövzu 1. Fənnlə və sillabusla ümumi tanışlıq. (Mövzuya giriş) 
Qafqaz xalqları tarixi fənninin proqramı, mövzusu, predmeti və 
vəzifələrilə tanışlıq. Qafqazın toponimikası və “Qafqaz” adının 
etimologiyası məsələləri. 
Mövzu 2. Qafqaz bölgəsinin coğrafiyası və sərvətləri. 
Qafqaz ölkələrinin təbii-coğrafi şəraiti. Etnik və təsərrüfat 
xüsusiyyətləri. Qafqaz xalqlarının tarixinin öyrənilməsi və 
mənbəşünaslıq bazası. Qafqazın antropologiyası, etnoqrafiyası 
və arxeologiyasının məsələləri. 

A 1, 2s.3-9 
B 7,8 
 

 

 

A 1, 2s.9-27 
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Mövzu 3. Ən qədim Qafqaz. 
Arxeoloji mədəniyyətlərin yayılması və daxili xüsusiyyətləri.  
Qafqazda paleolit, Azıx və Dmanisi mağaraları. İbtidai icma 
cəmiyyətinin inkişafı. Mezolit dövrü abidələri və Qobustan 
qayaüstü təsvirləri ibtidai incəsənətin nümunəsi kimi. Yeni daş 
dövrü, istehsal təsərrüfatı və Qafqazda “Neolit inqilabı” 
məsələsi. Erkən əkinçilik mədəniyyəti və Mis-Daş dövrü. 
Qafqazda paleometal dövrü və metal əsrinin başlanğıcı.Qədim 
mütallurgiya və tunc dövrü mədəniyyətləri. Tunc dövrünün 
nailiyyətləri, tuncun kəşfi və Qafqazın siklopik tikililəri, 
dolmenləri və kurqan abidələri. 
Mövzu 4. Qafqaz qədim dövrdə. 
Qafqaz son tunc və erkən dəmir dövründə. Hərbi demokratiya və 
aristokratiya. Ön Asiya ilə mədəni və iqtisadi əlaqələrin 

A 2s.27-67 
B 7, 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 1, 2 s.60-
138 



genişlənməsi. Erkən miqrasiya prosesləri: prototürklər, hind-
Avropalılar və qafqazdilli xalqların köçləri. E.ə. I minillikdə 
Qafqazda erkən dövlət qurumları və qədim Şərq səltənətləri ilə 
qarşıdurmalar. Qafqaza şimaldan axınlar və Skif çarlığı. 
Qafqazda quldarlıq münasibətlərinin təşəkkülü. Qafqazda Yunan 
koloniyaları, Midiya və Əhəməni səltənətlərinin təsiri. 
Makidoniya işğalı və Qafqazda yerli çarlıqların: Atropatena, 
Albaniya, Kolxida, İberiya, Sarmat tayfa ittifaqının yaranması və 
Ellinizm. Qafqaz xalqlarının qədim dövr mədəniyyəti. 

B 7, 9 
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Mövzu 5. Qafqaz son antik dövrdə.  
Qafqazda ellin mədəniyyətinin xüsusiyyətləri. Qafqaz er. I 
minilliyinin əvvəllərində Roma imperatorluğunun yüksəlişi 
dövründə. Erməni çarlıqlarının Qafqaza iddiaları və “Böyük 
Ermənistan” məsələsi. Antik sivilizasiya və quldarlıq 
münasibətlərinin tənəzzülü. Xristianlığın yayılması. Qafqaz 
uğrunda Roma-Parfiya rəqabəti.  
Mövzu 6. Qafqazda erkən orta əsrlər. 
Feodal münasibətlərinin formalaşması. Qafqazda Sasani – Roma 
və Sasani – Bizans qarşıdurmasının uzun müddətli savaşlara 
keçməsi. Qafqaz ölkələrində xalq hərəkatları. Qafqaz və Hunlar. 
Qafqaza şimaldan yeni axınlar və Qafqazda “Türk dövrü”nün 
başlanması. Qafqazda ikili geostrateji qarşıdurmanın üçlü 
xarakter alması. Qafqazda Göytürk və Xəzər xaqanlıqları.  

A  1, 2 
s.138-207 
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Mövzu 7. Qafqazda feodal münasibətlərinin formalaşması. 
Türk dövrü və Ərəb Xilafətinin işğalları. Qafqazda ərəb işğalları 
və Xilafətin ağalığı. Ərəb-Xəzər savaşları. Xürrəmilər hərəkatı. 
İslam intibahı və müsəlmanlıq. Qafqazda ərəb idarəçiliyi və 
ondan sonra yeni feodal dövlətlərinin təşəkkülü. Qafqaza rus 
basqınları. Azərbaycanda Böyük Alban knyazlığı (-er 705-ci 
ilinə kimi), Şirvanşahlar dövləti (VI-XVI yüzilliklər), Sacilər, 
Salarilər, Şəddadilər və Rəvvadilərin feodal dövlətləri; 
Gürcüstanda Abxaziya, Kaxetiya, Ereti, Tao-Klarçeti 
knyazlıqları, Dağıstanda Xəzər xaqanlığı. Gürcüstanda vahid 
dövlətin təşəkkülü prosesi, erməni knyazlıqlarının Bizansa tabe 
etdirilməsi. Tiflis əmirliyi. 
Mövzu 8. Qafqaz inkişafetmiş orta əsrlərdə. 
Qafqaz və Böyük Səlcuqlu imperiyası. Qafqaza oğuz yürüşləri 
və Bizans təhlükəsinin aradan qaldırılması. Malazgirt savaşı. 
Gürcü feodal dövlətinin qüvvətlənməsi, Şirvan ilə münasibətlər 
və Cənubi Qafqaza qıpçaqların yerləşdirilməsi. Qafqazda 
Atabəylər (Eldəgizlər) dövlətinin güclənməsi və rusların 
yürüşlərinin dayandırılması. Səlib müharibələri və Qafqaz. 
Monqol işğalının Qafqaz xalqlarına təsiri. Qafqazda Hülakülərlə 
Cuçi ulusunun (Qızıl Orda) mübarizəsi. Post-monqol ağalığı 
dövründə Qafqaz xalqları. Qafqazda yerli feodal dövlətləri və 
onların mədəniyyəti 
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5.  15.03.2022 

 

Mövzu 9. Qafqaz son orta əsrlərdə. 
Qafqaza Teymurilərin və Qızıl Orda səltənətinin yürüşləri. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

17.03.2022 

Gürcüstanın parçalanması və Azərbaycan dövlətlərinin 
geostrateji mövqeyinin güclənməsi. Cənubi Qafqazda Baharlı və 
Bayandurlu sülalələrinin idarə etdiyi Azərbaycan feodal 
dövlətlərinin yiyələnməsi. Erməni katalikosluğunun 
Üçmüədzinə (Eçmədzinə) köçürülməsi. Şimali Qafqazda etno-
siyasi dəyişikliklər. Ağqoyunlu-Osmanlı müharibələri. Qafqaz 
xalqlarının mədəniyyəti 
Mövzu 10. Qafqaz xalqları yeni dövrün tarixi gerçəkliyində. 
Səfəvi-Osmanlı savaşları və Qafqazda geostrateji durum. Cənubi 
Qafqazın Səfəvi səltənətinə tabe etdirilməsi. Azərbaycanda 
Şirvanşahlar (-1538-ci ilə kimi) və Səfəvilər (1501-1736); 
Gürcüstanda Kartli, Kaxetiya və İmeretiya çarlıqları, Meqrel, 
Quriya və Abxaz knyazlıqları, Dağıstanda camaatlıqlar və xırda 
hakimliklər. Cəlalilər hərəkatı.  
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Mövzu 11. Qafqaz feodal münasibətlərinin dağıldığı dövrdə. 
Qafqazda Əfşar səltənəti və Şimali Qafqazda Rusiya dövlətinin 
irəlləyişi. Qafqaz uğrunda Osmanlı, Əfşar və Rusiya mübarizəsi. 
Yeni etnik vahidlər və qrupların təşəkkülü. Son feodal 
dağınıqlığı və pərakəndəliyi. Gürcüstan knyazlıqları, Dağıstan 
və Azərbaycan xanlıqları. Rusiyanın Xəzər dənizi sahillərində, 
Şimali Qafqazda və Gürcüstanda aktivliyinin artması, 
Georgievsk traktatı və Rus-Türk savaşlarının Qafqaz xalqlarına 
təsiri. Şeyx Mənsur və rus işğalına qarşı mübarizə. Qacar 
hakimiyyətinin ilk dövründə Qafqaz. 
Mövzu 12. Qafqaz yeni dövrün sonunda yeni işğal dalğası 
astanasında. 
Rusiya İmperiyası XVIII yüzilliyin sonu – XIX yüzillikdə 
işğalçı planlarında Qafqaz. Rusiya işğalı ərəfəsində Qafqaz 
xalqlarının mədəniyyəti.  
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Mövzu 13. XIX yüzilliyin birinci yarısında Rusiya – Osmanlı 
və Rusiya – İran müharibələri. 
Osmanlı və Qacar səltənətlərinin Qafqazdan çəkilməsi. Qafqaz 
xalqları yeni geostrateji reallıqda. Ənənəvi etnik simanın 
dəyişdirilməsi. Qafqaza yad etnosların köçürülməsi, “Erməni 
probleminin” Qafqaz bölgəsinə siraət etməsi. İkinci Georgievsk 
traktatı, Kürəkçay müqaviləsi, Gülüstan və Türkmənçay sülh 
müqavilələri. 
Mövzu 14. Rus mütəmləkəçiliyi (1828-1870-ci illər) və ona 

qarşı mübarizə. 
Qafqaz savaşları dövrü (XVIII-XIX yüzilliklər). Gürcüstanın 
Rusiya imperiyasına qatılması, Dağıstanın işğalı və 
Azərbaycanın bölünərək istila edilməsi. Müridizm və Maarifçilik 
hərəkatları. Şeyx Şamil və dağlı xalqlarının mübarizəsi. 
Xeyriyyə cəmiyyətləri. 
 (YOXLAMA)  

ARALIQ İMTAHANI (1-12-cü mövzular) 
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8.  12.04.2022 

 

 

Mövzu 15. Çarizmin müstəmləkə rejiminin dəyişdirilməsi. 
General-qubernatorluq sistemi. Rusların, ermənilərin və 
almanların Qafqazda yerləşdirilməsi, müsəlman əhalinin 

 
A 2,4  

B 7 



 

 

 

 

14.04.2022 

sıxışdırılması. Qafqazın pravoslavlaşdırılması siyasəti və onun 
nəticələri. Qafqazdan Osmanlı İmperiyasına müsəlmanların 
mühacirəti və sürgünü.  
Mövzu 16. Qafqaz XIX yüzilliyin sonunda. 
XIX yüzilliyin ikinci yarısında Rusiya – Osmanlı müharibələri 
və 1878-ci il Berlin konqresi. Rusiya imperializminin Anadoluya 
doğru irəlləyişi. Qafqazda kapitalist münasibətlərinin yaranması. 
erməni terroru və milli oyanış. 

 

 

 

A 1,2,4  

B 5,7,11 

9.  19.04.2022 

 

 

 

21.04.2022 

Mövzu 17. Qafqaz XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin 

əvvəllərində. 
XX yüzilliyin əvvəllərində Qafqazda ictimai-siyasi vəziyyət. 
Erməni terror təşkilatları və Çarizmin “parçala hökmranlıq et” 
siyasəti. Dövlət Dumalarına seçkilər, inqilabi hərəkat və 
müsəlmanlara qarşı ilk qırğınlar. Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti 
və iqtisadiyyatı. 
Mövzu 18. Qafqaz Birinci Dünya müharibəsi zamanı. 
Birinci Dünya müharibəsi, neft faktoru, “Yeni Dünya Düzəni”, 
Qafqaz cəbhəsi. Antanta və “Üçlər ittifaqının” Qafqaz uğrunda 
mübarizəsinin kəskinləşməsi. 
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A 1,2,4 

B 7,14,15 
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28.04.2022 

Mövzu 19. Qafqaz yeni geostrateji və siyasi durumda. 
Qafqazda milli hərəkat, Romanovların və Müvəqqəti hökümətin 
devrilməsi, müstəqillik meyilləri və Qafqaz İslam ordusunun 
Cənubi Qafqaza gəlişi. 
Mövzu 20. Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranması. 
Qafqaz xalqları ilk müstəqillik dönəmində (1918-1921-ci illər). 
Gürcüstan və Ermənistanın müstəqilliklərini elan edilməsi və 
Osmanlı dövlətilə münasibətləri. Batum konfransı. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyətinin azadlıq və milli dövlətçilik üçün çətin 
mübarizəsi. 
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Mövzu 21. İki dünya müharibəsi arası dövrdə Qafqazda 

dövlətçilik ənənəsi və Sovet işğalı. 
Bolşeviq işğalından İkinci dünya müharibəsinədək Qafqazda 
siyasi və ictimai vəziyət. Represiyalar və sürgünlər. Azərbaycan 
milli məfkurəsi və müstəqillik fikrinin muhacirətdə yaşadılması. 
Mövzu 22. Bolşevik işğalı və Qafqazda yeni işğal dövrü. 
Aprel işğalı və bolşeviklərin Bakı neftinə yiyələnməsi. Daşnak 
Ermənistanı və Menşevik Gürcüstanı ilə bolşeviklərin 
münasibəti. Azərbaycanın tarixi torpaqlarının paççalanmasının 
davamı. Moskva və Qars müqavilələri. Türkiyə Cumhuriyyətinin 
uğurları və Lozanna konftansı. Qafqaz xalqlarının problemləri, 
kollektivləşdirilmə və represiyalar. ZSFSR-in yaranması. 
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Mövzu 23. Azərbaycan və digər Qafqaz xalqlarının milli 
məfkurəsi və siyasi mühacirəti.  
Qafqazda yaşayan Türk soylu xalqların Sovetləşmədən sonrakı 
durumu. Nogay, Karaçay-Balkar, Kumık, Türkmən və Axıska 
Türklərinin problemləri. Bolşeviklərin Qafqaz xalqlarına ikili 
yanaşması, “əlifba” islahatı, ruslaşdırma və “qırmızı terror” 
dalğası. Qafqaz xalqlarının müstəqillik ideyasının xarici 
ölkələrdə davam etdirilməsi. Mütərəqqi və ekstrimist meyilər. 
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12.05.2022 

Erməni katalikosluğunun və lobbisinin fəaliyyəti. Erməni 
terrorunun yeni mərhələsi və Sovet imperiysında “erməni 
saxtakarlığı”nın elmə siraət etdirilməsi. 
Mövzu 24. Qafqaz İkinci Dünya müharibəsi zamanında. 
SSRİ-i tərkibində  milli dövlətçilik meyillərinin və ictimai-siyasi 
inkişafın boğulması. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan 
Sovet Sosialist Respublikaları və Şimali Qafqazda muxtar 
respublikaların təşkilindən sonra Sovet imperiyasının Qafqazda 
tam siyasi, iqtisadi və ictimai nəzarəti. İkinci Dünya 
müharibəsinin başlanması və Almaniyanın SSRİ-ə hücumu ilə 
Qafqaz xalqlarının dünya savaşına cəlb olunması. Qafqaz 
cəbhəsi, Edelveys və Barbarossa planları. Bakı nefti uğrunda 
mübarizə. Britaniyanın İranda aktivliyi və savaşan tərəflərin 
kəşfiyyatının fəaliyyəti. Milli diviziyalar və Milli legionlar. 
Qafqaz xalqlarının xüsusilə türk-müsəlmanların sürgün olunması 
və onların acı taleyi 
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Mövzu 25 Qafqaz 1945-1990-ci illərdə Sovet imperiyasının 
üstünlüyü dövründə.  
Qafqazda iqtisadi, mədəni və sosial quruculuq. İnzibati-amirlik 
sisteminin nəticələri. Zəngin müttəfiq respublikaların istismarı 
və milli kimlik axtarışlarının dondurulması. Elm və təhsildə 
nailiyyətlər. “Sovet mədəniyyəti” və bolşevik təbliğatı. 
Mövzu 26. Qafqaz xalqları XX yüzilliyin sonu – XXI 

yüzilliyin əvvəllərində. 
Qafqaz xalqlarının milli kimlik axtarışları. Milli azadlıq 
hərəkatları və milli dövlətçiliyin dirçəlişi. Cənubi Qafqaz 
respublikalarının müstəqillik əldə etmələri. Qafqaz xalqları 
regional və qlobal güclərin orbitində. Yeni energetika və global 
ticarət strategiyaları. Demokratik və neoliberal tendensiyaların 
Qafqaza təsiri. 
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Mövzu 27. Cənubi və Şimali Qafqazdakı etnik münaqişələrin 

fərqli cəhətləri və oxşarlıqlar. 
Çeçenistan müharibəsi və Rusiyanın yenidən güclənməsi. 
Abxaziya, Cənubi Osetiya və Qarabağda etnik zəmində hərbi 
toqquşmalar, Gürcüstanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
pozulması. Erməni terrorizmi və separatizminin növbəti dalğası. 
Xocalı faciəsi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin erkən 
mərhələsi. 
Mövzu 28. Qafqaz bölgəsi müasir dövrün geostrateji və 
geoiqtisadi gerçəkliklərində. 
İqtisadi layihələr və sosial proqramlar. BTC boru xətti və digər 
regional və qlobal iqtisadi layihələr.  
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Mövzu 29. Qafqaz III minilliyin başlanğıcında. Cənubi 

Qafqazda Azərbaycanın yeni geosiyasi reallıq yaratması. 
Gürcüstan-Rusiya qarşıdurması və Cənubi Osetiya probleminin 
kəskinləşməsi. Avrasiya məkanında geostrateji və geoiqtisadi 
güc balansı, enerji daşıyıcıları və ÇXR-nin iqtisadi aktivliyinin 
Qafqaz bölgəsinə təsiri. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
növbəti mərhələsi, 2016-cı ilin aprel döyüşləri və Azərbaycan 
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ordusunun dirçəlişi. Azərbaycan Respublikasının öz ərazi 
bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla bərpa etməsi və “44 günlük” 
Vətən müharibəsində yeni nəsil silahlarla müasir hərb işinin 
istiqamətini müəyyən etməsi. Qlobal iqtisadi, sanitar və ekoloji 
çağırışlar və Qafqaz. 
Mövzu 30. (YOXLAMA) 

16.   FİNAL İMTAHANI (13-29-cu mövzular)  
 

Qafqaz xalqları tarixi fəninindən təqdimat və məqalələrin tərtibi qaydaları. 
 

1) Dərs zamanı təqdim ediləcək mövzu ətrafında müstəqil elmi araşdırma xarakterli məqalənin 
hazırlanması zamanı aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 
- Məqalə (Təqdimatlar) mövzusu müəllim tərəfindən hazır plan ilə təqdim olunur (Əlavə 

N1). Tələbə mövzunun mahiyyətinə uyğun müstəqil ad seçməkdə sərbəstdir. 
- Plagiat halları qəti qadağandır!  
- Məqalə 12 şrift, TNR və 1 interval ilə tərtib olunmalıdır.  
- Mütləq elektron nüsxə və illustrativ materiallar slayd şəklində müvafiq proqram 

təminatında yığılmalıdır.  
- Məqalədə ən azı 8 şəkil və təqdimatda isə 5 slayd ola bilər.  
- Məqalənin və ya Təqdimatın mətni çap edilərək təqdim olunmalı, slayd və elektron 

formatda olan nüsxə isə müəllimin elektron poçt ünvanına göndərilməlidir.  
- Məqalə (Təqdimat) 5 bal ilə qiymətləndirilir. Məqalənin hazırlıq qovluğuna slayd şəkilli 

təqdimat əlavə olunsa və yüksək səviyyədə hazırlıq nümayiş etdirən tələbələr tam balı ala 
biləcəklər. 

- Məqalə (Təqdimat) AAK-nın və ya rəsmi qəbul olunmuş istinadlanma ilə müşayət 
olunmalı, istifadə olunmuş mənbə və qaynaqlar dərs vaxtı auditoriyada nümayiş 
olunmalıdır. 

- Hər bir tələbə fərdi şəkildə məqalə tərtib etməlidir. Məqalə başlığı və tərtib qaydaları 
Xəzər Universitetinin elmi jurnallarından olduğu kimi həyata keçirilməlidir və 5 A4 
vərəqindən artıq olmamalıdır. Şəkil və cədvəllər məqalənin sonunda verilməlidir. 
 

2) Təqdimatların ilk slaydına mövzunun adı verilməli və tələbənin adı, soyadı, ixtisası 
yazılmalıdır. Təqdimatın genişlənməsindən əvvəl - _____*.ppt, tələbənin ingilis şrifti ilə adı 
və təvəllüdü yazılmalıdır. Təqtimatdakı yazılar 12 şrift, TNR və 1 interval ilə tərtib 
olunmalıdır. Mütləq elektron nüsxə və illustrativ materiallar slayd şəklində müvafiq proqram 
təminatında yığılmalıdır. Minimum 8 şəkil və 5 slayd ola bilər. Təqdimatın mətni çap 
edilərək təqdim olunmalı, slayd isə müəllimin elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. 
Təqdimata yüksək səviyyədə hazır olan tələbələr müvafiq tam balı ala bilir. 
 

     Qafqaz xalqları tarixi fəninindən məşğələ (seminar) ilə bağlı qeydlər. 
 

1) Yuxarıdakı proqramdakı mövzulara kurs boyu şifahi cavab verilməli və tövsiyyə 
olunmuş yerli və xarici dildə olan ədəbiyyatlardan istifadə olunmalıdır. Tələbə məşğələ 
zamanı mövzunu aydın izah etməli, sual-cavabda fəal olmalı və faydalandığı mənbələri 
əsaslandırmalıdır.  

2) Dərs zamanı müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə etməsini təsdiqləyən qeydlər, mənbənin 
sürəti və ya kitabxanadakı inventarlaşma məlumatları olan seminar dəftəri olmalıdır.  



3) Məşğələ zamanı fəal olan tələbələr aktivlik balı ilə qiymətləndirirlər. Aktivlik 15 baldır 
və hər dərs hazır olan tələbə sonda ən yüksək balı ala bilir.  
 

       Əlavə N1 (fənn üzrə təqdimat və məqalələrin mövzuları) 
 

1. Tarix boyunca Qafqazda yaşayan az saylı qövmlər. Onların mədəniyət və dilləri. 
2. Bizans və Sasanilərin Qafqaz siyasəti. 
3. Qafqazda Alban kilisələri və Erməni uydurmaları 
4. İdil-Ural bölgəsindəki Türk varlığı və Qafqaz 
5. Göktürklər və Xəzərlər Dövründə Qafqaz 
6. Səlcuqlulardan Səfəvilərə Qafqazda Türk hakimiyəti 
7. Monqol-Tatar Ordularının Qafqazı işğal etməsi və nəticələri 
8. Erməni yalanları və Qafqazda Erməni varlığıyla bağlı tarixi həqiqətlər. 
9. Pyotrun Xəzər yürüyüşü və Rusyanın Qafqaz siyasəti. 
10. Osetin komisyaları. 
11. Müstəqillik sonrası Rusyanın Gürcüstan siyasəti . 
12. Rusiyanın Ermənistan siyasəti və Türkiyə məsələsi 
13. XX əsrin əvvəllərində Osmanlının Qafqaz siyasəti. 
14. XIX əsr Azərbaycanda Rus işğalına qarşı başlayan dirənişlər. 
15. Çarlıq Rusyanın Qafqazdakı müstəmləkəçilik fəaliyətləri 
16. Birinci dünya müharibəsində Qafqazda siyasi vəziyət. 
17. Erməni terror təşkilatlarının quruluşu və fəaliyətləri 
18. Müsəlman Xeyriyə Cəmiyətlərinin Osmanlının Şərq vilayətlərindəki kimsəsizlərə və 

Nargin adasındakı Osmanlı əsirlərinə yardımları. 
19. Şimali Qafqaz xalqları arasında etniq münasibətlər. 
20. Osetinlər başda olmaqla dağlı xalqlar arasında aparılan Xristiyanlaşdırma fəaliyətləri. 
21. Dağıstanın Türk mənşəli xalqları 
22. Şimali Qafqaz xalqlarının sosyal strukturu 
23. Difai təşkilatı və Rus müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizəsi. 
24. Əli və Ninonun oxunaraq təhlil və müzakirə edilməsi. 
25. Çavzavadzenin “Daşların fəryadı “əsərinin təhlili 
26. Bolşeviq inqilabına qədər Tiflisdə Azərbaycan Türkçəsində yayınlanan gəzet və 

jurnallarla bağlı araşdırma 
27. “Qardaş köməyi “dərgisi haqqında araşdırma. 
28. Birinci dünya müharibəsi dövründə Almanyanın Gürcüstan siyasəti 
29. Qafqaz İslam Ordusuyla bağlı dövrün Azərbaycan mətbuatında çap olunan yazıların 
30. təsnif edilməsi 
31. Anadoluya qardaş yardımları dövrü mətbuatımızda. Qəzet və jurnallarda çap olunan 
32. yazıların toplanması. 
33. Difainin quruluşunda rol oynayan şəxsiyətlər haqqında araştırma 
34. Azərbaycanda yaşayan müxtəlif az saylı xalqların etnoqrafiyasıyla bağlı araşdırmalar. 
35. Arxiv araşdırmaları.(Axundov kitapxanası, nadir fond və milli tarix arxivində yer alan 

Erməni terror təşkilatlarının Qafqazda törətdikləri terör hadisələriylə bağlı materyalların 
toplanması) 

36. Rusdilli Gürcü ve Erməni mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu və Osmanlı əsirləri 
mövzusunda yazılan yazıların toplanması . 

37. Gürcistanda Erməni məsələsi . 
38. Qədim Qafqaz (coğrafi və etnik arealı, mədəni və sosial inkişafı, siyasi-hərbi və 

beynəlxalq durumu) 



 


