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GİRİŞ 

Tarixi Coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası fənni Turizm və Menecment 

Universitetinin Beynəlxalq turizm ixtisası olan magistr və doktorant tələbələrə I kursun 

1-ci semestrində 30 saat (30 s. mühazirə) həcmində tədris olunur. Fənnin tədrisində 

məqsəd Dünyada və Azərbaycanda Turizm sahələri və növlərinin ehtiyatı, ölkələrin siyasi 

baxımından tutduğu mövqeyə, ölkə ərazisində rekreasiya turizm potensialının səviyyəsi, 

onlardan səmərəli istifadə etmək, ərazidə yeni müasir tələblərə cavab verən turizm-kurort-

sanatoriya kimi sənaye sahələrinin miqdarını və arealını inkişaf etdirməkdəndir. Tarixi 

coğrafiyanın inkişafında coğrafi kəşflərin rolu, rekreasiya anlayışı və rekreasiya 

coğrafiyasının təşəkkül tarixi haqqında bilikləri əldəetməkdən ibarətdir. Fənnin vəzifəsi-

Magistr-doktorant tələbələrə Tarixi Coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası haqqında 

biliklər aşılamqadır.  

Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində magistr-doktorant tələbələr bilməlidir: 

-Tarixi coğrafiyanın yaranma və ikişaf tarixi, siyasi problemlərin ölkələrdə başvermə 

səbəbləri, onların Azərbaycanla münasibəti, rekreasiya zonalarının tarixi gedişatının 

inkişaf istiqamətləri, ölkədə Turizm sənayesinin daha da inkişaf etməsində turizm-

rekreasiya zonalarının  tarixi gedişatının inkişaf istiqamətləri,  ölkədə Turizm sənayesinin 

daha da inkişaf etməsində turizm-rekreasiya zonalarının planlaşdırılması, onların istifadə 

prinsipləri və səciyyəsi. 

 

Mövzular və onların məzmunu 

Mövzu 1. Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyasının metodu, predmeti, məqsəd 

və vəzifələri. Dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatında bu amillərin rolu. Tədris olunan 

ölkələrin ərazilərində bu predmetlərin açıqlığı. Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi inkişafı, 

tarixi coğrafiyanın gedişatının amillərindən biri kimi. Geosiyasi şərait, sərhədlər, dünya 

okeanına çıxış, coğrafi nəqliyyat şəraiti, kommunikasiya sistemlərinin yenidən qurulması.  

Metod və vəzifə baxımından iqtisadi və siyasi coğrafiya öz növbəsində tarix elminin 

müəyyən etdiyi məhsuldar qüvvələrin inkişafı və insanların ictimai münasibətləri ilə 

müəyyən etdiyi konkret tarixi dövrlərdən kənarda ölkə və rayonları öyrənə bilməz.  



Coğrafiya ilə tarix onların arasında keçid təşkil edən elm olan tarixi-coğrafiya birləşdirir. 

Tarixi coğrafiyanın coğrafiyaya daha yaxın və daha səmərəli digər istiqamətli: coğrafi 

mühitin  onu mənimsəyən xalqın tarixi ilə müqayisəsidir. 

Mövzu 2.  Tarixi coğrafiyanın inkişafında coğrafi kəşflərin rolu. 

Böyük coğrafi kəşflər  (XV-XVI) dövri bir sıra sosial-siyasi, iqtisadi və elmi-texniki 

səbəblərə malik oldu. Bu səbəbdən də tarixi coğrafiyanın nüfuzu  durmadan artdı. 

Coğrafiyanın iqtisadi, sosial, siyasi motivləri tarixi coğrafiya ilə birləşdi. Avropa ilə 

Asiya, Qərb ölkələrlə  Şərq arasında ticarət və səyahətlərin inkişafı  artmağa başladı. Bu 

dövrdə coğrafi kəşflər biri-digərini tamamlayırdı. Tarixi coğrafiyanın  inkişafında  XVI-

XVI əsrlərdə Portuqaliya, İspaniya və İtaliya səyahətçiləri əvəzsiz rol oynadılar.  

Mövzu 3. Rekreasiya-turizm coğrafiyasında rekreasiya anlayışı. Öyrənilən və tədqiq 

edilən obyekt rekreasiya  və onun anlayışı.  Fənnin məzmunu, məqsədi və vəzifələri. 

Rekreasiya-turizm poensialı  fərqli və oxşar cəhətləri. Rekreasiya fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri. Ərazi rekreasiya kompleksləri, rekreasiya-turizm potensialının  coğrafi 

cəhətdən qiymətləndirilməsi. Qiymətləndirmədə  10 ballıq şkalanın tətbiqi. 

Qiymətləndirmədə rekreasiya yükünün nəzərə alınması. Rekreasiya coğrafiyasında 

rayonlaşdırma, rayonlaşdırmada nəzərə alınan amillər. Kompleks rekreasiya-turizm 

rayonlaşdırılması.Rekreasiya zonalarının ayrılması.  

Mövzu 4. Qafqaz diyarının siyasi durumuna təsir göstərən ABŞ, Avropa ölkələri, Rusiya 

və Türkiyənin siyasi baxışları. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyanın aparıcı geosiyasi 

dövləti kimi formalaşması bir neçə mərhələdə baş vermişdir. ABŞ geosiyasətin  zirvəsinə  

XX əsrin ikinci yarısında çatmışdır. Versal sülh müqaviləsi müstəqillik uğrunda apardığı 

mübarizədə ABŞ-İngiltərə üzərindəki qələbədən sonra öz ərazilərini Florida və Meksika, 

daha sonra isə Kuba və Fillipini də əhatə etdi. ABŞ XX əsrin sonlarında Böyük Qafqazı, 

onun əlçatmaz dağlarını, yeraltı sərvətlərini ələ keçirmək iştahası yoxdur.  

Mövzu 5. Rekreasiya baxımından Azərbaycanın kurort-rekreasiya zonalarının coğrafi 

təhlili. Azərbaycan ərazisi sanatoriya-kurort və turizm baxımından çox geniş potensiala 

malikdir. Ərazidə 200-dən artıq  turizm növləri, müalicə əhəmiyyətli mineral-termal 



suları, müalicəvi neftli, bromlu palçığı, naftalan tipli müalicə mərkəzləri. Azərbycanın 

cənub-şərq dəniz sahili 825 km günəşli, qumlu çimərlikləri onu beynəlxalq səviyyəli 

kurort-turizm zonasına çevirmişdir. Respublikanın ərazisinin 60-70 faizi dağlıq və 30-40 

faizi isə düzən və ovalıqlardır. Bu baxımından istər dağlıq və istər sə də dəniz sahili və 

ovalıq ərazilərdə  sanatoriya kurort mərkəzləri mövcuddur.  

Mövzu 6. Geosiyasət anlayışı, onun predmeti, metodu və inkişaf mərhələləri. 

Geosiyasət elm kimi XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrində meydana gəlib, 

formalaşmışdır. Bu elm elə bir zamanda yaranmışdır ki, vahid dünya artıq bir –birilə 

mübarizə aparan güc mərkəzlərinə bölünmüşdür. Dünyanın yenidən bölüşdrülməsi isə 

beynəlxalq miqyasda baş verən münaqişələrin sayını artırmışdır. Bu cür neqativ hallar  

XX əsrin sonunda geosiyasətin bir elm kimi formalaşmasını ortaya çıxartdı. Geosiyasət 

anlayışı indiyə qədər elmi ədəbiyyatlarda geosiyasət termini dəqiq və hamı tərəfindən  

qəbul olunmuş tərifi yoxdur. Geosiyasətin obyekti və subyekti haqqında mübahisəli 

fikirlər söylənilir. Bu isə ona gətirib çıxarır ki, müstəqil elm kimi geosiyasətə mənsub olan 

cəhətlər itir, onun sərhədləri dəqiq bilinmir. O istər-istəməz, iqtisadiyyat, siyasət, 

beynəlxalq münasibətlər, siyasi coğrafiya, tarix və s. fənlərin tərkibində olmuşdur. 

Geosiyasət anlamının ilk müəllifi İsveç alimi Rudolf Çellen  (1864-1922) olmuşdur. 

Geosiyasət dövlətin coğrafi orqanizm və ya məkan fenomeni doktrinasıdır. Geosiyasət 

dövlətə sakit, mühiti dəyişilməz halda deyil, daima dəyişən, dinamik inkişaf edən canlı 

varlıq kimi baxır.  

Mövzu 7. Azərbaycanın xəzərsahili rekreasiya  təsərrüfatının  formalaşması və onun 

siyasi iqtisadi  durumu. Bu məsələlərin həllində kompleks problemlər durur: Xəzərsahili 

bölgənin  (825 km) rekreasiya ehtiyat potensialını qiymətləndirərkən Rusiya, Türkiyə 

alimləri ilə yanaşı, bu sahədə xüsusi xidmətləri olmuş Azərbaycan alimlərinin də əsər və 

tədqiqat işləri mühüm rol oynayır. Xəzərsahili rekreasiya təsrrüfatının  forma potensialı, 

coğrafi mühit, iqtisadi amilləri nəzərə almaqla qiymətləndirilmə. Qiymətləndirmədə 

aşağıdakı amilləri nəzərə almaq: Bu sistemdən istifadə edərək, əlverişli iqlim, narın qumlu 



çimərliklər, mineral sular, rekreasiya lantşaftları, tarixi-mədəni abidələr, nəqliyyat 

infrasturukturu, əmək ehtiyatları və məşğulluq, kənd təsərrüfatı.  

Mövzu 8. Azərbaycanın termal və mineral su ehtiyatlarının rekreasiya-turizm baxımından 

tədqiq edilməsi. Azərbaycanın təbii şəraiti, coğrafi mövqeyi, yeraltı və yerüstü 

sərvətlərinin potensial gücü, ölkənin Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kür çökəkliyi və 

Naxçıvan regionlarında  çoxsaylı mineral və termal su mənbəyi vardır. Təkcə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisində  fəaliyyət göstərən 250-dən çox mineral və termal su 

mənbələri vardır. Turizm və rekreasiya baxımından bu sualrın elmi əsaslarla tərkibləri 

laboratoriya daxilində öyrənilmişdir. Bu tip mineral və termal sular respublikanın şimal-

şərq, şimal, şimal-qərb, ucqar cənub şərq, Naxçıvan və hətta quru subtropik Aran iqtisadi 

rayonları ərazilərində  də diqqəti cəlb edir.  

Mövzu 9. Geosiyasət  elminin yaranması və metodoloji əsasları. Geosiyasət tarixi 

kəsimində baş verən  və verə biləcək hadisə və prosesləri izləmək üçün müxtəlif 

metodlardan istifadə edir. Bu metodlar elmin digər sahələrində məsələn siyasi coğrafiya, 

tarix, sosiologiya, və digərlərində işlənib-hazırlanmış metodlardır. Metodların sıralanması 

üsulu sistemli, yanaşma, müqayisəli, tarixilik, funksional, antropoloji, empirik metodlar. 

Bu metodlardan ayrı-ayrılıqda elmin müxtəlif sahələrində, məsələn, tarixdə, coğrafiyada, 

sosiologiyada, politologiyada, istifadə olunur. Sistemli yanaşma metodu əsasən yanaşma 

prinsipləri, iqtisadçı sosioloq və politoloqlar tərəfindən yaxşı tədqiq olunmuş, hadisə və 

proseslər sturuktur-funksional yanaşmadır.  

Mövzu 10. Azərbaycanın kurort-turizm və rekreasiya zonalarının iqtisadi-coğrafi təhlili. 

Coğrafi mövqe  anlayışı hər bir ölkənin, regionun, obyektin, yerləşməsini, inkişafını, 

müəyyən edən əsas kateqoriyadır. Coğrafi mövqenin fiziki, iqtisadi, siyasi, hərbi, 

nəqliyyat və ekoloji atributları vardır. Bu baxımdan rekreasiyanın təbii amili kimi ilk 

növbədə təbii ərazi kompleksləri, onların komponentləri, və ayrı-ayrı xüsusiyyətləri çıxış 

edir. Bunlara landşaft müxtəlifliyi və iqlim kurortluğunun yaratmış olduğu təbii təbiət 

qoruqları, insan əməyi nətixəsində yaradılmış möhtəşəm milli parklar, coğrafi 

xüsusiyyətlər, ekzotiklik və ya əksinə, səciyyəvilik, təbbi obyektlərin forma və ölçüsü, 



onların vizual coğrafi mövqeyi, maneələrin aradan qaldırılması, təbii amillərin 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Kurort-turizm və rekreasiya sahələri təsərrüfatın 

kompleks inkişafının əsas istiqamətlərindən biridir. O, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.  

Mövzu 11. Rekreasiya coğrafiyasında  Milli park, təbiət qoruqlarının turizm baxımından  

qiymətləndirilməsi. Təbii resursların mənbəyi olmaqla bərabər təbiət, həm də, insanların 

estetik zövq alma mənbəyi kimi əvəzolunmaz istirahət və sağlamlıq guşəsidir. Təbiətdən 

estetik zövq almaq  və onun qoynunda istirahət etmək insanların ən böyük mənəvi-

psixoloji tələbatıdır. Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik, və s. əhəmiyyət daşıyan təbiət 

komplekslərinin yerləşdiyi  və təbiətin mühafizə, maarifləndirmə, elm, mədəni və digər 

məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik 

olan ərazilər milli adlanır. Milli parkların turizm baxımından araşdırılması göstərir ki, 

onlar tək ekoturizm əhəmiyyəti kəsb etmir, eyni zamanda ətraf mühitin, müxtəlifliyinin 

öyrənilməsində, turizm zonalarında sakit istirahətin təşkilində və sofari turlarında istifadə 

olunur.  

Mövzu 12. Azərbaycan Turizm inkişafında ekoloji problemlər. Azərbaycanda daxili 

turizmin inkişafında ekoloji problemlərin yaranması diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan 

müasir dövrdə bu neqativ hal ölkənin aktual problemlərindən sayıla bilər. Son illərdə 

turizm rekreasiya bölgələrində  kütləvi turizm  hərəkatının aktivliyi, yeni istirahət 

mərkəzlərinin qurulması, dağlıq və dağətəyi meşəlik ərazilərdə  turizm gününün artması 

ətraf mühitin qorunmasını aktuallaşdırır. Buna görə də mövcud istirahət mərkəzlərində 

xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi, qiymətlərin tənzimlənməsi, ekoloji şəraitin və 

rekreasiya yükünün  nəzərə alınması vacibdir. Turizm bölgələrində ekoloji vəziyyət təkcə 

rekreasiya yükünün çox olması ilə deyil, eyni zamanda digər təsərrüfat fəaliyyəti 

nəticəsində pozulur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə “Turizm və 

rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi əsasnamə”nin təsdiq edilməsi bu sahədə mövcud 

olan problemlərin birgə həllinə imkan verəcəkdir. Bu istiqamətdə ölkənin istirahət 



mərkəzlərində ekoloji yüklənmə normasına əməl edilməli, yeni istirahət obyektləri 

tikilərkən, ekoloji mühitin mühafizəsi nəzərə alınmalıdır.  

Mövzu 13. Ümumi coğrafi və tarixi problemlər sırasında tarixi coğrafiyanın yeri. Hər 

hansı bir elm müxtəlif istiqamətlərə yayımlanmalı və başqa elmləri əvəz etməlidir. Elmlər 

arasında müəyyən və uzun müddət davam edən ardıcıl dəyişən əmək bölgüsü mövcuddur. 

Elmlər bir-birilə qarşılıqlı əlaqə saxlamaqla inkişaf edir. Ümumi coğrafiya ilə bu elmlərin 

əlaqəsinin və ayrılma xəttinin müəyyən edilməsi çox vacibdir. Tarixi coğrafiya elmi 

ümumi coğrafi  mühiti nəzərə almadan xalqların, zəhmətkeş kütlənin, istehsalın tarixini 

öyrənə bilməz. İqtisadi coğrafiyaçılar bəzi tarixi coğrafiyaçılarla birlikdə tarixi 

coğrafiyaya hər hansı tarixi əsr və yaxud dövrlərin istehsalının coğrafiyası haqqında elm 

kimi baxırlar. Tarixi coğrafiya fənninə ölkələrin siyasi quruluşu, onların tarixi və inzibati 

vilayətləri, sərhədləri ə siyasi quruluşunun ərazi fərqlərindən danışan siyasi coğrafiyada 

aktiv iştirak edir.  

Mövzu 14. Geosiyasətin Afrika və Latın Amerikası ölkələrinə göstərdiyi təsir. Afrika 

ölkələrinin geosiyasi durumunda n danışarkən böyük coğrafi kəşflərdən və ondan sonra 

həyata keçmiş uzun əsrlik müstəmləkə əsarətinin, müstəmləkəçilər, ölkələrdən getdikdən 

sonra sünu sürətdə yaratdıqları sərhəd və digər sosial bəlalar ön plana çəkilməlidir. Qara 

dərili Afrika dövlətlərindən müstəqilliyi əldə etmiş ilk ölkə Qana oldu. Afrikanın 

müstəqillik tarixi sosial-iqtisadi və siyasi katoqlizmlər ilə zəngindir. 1980-ci ildə qonşu 

Ruanada xuti qəbilələrinin camaatı ölkədə yaşayan turistləri öldürməyə başladılar. Bu 

vətəndaş müharibəsində 2000.000 yaxın adam öldürülmüşdür. Afrikadan fərqli olaraq 

Latın Amerikası ölkəsi əbəs yerə təhlükəli region adlandırılmır. Burada diktator rejimləri, 

həədn artıq yoxsulluq, terrorizm, narkotiklər, ölkənin böyük xərci borcları son illərdə 

onun inkişafına mane olub. XX əsrin sonlarında vəziyyətin normallaşması hiss olunmağa 

başlayır. 1856-1870-ci illərdə Braziliya, Argentina və Uruqvaya qarşı mübarizəyə 

başlamış və böyük insan tələfatı verərək darmadağın edilmişdir. Bütün bunlara 

baxmayaraq, ötən əsrin 70-ci illərindən bəri Latı Amerikası ölkələrində bəzi dəyişikliklər 

hiss olunmağa başlayır.  



Mövzu 14. Azərbaycan Respublikasının geosiyasi durumu. Avropa ilə Asiyanın, 

Qərblə-Şərqin qovşağında mühim geosiyasi məkanda yerləşmiş, Azərbaycan 

Respublikasının geosiyasi vəziyyətini, geostrateji əhəmiyyətini, təhlil edərkən bu günki 

vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün bir sıra əsas şərtlərin nəzər alınmasını zəruri hesab 

etmək olar.  

1. Ölkənin coğrafi və geosiyasi mövqeyi baxımından əhəmiyyəti; 

2. Ölkənin beynəlxalq miqyasda nüfuzu; 

3. Ölkənin regionda əhəmiyyəti; 

4. Ölkənin tranzit infrasturukturunun mövcud vəziyyəti; 

5. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğu; 

Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovşağında yerləşən mühüm geostrateji məkan olaraq, 

regionda beynəlxalq təşkilatların əsas məramı olan sülhün v sabitliyin təmin edilməsi 

üçün dayaq məntəqəsi kimi bu işdə ən perspektivli tərəfdaş hesab edilə bilər. Çünki 

Qafqaz, xüsusilə cənubi Qafqaz artıq Avropanın bir hissəsi kimi qiymətləndirilir və qəbul 

edilir.  
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SUALLAR 

 

1. Geosiyasət elminin yaranması və onun metodoloji əsasları 

2. Təbii rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin metodoloji əsasları 

3. Rekreasiya və turizmin məqsədi və vəzifələri  

4. Geosiyasi anlayış və onun ölkələr arasında mövqeyi 

5. Tarixi coğrafiyanın iqtisad elminə münasibəti 

6. Geosiyasət elminin metodları 

7. Geosiyasətin inkişaf mərhələləri 

8. Tarixi coğrafiyanın inkişafında coğrafi kəşflərin rolu 

9. Siyasi coğrafiyanın məqsədi, vəzifəsi və obyekti (6-N-kitab) 

10. Rekreasiya anlayışı və rekreasiya coğrafiyası (6) 

11. Tarixi, siyasi və rekreasiya coğrafiyasında vahid komplekslər 

12. Tarixi coğrafiya ümumi coğrafi problemlər arasında  

13. Qafqazın siyasi coğrafiyasında Cənubi Qafqaz ölkələrinə digər ölkələrin siyasi 

baxışları 

14. Rekreasiya coğrafiyasında qoruq və milli parkların turizm baxımından 

qiymətləndirilməsi 

15. Azərbaycanın rekreasiya və turizm ehtiyatlarının coğrafi təhlili 

16. Geosiyasət elminin predmeti, məqsəd və vəzifələri 

17. Xəzərsahili rekreasiya təsərrüfatının formalaşması və onun iqtisadi-coğrafi 

problemləri 

18. Rekreasiya turizm zonalarında mineral sular və müalicəvi palçıqlar 

19. Tarixi və iqtisadi coğrafiya elmləri sistemində tutduğu yer 

20. Azərbaycanın neft müqavilələri və Xəzər neft-qaz regionun beynəlxalq sistemindəki 

rolu 

21. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin beynəlxalq turizm sənayesində rolu 

22. Tarixi coğrafiyanın inkişafında rekreasiya-turizm təsərrüfatının rolu 

23. Azərbaycanın balneoloji kurort-turizm ehtiyatları XXI əsrdə 

24. Rekreasiya coğrafiyasında Xəzərsahili turizm ehtiyatlarının rayonlaşdırılması 

25. Abşeron iqtisadi rayonunda turizm-rekreasiya ehtiyatları 

26. Lənkəran iqtisadi rayonunda turizm-rekreasiya ehtiyatları 

27. Şamaxı-İsmayıllı iqtisadi rayonunda turizm-rekreasiya ehtiyatları 

28. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda turizm-rekreasiya ehtiyatları  

29. Naxçıvan MR-da termal və mineral suları və Duzdağ mənbələrindən müalicə üçün 

istifadə yolları 

30. Azərbaycanın mineral və termal su ehtiyatlarının turizm baxımından tədqiq edilməsi 

və onlardan istifadənin qanunauyğunluqları  

31. Təbii rekreasiya resusrları (iqlim komfortluğu) turizm ehtiyatı kimi qiymətləndiriləsi 



32. Milli parkların rekreasiya yükü və təbiətdə istifadə xüsusiyyətləri 

33. Ərazi rekreasiya təsərrüfatında landşaft ekzotikliyi və təbiət abidələrinin təsnifatı 

34. Sosial-iqtisadi rekreasiya və turizm ehtiyatlarının coğrafi səciyyəsi 

35. Azərbaycanın rekreasiya imkanlarının coğrafi təhlili 
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