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GİRİŞ 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycanın xarici siyasətinə 

xüsusi diqqət verilməkdədir. Bununla əlaqədar olaraq, ali məktəblərdə Beynəlxalq 

münasibətlər ixtisası açılmış və “Beynəlxalq münasibətlər tarixi”  fənninin tədrisi işinə geniş 

yer verilmişdir. Sovet hakmiyyəti dövründə SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycan özünün 

xarici siyasətini yeridə bilmirdi. Lakin, müstəqil siyasət yeridən Azərbaycan Respublikasına 

ixtisasçı diplomatlara böyük ehtiyac duyulur. Beynəlxalq münasibətlər ixtisasında təhsil alan 

tələbələr dünya xarici siyasətini və diplomatiyasını öyrənərək, Azərbaycan dövlətinin xarici 

siyasətinin həyata keçirilməsinə öz töhfələrini verə biləcəklər. Bu da ölkəmizin çağdaş 

maraqları baxımından vacib strateji əhəmiyyətə malikdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə yaradlmış Azərbaycan Turizm və 

Menecment Universitetində təyinatına uyğun olaraq hazırlanan mütəxəssislər üçün 

“Beynəlxalq münasibətlər tarixi”nin tədrisində qədim, orta əsr, yeni və ən yeni dövrünə aid 

diplomatiya tarixi sahəsində siyasi-tarixi təcrübənin öyrədilməsinə başlıca yer verilir. 

Proqramda verilən məsələlərdən daha ətraflı məlumat almaq üçün geniş ədəbiyyat siyahısı 

təqdim olunmuşdur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 
 

                                Beynəlxalq münasibətlər tarixi – I dövr 

                                        (Ən qədim dövrdən – 1815-ci il) 

 

Mövzu 1. Qədim Şərqdə dövlətlərarası münasibətlər və diplomatiya işi                                                                      

Qədim Şərqdə dövlətlərarası münasibətlərin səciyyəsi. Qədim Şərq dövlətləri arasında 

diplomatik yazışmalar. E.ə. XV yüzilliyə aid edildiyi hesab olunan və Misirdə aşkarlanan 

Tell əl-Amarna arxivi. Şərq diplomatiyasının ən bariz nümunələri e.ə XV-XIV əsrləri əhatə 

edən Tell-Amarna yazışmaları, həm də II Ramzesin Xet çarı III Xattuşil ilə bağladığı 

müqavilə. Misirdə erkən dövlət birləşmələri. Aşşur dövlətinin yaranması. Misir fironu II 

Ramzes və Het çarı III Xattuşil arasında gedən 17 illik müharibənin dayandırılması  və sülh 

müqaviləsinin  imzalanması. Tarixdə ən qədim hərbi koalisiya--Midiya və yeni Babil 

hökmdarlarıhnın birləşməsi. Babilistan e.ə. XIV əsrin ortalarında. Misir yeni şahlıq 

dövründə. Misir fironlarının xarici siyasəti. Misir-Babilistan münasibətləri yeni şahlıq 

dövründə. Əl-Amarna yazışmalarinın məzmunu. Misir fironlarının Ön və Kiçik Asiya 

hökmdarları ilə yazışmaları və müqavilələri (e.ə.XV-XIV əsrlər). Babilistan,  Mitanni və 

Assuriya dövlətlərinin  qədim Misir ilə diplomatik-siyasi əlaqələri. Çar Aşşurbanipalın 

diplomatiyası. Aşşurbanipal – Şama Şumukin qarşıdurması. Assuriya imperiyasının çar 

yazışmaları adlanan toplusu. Assuriyanın digər dövlətlərlə münasibətləri. Qədim hind 

diplomatiyası (e.ə. I minillik). "Manu qanunları"nda diplomatiya işi və diplomatların 

vəzifələri.  Qədim Çin diplomatiyası.      

 

Mövzu 2. Qədim Yunanıstanda diplomatiya və səfirlik işi      

Qədim Yunanıstanda beynəlxalq əlaqə formaları. Prokseniya. Amfiktonoyalar. Delfa–

Fermopil amfiktoniyası. Müqavilələr və sazişlər.  Hərbi-siyasi ittifaq olan “simmaxilər”. 

Lakedemon və Afina (Delos) simmaxiləri. Lakedemon simmaxisinə başçılıq edən Sparta. 

Ali ittifaq orqanı olan məclis—silloqos. Delos simmaxisinə rəhbərlik edən Afina. Səfir və 

səfirliklər. Homer dövrünün səfirləri  keryuks,  anqelos. Klassik Yunanıstanın ağsaqqalları 

– presbeys. Qədim Yunanıstanın beynəlxalq əlaqələrindən məlumat verən Homerin “İliada” 

əsəri. Yunanıstanın klassik dövr diplomatiyası (e.ə.VIII-IV əsrlər). Yunan–İran müharibələri 

dövründə diplomatiya. Yunan Afina quldar dövlətinin diplomatları – Pizistrat, Femistokl, 

Aristid, Kimon və Perikl. Afina dövlətinin başçısı Periklin panellin konqresinin çağırmaq 

təklifi (e.ə. 448-ci il). Ellin dünyasında hegemonluq uğrunda Afina – Sparta müharibəsi. 

Otuzillik sülh müqaviləsi (e.ə. 445-ci il). Pelopones müharibələri dövründə beynəlxalq 

münasibətlər (e.ə. 431-404-cü illər). E.ə. 432-ci ildə Spartada çağrılan ittifaq konfransı. 

Nikiyev sülhü (e.ə. 421-ci il). Spartanın İran ilə dostluq müqaviləsi (e.ə. 412-ci il). 

Alkiviadın siyasi dualizm sistemi. Antalkid sülhü (e.ə. 387-ci il). Makedon-ellin dövründə  



yunan diplomatiyası. Filokrat sülhü (e.ə. 346-cı il). Makedoniyalı Filippin diplomatik 

məktubları. Korinf  konqresi  (e.ə. 338-337-ci illər). Makedoniyalı İsgəndərin xarici siyasəti. 

Ellinizm dövründə diplomatiya. Böyük İsgəndərin kiçik yaşlı oğlunun qəyyumu 

Polisperxonun manifesti (e.ə. 319-cu il).  

                             

Mövzu 3. Qədim Roma diplomatiyası 

Roma diplomatiyasının əsas xüsusiyyətləri. Romada beynəlxalq əlaqələrin formaları: 

prokseniya, fetsiallar kollegiyası. Diplomatik orqanlar. Xarici siyasətə rəhbərlik edən Senat. 

Romada səfirlik – leqatsiya, səfirlər — leqat, natiq və əsa gəzdirən. Romada səfirliklərin 

qəbul etmə qaydaları. Düşmən və dost münasibətdə olan dövlətlərin  səfirlərinin qarşılanma 

qaydaları. Respublika dövründə Roma diplomatiyası. E.ə. III-II əsrlərdə Romada beynəlxalq 

əlaqələrin genişlənməsi. Hannibalın Makedon çarı V Filip ilə dostluq müqaviləsi (e.ə.215-ci 

ildə). Pun müharibələri dövründə Romanın diplomatiyası. Romanın Yunanıstanla əlaqədar 

diplomatik siyasəti.Romalıların Yunanıstanda diplomatik qələbəsi. Afrikada Roma 

diplomatiyası (e.ə. III əsr). Hannibalın Romanı mühasirəyə alma planı. Makedoniya çarı 

Persey ilə mübarizədə romalıların diplomatiyası (e.ə.II əsr). Makedoniya çarı Perseyin  

Roma leqatı Kvint Martsi Filipp ilə danışıqları. Misir və Axey ittifaqında Roma 

diplomatiyasının qələbəsi (e.ə. III əsr). Korinfdə ümumittifaq məclisdə Roma səfirlərinin 

diplomatik çıxışları (e.ə. 147-ci il). Axey ittifaqının məğlubiyyəti (e.ə. 146-cı il). Qalliyada 

Yuli Sezarın diplomatiyası (e.ə. 58-51-ci illər). İmperiya dövründə diplomatik aparatın 

təşkili. Eramızın I əsrində Romanın diplomatiyası. Roma-Parfiya münasibətləri. Romanın 

Sasanilərlə müqavilələri. Ölkə daxili diplomatiya. Romada ritorik- diplomatik məktəblər 

Eramızın IV- V əsrləri). “Barbarlar”la müttəfiqlik müqavilələri.   

 

Mövzu 4. Qədim Azərbaycan dövlətlərinin xarici siyasəti 

Azərbaycan ərazisində ilkin dövlət qurumları  arasında siyasi əlaqələr. Manna dövləti 

çarlarının xarici siyasəti. Qədim Azərbaycan tayfaları ikiçayarası ilə siyasi və iqtisadi 

əlaqələr yaratmaları. Onlar arasında siyasi münaqişələrin olması. Bunların Şumer-Akkad 

muxi yazılarında öz əksini tapması. Bu qaynaqlarda Aratta ölkəsi, Kuti, Lüllubi və Su 

tayfalarının beynəlxalq əlaqələri haqqında. Manna hökmdarı İranzunun (e.ə.740-719) Assur 

hökmdarı III Tiqlatpalasarla ittifaqa girməsi. Manna hökmdarı Ulysunun əvvəl Urartu ilə, 

sonra isə Assuriya ilə ittifaqa girməsi. Manna hökmdarı Ahşerinin mestəqil xarici siyasət 

aparması. Azərbaycan Midiya və Əhəmənilər dövlətlərinin xarici siyasətində  Qədim 

Azərbaycan dövlətləri – Atropatena və Albaniyanın xarici siyasətləri. Atropatena 

dövlətininSelevki, Roma, Ermənistan və Parfiya dövlətlərinə qarşı mübarizəsi. Atropatena 

hökmdarı Artavazdın  Roma sərkərdəsi Antoni ilə ittifaqa girməsi (e.ə.36-cı il). Romalıların 

Albaniyaya hücumu.  Məğlub olmuş Alban hökmdarı Oroysun  Pompey ilə sülh müqaviləsi 

bağlaması (e.ə.66-65-ci il). Albaniyanın ellin  dünyası  ilə əlaqələri. 



Mövzu 5. Erkən orta əsrlərdə diplomatiya    

Erkən orta əsrlərdə Avropanın  beynəlxalq durumu. Xalqların böyük köçü. Roma 

imperatorlarının barbarlarla müttəfiqlik müqavilələri. Konstantinopol sarayı və Atilla. Roma 

və barbar dünyasının toqquşması nətucəsində beynəlxalq əlaqələrin yeni xüsusiyyətlərinin 

yaranması. Barbarların romalıların apardıqları diplomatik danışıqların qaydalarını 

mənimsəmələri. Bizans dövlətinin xarici siyasəti. Bizans imperatoru Yustinianın 

diplomatiyası. Qonşu barbar tayfa başçıları ilə müqavilələr bağlayaraq. Bizansda səfirlik işi 

(VI-X əsrlər). Roma papalarının diplomatiyası. Roma Papalarının Konstantinopol sarayında 

olan daimi rezidentləri—apokrisiariya. Frank dövləti. Papaların Frank dövləti ilə diplomatik 

əlaqələri. Roma Papası və  Frank dövlətinin mayordomu Karl Martell. Karl Martellin oğlu 

Gödək Pipinin kral olmaq arzusu  və Roma Papası Zaxari. Frank qoşunlarının  lanqobard 

kralını  məğlub etməsi və Ravenn, Rimin və Urbino şəhərlərinin Papalığa verilməsi. Saxta 

“Konstantin bəxşişi” sənədinin meydana çıxması və onun uzun müddət Papaların  

diplomatiyasında  böyük rol oynaması. Böyük Karlın diplomatiyası. Papaların Böyük Karlı 

yeni “Konstantin“ adlandmaları. Roma Papasının Böyük Karla imperator titulu verməklə, 

onu özündən formal  “asılı” etməsi. Böyük Karlın Şərqdə mühüm imtiyazlar əldə etməsi. 

Böyük Karlın imperiyasının paytaxtı Aaxenə  Danimarka, İngiltərə, Şotlandiya, Asturiya və 

digər ölkələrin fəxri səfirlərinin göndərilməsi. Ərəblərin diplomatiyası. Böyük Karlla 

Bağdad xəlifəsi Harun-ər-Rəşid ilə səfirlik mübadilələri haqqında məlumatlar. Ərəblərdə 

səfirlik işi. Nizam Əl-Mülkün əsərlərində diplomatiya haqqında. IX–X əsrlərdə Kiyev Rus 

dövlətinin diplomatiyası. Kiyev Rus dövlətinin Bizansla əlaqələri. Rus dövləti və Qərbi 

Avropa. Kiyev knyazlarının yunanlar və bolqarlar ilə müqavilələri.  911-ci ildə knyaz 

Oleqin, 945-ci ildə  knyaz İqorun, 971-ci ildə knyaz Svyatoslavın yunanlar ilə bağladıqları 

müqavilələr.       

 

Mövzu 6. Feodal pərakəndiliyi dövründə diplomatiya 

Avropada siyasi pərakəndəlik. Böyük Karlın imperiyasının  parçalanması. Verden 

müqaviləsi. Avropanın feodal pəfakəndiliyinin artması şəraitində qarşılıqlı münasibətlər. 

Şəxsi müharibə hüququ. Feodal pərakəndiliyi  dövründə elçilik məsələləri. Feodal  elçiləri–

geroldlar.Feodalların  qerbləri və onların  təmsilçiləri. Geroldların elçilik fəaliyyəti. XI—

XIII əsrlərdə Kiyev Rus dövlətinin beynəlxalq əlaqələri. Kiyev dövlətində XI-XIII əsrlərdə 

knyazlıqlar arası diplomatiyanın xüsusiyyətləri. Rus knyazlarının qonşu dövlətlərin hökmdar 

sülalələrinin nümayəndələri ilə diplomatik – nigah siyasəti. Rus şəhərlərinin alman şəhərləri 

ilə bağladıqları müqavilələr. 1195.1257,1270-ci illərdə Novqorod şəhərinin və 1229-cu ildə 

Smolensk şəhərinin  alman şəhərləri bağladıqları müqavilələr. Rus knyazlarının macarlar və 

polyakla lə birgə snemlərdə (qurultaylarda) mühüm beynəlxalq  məsələləri müzakirə etməsi. 

Knyazlıqlar arası diplomatik münasibətlər. Səfirlik işi. Müqavilələrin bağlanma qaydaları. 

XIII–XV əsrlərdə Rusiyanın siyasi durumu. Rusiyanın beynəlxalq münasibətlərinin 

xüsusiyyətləri. Rusiyanın Qızıl Orda ilə beynəlxalq əlaqələri.XIII- XV əsrlərdə rus-tatar 



münasibətləri. Tatar səfirləri. XIV- XV əsrlərdə knyazlıqlar arası münasibətlər. Rus 

knyazlarının daxili və xarici siyasəti.    

 

Mövzu 7.  XI–XV əsrlərdə beynəlxalq münasibətlər 

Müqəddəs Roma imperiyası və papalıq. I Ottonun Müqəddəs Roma İmperiyasını “bərpa 

etməsi” (962-ci il). XI əsrin II yarısında Papalığın mövqelərinin güclənməsi. Gil de Brandın 

VII Qriqori adı ilə Papa olması (1073-cü il). VII Qriqori və IV Henrix. Vorm seymi (1076-

cı il). IV Henrixin diplomatik addımı – Kanos tövbəsi. IV Henrixin antipapa siyasəti. Vorm  

konkordatı (1122-ci il). Xaç yürüşləri dövründə beynəlxalq durum. Papa III Aleksandr və I 

Fridrix Qoqenştaufen (Barbarossa). 1176-cı ildə Lenyano yaxınlığında I Fridrixin şəhərlərin 

Lombard liqası tərəfindən məğlub edilməsi. Konstants müqaviləsi (1183-cü il). Roma Papası 

III İnnokentinin dövründə papalığın güclənməsi (1198-1216-cı illər). Müqəddəs Roma 

imperiyasının imperatoru və Siciliya krallıqlarının hökmdarı II Fridrix Qoqenştaufenin 

diplomatiyası. II  Fridrix Qoqenştaufenin Misir sultanı əl Kamil ilə 10 il müddətinə dostluq 

müqaviləsi bağlaması. II Fridrix Qoqenştaufenin Papa IX Qriqori  ilə Ananyidə müqavilə 

bağlaması (1230-cu il). Milli dövlətlərin meydana gəlməsi. Fransa monarxiyasının 

güclənməsinin banisi II Filip Avqust. IX Lüdoviq  və Fransanın Avropanın ən nüfuzlu 

dövlətlərindən birinə çevrilməsi. IX Lüdoviqin dövründə Fransa dövlətinin diplomatiyası. 

Fransanın monqol xanları ilə büynəlxalq əlaqələri yaranması. IX Lüdoviqin elçisi monax 

Rubrukvisin və Papa IV İnnokentinin elçisi Plano Karpininin diplomatik missiyası. IV 

Filipin dövründə  diplomatik əlaqələrin əhəmiyyətinin artması və formasının dəyişməsi. IV 

Filipin diplomatiyası. IV Filip və  Papa VIII Bonifasi qarşıdurması. VI Filip və İngiltərəli III 

Eduardın diplomatik qarşıdurması. Yüzillik müharibə. Müasir diplomatiyanın banisi öz 

dövrünün ən güclü diplomatı – 38 yaşlı Fransa kralı  XI Lüdoviqin diplomatiyası. XI 

Lüdoviqin Milan hersoqu Françesko Sfors ilə diplomatik yazışmaları. Xİ Lüdoviqin 

“siyasətdə (diplomatiyada) əhəmiyyətsiz məsələ olmur” fikri. İtaliya dövlətlərinin 

diplomatiyası. 

 

Mövzu 8.  Orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin beynəlxalq əlaqələri 

Orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin beynəlxalq əlaqələri. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin 

xarici siyasəti. Şirvanşah I İbrahimin diplomatiyası. Şirvanşah I İbrahimin Əmir Teymur ilə 

ittifaqı. Qaraqoyunlu dövlətlərinin xarici siyasəti. Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti. 

əfəvilər dövlətinin yaranması. Şah İsmayılın diplomatiyası və xarici siyasəti. Səfəvilər 

dövlətinin Avropa dövlətləri ilə diplomatik əlaqələri. I Şah İsmayılın Venesiya və 

Portuqaliya ilə beynəlxalq əlaqələri. I Şah Təhmasibin xarici siyasəti. Səfəvi –Qsmanlı 

müharibələri. Amasiya sülhü. Məhəmməd Xudabəndə dövründə Səfəvilər dövlətinin xarici 

siyasəti. I Şah Abbasın dövründə Səfəvilər dövlətinin xarici siyasətində qarşıya qoyulan 

vəzifələr. I Şah Abbasın hərbi islahat həyata keçirməsi. Şah Abbasın Avropa dövlətləri ilə 

diplomatik  əlaqələri. “Böyük elçilik”. İspaniya dövləti ilə diplomatik münasibətlərin 



yaranması. Səfəvi-Osmanlı müharibələri.  Səfəvilərlə Osmanlılar arasında Sərab sülhünün 

(1612-ci il) imzalanması ilə 1555-ci il Amasiya sülhünün şərtlərini bərpa etmək barədə 

razılıq əldə edilməsi. 1618-ci ilin sentyabrında Mərənddə sülhün imzalanması. Türkiyə ilə 

Səfəvi dövləti arasında Qəsri-Şirin müqaviləsinin imzalanması (17 may1639-cu il) və 

Osmanlı-Səfəvi sərhədlərinin hüquqi cəhətdən müəyyən edilməsi. 

 

Mövzu 9. XVI əsrdə beynəlxalq münasibətlər 

XVI–XVIII əsrlərun diplomatiyasının və diplomatik  orqanlarının ümumi səciyyəsi. XVI 

əsrdə Avropanın siyasi xəritəsi. “Dövləti maraq” siyasətin əsas prinsipi kimi. Makiavellinin  

diplomatiyanın “dövləti maraqlar” nəzəriyyəsinə uyğunlaşması fikri. Makiavellinin  

“Hökmdar” əsəri. XVI əsrdə Henri Uotton səfirin vəzifələri haqqında. XVI–XVIII əsrlərdə 

xarici siyasət və diplomatiya orqanları. Diplomatik xidmət. Diplomatiyada yeni 

mərasimlərinyaranması. Beynəlxalq hüququn əsaslarının meydana gəlməsi. Niderlandlı 

Baltazar Ayalanın “Müharibə etmək hüququ və hərbi idarələr”əsəri (1582). İtaliyalı Alberino 

Centilinin “Səfirliklər haqqında” əsəri (1585). Betnəlxalq hüququn banisi holland Quqo 

Qrotsiya və onun  məşhur “Müharibə və sülh hüququ haqqında” əsəri (1625). XVI–XVIII 

əsrlərdə diplomatların məişət və mənəviyyat məsələıəri. Avropa ölkələrinin xarici siyasəti 

və diplomatiyasının əsas istiqamətləri. Avropada ispan hegemonluğu dövrü. İspaniyada V 

Karlın və II Filipin hakimiyyəti  dövrü.  XV əsrin sonlarında yeni coğrafi kəşflərin olması. 

İspaniyanın yeni kralı I Karl eyni zamanda Almaniyanın imperatoru kimi. V Karlın nigah 

diplomatiyası planı. Fransa XV I əsrdə. XI Lüdoviqin Varislıəri – VIII Karl, XII Lüdoviq, I 

Fransisk, II Henrix.Fransa–İspaniya  müharibələri. I Fransiskin V Karla əsir düşməsi və onun 

türk sultanı  Süleyman Qanunidən kömək istəməsi. II  Henrixin  Almaniyanın protestant 

knyazlarına dəstək olması. XVI əsrdə İngiltərə dipölomatiyası.İngiltərə - İspaniya 

müharibələri. İngiltərə kraliçası  Yelizavetanın İspaniyaya qarşı flibustyerlərin (dəniz 

quldurlarının) köməyindən istifadə etməsi.Yelizaveta-Mariya Stüart qarşıdurması və 

ikincinin edam olunması. XVI əsrdə Rus dövlətinin diplomatiyası. III İvanın dövründə 

Böyük Moskva knyazlığının diplomatiyası. Sileziyalı Nikolay Poppel və Moskva knyazlığı. 

III İvan və III Vasilinin Moskva knyazığının maraqlarına uyğun apardıqları xarici siyasət. 

IV İvanın diplomatiyası. Moskva knyazlığının Xivə xanı, Daşkənd, Səmərqənd və Şamaxı 

dövlətlərinin şahları ilədiplomatik  əlaqə saxlaması.   

 

Mövzu 10.  XVII əsrdə beynəlxalq münasibətlər 

XVII  əsrdə  Avropada fransız hegemonluğu dövrü. IV Henrixin diplomatiyası. IV Henrixin 

köməkçisi Syullinin Fransanın Avropada hökmranlığı planları. Syullinin “Dövlət 

təsərrüfatıının prinsipləri” adlı məşhur memuarı. IV Henrixin “siyasi tarazlıq” prinsipi. 

Arman Jan Dyu Plessi de Rişelye və onun diplomatik fəaliyyəti  Kardinal Rişelyenin  IV 

Henrixin siyasətini davam etdirməsi. Güclənən Fransa üçün “təbii sərhədlər” və 

Habsburqları zəiflətmək naminə “siyasi tarazlıq“ prinsipləri. Otuzillik müharibə (1618- 



1648). Rişelyenin Fransada Laroşel protestantlarını darmadağın etməsi (1628). Rişelyenin  

İsveç kralı Qustav Adolf ilə müttəfiqlik müqaviləsi bağlaması (1631). 1644-cü ildə 

Vestfaliyanın Osnabryuk və Myunster şəhərlərində sülh danışıqlarına başlanması. 24 

oktyabr 1648-ci ildə Myunsterdə Vestfal sülhünün bağlanması. XIV Lüdovikin 

diplomatiyası. XIV Lüdoviqin I naziri Kolberin siyasəti. Fransanın Hollandiya ilə apadığı 

“ticarət müharibələri”. XIV Lüdoviqin apardığı müharibələr. Nimvehen sülhü (1679). 

Fransa-Hollandiya mübarizəsi. Fransaya qarşı yaradılan “Auqsburq liqası”. İngiltərə burjua 

inqilabı dövründə beynəlxalq münasibətlər.“Uzunmüddətli parlament”in diplomatiyası. 

Oliver Kromvel. Kromvelin İngiltərənin xarici siyasətini öz əlində cəmləməsi. İspaniya səfiri 

Kardenyanın İngiltərə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq səyləri. İngilis-fransız gömrük 

müharibəsinin başlanması. Fransanın I naziri Kardinal Mazarininin İngiltərə ilə 

dövlətlərarası münasibətləri normallaşdırmaq cəhdləri. İngiltərənin Hollandiyanı öz təsiri 

altına almaq üçün göndərdiyi səfirliyin apardğı danıışıqlar. Kromvelin Hollandiyanın ticarət 

donanmasını təcrid etmək üçün verdiyi “Nəqliyyat aktı”. İngiltərə-Hollandiya müharibəsinin 

başlanması (1652-1654). Kromvelin diplomatiyası. İngiltərə səfiri Uaytlokun İsveç ilə 

bağladığı sülh və ittifaq traktatı (28 aprel 1654). İngiltərənin Portuqaliya səfiri Pantaleon de 

Sa ilə müqavilə bağlaması. İngiltərə ilə İspaniyanın razılığa gəlməməlləri. Kromvelin Fransa 

ilə sülh və ittifaq haqqında müqavilə imzalaması (24 oktyabr 1655). XVII əsrdə Moskva 

dövlətinin beynəlxalq durumu və xarici siyasəti. XVII əsrdə Moskva dövlətinin xarici 

siyasətinin əsas istiqamətləri. İsveç ilə müharibə. Kardiss müqaviləsi (1661). Reç Pospolita 

ilə müharibə. Andrussov barışığı (1667). Rusiya-Türkiyə müharibəsi (1676-1681). 

Rusiyanın İran ilə münasibətlərinin yaxşılaşması. Rusiyanın Çin ilə diplomatik və ticarət 

əlaqələrini yaratmaq səyləri. Nerçinsk müqaviləsi (1689). Rusiyanın qərb və şərq 

diplomatiyası ilə tanış olması və özünün səfirlik mərasimlərini yaratması. XVII əsrdə 

Moskva dövlətinin diplomatiyasında yeni təzahürlərin meydana çıxması.    

   

Mövzu 11. XVIII əsrdə beynəlxalq vəziyyət 

XIV Lüdoviqin hökmdarlığının ikinci yarısı və Avropada diplomatik münasibətlərin yeni 

mərhələsi. İspan mirası uğrunda mübarizə. Utrext konqresi (fevral 1712). Utrext sülh 

müqaviləsi (11aprel 1713). Raşdatd sülh müqaviləsi (1714). XV Lüdoviqin dövründə 

Fransanın diplomatiyası və xarici siyasəti. XV Lüdoviqin hakimiyyəti dövründə Fransa 

mütləqiyyətinin dağılması və xarici siyasətinin uğursuzluğunun başlanması. XV Lüdoviqin 

iştirak etdiyi “dəbdəbə müharibələri” adlanan üç müharibə – Polşa vərəsələyi uğrunda (1733-

1735-ci illər), Avstriya mirası uğrunda (1740-1748-ci illər), yeddiillik müharibə (1756-

1763-cü illər). XVIII əsrdə İngiltərənin xarici siyasəti. Uilyam Böyük Pitt və onun  

diplomatik fəaliyyəti. Hindistanda İngiltərənin siyasəti. Almaniya XVIII əsrdə. Avstriya – 

Prussiya  rəqabəti. II Fridrix. Vestfal sülhünə görə müstəqil siyasət yürütmək hüququ 

qazanmış Almaniyann xırda knyazlıqlarıının öz ordularını müəyyən məbləğə icarəyə 

vermələri. Avstriya taxtına VI Karlın qızı Mariya-Tereziyanın çıxması. Avstriya mirası – 



Sileziya uğrunda mübarizənin başlanması. Fransızların “İkinci yüzillik müharibə” 

adlandırdığı dövr. Prussiya ilə İngiltərə arasında bağlanan Uaytxoll müqaviləsi (16 

yanvar1756-cı il). Yeddiillik müharibə və II Fridrixin diplomatiyası. Müharibənin iki sülh 

traktatı ilə başa çatması — qərbdə Paris (10 fevral 1763), şərqdə Qubertsburq (15 fevral 

1763). XVIII əsrdə Rusiyanın xarici siyasəti. Rusiya və İsveç arasında 1721-ci il Niştadt sülh 

müqaviləsi. I Pyotr dövründə diplomatik idarələr və diplomatiya fəaliyyətinin metodları. 

1726–1755-ci illərdə Rusiyanın xarici siyasəti. Rusiya Yeddiillik müharibə dövründə. II 

Yekaterinanın diplomatiyası.  

 

Mövzu 12. Amerika Respublikasının diplomatiyası (1775-1794-cü illər)      

XVIII əsrin 70-ci illərində Amerika müstəmləkələrinin istiqlaliyyət mübarizəsi. Amerika 

müstəmləkələrinin İngiltərədən ayrılması. Müstəqil hökumətin – Amerika Birləşmiş Ştatları 

Respublikasının yaranması. İstiqlal bəyannaməsinin qəbul edilməsi (4 iyul 1776). Məxfi 

yazışmalar komitəsi (1775-1777). Saylas Dinin missiyası – Komitənin Saylas Dini gizli 

şəkildə Fransaya kömək almaq üçün göndərməsi. Fransa ilə Birləşmiş Ştatlar arasında ittifaq 

və ticarət müqaviləsinin bağlanması (6 fevral 1778). ABŞ konqresinin Avropa dövlətləri ilə 

diplomatik münasibətləri yaratmaq səyi. Fransa və İspaniyanın İngiltərəyə qarşı müharibəyə 

girməsi (1778–1779). Hərbi bitərəflik siyasəti (1780). Amerika ilə İngiltərə arasında 

bağlanmış Versal sülh müqaviləsı (1783). Fransa inqilabı dövründə Birləşmiş Ştatların 

Fransa ilə  beynəlxalq əlaqələri. Fransız səfiri Jenenin Amerikada diplomatik fəaliyyəti. 

İstiqlaliyyət müharibəsindən sonra İnfgiltərə və Birləşmiş Ştatların dövlətlərarası 

münasibətləri. 19 noyabr 1794-cü ildə Londonda imzalanmış İngiltərə Amerika müqaviləsi.  

 

Mövzu 13. Fransa burjua inqilabı illərində beynəlxalq münasibətlər. Termidor 

çevrilişi və Direktoriya dövrünün diplomatiyası (1789-1799-cu illər)   

XVIII əsrdə mütləq monarxiyaların diplomatiyası və burjuaziya. 1789-cu il üçün Fransa 

mütləqiyyətinin diplomatiyasının iflasa uğraması. Fransa diplomatiyasının əsas 

istiqamətləri: 1756-cı il Avstriya-Fransa müqaviləsi və nigah diplomatiyası ilə 

möhkəmləndirilmiş münasibətlər və İspaniya ilə İngiltərəyə qarşı çevrilmiş sülalə 

müqaviləsi. 1789-cu il Fransa inqilabı və büynəlxalq durum. Müəssislər məclisi dövründə 

fransız diplomatiyası. 1789-1792-ci illərdə Avropa dövlətlərinin diplomatiyası. İngiltərə 

diplomatiyasını istiqamətləndirən Uilyam Kiçik Pitt. Rusiya İmperateriçası II Yekaterinanın 

xarici siyasəti. Avstriya-Prussiya arasında Reyxenbax müqaviləsi (27 iyul 1790). 1791-ci il 

şərq böhranı. Uilyam Pitin uğursuzluğu və II Yekaterinanın qələbəsi. XVI Lüdoviqin 

uğursuz qaçış cəhdi və əksinqilabi koalisiyanın təşkili. Avropa konqresi ideyası və Fransanın 

daxili işlərinə təcavüz planları. Rusiya-İsveç hərbi ittifaqı (oktyabr 1791-ci il). Avstriya-

Prussiyanın Fransa əleyhinə ittifaqı (7 fevral 1792). Qanunverici məclis dövründə Fransa 

diplomatiyası (payız 1791-avqust 1792). Konvent dövründə jirondistlərin diplomatiyası 



(sentyabr 1792-aprel 1793). Uilyam Pitt və əksinqilabi koalisiyanın genişlənməsi. Polşanın 

ikinci dəfə bölüşdürülməsi (1793). Fransanın məğlubiyyəti. Danton. Yakobin diktaturası 

dövründə diplomatiya. Ebertçilər, Klots və diplomatiya. Robespyer və İctimai Qurtuluş 

Komitəsinin diplomatiyası (payız 1793-27 iyul 1794). 9 termidor çevrilişi. Polşanın son dəfə 

bölüşdürülməsi (1795). İngiltərə-Avstriya-Rusiya ittifaqı (1795). Direktoriyanın xarici 

siyasəti. Xarici İşlər Nazirliyinin bərpası.“Generallar diplomatiyası”. Kampo-Formio sülhü 

(1797). Direktoriyanın şərq siyasəti. II Koalisiya və 18 bryumer çevrilişi. 

 

Mövzu 14. Napoleon hakimiyyəti dövründə diplomatik münasibətlər (1799-1814-

cü illər). Vyana konqresi (1814 oktyabr-1815 iyun)                

Napoleon hakimiyyəti dövründə beynəlxalq münasibətlər (1799-1814-cü illər). Napoleonun 

diplomatik fəaliyyətinin iki mərhələsi: 1799-1807 və 1807-1814. Napoleon Banopart 

diplomat kimi. Napoleonun Avstrya, İngiltərə və Rusiyaya münasibəti. Lyunevil sülhü 

(dekabr 1800). Fransanın İngiltərə ilə Amyen sülhünü bağlaması (27 mart 1802). Uilyam 

Pitin yeni koalisiya yaratması. Napoleon və Aleksandr arasında olan münasibətlərdə 

dönüşün yaranması. Prussiyanın mövqeyi. Prussiya ilə müharibə etmək üçün diplomatik 

hazırlıq. Böyük Britaniyaya qarşı kontinental blokadanın elan olunması (21 noyabr 1806). 

Fridlend yaxınlığında rus qoşununun məğlub edilməsi. I Aleksandrın öz siyasətini 

dəyişməsi. Tilzit görüşü (27 iyun 1807). Avropa ölkələrində Napoleona qarşı müxalifətin 

artması. Napoleonun Yaxın və Orta  Şərq ölkələrinə iddiaları. Dördüncü antifransız 

koalisiyanın təşkili. Napoleon və I Aleksandrın Erfurt görüşü (27 sentyabr-14 oktyabr 1807). 

1812-ci il müharibəsi ərəfəsində və dövründə Fransa və Rusiyanın diplomatik fəaliyyəti. 

1813-1814-cü illər müharibəsi dövründə diplomatik qüvvələrin nisbəti. Fransaya qarşı 6-cı 

koalisiyanın təşkili. Leypsiq döyüşü. Şatilyon konqresində sülh danışıqları (fevral 1814). 

Şomon traktatı (1 mart 1814). Koalisiya qüvvələrinin Parisə daxil olması. Napoleon 

imperiyasının dağılması. Napaleonun Elba adasına göndərilməsi. Bürbonlar  sülaləsinin 

bərpası. Vyana konqresi (1814 oktyabr–1815 iyun). I Aleksandrın konqresin əsas 

iştirakçılarına münasibəti. Taleyranın diplomatik siyasəti. İngiltərə, Avstriya, Rusiya, 

Prussiya dövlətlərinin proqramları. Taleyran və dördlər ittifaqı. Legitimlik prinsipi. Polşa–

sakson məsələsi. Avstriya, Fransa və İngiltərənin Rusiya və Prussiyaya qarşı gizli razılığa 

gəlmələri (3 yanvar 1815). Alman ittifaqının yaradılması (1815). Napoleon Banopartın “100 

günü” (20 mart – 28 iyun 1815). Napoleonun məğlubiyyəti. “Müqəddəs İttifaqın” təşkili. 

Avropanın siyasi xəritəsində dəyişiklik. Vyana konqresi nəticələrinin beynəlxalq siyasətə 

təsiri.   

                       

 

  



Beynəlxalq münasibətlər tarixi – II dövr 

(1815--1918-ci illər) 

 

Mövzu 1. Beynəlxalq münasibətlərin Vyana sistemi dövrü. “Müqəddəs ittifaq” 

və beynəlxalq münasibətlər (1815-1830)                                                                                                                              

“Müqəddəs İttifaq”1815-1822-ci illər dövründə. Müqəddəs İttifaqın siyasi fəaliyyətinin üç 

dövrü. Müqəddəs İttifaqın məqsəd və vəzifələri. Dörd "qalib" dövlətin ittifaqı (tetrarxiya) və 

gizli danışıqlar. 1815- ci il 20 noyabr traktatı. İttifaqın Aaxen (1818) konqresi. İspaniya və 

Portuqaliyada inqilab. Neapol inqilabı və Troppau konqresi (1820). Pyemont inqilabı, 

Yunanıstanda üsyan və Laybax konqresi (1821). "Müqəddəs ittifaq"ın inqilabi hərəkatla 

mübarizəsi. İngiltərənin xarici siyasətində dönüş. Kanninqin diplomatiyası. "Müqəddəs 

ittifaq"ın dağılmağa başlaması. Veron konqresi (1822). İttifaqın İspaniyaya təcavüzü. 

İngiltərənin Cənubi Amerika dövlətlərinə münasibətdə xarici siyasəti. Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının Cənubi Amerika məsələsində mövqeyi. "Monro doktrinası". Veron konqresinin 

Cənubi Amerikaya müdaxilədən imtina etməsi. Yunan problemi. I Nikolayın diplomatiyası. 

XIX yüzilliyin 20-ci illərində Şərq məsələsi. Vellinqtonun Peterburq missiyası. Peterburq 

protokolu (4 aprel 1826-cı il). Türkiyə əleyhinə üç dövlət koalisiyasının yaranması. Yunan 

məsələsi və London traktatı (6 iyul 1827-ci il). Rus-türk müharibəsi (1828-1829) və Avropa 

dövlətlərinin siyasəti. Ədirnə sülhü (1829). Cənubi Qafqazda beynəlxalq vəziyyət. 

Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və İran tərəfindən bölüşdürülməsinin başa çatması. 

 

Mövzu 2. Avropa inqilabları dövründə beynəlxalq münasibətlər (1830-1850) 

Fransada 1830-cu il iyul inqilabı. Avropa dövlətləriniin iyul inqilabına münasibətləri.  İyul 

inqilabının beynəlxalq münasibətlərə təsiri. 1830-1831-ci illərdə Polşa üsyanı. Polşa 

məsələsində böyük dövlətlərin mövqeyi. Belçika inqilabı və böyük dövlətlər. London 

konfransı. Şərq məsələsində böyük dövlətlər arasında ziddiyyətlər. Türkiyə-Misir  

münaqişəsi və böyük dövlətlərin mövqeyi (1832 -1833-ci illər). Türkiyənin bölünməsi 

məsələsində I Nikolayın İngiltərə ilə ortaq məxrəcə gəlmək səyi. I Nikolayın kraliça 

Viktoriya ilə danışıqlar aparmaq üçün öz məiyyətilə  Böyük Britaniyaya gəlməsi (31 may 

1844-ci il).  

 

Mövzu 3. Krım müharibəsi ərəfəsində və dövründə beynəlxalq vəziyyət. Paris 

konqresi (1856)                         

Krım müharibəsi ərəfəsində beynəlxalq vəziyyət. Şərq məsələsinin kəskinləşməsi. 

Türkiyənin bölüşdürülməsinə dair Rusiyanm İngiltərə ilə damşıqlar aparması. Fransa ilə 

Rusiya arasmda Türkiyə ilə bağlı diplomatik qarşıdurma. Rusiya nümayəndəsi Menşikovun 

Türkiyəyə xüsusi missiyası. Missiyadan ingilis səfirliyinin yararlanması. İngilis səfiri 

Stredford-Kanninqin əks tədbirləri. Rus qoşunlarınm Osmanlı ərazisinə hərbi müdaxiləsi. 



Rus-türk münaqişəsində Avropa dövlətlərinin mövqeyi. «Vyana notası». Müharibənin rəsmi 

status alması. Türkiyənin Rusiyaya müharibə elan etməsi. İngiltərə və Fransanın müharibəyə 

qoşulması. Müttəfiqlik müqaviləsi (1854, 12 mart). İngilis-fransız sazişi (10 aprel). 

Palmerstonun Rusiyanın ərazilərini bölüşdürmək haqqında layihəsi. Qraf Orlovun Vyana 

səfəri. Prussiyamn mövqeyi. Avstriya-Prussiya müqaviləsi (20 aprel). III Napoleonun «dörd 

bəndi» (1854, 18 iyul). Müharibənin «Sevastopol mərhələsi». Vyana sazişi (2 dekabr). 

İsveçin mövqeyi. Sardiniya krallığının müttəfiqlərə qoşulması (1855, 26 yanvar). Paris sülh 

müqaviləsinin (1856, 30 mart) şərtləri. 

 

Mövzu 4. Paris sülhündən sonra beynəlxalq vəziyyət  

Krım müharibəsindən sonra Avropada siyasi qüvvələrin nisbəti. Rusiyanın yeni xarici 

siyasət kursu. A.M.Qorçakov. Fransa-Rusiya yaxmlaşması. Qraf Morninin Rusiyadakı 

diplomatik fəaliyyəti. İngilis-fransız münasibətlərinin pisləşməsi. III Napoleonun diplomatik 

fəallığı. Plombyer sövdələşməsi (20 iyul, 1858-ci il). Fransa və İtaliyanın Avstriya ilə 

müharibəsi. Villafrank barışığı (1859-cu il, 8 iyul). III Napoleonun işğalçı müharibələri. 

Hind-Çində fransız istilaları (1858-1862). London sazişi (1860-cı il, 3 avqust). Çində ingilis-

fransız birgə ekspedisiyası (1860-cı il). III Napoleonun «Meksika layihəsinin» iflası (1862-

1864). Polşa üsyanı ilə əlaqədar böyük dövlətlərin diplomatik fəaliyyəti. Peterburq 

konvensiyası (1863-cü, 27 yanvar). İngiltərə, Avstriyanın və Fransanın Polşa üsyanı ilə bağlı 

fəal diplomatik müdaxiləsi. 

  

Mövzu 5. Şimali Amerikada vətəndaş müharibəsi və Avropa dövlətlərinin 

mövqeyi 

XIX əsrin ortalarmda ABŞ-ın daxili-siyasi durumu və xarici siyasəti. Şimali Amerikada iki 

sosial sistem. Cənub Ştatlarının mövqeyi. Xarici faktor. Vətəndaş müharibəsinin başlanması. 

İngiltərə, İspaniya və Fransanın Meksikaya hərbi müdaxiləsi. İngiltərənin diplomatik 

addımları. İngiltərənin hərbi müdaxiləsi. Meksikaya müdaxiləyə dair London sazişi. «Trent» 

münaqişəsi. İngiltərədə ictimai rəy. İngiltərədə fəhlə sinfinin hökumətin cənubluları 

dəstəkləmələrinə etirazı. Fransanm mövqeyi. Quldarlığın ləğvinə dair bəyanat. (1862-ci il, 

22 sentyabr). Fransanın müştərək müdaxilə cəhdi. Şimallıların Getisburq və Viksburq 

yaxınlığında qələbələri (iyul 1863). Müharibənin gedişində dönüş. Rusiyanın mövqeyi. 

Rusiya ilə ABŞ-ın yaxınlaşması. 1863-cü ilin sentyabrında Rusiyanın Amerika sahillərinə 

iki eskadra göndərməsi. ABŞ diplomatiyasının səciyyəvi cəhətləri və ona iki müxtəlif 

yanaşma. 

 

Mövzu 6. Almaniyanın birləşdirilməsinin ilkin mərhələləri   

1863-cü ilin sonlarında Avropada beynəlxalq şərait. VII Fridrixin ölümündən sonra Şlezviq-

Qolşteynin kimə məxsus olması məsələsi. Prussiya-Danimarka münaqişəsində İngiltərə, 



Fransa, Avstriya və Rusiyanın mövqeyi. Alman dövlətlərinin Frankfurt qurultayı (1863-cü 

il, 7 avqust). İngiltərənin Prussiya-Danimarka konfliktinə münasibəti. Vyana sülh 

müqaviləsi (1864-cü il, 30 oktyabr). Şlezviq-Qolşteyn ərazisinə görə Prussiya ilə Avstriya 

arasında münaqişənin yaranması. Qaşteyn konvensiyası (1865-ci il, 14 avqust). III 

Napoleonun Avstriya-Prussiya müharibəsi ərəfəsində Prussiyaya münasibəti. Bismarkın III 

Napoleonla Biarrits görüşü (1865-ci il, sentyabr). Prussiyanın müharibəyə hazırlığı. III 

Napoleonun Bismarkın diplomatik danışıqlarına və İtaliya-Prussiya ittifaqına mane olmaq 

səyləri.Prussiya-İtaliya ittifaq müqaviləsi (1866-cı il, 8 aprel). Avstriya-Prussiya müharibəsi. 

Nikolsburq barışığı (1866-cı il, 26 iyul). Praqa sülh müqaviləsi (1866-cı il, 23 avqust). 

Prussiyanın Şimali alman ittifaqının liderliyinə keçməsi.  

 

Mövzu 7. Fransa-Prussiya müharibəsi ərəfəsində və dövründə Avropa 

diplomatiyası 

Fransa-Prussiya müharibəsi ərəfəsində beynəlxalq vəziyyət. İspan taxtına Leopold 

Qoqensollerin namizədliyi ilə bağlı münaqişə. Benedettinin I Vilhelm ilə Ems danışıqları. I 

Vilhelmin mövqeyi. III Napoleonun dövlət müşavirəsi (12 iyul 1870).  Fransanın yeni 

tələbləri. Bismarkın diplomatik manevrləri. Bismarkın “Ems teleqramı”. Müharibənin 

başlanması. Rusiya, Avstriya-Macarıstan və İtaliyanın müharibəyə münasibəti. Fransız 

diplomatiyasının mövcud vəziyyəti. Fransanın müharibədə məğlubiyyəti. Üçüncü 

respublikanın elan olunması. Müharibənin xarakterinin dəyişməsi. London konfransı (1871-

ci il, yanvar). Fransa ilə Prussiya arasında ilkin sülh müqaviləsinin bağlanması (26 fevral, 

1871-ci il). Paris Kommunası və beynəlxalq münasibətlər. Frankfurt sülh müqaviləsi (10 

may, 1871-ci il). Almaniyanın və İtaliyanın birləşdirilməsinin başa çatması. Almaniya 

İmperiyasının yaradılması. Avropanm yeni geopolitik vəziyyəti. 

 

Mövzu 8. Frankfurt sülhündən sonra beynəlxalq vəziyyət (1871–1878-ci illər) 

Frankfurt sülhündən sonra Avropa dövlətlərinin mövqeyi. Fransa-Almaniya münasibətləri 

(1871-1873-cü illər). Üç imperator ittifaqı (1873-cü il). 1874-cü il Fransa-Almaniya 

münaqişəsi. Radovitsin missiyası (1875- ci il, fevral). Rusiyanın mövqeyi. 1875-ci ii hərbi 

həyəcanı. «Şərq böhranı» (1875-1877-ci illər). Herseqovina üsyanı. Balkanlarda xristian 

əhalinin Osmanlı hakimiyyətinə qarşı üsyana qalxması. Berlin memorandumu (13 may 

1875). XIX əsrin 70-ci illərində Orta Asiyada və Yaxm Şərqdə Rusiya-İngiltərə 

qarşıdurması. Bolqar üsyanı. Serb-türk müharibəsi. Reyxştadt görüşü. General Verderin 

missiyası. Baron Münxün missiyası. İstanbul konfransı (11 dekabr 1876). Budapeşt 

konvensiyası (15 yanvar 1877). Fransa ilə Almaniya arasında yeni hərbi həyəcan. London 

protokolu (1877). Rusiya-Türkiyə müharibəsi (1877-1878-ci illər). San-Stefano slühü (3 

mart 1878). Berlin konqresi (1878-ci il).  

 



Mövzu 9. Böyük dövlətlərin müstəmləkər uğrunda mübarizəsi 

Rusiya və Almaniya arasında münasibətlərin pisləşməsi. Avstriya-Almaniya ittifaqı (1879-

cu il). «Üç imperator ittifaqı”-nın bərpası (1881). XIX əsrin 70-80-ci illərində burjua 

dövlətlərinin müstəmləkə işğallarının səbəbləri. Müstəmləkələr uğrunda mübarizəni 

şərtləndirən amillər. XIX əsrin 70-ci illərində İngiltərənin müstəmləkə işğalları. 1877-ci ilin 

sonunda Fransada hakimiyyətə respublikaçıların gəlməsi. Türkiyənin asılı vəziyyətə 

düşməsi. Kredit verən dövlətlərin təzyiqinin nəticəsi olaraq Türk sultanının 1881-ci il 

dekabrında ayın adına uyğun Məhərrəm Dekretini imzalaması. Osmanlı dövlətinin 

parçalanması uğrunda mübarizə. Türkiyə maliyyəsinin iflası və xarici nəzarət altına düşməsi. 

Fransa kapitalının ilk qurbanı – Tunisin işğalı (1881). İngiltərə və Fransanın fəal 

müstəmləkəçilik rəqabəti. Misirin işğalı (1882). Misirdə ingilis-fransız maliyyə nəzarəti. 

Fransa-İtaliya qarşıdurmasının kəskinləşməsi. İtaliyanın Avstriya-Almaniya bloku ilə 

yaxınlaşması. “Üçlər İttifaqı”nın yaranması. 20 may 1882-ci ildə Almaniya, Avstriya-

Macarıstan və İtaliyanın ittifaq müqaviləsini imzalaması. Konqonun işğalı (1879-1884-cü 

illər). Berlin konfransı. Bismarkın müstələkəçilik siyasəti. Almaniyanın Anqra-Pekeni öz 

protektoratı elan etməsi və ilk alman müstəmləkəsinin yaranması – Alman Cənibi-Qərbi 

Afrikasının yaranması. Almaniyanın İngiltərə ilə müstəmləkəçilik rəqabəti. Orta Asiyada 

yenidən ingilis-rus qarşıdurması: «Əfqan münaqişəsi» (1885-ci il). 

 

Mövzu 10. XIX əsrin sonlarında Avropa dövlətləri arasında münasibətlər 

Balkan hadisələrinin beynəlxalq vəziyyətə təsiri. Bolqarıstan-Serbiya münaqişəsi. Serbiya 

ilə Avstriya–Macarıstan arasında ticarət (6 may 1881) və ittifaq müqaviləsinin bağlanması 

(28 iyun 1881). 1885-1886-cı illərdə bolqar böhranı. İstanbul konfransı. Türk-bolqar sazişi. 

Almaniya-Fransa münasibətlərinin kəskinləşməsi. «Üç imperator ittifaqı»nın iflası. Şuvalov 

layihəsi. 1887-ci il hərbi həyəcanı. İngiltərə və Rusiyanın mövqeyi. Aralıq dənizi Antantası 

(1887). Təkrar sığorta müqaviləsi (1887, 18 iyun). Almaniya-Rumıniya müqaviləsinin 

yenilənməsi (1888). İngiltərə-Avstriya-İtaliya sazişi (1887, 12 dekabr). Solsberi və 

İngiltərənin «parlaq təcrid olunma» siyasəti. Bismarkın istefası. Almaniyanın xarici siyasət 

kursunun dəyişilməsi. Kaprivinin «Yeni kursu». Almaniya-İngiltərə müqaviləsi (1890). 

Panalman İttifaqımn yaradılması. «Avropa» siyasətindən «dünya siyasəti»nə keçid. Üçlər 

ittifaqınm yenilənməsi (1891, 6 may). Fransa-Rusiya paktı (1891) və hərbi konvensiyası 

(1893). Almaniya-Rusiya arasında gömrük müharibəsi və ticarət müqaviləsinin bağlanması 

(1894). 

 

Mövzu 11. Dünyanın müstəmləkələrə bölünməsi uğrunda mübarizənin son 

mərhələsi (1898-1904) 

Uzaq Şərq məsələsinin kəskinləşməsi. Yapon-Çin müharibəsi (1894-1895-cı illər). 

Rusiyanm Çində yeritdiyi uğurlu siyasəti. Cənubi Afrika böhram. Cemsonun hücumu və II 



Vilhelmin Kryuqerə teleqramı. Cənubi Afrika diplomatik qarşıdurmasının nəticələri. 

Avstriya-Rusiya sazişi (1897- ci il). Almaniyanın  Kiao-Çaonu işğal etməsi. İngilis-alman 

ittifaqına dair danışıqlar. Byulovun diplomatiyası. Almaniyanın hərbi-dəniz qanunu (1898-

ci il). Fransız və ingilislərin Faşod münaqişəsi. ABŞ-İspaniya müharibəsi. Paris sülhü. ABŞ-

ın Xey doktrinası - Çində “açıq qapılar” siyasəti. İngilis-Bur müharibəsi. Almaniyanm 

Samoa adalarına yiyələnmək səyləri. İngiltərənin mövqeyi. 14 noyabr 1899-cu il sazişi. 

İngilis-alman və rus-alman danışıqları. Panama kanalına dair Kleyton-Bulver müqaviləsinə 

(1850-ci il) yenidən baxılması. Yeni müqavilənin (1901-ci il) şərtləri. Almaniyanın hərbi-

dəniz proqramı (1900-cü il). Haaqa konfransı (1899-cu il). Çində xalq üsyanı—“döyüşçülər 

üsyanı”. Alman generalı Valderzeyin başçılığı ilə beynəlxalq ekspedisiyanın Çinə 

müdaxiləsi. 1901-ci il sülh protokolunun şərtləri. Alman-ingilis danışıqları. 16 oktyabr 

1900-cü il sazişi. Mancuriyanın boşaldılması məsələsi. Rus-çin danışıqları. Yaponiya 

nümayəndəsi İtonun missiyası. İngiltərə və Yaponiya arasında ittifaq müqaviləsi (1902-ci il, 

30 yanvar). Rus-fransız bəyannaməsi (20 mart). Rusiya-Çin sazişi (8 aprel). İngilis-rus 

danışıqları (1903-cü il). Rus-yapon danışıqları. Rus-yapon müharibəsinin başlanması. 

Rusiyanm xarici siyasətində «yeni kurs». Müharibə dövründə aparıcı dövlətlərin Uzaq 

Şərqdə siyasəti. ABŞ prezidentinin vasitəçilik missiyası. Portsmut sülh müqaviləsi (1905, 5 

sentyabr). 

 

Mövzu 12. Antantanın təşkili və beynəlxalq münasibətlər (1904-1907-ci illər) 

Antantanın yaranması (1904-1907). İngilis-fransız, ingilis-rus yaxınlaşması. Fransa və 

İtaliya arasında bitərəflilik haqqında saziş (1902, 1 noyabr). Fransa-İngiltərə danışıqları və 

səmimi saziş müqaviləsinin (Antanta) bağlanması (1904, 8 aprel). Müqavilənin şərtləri və 

əhəmiyyəti. Almaniyanın Rusiya ilə müttəfiqlik cəhdlərinin baş tutmaması. Rus-alman 

ticarət müqaviləsi. Mərakeş böhranı (1905-1906-cı illər). II Nİkolayın və II Vilhelmin 

Baltika dənizinin Byork adasında görüşü (iyul 1905) və onların ittifaq müqaviləsini 

imzalamaları. Alxesiras (Əlhəsiras) konfransı (iyul 1905). Mərakeş böhranının finalı. 

İngiltərənin Fransa və Belçika ilə hərbi əməkdaşlığa dair danışıqları. İngilis-rus sazişinin 

bağlanması (1907-ci il, 31 avqust). 1907-ci il müqaviləsi ilə İngiltərə, Fransa və Rusiyadan 

ibarət Antanta ittifaqının yaradılması. Birinci Rus inqilabı (1905-1907). Müstəmləkə və 

yarımmüstələkələrdə milli-azadlıq hərəkatları. Çində milli-azadlıq hərəkatı. Gənc türklər 

inqilabı. İranda məşrutə inqilabının başlamsı (dekabr 1905). Cənubi Azərbaycanda Səttarxan 

hərəkatı. XX əsrin əvvəllərində Hindistan, Koreya, Əfqanıstan, Vyetnam, Afrika və Ərəb 

ölkələrində milli-azadlıq hərəkatlarınin baş verməsi.  

 

 

 



Mövzu 13. Avropa dövlətləri arasında bloklalarası mübarizənin kəskinləşməsi 

(1908-1911) 

İngiltərə və Almaniya arasmda hərbi-dəniz rəqabətinin kəskinləşməsi. 1908-ci ilin 

avqustunda VII Eduardın Kronberq şəhərinə II Vilhelmin görüşünə gəlməsi. XX əsrin 

əvvəllərində Balkanlar və Türkiyə uğrunda mübarizə.Almaniyanın Yaxın Şərq uğrunda 

diplomatik mübarizəsi. Avstriya-Macarıstanın Balkan siyasəti. Buxlau sazişi. Bosniya və 

Herseqovinanın Avstriya-Macarıstan tərəfındən ilhaq edilməsi. Rusiya diplomatiyasının 

uğursuzluğu. Rusiya diplomatiyasının revanşı. II Nikolayın İtaliya kralı III Viktor 

Emmanuel ilə Rakkonicdə görüşü (oktyabr 1909). Rusiya-İtaliya gizli sazişi (1909-cu il). 

Mərakeşdə qiyam. Mərakeş məsələsinin yenidən kəskinləşməsi. Fransızların Kasaplanka 

limanını tutması. Kasablankada ciddi münaqişələrin baş verməsi (25 sentyabr 1908). Fransa 

və Almaniyanın  razılığa gəlmələri (9 fevral 1909). Almaniya və Rusiyanın xarici işlər 

nazirlərinin Potsdam görüşü (1910-cu il). Almaniya-Rusiya müqaviləsinin bağlanması (19 

avqust 1911-ci il). Mərakeşdə növbəti dəfə münaqişənin yaranması (1911-ci ilin yazı). 

Mərakeşdə üsyan. Fransanın Fes şəhərinə qoşun yeritməsi. Almaniyanın Aqadirə müdaxiləsi 

(«Bəbir» sıçrayışı). Almaniya-Fransa sazişi (noyabr,1911). İtaliya-Türkiyə müharibəsi. 

Türkiyənin İtaliya ilə 18 oktyabr 1912-ci ildə Lozannada sülh müqaviləsi bağlamağa məcbur 

olması. Çarıkovun diplomatik “demarş”ı. Holden missiyası. İngiltərə hökumətinin hərbi 

naziri Holdenin Berlində Betman-Holveq ilə görüşü.  

 

Mövzu 14. Müharibə ərəfəsində beynəlxalq vəziyyət. Balkan müharibələri. 

Balkanlarda vəziyyətin kəskinləşməsi. Balkan dövlətlərinin Türkiyə əleyhinə ittifaqı. 

Serbiya-Bolqariya ittifaq müqaviləsi (13 mart 1912). Serb-bolqar hərbi konvensiyasının 

bağlanması (12 may 1912). Bolqar-yunan müqaviləsi (29 may 1912). Çernoqoriyanın hərbi 

əməliyyatlara başlaması (9 oktyabr 1912). 17 oktyabrda Serbiya və Bolqariyanın, 18 

oktyabrda isə Yunanıstanın Türkiyəyə müharibə elan etməsi ilə, Birinci Balkan 

müharibəsinin başlanması. Londonda səfirlərin müşavirəsi. 1912-ci ilin dekabrın ortalarında 

Londonda iki konfransın işə başlaması. Sülh şərtlərinin müzakirəsi. 3 fevral 1913-cü ildə 

hərbi əməliyyatlarının bərpa olunması. Türklərin yenidən sülh istəməsi.16-20 apreldə 

Balkan ittifaqı dövlətlərinin Türkiyə ilə sülh bağlamaları. 30 may 1913-cü ildə Londonda 

sülh müqaviləsinin bağlanması. Sülh müqaviləsinin şərtləri və nəticələri. Yunan-serb 

müqaviləsinin bağlanması (1 iyun 1913-cü il). Ruminiyanın da bu müqaviləyə qoşulması. 

İkinci Balkan müharibəsinin başlanması. Buxarest sülhü (10 avqust 1913). 1913-cü ilin sonu 

– 1914-cü ilin əvvəllərində Balkan məsələsinin siyasi durumu.  

 

Mövzu 15. Birinci dünya müharibəsinin başlanması və müharibə dövründə 

beynəlxalq münasibətlər 



1914-cü ilin yayı üçün beynəlxalq vəziyyət. Yaxın Şərq. 1908-1914 illərdə  Uzaq Şərq 

məsələsi. 1913 və 1914-ci ilin əvvəllərində ingilis-alman münasibətləri. Rusiya-Almaniya 

münasibətlərinin kəskinləşməsi. L.Sandersin missiyası. İngilis-rus danışıqları. Alman 

imperializminin müharibəyə başlamaq qərarı. Sarayevoda sui-qəsd. Potsdamda danışıqlar. 

Antanta dövlətlərinin mövqeyi. Almaniyanın Rusiyaya və Fransaya diplomatik təzyiqi. 

Puankarenin  Peterburqa gəlməsi. Avstriya-Macarıstanın Serbiyaya ultimatumu. 

Almaniyanın  Rusiyaya ultimatumu. Rusiya–Almaniya müharibəsinin başlaması. İngilis 

kabinetində müharibə məsələsinin müzakirəsi. Almaniyanın Fransaya müharibə elan etməsi. 

Almaniya qoşunlarının Belçikaya hərbi müdaxiləsi və İngiltərənin mövqeyi. Almaniya-

Türkiyə müttəfiqlik müqaviləsi. Antantanın Türkiyəyə müharibə elan etməsi. İtaliyanı 

müharibəyə cəlb etmək uğrunda diplomatik mübarizə. İtaliyanın Antantaya qoşulması. 

London sazişi (1915-ci il, 26 aprel). Antanta üzvlərinin 5 sentyabr öhdəliyi. Sülh 

müqaviləsinin Sazonov layihəsi. Bolqarıstanı müharibəyə cəlb etmək uğrunda diplomatik 

mübarizə. Rumıniya-Antanta müqaviləsi (1916-cı il, 17 avqust). Antanta dövlətbrinin 

Türkiyəyə dair planları. Almaniyanın planlarına dair F.Lebel memorandumu. Yaponiyanın 

Almaniyaya müharibə elan etməsi və Çinə 21 tələblik notası (1915-ci il, 18 yanvar). 

Antantanın mövqeyi. Almaniyanın separat sülh cəhdləri. Rusiyada hərbi-siyasi durum. 

Müharibənin gedişində dönüş. Rusiyada 1917-ci il fevral burjua inqilabı və oktyabr çevrilişi. 

ABŞ-ın müharibəyə qatılması. İngiltərə və Fransanın mövqeyi. Almaniyanın «Sülh» 

manevrləri. Rusiyada Müvəqqəti hökumətin xarici siyasət kursu. Bolşevik hökumətinin sülh 

proqramına Antanta və Dördlər İttifaqınm münasibəti. Rusiyanın Brest-Litovskda separat 

danışıqları. Ukrayna məsəiəsi. Polşa və Baltik ölkələri problemləri. «Qofman xətti» 

Ukraynanm müstəqilliyinin Dördlər İttifaqı tərəfindən tanınması. Brest-Litovsk sülhü. 

Dördlər İttifaqının məğlubiyyəti. ABŞ Prezidenti Vudro Vilsonun “sülh proqramı” (“14 

maddə”). Almaniyanın sülh xahişi. Avstriya–Macarıstanın və Türkiyənin təslim olması. 

Barışıq haqqında ilkin danışıqlar. Kompyen barışığı (11 noyabr 1918).  Birinci dünya 

müharibəsinin başa çatması. 

 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi – III dövr 

(1918 - 1945-cı  illər) 

 

Mövzu 1. Birinci dünya müharibəsinin  başa çatması. Paris sülh konfransı.  

Birinci dünya müharibəsinin beynəlxalq siyasi nəticələri. Paris sülh konfransı (18 yanvar – 

28 iyun 1919-cu il). Konfransda münaqişəli məsələlər. Versal sülh müqaviləsinin 

bağlanması. Millətlər Cəmiyyətinin təsis edilməsi. Almaniyanın Avropa müttəfiqləri olan 

Avstriya, Bolqarıstan, və Türkiyə ilə sülh müqavilələri. San-Remo və Spa konfransları. Yeni 

dövlətlərin problemləri Komitəsi və Avropada dövlət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Versalda müzakirələrin gedişində rus məsələsi. Osmanlı imperiyası ilə Sevr nizamlanması. 



Türkiyə məsələsində Sovet Rusiyasının siyasəti. Anadoluda Yunanıstanın məğlubiyyəti və 

onun nəticələri. Lozanna konfransı. Amerika Konqresinin Versal müqaviləsinin ratifikasiya 

etməkdən imtina etməsi. Versal sisteminin ziddiyyətləri və yekunları. Kiçik Antantanın 

yaradılması. Fransanın Avropada yeni əməkdaşlıq sistemini formalaşdırması. Asiya–Sakit 

okean regionunda yeni qüvvələr nisbəti və böyük dövlətlərarası ziddiyyətlərin  kəskinləşməsinin  

səbəbləri.   

      

Mövzu 2.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti beynəlxalq münasibətlərdə (1918-

1920-ci illər) 

Qafqaz bölgəsi – Xəzər hövzəsi uğrunda beynəlxalq mübarizə (1917-1918-ci illər). Brest-

Litovsk sülhündən sonra Cənubi Qafqazda yeni şəraitin yaranması. Zaqafqaziya Seymi ilə 

Osmanlı nümayəndələri arasında danışıqlar. Trabzon və Batum konfransları. Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyi haqqında bəyannamə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk diplomatik 

addımları. «Osmanh İmperator hökuməti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında dostluq 

müqaviləsi» (4 iyun 1918-ci il). Böyük Britaniya qoşunlarının Bakıya müdaxiləsi. «Brest-

Litovsk müqaviləsinə əlavə məxfı saziş». Ə.M.Topçubaşovun fövqəladə elçi və səlahiyyətli 

nazir kimi İstanbulda fəaliyyəti. Bakının azad edilməsi. Almaniya-Osmanlı protokolu (23 

sentyabr). Mudros barışığı və Osmanlı qoşunlarının Cənubi Qafqazı tərk etməsi. Böyük 

Britaniya qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi. İngilis hərbi komandanlığı ilə Cümhuriyyət 

hökıımətinin münasibətləri. «Tomson bəyannamələri». Paris sülh konfransına Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin göndərilməsi. Nümayəndə heyətinin fəaliyyəti. «Qafqaz Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin Paris sülh konfransına memorandumu». Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə 

münasibətləri. Müttəfıq dövlətlər arasmda Qafqaz mandatlığı məsələsi. İngilis qoşunlarının 

Azərbaycandan çıxarılması. ABŞ-ın Qafqaz siyasətinin mahiyyəti. «Haskel layihələri». 

Böyük Britaniyanın Qafqaz siyasətində dönüş. Azərbaycanın istiqlaliyyətinin Paris 

konfransında tanınması. Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici dövlətlərlə diplomatik əlaqələr 

yaratması. İran tərəfındən Azərbaycan Cümhuriyyətinin de-yure tanınması. Azərbaycan-

İran müqavilələri. RSFSR-in Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina etməsi. 

«Çiçerin notaları» və Azərbaycan dövlətinin mövqeyi. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin devrilməsi istiqamətində Rusiya dövlətinin ardıcıl diplomatik 

fəaliyyəti və hərbi hazırlığı. XI sovet ordusu tərəfindən Azərbaycanın işğalı.  

 

Mövzu 3.  1920-ci illərin əvvəllərində beynəlxalq münasibətlər (1920-1924) 

San-Remo konfransı (aprel 1920). Almaniyanın sülh şərtlərinin yerinə yetirilməsini pozmaq 

istəməsi. Spa konfransı (iyul 1920). Sevr müqaviləsi (10 avqust 1920). London konfransı 

(fevral-mart 1921). Ankara müqaviləsi (20 oktyabr 1921). İngilis-Amerika rəqabəti. 

Yaponiya–Amerika ziddiyyətləri. Vaşinqton konfransı (1921-1922-ci illər). Vaşinqton 

konfransının çağırılması. Dayren konfransı. Vaşinqton konfransında ziddiyyətlər. Uzaq Şərq 



respublikasının nümayəndə heyəti Vaşinqtonda. Dayren danışıqlarının pozulması.Vaşinqton 

konfransının yekunları. Beynəlxalq münasibətlərin Versal-Vaşinqton sisteminin mahiyyəti 

və xüsusiyyətləri. Genuya konfransının çağırılması ətrafında diplomatik mübarizə. Kann 

konfransı (yanvar 1922-ci il). Polşa-Baltik bloku. Baltika konfransı (mart 1922). Genuya 

konfransının açılışı (10 aprel – 19 may1922-ci il). Qərb dövlətlərinin tələbləri. Rapolloda 

sovet-alman müqaviləsinin bağlanması (16 aprel 1922). Haaqa konfransı (15 iyun-20 iyul 

1922-ci il). Yaxın Şərq böhranı. Lozanna  konfransı (20 noyabr 1922-ci il – 24 iyul 1923-ci 

il). Mosul  məsələsi. Konfransda boğazlar haqqında məsələ. Silahların azaldılması üzrə 

Moskva konfransı. Lozanna müqaviləsinin imzalanması (20 noyabr 1922 – 24 iyul 

1923)."Kerzon ultimatum" u (8 may 1923 ). Alman probleminin kəskinləşməsi. "Yerinə 

yetirilmə siyasətinin" sonu. “Rur xətti” və münaqişəsi. Paris konfransı (2-4 yanvar 1923-ci 

il). Rurun işğalı. "Passiv müqavimət" siyasəti. Yeni alman təklifləri. İtaliyanın faşist 

imperialist iddiaları. 8-9 noyabr 1923-ci idə hitlerçi üsyan. Tanjer münaqişəsi.  Daues 

planının hazırlanması. "Patsifizmin burjua-demokratik erasının" gəlişi. London konfransı 

(16 iyul – 16 avqust 1924-cü il). 

 

Mövzu 4. Beynəlxalq aləmdə qüvvələr nisbəti və beynəlxalq münasibətlərin 

inkişafı (1924-1929) 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi və maliyyə mövqeyinin daha da güclənməsi. 

Avropada siyasi vəziyyət. 1920-ci illərdə Almaniya məsələsi. Təzminat peoblemi. Cenevrə 

protokolu.  Şərqdə " pasifizm erası". Misir  məsələsi. Ərəbistanda  ingilis siyasəti.Təminat 

sazişinin təklifi. Reyn paktında Almaniyanın memorandumu.Təminat paktı və "rus 

təhlükəsi".Təminat paktı ilə bağlı İngilis-fransız ziddiyyətləri. Mərakeşdə və Suriyada 

müharibənin diplomatik nəticələri. İtaliya və təminat paktı. Lokarno konfransı (5-16 oktyabr 

1925-ci il) və onun nəticələri. Sovet–alman müqaviləsi (24 aprel 1926). Lokarnodan sonra 

imperialist ziddiyyətlərin kəskinləşməsi. Aralıq dənizi problemi. Ştrezemanın siyasəti. 

Sovet-alman münasibətləri. Cenevrə konfransı (1927, may-iyun). Sovet–Litva  paktı (28 

sentyabr 1926). “Balkan Lokarnosu”. Bessarabiya protokolunun ratifikasiyası məsələsi. 

SSRİ-nin beynəlxalq nüfuzunun artması. Bazarlar və xammal mənbələri uğrunda 

mübarizənin kəskinləşməsi.Yunq planı (7 iyun 1929 ). Haaqa konfransı (6-31 avqust 1929). 

Almaniyada qisasçılıq siyasətinin artması. Almaniyanın silahlanması. Aralıq dənizində 

üstünlük uğrunda mübarizə. Sakit Okeanda ağalıq uğrunda mübarizə. Silahlanma yarışı. 

Millətlər Cəmiyyətində tərksilah məsələsi. Brian-Kelloq Paktı (27 avqust 1928). “Pan 

Avropa“ layihəsi. Hərbi-dəniz məsələləri üzrə Cenevrə konfransı (1927). Uzaq Şərqdə 

beynəlxalq şərait. “Tanaka memorandumu” (1927). SSRİ-nin regional siyasətinin 

aktivləşməsi. Amerika daxili dövlətlərarası münasibətlər. “Dollar diplomatiyası”. V 

Beynəlxalq Amerika konfransı (1923).  



Mövzu 5. Dünya iqtisadi böhranının beynəlxalq münasibətlərin inkişafına təsiri 

(1929-1933) 

“Böyük tənəzzülün” və onun təsiri ilə beynəlxalq münasibətlərin inkişafmda yeni 

mərhələnin başlanması. Pan Avropa planı. Təzminat məsələsi. Haaqa konfransı (1929, 

avqust). “Yunq planı”. “Huver moratoriumu” (1931, iyul). London dəniz konfransı (21 

yanvar – 22 aprel 1930). Lozanna konfransı (1932, iyun) və təzminat ödənişlərinin ləğv 

edilməsi. Versal iqtisadi sisteminin iflası. Umumdünya iqtisadi konfransı (1933, iyul) və 

ABŞ prezidenti F.D.Ruzveltin bəyanatı. London konvensiyaları. Veymar Respublikasınm 

təftişçilik siyasətinin güclənməsi. Almaniyanın Avstriya ilə gömrük ittifäqı sazişi (1931, 

mart) - «soyuq anşlüs». Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsinin qərarı. Qərb dövlətlərinin yeni 

“sülhyaradıcı” güzəştləri. Fransanm baş naziri P.Lavalın «sülh missiyası» ilə Berlinə səfəri. 

Tərksilaha dair ümumdünya Cenevrə konfransı (1932-1934).“Keyfiyyətli tərksilah” 

planının ingilis və amerikan variantları. Sovet İttifaqının təşəbbüsü: hücum edən tərəfin 

müəyyən edilməsi haqqında Bəyannamə layihəsi. “Q.Bruninq planı”. Almaniyanın hərbi 

bərabərlik tələbi. “Beş dövlət bəyannaməsi” (1932, dekabr). Almaniyanın daha radikal 

tələbləri və Fransanın qəti etirazı. Alman nümayəndə heyətinin konfransı tərk etməsi (1933, 

14 oktyabr). Cenevrə konfransının qətnamələri. 

 

Mövzu 6. Uzaq Şərqdə beynəlxalq ziddiyyətlərin kəskinləşməsi 

Dünya böhranının Yaponiyaya təsiri. Tanaka memorandumu. Yaponiyanın xarici 

siyasətində işğalçı meyllərin güclənməsinin ideoloji və iqtisadi əsasları. Yaponiya tərəfındən 

Mancuriyanm (Şimal-Şərqi Çinin) işğal edilməsini (1931) şərtləndirən amillər və diplomatik 

hazırlıqlar. “Mukden münaqişəsi. “Şanxay böhranı”. “Mançjou-Qo” dövlətinin təşkili. 

“Stimson doktrinası” (1932, yanvar). Təhqiqat komissiyasının təşkili və V.R.Littonun 

məruzəsi. Yaponiyanın MC-dən çıxması (1933, 27 mart). Yaponiyanın Çinin daxili işlərinə 

müdaxiləsi və dövlətlərin mövqeyi. Yaponiyanın Mancuriyada mövqelərinin 

möhkəmlənməsi. Çan Kayşi hökumətinin Yaponiya ilə danışıqlara girməsi. “Tanqu barışıq 

sazişi” (1933, may). “Amo bəyannaməsi” və “Xirota doktrinası” (1934). SSRİ-nin Uzaq 

Şərq siyasətində dəyişikliklər. SSRİ və Çin arasında diplomatik münasibətlərin bərpası 

(1932, dekabr). Şərqi Çin dəmir yolunun SSRİ tərəfindən “Mançjou-Qo dövlətinə” satılması 

(1935). SSRİ–Monqolustan protokolu (1936). Yaponiyanın !936-cı il London konfransını 

tərk etməsi. Yaponiyanın Beş dövlət müqaviləsindən çıxması. “Sakit okean paktı” ilə 

əlaqədar danışıqların aparılması. 

 

 Mövzu 7. Avropada müharibə təhlükəsinin yaranması 

Almaniyada nasistlərin hakimiyyətə gəlməsi (1933), onların xarici siyasət proqramı: taktiki 

və strateji məqsədlər. Almaniyanın aldadıcı “sülh və əməkdaşlıq siyasəti” (1933-1935), 

“Dördlər paktı”nın imzalanması (1933, 15 iyul) və mahiyyəti. Avropa dövlətlərinin Pakta 



neqativ münasibəti. SSRİ-nin yeni xarici siyasət kursunun formalaşması. Kollektiv 

təhlükəsizlik sisteminin yaradılması planının qəbul edilməsi (1933, 20 dekabr). SSRİ-nin 

Fransa, Polşa, Finlandiya, İtaliya və Baltikyanı respublikalarla hücum etməmək haqqında 

müqavilələrin bağlaması (1932-1934). SSRİ və ABŞ arasında diplomatik münasibətlərin  

yaradılması (1933, 16 noyabr). SSRİ-nin Millətlər Cəmiyyətinə qəbul edilməsi (1934). 

Regional paktlar, o cümlədən «Şərq paktı» imzalamaq haqqında danışıqlar. Dördlər paktı. 

Ruzveltin müraciəti. Fransada Dördlər paktının əleyhinə mübarizə. Sovet–İtaliya paktı (2 

sentyabr 1933). Almaniyanın Millətlər Cəmiyyətindən çıxması (1933, 14 oktyabr). 

Almaniyanın Yaponiya və İtaliya ilə bloku. Alman hökumətinin “müdafiədən hücuma” 

siyasətinə keçməsi. “Hücum etməmək və qarşılıqlı anlaşma” haqqında Almaniya-Polşa 

sazişi (1934, 26 yanvar). Balkan paktı (1934, 9 fevral). İtaliya-Avstriya paktı (1934, mart). 

“Vyana hadisələri” (1934, iyul), yeni anşlüs cəhdinin iflası. L.Bartunun müqavilə 

kombinasiyası layihəsi və “Tevton qılıncı” əməliyyatı (1934, payız). Dolfusun öldürülməsi 

(25 iyul 1934). Yuqoslaviya kralı Aleksandrın və L.Bartunun Marseldə öldürülməsi (9 

oktyabr 1934). Marsel hadisələrinin nəticəsi. Pyer Lavalın dipomatik fəaliyyəti. Saar rəy 

sorğusu və Fransanın mövqeyi. İngilis-fransız bəyannaməsi (1935, 1-3 fevral). Ingiltərənin 

Moskvada, Polşada danışıqlar aparması (mart-aprel). Qarşılıqlı yardım haqqmda SSRİ-

Fransa (2 may), SSRİ-Çexoslovakiya (16 may) müqaviləsinin bağlanması. “Reyn məsələsi” 

və “Şulunq” (“Təlim, məşq”) adlı hərbi aksiya planının hazırlanması (1935, may). İngilis-

alman dəniz müqaviləsi (1935, 18 iyun). 

 

Mövzu 8. Beynəlxalq münasibətlərdə “qarışmamaq siyasəti” və faşist hərbi 

təcavüzünün artması 

İtaliyanın təcavüzkarlıq məqsədləri. Mussolini-Laval danışıqları. Laval–Xor razılaşması 

(dekabr 1935). “Roma paktı” (1935, 7 yanvar). ABŞ-da “bitərəflik haqqında” qanunun qəbul 

edilməsi. İtaliya-Həbəşistan müharibəsi və dövlətlərin müharibəyə münasibəti. Millətlər 

Cəmiyyəti Şurasının qərarı. İtaliya təcavüzünə qarşı maliyyə-iqtisadi sanksiyalar. “Laval-

Xor paktı”. Londonda növbəti Dəniz konfransı (1935 dekabr-mart 1936). Əməkdaşlıq 

haqqında İtaliya-Almaniya (“Çiano-Ribbentrop”) sazişi (1936, 25 oktyabr).“Berlin-Roma 

oxu”nun təşkili,“paralel siyasət” yeridilməsi. Almaniya və Yaponiya arasında 

“antikomintern paktı” (1936, 25 noyabr). “Təcridolunma” və qarışmamaq siyasəti. 

Almaniyanın Reyn ərazisinə hərbi müdaxiləsi (1936, mart). “Reyn böhranı”nın beynəlxalq 

münasibətlərə təsiri. İngilis-fransız sazişinin bağlanması (19 mart 1936). Hitlerin məxfi 

memorandumu (26 avqust 1936). Belçikanın Fransa ilə hərbi ittifaqını pozması. Qərb 

dövlətlərində silahlanmanın artması. Boğazlar məsələsinə aid Lozanna konvensiyasına 

yenidən baxılmaq tələbi. Montre konfransı (22 iyun-20 iyul 1936). Brüssel konfransı (3 

noyabr 1937). İtaliyanın “antikomintern paktı”na qoşulması (1937, 6 noyabr). Üçlər 

İttifaqının – “Berlin-Roma-Tokio bloku”nun yaranması. İtaliya və Almaniyanın İspaniyaya 

birgə hərbi müdaxiləsi. İspaniyaya münasibətdə Fransa və İngiltərənin «qarışmamaq» 



siyasəti. “İspaniya işlərinə qarışmamaq haqqında Bəyannamə” (1936, 24 avqust). Qara dəniz 

boğazlarına dair yeni Konvensiya (1936). Montre və Nion konfransları. ABŞ-ın bitərəfliyi 

haqqında qanuni əlavələr (1937, yanvar). “Qarışmamaq”siyasətində dəyişikliklər (1937). 

“Qarışmamaq” üzrə London komitəsinin Frankoçuları döyüşən tərəf kimi tanıması. İngilis-

İtalyan razılaşması (1938, aprel). Dövlətlərin “qarışmamaq” siyasətinin əməli formaları 

(1938-1939) və onlar tərəfindən Franko rejiminin rəsmi tanınması. Lion razılaşması (14 

sentyabr 1937). Kiçik Antantanın dağılması. Almaniya ilə iqtisadi razılaşmalar və 

müstəmləkələr haqqında danışıqların aparılması. SSRİ-Çin müqaviləsi (21 avqust 1937). 

ABŞ-ın təcavüzkar dövlətə qarşı “karantin” təklifi. Yapon təcavüzünə Millətlər 

Cəmiyyətinin reaksiyası. Brüsseldə Uzaq Şərq məsələləri üzrə beynəlxalq konfrans (1937, 

noyabr). “Xasan gölü hadisələri” (1938) və SSRİ-nin regionda tarazlıq siyasəti. İngilis-

yapon müqaviləsi (1939, iyul). 

 

Mövzu 9. Dünya müharibəsinə doğru: “Anşlüs” və “Münhen” sövdələşməsi 

Avropada faşist müdaxiləçilərinin öz qüvvələrini səfərbər etməsi. “Alman torpaqlarının 

birləşdirilməsi» proqramı. Avstriya-Almaniya müqaviləsi (1936, iyul). Almaniyanın 

Avstriyaya təzyiqinin artması və hərbi müdaxiləsi. Anşlüsün strateji nəticələri. İngiis-italyan 

müqaviləsi (16 aprel 1938). London müşavirəsi (1938, 28-29 aprel). Çexoslovakiyanın 

müstəqilliyinə təhlükənin yaranması. Çexoslovakiyada “may böhranı” və Prezident Beneşin 

güzəştli mövqeyi. U.Rensimenin “vasitəçilik missiyası”. Çemberlenin Almaniya səfərləri. 

Çemberlenin Hitler ilə Berxtesqadendə görüşü (15 sentyabr 1938). Çemberlen Qodesberqdə. 

İngilis-fransız diplomatiyasının Çexoslovakiyaya təzyiqi. Çexoslovakiya böhranına ABŞ və 

SSRİ-nin münasibəti. Münhen konfransı (28-30 sentyabr 1938) və sazişin məzmunu. 

Millətlər Cəmiyyətinin reaksiyası. İngilis-alman (Münhen) və fransız-alman (Paris) 

bəyannamələri. Hitlerin 21 oktyabr tarixli direktivi. Münhen sazişinin beynəlxalq 

münasibətlər sisteminə təsiri. 

 

Mövzu 10. II Dünya müharibəsi ərəfəsində beynəlxalq münasibətlər 

Münhen müqaviləsinin iflasa uğraması. Çexoslovakiyanın işğalı (14-15 mart 1939) və 

Avropa dövlətlərinin münasibəti. Alman-rumın müqaviləsi. İtaliyanın Albaniyanı zəbt 

etməsi. Kiçik Antanta və Balkan Antantası ittifaqlarının iflası. “Ox” dövlətlərinin hərbi 

ittifaqı. Hitlerin müharibəyə hazırlıq haqqmda Direktivi (1939, aprel). “Vays” planının 

hazırlanması. “Polad pakt” (1939, 22 may). SSRİ-Yaponiya hərbi “münaqişəsi”. Qərb 

dövlətlərinin xarici siyasət kursunda dəyişikliklər. Qarşılıqlı yardım haqqında ingilis-fransız 

müqaviləsi (1939, 22 mart). İngiltərə və Fransanın “təminat siyasəti”. İngiltərə-Polşa sazişi. 

Fransanın Polşa ilə məxfi protokol imzalaması. Kiçik dövlətlərə təminat təklifləri. ABŞ-ın 

xarici siyasət kursunda antifaşist məzmununun güclənməsi. F.D.Ruzveltin Hitlerə və 

Mussoliniyə müraciəti (1939, 15 aprel). Almaniyanın Polşa ilə hücum etməmək haqqında 

paktı və İngiltərə ilə Dəniz müqaviləsini ləğv etməsi. SSRİ-nin faşist təcavüzünə qarşı 



proqramı. Moskvada ingilis-fransız-sovet siyasi və hərbi danışıqlar prosesi (1939, iyun, 

avqust) və onun uğursuzluğu. İngiltərənin yenidən Almaniya ilə razılığa gəlmək cəhdi. 

Almaniyanın SSRİ ilə «yaxınlaşmaq» təşəbbüsü. “Şulenburq planı”. Almaniya ilə paktın 

sovet layihəsi. SSRİ ilə Almaniya arasında ticarət sazişi (19 avqust 1939) və hücum etməmək 

haqqında pakt (23 avqust 1939): məzmunu və mahiyyəti. İngilis–fransız diplomatiyasının 

almanlar ilə razılığa gəlmək səyləri. Polşada səfərbərlik. 

 

Mövzu 11. İkinci Dünya müharibəsi illərində beynəlxalq münasibətlər (1939-

1945) 

İkinci dünia müharibəsinin başlanması. Almaniyanın Polşaya hücumu (1 sentyabr 1939). 

SSRİ-nin hərbi müdaxilələri. Almaniya ilə SSRİ arasında  dostluq və sərhədlər haqqında 

müqavilənin imzalanması (28 sentyabr 1939). Baltikyanı dövlətlər üzərində SSRİ-nin 

protektoratlığının yaradılması. SSRİ-Finlyandiya danışıqları. Hərbi münaqişə. SSRİ-

Finlandiya müharibəsi (30 noyabr 1939 – 12 mart 1940). Sülh müqaviləsi (1940, 12 mart). 

Avropada SSRİ-nin təcavüzünə münasibət. Almaniyanın Danimarka və Norveçə qarşı 

təcavüzü. “Qəribə müharibə” strategiyasının iflası. Almanların “Qelb”(“Sarı”)  planı ilə 

Belçika və Niderlandın üzərinə hücumu. Almaniyanın Fransaya qarşı hərbi əməliyyatlara 

başlaması. Fransanın hərbi məğlubiyyəti. Kompyen sülh sazişi (22 iyun 1940). İtaliyanın 

müharibəyə qoşulması. İtaliya-Fransa sazişi. (1940, 24 iyun). SSRİ-nin Baltikyanı 

dövlətlərə müdaxiləsi. Bessarabiya və Şimali Bukovinanın SSRİ-yə verilməsi məsələsi 

ətrafında danışıqlar. Almaniyanın İngiltərəni işğal etmək uğrunda mübarizəyə 

başlaması.“Dəniz şiri” və “Qartal” planları. Böyük Britaniyanın SSRİ-dəki səfiri Stredford 

Krippsin missiyası və onun nəticələri. ABŞ-ın antinasist əsasda İngiltərə ilə əməkdaşlığa 

başlaması.«Üçlər paktı»nın imzalanması (27 sentyabr 1940) və blokun formalaşma prosesi. 

İngiltərənin mövqeyi və ABŞ ilə münasibətləri. Lend-liz haqqmda qanun. SSRİ-nin xarici 

siyasət kursu. Üçlər ittifaqına qoşulmaq haqqında sovet-alman danışıqları və onun nəticələri. 

Almaniyanın SSRİ üzərinə hücumuna diplomatik hazırlığı. SSRİ–Yaponiya bitərəflik 

haqqında müqavilə. Almaniyanın SSRİ üzərinə hücumu. İngiltərənin mövqeyi. SSRİ-

İngiltərə sazişi. ABŞ hökumətinin nümayəndəsi Qarri Hopkinsin Moskva missiyası. 1941–

ci il Moskva konfransı. SSRİ Böyük Britaniya tərəfdaşlığı. Müttəfiq qoşunlarının İrana 

yeridilməsi. Atlantika Xartiyası. Moskva konfransı (1941). Antihitlerçi koalisiyanın 

beynəlxalq vəziyyəti. ABŞ-nm müharibəyə qoşulması. Birləşmiş Millətlər bəyannaməsi. 

SSRI-ABŞ-Ingiltərə münasibətlərində ikinci cəbhənin açılması məsələsi. İtaliyanın təslim 

olması. Sakit okeanda diplomatik mübarizənin kəskinləşməsi. Kasablanka müşavirəsi. 

Kvebek konfransı. «Berlin-Roma oxu»nun iflası. Qahirə bəyannaməsi. Yaxın Şərqdə 

vəziyyət. Ərəb dövlətləri cəmiyyətinin yaradılması. Latm Amerikası ölkələrində vəziyyət. 

Rio-de- Janeyro müşavirəsi. Moskva konfransı (19-30 oktyabr 1943). Avropa Məsləhət 

Komissiyasının təsisi. Qətnamələrin qəbul edilməsi. Tehran konfransı (28 noyabr 1 dekabr 

1943). Qahirə görüşü. Faşist blokunun süqutu. Dumbarton-Oks konfransı. (21 avqust-28 



sentyabr 1944). Krım konfransı (1945, 4-12 fevral). Almaniyanın təslim olması. San- 

Fransisko konfransı (25 aprel - 26 iyun 1945). BMT-nin yaradılması. Potsdam konfransı (17 

iyul – 2 avqust 1945). Uzaq Şərqdə diplomatik mübarizə. SSRİ-Çin müqaviləsi. 

Yaponiyanm təslim olması. İkinci dünya müharibəsinin başa çatması. 

 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi – IV dövr 

(1945 – 2016-cı illər) 

 

Mövzu 1. Beynəlxalq münasibətlərdə Güney Azərbaycan məsələsi (1945-1946-cı 

illər) 

1944-cü ilin sentyabrında SSRİ-nin İran hökumətinə Güney Azərbaycanda (Şimali İranda) 

ona neft konsessiyaları vermək barədə rəsmi müraciət etməsi. 1941-ci il iyunun 26-da İran 

hökuməti müharibədə bitərəf olacağını qəti şəkildə bildirməsi. Sovet hökumətinin iyunun 

26-da, iyulun 19-da və avqustun 16-da “Hitlerçi kəşfiyyatın təxribatları” barədə İran 

hökumətinə xəbardarlıq etməsi. 1941-ci il avqustun 25-də sovet hökumətinin İrana nota 

verməsi. SSRİ-nin İrana qoşun yeritməsi. Moskvanın siyasi və hərbi məqsədləri. Qoşun 

yeridildikdən yalnız beş ay sonra SSRİ, İngiltərə və İran arasında müvafiq müqavilənin 

imzalanması.  Antihitlerçi koalisiyanın İranla bağlı hərbi strateji planları. Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatında müzakirələr.  1945-ci il dekabrın 12-də (1324-cü il azər ayının 21-də)  qurulan  

Azərbaycan  Milli   hökuməti. Azərbaycan məsələsinin 1946-cı il martın 5-də Böyük 

Britaniyanın keçmiş baş naziri U.Çerçilin ABŞ-ın Fulton şəhərindəki çıxışı ilə əsası qoyulan 

“soyuq müharibə”nin ilk toxumlarının səpildiyi və cücərdiyi kəskin beynəlxalq 

münasibətlərin ən mübahisəli məsələlərindən biri olması. İran Azərbaycanı məsələsinin 

“soyuq müharibə”nin ilk qarşıdurması olması. Güney Azərbaycan məsələsinin Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatında kəskin mübahisələr obyektinə  çevrilməsi.  Bu zaman  İranın  BMT  

Baş  Məclisindəki nümayəndə  heyətinə  Böyük  Britaniyadakı səfiri Seyid Həsən 

Tağızadənin başçılıq etməsi. Sovet-İran münasibətlərində Güney Azərbaycan məsələsi. 

1946-cı il aprelin 4-də Sovet  və İran arasında müqavilənin imzalanması. Neft uğrunda 

mübarizə. 1946-cı il mayın 9-da sovet qoşunlarının İrandan tamam çıxarılması. 1946-cı il 

aprelin 28-də S.C.Pişəvəri başda olmaqla İran Azərbaycanı Milli hökumətin nümayəndə 

heyətinin danışıqlar aparmaq üçün Tehrana getməsi. 1946-cı il iyunun 13-də Təbrizdə İran 

hökuməti ilə Güney Azərbaycan arasında sazişin imzalanması. 1946-cı il sentyabrın 1-də 

İranın Azərbaycan üzərinə ümumi silahlı hücuma başlaması. Milli-azadlıq hərəkatına zərbə 

endirilməsi. 1946-cı il dekabrın 20-dən sonra Güney Azərbaycandakı xalq hakimiyyətinin 

devrilməsi. Azərbaycan Milli Demokratik hərəkatının qəddarcasına yatırılmasından sonra 

maarif və mədəniyyət sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş qanun və 

qərarların ləğv edilməsi. Güney Azərbaycanda sovet siyasətinin iflası. 

 

 



Mövzu 2.  İki qütblü dünya sisteminin yaranması  (1945-1955-ci illər) 

İkinci dünya müharibəsinin son mərhələsində dünya iqtisadiyyatının  tənzimlənməsinin 

əsaslarının yaradılması. Bretton-Vuds sistemi. Bretton –Vuds sisteminə münasibətdə Sovet 

İttifaqının mövqeyi. Müharibədən sonra dinc nizamasalma problemləri. Böyük dövlətlər 

arasında münasibətlərin müqaviləvi və hüququ əsasları. San- Fransisko konfransı və BMT-

nin yaradılması (1945-ci il). BMT-nin fəaliyyət xüsusiyyətləri. ABŞ və SSRİ-nin 

imkanlarının nisbəti. Qərbi Avropada müharibədən sonrakı vəziyyətin xüsusiyyətləri. 

Potensial hərbi təhdidlər haqqında sovet və amerika təsəvvürləri. 1945-ci ildə Almaniya 

məsələsi üzrə beynəlxalq qərarların xüsusiyyətləri. Almaniya ilə  münasibətlərin həlli 

məsələsində ziddiyyətlərin yaranması. Avstriya ətrafında vəziyyət. İtaliyanın keçmiş 

müstəmləkələri  məsələsi. Triest üstündə mübahisə. SSRİ-nin "qarşısının alınması" 

konsepsiyasının yaranması. Kennanın "Uzun teleqram"ı. Beynəlxalq münasibətlərdə nüvə 

amilinin rolunun məhdudlaşdırılması cəhdləri. "Barux  planı" və BMT-nin atom enerjisi üzrə 

komissiyanın işinin pozulması. Yunan məsələsi böyük dövlətlərin münasibətlərində. SSRİ 

ilə Türkiyə arasında diplomatik münaqişə. Şərqi Avropa ölkələrinin diplomatik tanınması 

məsələsi. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində vəziyyət. Sovet Pribaltikasında vəziyyət. 

Paris konfransı 1946-ci il. Şərqi Avropa ölkələrində siyasi rejimlərin transformasiyası üçün 

zəmin. Almaniyanın keçmiş müttəfiqləri ilə sülh müqaviləsinin imzalanması. Fransa və 

Böyük Britaniya Dünkerk paktı. "Trümen doktrina"sının açıqlanması və ABŞ-ın beynəlxalq 

siyasətinin fəallaşması. "Marşall planı". Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq (ОЕЭС) Təşkilatının 

yaradılması. Sovet İttifaqı-Yuqoslaviya münaqişəsinin yaranması. Brüssel paktının 

hazırlanması. Ümumavropa ideyası 40-cı illərin beynəlxalq münasibətlərində. Londonda altı 

qərb dövlətinin Almaniya ilə separat müşavirəsi. Almaniya məsələsinin gərginləşməsi və ilk 

Berlin böhranı. Dunay konvensiyasının imzalanması. Şərqi Avropa ölkələrinin çarpaz 

müqavilələr sisteminin formalaşdırılması və beynəlxalq münasibətlərə təsiri (1948-1949). 

Vaşinqton konfransı (1949) və NATO-nun yaradılması. Avropa Şurasının yaradılması. 

NATO-nun xarici siyasi baxışları. AFR-in elan edilməsi də ayrıca Qərbi Almaniya 

dövlətinin yaradılmasına hazırlıq. SSRİ-nin nüvə dövlətinə çevrilməsi. ADR-in yaradılması 

və Almaniyanın siyasi parçalanmasının başa çatması. Koreya müharibəsi illərində Qərbi 

Avropada beynəlxalq-siyasi vəziyyət. Almaniyanın Avropaya "qayıtması" problemi. Qərbi 

Avropa inteqrasiyasının yaranması. Kömür və Polad üzrə Avropa birliyinin  yaradılması. 

Vahid Avropa ordusunun ("Pleven Planı") yaradılması layihəsi. SSRİ-nin siyasi 

rəhbərliyinin dəyişməsi. ABŞ-ın respublikaçı rəhbərliyinin "Kommunizmin geri atılması" 

konsepsiyasını qəbul etməsi. Şərqi Avropada  hökumət əleyhinə çıxışlar. 1953-ci ildə ADR 

siyasi vəziyyət. 1954-ci ildə Qərb ittifaqına və NATO-ya daxil olması barədə AFR-in Paris 

protokollarını imzalaması."İkiqat qarşısını alma" konsepsiyası. Varşava müqaviləsinin 

imzalanması.  

 

 



Mövzu 3. Müstəmləkə sisteminin dağılması (1955-1962-ci illər) 

Beynəlxalq sistemin daxilində milli-azadlıq proseslərinin fəallaşması. Müstəmləkə  

sisteminin dağılmasının mərhələləri və coğrafi mənzərəsi. Xarici siyasətdə "dinc yanaşı 

yaşamaq" proqramı. Stalinsizləşdirmə siyasəti və “sosializm birliyində” "ümidlərin 

böhranı". Kominternin buraxılması və "sosializm düşərgəsində”. İ.V.Stalinin tənqidi 

məsələsinə dair fikir ayrılıqları. Polşada münaqişə. SSRİ-nin Macarıstanın daxili işlərinə 

müdaxiləsi. Şərqi Avropada sovet siyasətinin modernləşdirilməsi. SSRİ-nin  Yaponiya ilə 

diplomatik münasibətlərinin bərpası. Yaxın Şərqdə "Süveyş böhranı".  SSRİ və ABŞ-ın  

Süveyş kanalı ətrafında vəziyyətlə bağlı mövqeyi.  Əfqanıstan-Pakistan ziddiyyətlərinin 

kəskinləşməsi və SSRİ-nin Əfqanıstanda təsirinin güclənməsi. Qərbi Avropada inteqrasiya 

meyllərinin gücləndirilməsi və AİB-in təşkili. Sovet İttifaqında ballistik raketlərin sınaqları 

və qlobal hərbi-strateji vəziyyətin dəyişməsi. Avropada ABŞ-ın nüvə silahlarının 

yerləşdirilməsi. Almaniya probleminin kəskinləşməsi. ƏRB-nin yaradılması və  Livan 

böhranı (1958). Tayvan  böhranı. Yaxın Şərqdə vəsiyyət. Manila paktı (1954). Əlcazair 

müharibəsi. İngiltərə –Misir münaqişəsi. İsrail –Misir müharibəsi (1956). Eyzenhauerin 

“domino” doktrinası. Bağdad paktı (1955). Asiya ölkələrinin müstəqillik qazanması. 

Müstəmləkəçilikdən azad olmanın ikinci mərhələsi. Fransanın müstəmləkə imperiyasını 

yenidən qurmaq cəhdləri. Qərb Berlin məsələsində SSRİ–nin mövqeyinin sərtləşdirilməsi 

(noyabr 1958). 50-cı illərin ikinci yarısında Cənub-Şərqi Asiyada vəziyyət. Almaniya 

məsələsində  kompromis cəhdləri. Latın Amerikası ölkələrində müstəmləkəçilik əleyhinə  

mübarizə. Kubada inqilab. SSRİ ilə Çin arasında fikir ayrılığının artması. SSRİ ilə ABŞ-in 

yüksək səviyyəli ilk görüşünün hazırlanması və keçirilməsi. Çin və Hindistanın Tibetdə yeni 

münaqişəsi. SSRİ–Yaponiya münasibətlərinin gərginləşməsi. Paris konfransına hazırlıq  və 

onun pozulması. Afrikada müstəmləkəçilik əleyhinə dalğanın yayılması. Konqoda 

münaqişənin yaranması. Müstəmləkəçiliyin ləğvi məsələləri BMT-nin fəaliyyətində. Yaxın 

Şərqdə İraq ətrafında mübahisə qovşağının yaradılması. ABŞ–ın "çevik reaksiya" 

konsepsiyasının hazırlanması. Qərbi Avropa ölkələri və ABŞ arasında hərbi-siyasi məsələlər 

üzrə fikir ayrılıqları. Vyanada SSRİ – ABŞ görüşü  və "İkinci Berlin böhranı". Qoşulmamaq 

hərəkatının yaranması. Bandunq konfransı (1955). Qoşulmamaq hərəkatının günişlənməsi. 

Belqrad konfransı (1961). Avropanın  inteqrasiyasına iki yanaşmanın təşəkkülü. Əlcəzairdə 

münaqişənin həlli (mart 1962). Hind-Çində vəziyyətin normallaşdırılması cəhdləri. Лаос 

üzrə Cenevrə sazişlərinin imzalanması (iyul 1962). Karib böhranı. "Çoxtərəfli nüvə 

qüvvələri" ilə bağlı müzakirələr. "Nassau paktı". 

 

Mövzu 4. Gərginliyin azaldılması siyasətinin təşəkkülü (1962-1968-ci illər) 

Fransa – Qərbi Almaniya "oxu”nun formalaşdırılması cəhdi və onu uğursuzluğu (fevral 

1963).  SSRİ və ABŞ xarici siyasət istiqamətlərinin modernləşdirilməsi. “Qarşılıqlı 

zəmanətli məhv edilmə” doktrinası. Nüvə silahı sınaqlarının məhdudlaşdırılması haqqında 

müqavilənin bağlanması (avqust 1963). Kiprdə  münaqişənin kəskinləşməsi (dekabr 1963).  



Vyetnam ətrafında gərginliyin artması və Vyetnam –ABŞ  münaqişəsinin başlanması. SSRİ-

Çin fikir ayrılığının açıq qarşıdurmaya keçidi. Vyetnamda ABŞ-ın müharibəyə başlaması. 

Konqoda siyasi vəziyyətin sabitləşməsi. Hindistan–Pakistan müharibəsi. İndoneziyada baş 

verən hadisələr. Qərbi Avropada inteqrasiyanın dərinləşməsi prosesində ziddiyyətlər və 

“Lüksemburq kompromisi". Fransanın  NATO-nun hərbi təşkilatından çıxması. SSRİ-

Fransa yaxınlaşması. Kosmik məkanın tədqiqi və istifadəsinə dair dövlətlərin fəaliyyət 

prinsipləri haqqında müqavilə. Latın Amerikasında "avtoritar dalğa" və Tlatelolko 

müqaviləsi”nin" bağlanması. Cənubu Afrikada  aparteidə  qarşı mübarizə. Nigeriyada siyasi 

vəziyyətin gərginləşməsi. Yaxın Şərqdə siyasi vəziyyətin gərginləşməsi. "Altıgünlük 

müharibə". Fələstin ərəb xalqının problemi. Qlasboroda SSRİ-ABŞ görüşü  (iyun 1967).  

NATO  və VMT  ölkələrinin  Avropada siyasi vəziyyətə  diplomatik yanaşmaları. ASEAN-

nın təşkili (avqust 1967). Vyetnamda vəziyyətin həlli cəhdləri və  ABŞ-da  müharibə 

əleyhinə etirazların çoxalması. Solçu etiraz meyllərinin ümumdünya dalğası ("1968-ci ilin 

dünya inqilabı") və beynəlxalq münasibətlərə onun təsiri. Nüvə silahının yayılmaması 

haqqında Müqavilənin bağlanması (iyul 1968).  Macarıstanda və Çexoslovakiyada daxili 

islahatlar keçirmək cəhdləri və onların nəticələri. "Sosializm beynəlmiləlçiliyi" doktrinası. 

SSRİ –ABŞ zirvə görüşünün  pozulması. 

 

Mövzu 5.  Beynəlxalq sistemin sabitləşməsi (1969-1973-cü illər) 

SSRİ–Çin  münasibətlərinin gərginləşməsi. Ümumavropa prosesinin təşəkkülü. R.Niksonun 

"Quam doktrinası". Sovet-Çin qarşıdurmasının kulminasiya nöqtəsi. AFR-in "yeni şərq 

siyasətinin" təşəkkülü. Bretton-Vuds sisteminin böhranı. İnsan hüquqlarının müdafiəsi 

hərəkatı. SSRİ-də hüquq müdafiəçiləri və onun Sovet İttifaqının beynəlxalq münasibətlərinə 

təsiri. Qərbi Avropada inteqrasiyanın ikinci mərhələsi. Almaniyanın müharibədən sonrakı 

sərhədlərinin beynəlxalq-hüquqi təsbiti. İordaniyada FAT-ın ətrafında münaqişə (sentyabr 

1970). Sov.İKP-nin  XXIV qurultayında gərginliyin azaldılması siyasətinin 

leqallaşdırılması. SSRİ-nin qeyri sosialist  ölkələri  ilə məsləhətləşmə paktları sisteminin 

formalaşması. Banqladeşin yaradılması və Hindistan–Pakistan müharibəsi. ABŞ-Çin 

münasibətlərinin normallaşması. SSRİ və ABŞ güc imkanlarının yeni nisbəti və  "strateji 

bərabərlik" konsepsiyasının formalaşdırılması. SSRİ–ABŞ diplomatik yaxınlaşması. ÇXR--

Yaponiya münasibətlərinin normallaşması. Parisdə Vyetnama aid sazişlərin imzalanması. 

Helsinki prosesinin inkişafı. Latın Amerikasında vəziyyət. Çilidə "Xalq birliyi" hökumətinin 

devrilməsi (sentyabr 1973). SSRİ - Yaponiya sammiti. Yaxın Şərqdə " oktyabr müharibəsi 

". İlk "Neft şoku". 

 

Mövzu 6. Gərginliyin zəiflədilməsi prosesində ziddiyyətlər (1974-1978-ci illər) 

"Enerji böhranı" şəraitində sənaye dövlətlərinin xarici siyasətlərinin əlaqələndirilməsi. 

Kiprdə vəziyyətin gərginləşməsi. BMT BA-nın "yeni beynəlxalq iqtisadi qaydaları" 

ideyasının irəli sürülməsi (may 1974). SSRİ-ABŞ münasibətlərində  “fasilə”nin yaranması 



və insan hüquqları məsələlərində  fikir ayrılığının  artması. SSRİ-nin  Afrika ölkələri ilə 

tərəfdaşlıq münasibətləri şəbəkəsinin yaranması. Helsinki aktının imzalanması. İspaniyada 

diktatura hakimiyyətinin ləğvi. Cənub-Şərqi Asiyada bitətərəfliyin təşəkkülü. Vyetnamın 

birləşməsi və  Hind-Çində siyasi vəziyyətdə yeni gərginlik. SSRİ- ABŞ geosiyasi 

ziddiyyətlərin kəskinləşməsi.  “Avrokommunizm”in təşəkkülü  və  onun beynəlxalq-siyasi 

rolu. Beynəlxalq münasibətlərdə insan hüquqları problemi. ATƏM-in Belqrad görüşü və 

"Sosialist ölkələrində" yeni konstitusiyaların qəbul edilməsi. Afrikada  SSRİ-ABŞ 

ziddiyyətlərinin dərinləşməsi və Həbəşistan-Somali müharibəsi.  Rodeziya problemi. 

Yaponiya ilə Çin arasında sülh və dostluq müqaviləsinin imzalanması. Kamboca 

probleminin yaranması və Çin–Vyetnam  münaqişəsi. SSRİ, ABŞ və ÇXR dpvlətləri 

arasında "üçbucaqlı" münasibətlərin təşəkkülü. İran-ABŞ münaqişəsi və ikinci "Neft şoku". 

Beynəlxalq münasibətlərdə  neft-dolların  tədavül problemi. “SSM-2” ətrafında SSRİ- ABŞ 

danışıqları. Latın Amerikasında siyasi vəziyyət. Yaxın Şərqdə qeyri-sabitliyin yeni 

ocaqlarının yaranması. “Avroraket” problem  və NATO-nun "ikili qərarı". SSRİ-nin 

Əfqanıstanın daxili işlərinə qarışaraq müharibəyə başlaması və gərginliyin  azaldılması 

siyasətinin pozulması. 

 

Mövzu 7.  İkiqütblü qarşıdurmanın yeni mərhələsi (1980-1985-ci illər) 

ABŞ və SSRİ-nin xarici siyasət strategiyası. Beynəlxalq münasibətlərdə  Əfqanıstan 

məsələsi. Ümumdünya borc böhranı. Polşa böhranı. "Sanksiyaların strategiyası".  ABŞ və 

Çin arasında kvazi-ittifaqın (görüntü-ittifaq) yaradılması cəhdi. Mərkəzi Amerika 

münaqişəsinin yaranması və onun beynəlmiləlləşməsi. İran- İraq müharibəsi. ATƏM-in 

Madrid görüşləri. ABŞ inzibati rəhbərliyinin  dəyişikliyindən sonra SSRİ -ABŞ 

münasibətləri  və silahlar üzərində nəzarət məsələləri üzrə danışıqlar sistemləri blokunun 

yaradılması. Folklend böhranı. Livan və Suriyada FAT-ın ətrafında münaqişələrin 

kəskinləşməsi. ÇXR-də "bərabər məsafə" siyasətinin təşəkkülü.  Avropada orta mənzilli 

Amerika raketlərinin yerləşdirilməsi və SSRİ-ABŞ qarşıdurmasının kulminasiya nöqtəsi. 

ATƏM-in  Madrid görüşləri başa çatması və etimad tədbirləri üzrə Stokholm konfransının 

çağırılması. Əfqanıstanda münaqişənin miqyasının genişlənməsi. Sovet İttifaqının 

iqtisadiyyatının tənəzzülü  və xarici siyasət ehtiyatlarının sarsılması. ABŞ-ın "yeni 

qloballaşma" doktrinası. SSRİ rəhbərliyinin dəyişməsi  və Qərblə dialoqun bərpası.  Sakit 

Okeanın cənub hissəsində nüvə silahı əeyhinə meyillərin yaranması və "Rarotonqa 

müqaviləsinin" imzalanması. Cənub-Şərqi Asiyada iqtisadi reqionlaşmanın təşəkkülü.  

Qərbi Avropa inteqrasiyasının  inkişafı və vahid Avropa aktının imzalanması. 

 

Mövzu 8.Yalta-Potsdam sisteminin dağılması (1986-1991-ci illər) 

SSRİ-nin yeni xarici siyasət strategiyasının nəzəri əsasları. Beynəlxalq təhlükəsizliyin 

ekoloji problemlərinin kəskinləşməsi. 1980-ci illərin ikinci yarısında dünyada sosial-siyasi 

vəziyyət. Etimad tədbirlərinə dair Stokholm konfransının sonu çatması və  ATƏT-in Vyana 



görüşünün çağırılması. Mərkəzi Amerika münaqişəsinin həlli. Hərbi-siyasi sahədə SSRİ- 

ABŞ münasibətləri və orta və kiçik mənzilli raketlər haqqında Vaşinqton müqaviləsinin 

imzalanması. Əfqanıstan ətrafındakı vəziyyət ilə əlaqədar beynəlxalq-hüquqi tənzimlənmə. 

Anqolaya xarici müdaxilənin dayandırılması. ATƏM –in Vyana görüşünün sona 

çatması(yanvar 1979)  və  SSRİ-nin insan hüquqları barəsində siyasətinin dəyişilməsi. Şərqi 

Asiyada SSRİ-nin yeni siyasət və Vyetnamın Kambocaya  müdaxiləsinin dayandırılması. 

Sovet İttifaqının ÇXR ilə münasibətlərinin normallaşması. Koreyada gərginliyin zəifləməsi.  

M.S.Qorbaçovun  " qarışmamaq doktrina"sı. Şərqi Avropa ölkələrində antikommunist 

"inqilab"lar. ABŞ-ın Panamaya müdaxiləsi (dekabr 1989). Latın Amerikasında regionlaşma 

meyllərinin güclənməsi və Çilidə demokratiyanın bərpası (mart 1990). Mərkəzdənqaçma 

meyllərinin yaranması və  SSRİ-nin dağılması təhlükəsi. Almaniyanın birləşməsi. Avropada 

adi silahlı qüvvələrin məhdudlaşdırılması haqqında Müqavilənin imzalanması. Yeni Avropa 

üçün Paris xartiyası. CAR-da aparteid rejiminin transformasiyası. Yaxın Şərq münaqişəsinin 

təkamülü və Fars körfəzində müharibə. Yaxın Şərq üzrə Madrid konfransının başlanması. 

SSRİ-də siyasi böhranın dərinləşməsi. VMT-nin dağılması. Şengen konvensiyasının 

imzalanması. Strateji hücum silahlarının azaldılması barədə Moskva müqaviləsinin 

imzalanması. SSRİ-də dövlət çevrilişi etmək cəhdi. SSRİ-nin süqutu  və Müstəqil Dövlətlər 

Birliyinin yaranması. Yuqoslaviyanın dağılması.     

       

Mövzu 9. İkiqütblü sistemin dağılması (1991-1996) 

Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində siyasi böhran və islahatlar. Yuqoslaviyada 

müharibənin başlaması. Rusiya-ABŞ münasibətlərinin transformasiyası və SSM-2 

müqaviləsinin imzalanması. SSRİ-nin  nüvə silahının irs problemi. MDB-nin  təşəkkülü və 

onun məkanında təhlükəsizliyin təmin edilməsi.  Azərbaycan-Ermənistan  Dağlıq Qarabağ 

müharibəsi. Əfqanıstanda qarşıdurmanın  beynəlxalq aspektləri. Tacikistanda  münaqişə. 

Dnestryanı bölgədə müharibə. Gürcüstanda etnik- ərazi  münaqişələr.  Baltikyanı ölkələrin 

yerli olmayan əhalisinin  hüquqları problemi. Maastrixt müqaviləsinin bağlanması və 

Avropa İttifaqının yaradılması. Şərqi Asiya, Şimali və Latın Amerikasında inteqrasiya 

qruplaşmalarının möhkəmlənməsi. Amerikanın "demokratiyanın genişləndirilməsi" 

konsepsiyası. BMT sisteminin böhranı və beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsində 

qeyri-formal mexanizmlərinin gücləndirilməsi. Somaliyə humanitar müdaxilə.  Kambocada 

vəziyyətin normallaşması. Yaxın Şərqdə vəziyyət. İsrailin İordaniya və FAT  ilə barışıq 

cəhdləri. Koreya yarımadasında siyasi vəziyyət və 1994-cü ilin "nüvə həyəcanı".Vişeqrad 

qrupunun təşəkkülü və Mərkəzi Avropa təşəbbüslüyü. Aİ-nin üçüncü genişlənməsi. 

Bosniyada münaqişə və  NATO-nun Balkanlara ilk müdaxiləsi. Afrikada nüvəsiz zonanın 

yaradılması haqqında müqavilənin imzalanması. Tayvanda "raket böhranı" və  Çinin  Rusiya 

ilə yaxınlaşması. MDB məkanında münasibətlərin inkişafı. Rusiya və Belarusiyanın  İttifaq 

dövlətinin formalaşması. NATO-nun genişləndirilməsinə hazırlıq. “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 

proqramı (1994). 



Mövzu 10. Qloballaşma və beynəlxalq münasibətlərin yeni məzmun kəsb etməsi 

(1997-2016) 

Qloballaşma və beynəlxalq münasibətlərdə  dövlətlər arasında sülhpərvər siyasi  

münasibətlər sisteminin inkişafı. NATO-nun genişlənməsinin ilk mərhələsi.  İranın xarici 

siyasət prioritetlərinin dəyişməsi. Rusiya- Ukrayna  münasibətlərinin  normallaşması(may 

1997). Tacikistanda milli barışıq. Hindistan və Pakistanda nüvə sınaqlarının keçirilməsi 

(may 1998) və nüvə silahının yayılmaması rejiminin böhranı. Orta Şərqdə və Mərkəzi 

Asiyada dini ekstremizm və terrorizm təhlükəsinin artması (avqust 1998). Serb diyarı 

Kosovoda münaqişə və  NATO-nun  Balkanlara ikinci müdaxiləsi. Humanitar əməliyyatlar 

beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi forması kimi. MDB məkanında yeni təşkilatların 

yaradılması. Avropada adi silahlar haqqında sazişin modifikasiyası. Cənub-Şərqi Avropanın 

orta və kiçik ölkələrinin əməkdaşlığı. Panamerika inteqrasiya meyilləri. Rusiya-Çin  

qarşılıqlı fəaliyyətlərinin dərinləşməsi və Şanxay əməkdaşlıq təşkilatının (ŞƏT) 

yaradılması. Şərqi Timorda münaqişə. Koreya yarımadasında münaqişənin güclənməsi 

(2000-2003). İraqda və Türkiyədə kürd məsələsinin gərginləşməsi. Rusiya-Gürcüstan 

münasibətlərində "çeçen məsələsi". Fələstin dövlətçiliyinin əsaslarının yaradılması cəhdi və 

onun iflası. Yaxın Şərq siyasi vəziyyətində islam ekstremizmi amili. Makedoniyada 

münaqişə (mart – noyabr 2001). ABŞ-da 2001-ci ilin sentyabr hadisələri və terrorrizmin  

transmilli təhlükələrinin yaranması. ABŞ-ın Rusiya ilə yaxınlaşması və Rusiyanın NATO 

ilə "xüsusi" münasibətlərinin formalaşması. NATO-nun "transformasiya" olunması 

haqqında məsələ və onun genişlənməsiunin ikinci mərhələsinə hazırlıq. Avropa 

inteqrasiyasının daha da dərinləşməsi və Avropa İttifaqının dördüncü dəfə genişlənməsi. 

Qərbi Avropa İttifaqının Aİ-nin hərbi-siyasi strukturuna daxil olması. “Dövlət quruluşunun 

dəyişdirilməsi” strategiyası və Fars körfəzində siyasi vəziyyətin gərginləşməsi. Səddam 

Hüseyn rejiminin dəyişdirilməsi.Müasir dövrdə İraq dövlətində siyasi vəziyyət. MDB 

məkanında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının yaradılması. Dünya maliyyə 

böhranının güclənməsi (avqust – oktyabr 2008). ABŞ–İraq qarşıdurması. İranın nüvə 

proqramı və müasir mərhələdə bu problemin həlli üçün atılan addımlar. Türkiyə-İsrail 

qarşıdurması. “Ərəb baharı”. Ərəb dövlətlərində siyasi böhranlar. Yaxın Şərq böhranı 

müasir mərhələdə. Rusiya–Ukrayna konflikti. Krımın Rusiya ərazisinə birləşdirilməsi və 

Ukraynanın separat qüvvələrinin iqtidara qarşı  mübarizəsi. ABŞ və Avropa dövlətləeinin 

Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaları. İranın “altılıq” dövlətləri ilə sanksiyaların götürülməsi 

haqqında razılığa gəlməsi. Rusiyanın Suriyada olan terrorçu qüvvələrə qarşı hərbi-hava və 

raket zərbələrindən istifadə etməsi və regionda siyasi vəziyyət. ABŞ-da prezident 

seçkilərində D.Trampın qələbəsi. ABŞ xarici siyasətində yeni istiqamətlər. 

 

 



Mövzu 9. Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində 

(1991–2016-cı illər) 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması və beynəlxalq səviyyədə tanınması. 

Azərbaycan Respublikasının İKT, ATƏT, BMT üzvlüyünə qəbulu. Müstəqilliyin ilkin 

mərhələsində Azərbaycan diplomatiyasımn ilk addımları. Azərbaycanın xarici siyasət 

prioritetləri. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət prinsipləri, mahiyyəti, məqsəd və 

vəzifələri. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. Avropa ölkələri ilə 

münasibətlər. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri. Asiya və Afrika ölkələri ilə münasibətlər. 

Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr. MDB iştirakçısı olan dövlətlərlə münasibətlər. 

Azərbaycanın İslam ölkələri ilə çoxtərəfli münasibətləri. Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq mövqeyinin güclənməsində enerji siyasətinin rolu. Azərbaycanın yeni neft 

strategiyası. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması. «Dağlıq Qarabağ probleminin» həlli 

yolunda Azərbaycanın diplomatik səyləri. Münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasmda 

müzakirəsi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazliğını təsdiq edən 

7 bəyanatın və 4 qətnamənin (822, 853, 874, 884) qəbul olunması. ATƏT-in Minsk qrupunun 

və onun həmsədrlik institutunun yaradılması və fəaliyyəti. ATƏM-in Budapeşt sammiti 

(1994). «Azadlığı müdafıə aktı»na «907-ci düzəliş»in ləğvi istiqamətində mübarizə. ATƏT-

in Lissabon sammitində (1996) Azərbaycanın fəaliyyəti. Münaqişənin «paket» və 

«mərhələli» həlli təklifləri (1997). Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən «ümumi 

dövlət» təklifinin (1998) rədd edilməsi. Münaqişəyə dair digər beynəlxalq təşkilatlarm 

mövqeyi və Azərbaycanın diplomatik fəaliyyəti. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tənzimlənməsi prosesi müasir mərhələdə. Azərbaycanın Avropa Şurasma bərabər hüquqlu 

üzv qəbul olunması (2001), «Dağlıq Qarabağ münaqişəsi» ilə bağlı Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəaliyyəti və qəbul edilən sənədlər. 

Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri. Azərbaycan-NATO əlaqələri. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin siyasi fəaliyyəti sayəsində ölkəmizin Cənubi Qafqazda lider 

dövlətinə çevrilməsi. 2015-ci ildə Azərbaycanda I Avropa oyunlarının keçirilməsinin 

iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti. 2016-cı ilin martın 10-da  Bakıda IV Bakı Qlobal forumunun  

keçirilməsi. 2016-cı ilin  aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və 

Ermənistan  silahlı qüvvələri arasında hərbi münaqişənin baş verməsi 30 mart – 1 aprel 2016-

ci il tarixlərində Vaşinqtonda Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitinin keçirilməsi. 
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