
2019/2020-ci tədris ilində doktoranturaya qəbulla əlaqədar 
Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodikası kafedrası üzrə  

“Mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları” ixtisasının sualları 
 

1. Ağqoyunlu dövlətinin tarixşünaslığı 
2. M.Ə.Rəsulzadə və onun Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
3. "Kitabi Dədə Qorqud" eposu tarixi mənbə kimi 
4. Həsən bəy Rumlunun "Əhsən-ət təvarix" əsəri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
5. "Açıq söz" qəzeti tarixi mənbə kimi 
6. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı 
7. Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin genezisi problemi və onun tədqiqi istiqamətləri 
8. Antik müəlliflərin əsərləri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
9. Orta əsr Avropa səyyahları Azərbaycan haqqında 
10. "İqbal"və "İstiqlal"qəzetləri mənbə kimi 
11. Talış xanlığının tarixşünaslığı 
12. Azərbaycan tarixinə dair ilk ümumiləşdirilmiş əsərlər və onların səciyyəvi xüsusiyyətləri  
13. Strabonun "Çoğrafiya" əsəri Albaniya tarixinə dair mənbə kimi 
14. Övliya Çələbinin "Səyahətnamə"si Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
15. "Kaspi"qəzeti tarixi mənbə kimi 
16. Səfəvi dövlətinin tarixşünaslığı 
17. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sovet tarixşünaslığı 
18. "Avesta" tarixi mənbə kimi 
19. Səfəvilər dövlətinin tarixinə aid mənbələr, onların   xüsusiyyətləri 
20. "Azərbaycan"qəzeti mənbə kimi 
21. Eldənizlər dövlətinin tarixşünaslığı 
22. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının tarixşünaslığı 
23. Mixi yazılar və onların təsnifatı  
24. İskəndər bəy Münşinin "Tarix-i aləm arayi Abbasi" əsəri Səfəvilər dövrü tarixinə dair mənbə 

kimi 
25. XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində dövrü mətbuatın tarixi icmalı 
26. Qaraqoyunlu dövlətinin tarixşünaslığı 
27. 1918-ci il türk-müsəlman soyqırımın tarixşünaslığı 
28. Azərbaycan ərazisindəki qədim dövlətlər haqqında mixi yazılar 
29. Yaqut əl-Həməvinin "Mucəm əl-buldən" əsəri tarixi   mənbə kimi 
30. "Əkinçi"qəzeti tarixi mənbə kimi 
31. Sacilər dövlətinin tarixşünaslığı 
32. N.Nərimanovun Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
33. İnformatika və tarixi mənbə  
34. Məhəmməd Naxçıvaninin "Dəstür əl katib-fit-təyin əl məratib" əsəri tarixi mənbə kimi 
35. Senator təftişləri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
36. Salarilər dövlətinin tarixşünaslığı 
37. XX əsrin 30-cu illərinin repressiyaları və onun tarixşünaslığı 
38. İbn-əl Əsirin "Əl kamil fi-t tarix" əsəri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
39. Fəzlullah Rəşidəddinin "Came ət-təvarix" əsəri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
40. XIX əsr–XX əsrin əvvəllərinin əhalinin siyahıyaalma materialları tarixi mənbə kimi 
41. Musa Kalankatlının "Albaniya tarixi" əsərinin Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
42. C.Zeynaloğlunun əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələlərinin qoyuluşu 
43. Mənbəşünaslığın predmeti və vəzifələri  
44. Həmdullah Qəzvinin "Tarixe-Qozide" əsəri tarixi mənbə kimi 
45. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri tarixi mənbə kimi  
46. Şirvanşahlar dövlətinin tarixşünaslığı 
47. Azərbaycan xalqının etnogenezi və Azərbaycan xalqının formalaşmasına dair konsepsiyalar 
48. Tarixi mənbələrin və yazılı  mənbələrin təsnifatı  
49. Hafiz Əbrunun əsərləri tarixi mənbə kimi 
50. Statistik mənbələr, onların növləri 
51. Azərbaycan tarixşünaslığının predmet və vəzifələri 



52. Quba xanlığının tarixşünaslığı 
53. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasəti və onun  tarixşünaslığı 
54. Orxon-Yenisey abidələri türk xalqlarının tarixinə dair mənbə kimi 
55. Yesai Həsən Calalyanın "Alban ölkəsinin qısa  tarixi"əsəri mənbə kimi                                         
56. Azərbaycan tarixşünaslığının prinsipləri və vəzifələri 
57. Şəki xanlığının tarixşünaslığı 
58. Qafqaz-İslam Ordusunun Azərbaycan tarixşünaslığı 
59. Mxitar Qoşun əsərləri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
60. "Osmanlı dəftərləri" Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
61. Manna dövlətinin tarixşünaslığı 
62. Gəncə xanlığının tarixşünaslığı 
63. Sosializm quruculuğu dövrünün tarixşünaslığı 
64. Gəncəli Kirakosun "Tarix" əsəri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
65. A.Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm"əsəri tarixi mənbə kimi  
66. Atropatena dövlətinin tarixşünaslığı 
67. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları və onların tarixşünaslığı 
68. Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
69. Suriyalı Mixail və onun "Xronika" əsəri tarixi mənbə kimi 
70. Əhməd bəy Cavanşirin "Qarabağnamə" əsəri tarixi mənbə kimi 
71. Albaniya dövlətinin tarixşünaslığı 
72. H.Zərdabi inqilabçı-demokratik istiqamətin nümayəndəsi kimi 
73. Üç cildlik «Azərbaycan tarixi»i kitablarının səciyyəvi xüsusiyyətləri 
74. Bar-Ebrey və onun "Ümumi tarix"əsəri tarixi mənbə kimi  
75. Mirzə Camalın "Qarabağ tarixi" əsəri tarixi mənbə kimi 
76. Azərbaycan tarixşünaslığında maarifçi-demokratik istiqamət 
77. Azərbaycanda tarixi biliklərin elmə çevrilməsi 
78. 1920-ci ilin aprelində Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının xarici tarixşünaslığı   
79. Orta əsr ərəb coğrafi-tarixi əsərlərinin Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyəti 
80. Mirzə Adıgözəlbəyin "Qarabağnamə"si tarixi mənbə kimi 
81. Azərbaycan tarixşünaslığında  milli-demokratik istiqamət 
82. A.Bakıxanov Azərbaycan tarixşünaslığının banisi kimi 
83. İqrar Əliyevin Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
84. Ət-Təbərinin "Tarixi ər-rüsul və -l mülük" əsəri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
85. Qafqaz Arxeoqrafiya Komisiyyasının Aktları (AKAK) Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün tarixi 

mənbə kimi 
86. Azərbaycan tarixşünaslığında inqilabçı-demokratik istiqamət 
87. M.Kazımbəyin tarixi görüşləri 
88. Əlisöhbət Sumbatzadənin Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
89. Xürrəmilər hərəkatının tarixi mənbələrdə əksi 
90. Komendant idarəçiliyi dövrünün materialları  tarixi mənbə kimi 
91. Avesta və Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 
92. XIX əsrin I rübündə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalına dair konsepsiyalar 
93. Dağlıq Qarabağ problemi və onun tarixşünaslığı 
94. Nizam-əl Mülkün "Siyasətnamə"əsəri Azərbaycan tarixinə dair mənbə kimi 
95. Çar mütləqiyyətinin qanunvericilik sənədlərinin növ müxtəlifliyi, formalaşmasının əsas 

mərhələri 
96. Xürrəmilər hərəkatının Vətən tarixşünaslığı 
97. Rəşid bəy İsmayılovun əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri 
98. Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi" və onun Vətən tarixşünaslığında yeri 
99. Əbubəkr Tehraninin "Kitabi-Diyarbəkriyyə" əsəri tarixi mənbə kimi  
100. XIX əsrin 30-40-cı illərinin daxili siyasət aktları tarixi mənbə kimi 


