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Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri: Roza Arazova 

Təsdiq edirəm:______________ 

 
 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 
Cənubi Qafqazda etnik münaqişələr, HIST420, 4 kredit 

Fakültə Humanitar,təhsil və sosial elmlər fakültəsi 
Departament Tarix və Arxeologiya departamenti (309-cu otaq) 
Proqram (bakalavr, 

magistr) 
Bakalavr 

Tədris semestri Yaz  2019 
Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 
Siyasi elmlər doktoru Hatəm Cabbarlı 

E-mail: cabbarlih@gmail.com  
Telefon: (012) 421-79-16 (departament) 219 
Mühazirə otağı/Cədvəl Şənbə günü 08.30-10.00 

10:10-11:40 

Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtlarda 
Prerekvizitlər  
Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 
Seçmə 

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat Əsas dərsliklər: 

*Mühazirə mətnləri 

1. A.N. Abbasbəyli, P.Q.Darabadi, Ə.G.İbrahimov, Konfliktologiya, Bakı 2006. 

2. Sevinc Seyidova, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq təşkilatların mövqeyi. 

Bakı 2014. 

3. İbrahim Ağayev, Müaisr şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik prosesslər, Bakı 

2006. 

4. Kafkasyada Etnik Çatışmalar Ekseninde Abhazya sorunu, Ankara 2015. 

5. Güney Kafkasya Bölgesi’ndeki Etnik Çatışma Alanları,  

Konya – 2010 

6. Azərbaycan tarixi yeddi cilddə, AMEA nəşri, Bakı, 2008, VII cild. 1941-2002-

ci illər 

7. Sülh Proseslərində ictimai iştirak və çoxkanallı diplomatiya 

mexanizmləri, Dekabr 2014 

8. Araz Aslanlı, Qarabağ problemi: tarixi, mahiyyəti, həlli prosesi. Bakı, 2009. 

9. Elçin Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: beynəlxalq təşkilatların 

və böyük dövlətlərin siyasəti. III kitab, bakı, Elmin İnkişaf Fondu 2015. 

10. Elçin Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və  beynəlxalq 

təşkilatlar. Bakı, “Tuna” nəşriyyatı, 1998. 

11.  Kəmalə Ruintən, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti, 

Adiloğlu Nəş, Bakı 2008 

12.  Qarabağ: etimologiyası, ərazisi və sərhədləri 

https://media.turuz.com/users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499/1014-

Qarabagh-Etimologiyasi,_Arazisi_Ve_Sarhadlari.[1].pdf) 

mailto:cabbarlih@gmail.com
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13. Musa Qasımlı, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti (1991-2003), 

I hissə. Bakı, 2015. 

14. Cəmil Həsənli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti: 1918-

1920.  

15. Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov, Qarabağ: real tarix, faktlar, 

sənədlər. Bakı, 2005. 

                  16. Məqalələr (müəllim tərəfindən veriləcək). 

Tədris metodları Mühazirə  Tədris metodları 

Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- mühazirələr 

- mövzu ətrafında müzakirələr 

- xəritələr, kompyuter, video və digər əyani 

vəsaitlərdən istifadə 

- bəzi mövzularda alim və mütəxəssislərin dərslərə 

dəvət edilməsi 

Qrup müzakirəsi 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Digər 

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

Aralıq imtahanı Aprel  

(fevral-mart  aylarında 

keçirilən dərslər əsasında 

imtahan verilir).  

30  

Praktiki məsələ   

Fəallıq Dərslərdə, diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi 

seminarlarda iştirak etmək  

10 

Tapşırıq və testlər   

 
Kurs işi (Layihə) 

Yazılı və şifahi 
Esse və təqdimata aid 

qaydalar:  

1.İş ayrıca vərəqlərdə ya-

zılmalıdır. Kağızın formatı 

A4, şirifti 14, interval 1, 

esselerin həcmi 5-15 səhifə 

olmalıdır.  

2.Vərəqin bir üzü yazıl-

malı, vərəqə nömrələr qo-

yulmalıdır. 

3.İş aydın yazılmalı, fikir-

lərin abzaslara bölünməsi 

məntiqi olmalıdır, hər yeni 

fikirdə abzasdan istifadə 

edilməlidir. İşin girişi və 

nəticəsi olmalıdır. 

4.İş yazılarkən mənbələrə 

istinad edilməlidir. İstinad 

qaydaları müəllim 

tərəfindən təqdim 

olunacaqdır. 

5.Sonda istifadə olunmuş 

ədəbiyyatın siyahısı əlavə 

15  
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edilməlidir. 

6.İşin titul vərəqi olmalıdır: 

mövzunun adı, tələbənin 

adı, soyadı, fakültəsi, işin 

yerinə yetirildiyi departa-

ment göstərilməlidir. 

7. esse  PPT istifadə 

edilərək təqdimat edilə 

bilər və yaxud yazılı 

şəkildə verilə bilər. Aprel 

ayının 15-nə qədər təhvil 

verilməlidir. 
Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 
  

Final  imtahanı İyun  

(aprel-may  aylarında 

keçirilən mövzular 

əsasında final imtahan 

verilir). 

45  

Digər   
Yekun 

 
 100 bal 

Kursun təsviri  
Kursun məqsədləri  Azərbaycan kifayət qədər ciddi bir problemlə - ərazilərinin 20%-ə yaxınının hələ də 

Ermənistan işğalı altında və 1 milyona yaxın insanın hələ də qaçqın və məcburi köçkün 

kimi doğma yurdlarından uzaqda qalmaları ilə yaşamağa məcburdur. Amma Cənubi 

Qafqazdakı etnik problemlər bununla məhdud deyil. Qonşu Gürcüstan Respublikası 

uzun illər Cənubi Osetiya, Abxaziya, Acarıstan, Cavaxetya problemlərindən əziyyət 

çəkmişdir. Hal-hazırda Cənubi Osetiya və Abxaziya işğal edilmiş və Gürcüstanın 

nəzarətindən kənardadır. İşğalların davam etməsi xüsusi halda Azərbaycanın, 

ümumilikdə isə regionun imkanlarının inkişaf, rəfah və bənzər məqsədlər üçün deyil, 

daha çox hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsinə səbəb olur. Bundan əlavə işğal həm 

Cənubi Qafqaz çərçivəsində, həm də daha geniş çərçivədə əməkdaşlıq imkanlarını da 

məhdudlaşdırır.  

Ümumi və qısa adla Qarabağ problemi kimi adlandırılan Azərbaycan ərazilərinin 

Ermənistan tərəfindən işğalı probleminin, eləcə də digər münaqişələrin öyrənilməsi 

xüsusilə humanitar ixtisaslarda təhsil alan tələbələr üçün ciddi əhəmiyyət daşıyır. Bu 

fənnin tədrisi zamanı əvvəlcə konfliktologiya və sülhyaratma prosesləri haqqında 

məlumat veriləcək, daha sonra qeyd olunan problemlərin tarixi, mahiyyəti və həll 

prosesi öyrədiləcəkdir. Qarabağ problemi çərçivəsində Ermənistan tərəfinin iddiaları, 

tezisləri, bunlara qarşı ortaya qoyula biləcək tezislər Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, 

Türkiyə və Avropa mənbələrinə istinadən izah ediləcəkdir. Eyni şəkildə Cənubi Osetiya 

problemi və Abxaziya problemi də Gürcü, Rus, Abxaz, Osetin, eləcə də Qərb 

mənbələrinə istinadən öyrədiləcəkdir. 
Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 
Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

- Konfliktologiya və Cənubi Qafqazdakı etnik münaqişələr barədə ümumi ümumi 

məlumat yaranacaq, 

- Qarabağ probleminin tarixi haqqında ümumi məlumat yaranacaq, 

- Regiondaki etnik köçlər haqqında ümumi məlumat yaranacaq, 

- Qarabağ probleminin mahiyyəti haqqında ümumi məlumat yaranacaq, 

- Qarabağ probleminin həll prosesi haqqında ümumi məlumat yaranacaq, 

- Qarabağ probleminə dair Ermənistan tərəfinin tezisləri və qarşı tezislər 
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öyrəniləcək, 

- Abxaziya problemi barədə ümumi məlumat yaranacaq, 

- Cənubi Osetiya probleminin ortaya çıxması və inkişafı  

- “2008-ci ilin avqust hadisələri”, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi, və  bunun 

Qarabağ probleminə təsiri dərindən öyrəniləcək,   

- Milli azlıqların hüquqları, etnik münaqişələr, zəruri müdafiə hüququ və s. 

məsələlər dair izahat verilərək Qarabağ probleminə beynəlxalq hüquq 

çərçivəsində yanaşmaya dair məlumat əldə ediləcək. 
Qaydalar (Tədris siyasəti və 

davranış) 
Davamiyyət  
Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin 

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

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

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə 

ikinci dərs saatına buraxıla bilər.  

Yoxlama işi 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak 

etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər 

fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 

imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və 

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

və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.  

Fənni bitirmək qaydası 

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət 

faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya 

növbəti il təkrarən götürə bilər.  

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin 

tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.  

 

Tematik Plan 

Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
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1.  16.02.2019 Mövzu 1. “Cənubi Qafqazda etnik münaqişələr” fənninə giriş. Fənn 

ilə və dərs proqramı ilə ümumi tanışlıq, keşmiş Sovet regionundakı 

etnik münaqişələr barədə ümumi məlumat   

4  

2.  23.02.2019 

 

Mövzu 2. Konfliktologiya və sülhyaratma təşəbbüsləri 4  

3.   

02.03.2019 

Mövzu 3. Qarabağın coğrafiyası, sözün etimologiyası, Qarabağ 

probleminin tarixi (20-ci əsrə qədərki mərhələ), etnik köçlər 

4  

4.  09.03.2019 

 

Mövzu 4. Qarabağ probleminin müasir mənada ortaya çıxışı: 20-ci 

əsrin əvvəllərində baş verənlər; SSRİ dövrü 

4  



 5 

5.  16.03.2019 

 

Mövzu 5. 20-ci əsrin sonlarında problemin alovlanması; Kiçik 

münaqişədən müharibəyə; Xocalı Soyqırımı 

4  

6.  23.03.2019 

 

Mövzu 6. Qarabağ problemi: Atəşkəs müqaviləsinə qədərki 

mərhələ 

4  

7.  30.03.2019 

 
Mövzu 7. Qarabağ probleminin həlli prosesi; Minsk Qrupu; 

Beynəlxalq təşkilatların qərarları 

Aralıq imtahanı (I-VII mövzular) 

4  

   8   06.04.2019 

 

 

Mövzu 8. Qarabağ probleminin mahiyyəti və terminologiya 

məsələsi 

4  

9  

13.04.2019 

Mövzu 9. Beynəlxalq hüquqda və Azərbaycanda milli azlıqlar 

məsələsi 

4  

10 20.04.2019 

 

Mövzu 10. Ermənistan tərəfinin tezisləri və qarşı tezislər 4  

11 27.04.2019 

 

Mövzu 11. Qarabağ probleminin həlli prosesi – Azərbaycanın 

zəruri müdafiə hüququ 

4  

12 04.05.2019 

 

Mövzu 12. Qarabağ problemi və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri 4  

13 11.05.2019 

 

Mövzu 13. Cənubi Osetiya problemi: 2008-ci ilə qədərki proseslər 4  

14 18.05.2019 

 

Mövzu 14. Abxaziya problemi: 2008-ci ilə qədərki proseslər. 

Çeçenistan problemi 

4  

15 25.05.2019 Mövzu 15. 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi (Cənubi 

Osetiya və Abxaziya problemi çərçivəsində baş verənlər)    

4  

  FİNAL İMTAHANI (VIII-XV mövzular)   

 

ESSE MÖVZULARI 

Hatəm Cabbarlı 

Esse mövzuları sadəcə keçilən dərs proqramı ilə məhdudlaşmır. Tələbələrin yaradıcılıq və tədqiqat 

bacarığının artırılması, problemlə bağlı müxtəlif mövzularda tədqiqatların aparılması, bölgədən kənar 

etnik problemlərin Cənubi Qafqazda yaşanan etnik problemlərdə bənzər və fərqli tərəflərinin 

öyrənilməsi baxımında digər coğrafi bölgələrdə yaşanan etnik problemlərlə də bağlı esse mövzuları 

əlavə edilmişdir. 

 

“Cənubi Qafqazda etnik münaqişələr” fənni üçün esse mövzuları: 

 

1. Dnestryanı probleminin səbəbləri 

2. Dnestryanı probleminin həlli üçün atılan addımlar 

3. Çeçenistan probleminin səbəbləri 

4. Çeçenistan probleminin həlli üçün atılan addımlar 

5. Fələstin münaqişəsinin səbəbləri  

6. Fələstin münaqişəsinin həlli üçün təşəbbüslər  

7. Kosovo pobleminin səbəbləri  

8. Kosovo pobleminin həlli üçün təşəbbüslər  

9. Kəşmir probleminin səbəbləri  

10. Kəşmir probleminin həlli üçün təşəbbüslər  



 6 

11. Bosniya münaqişəsinin səbəbləri  

12. Bosniya münaqişəsinin həlli üçün təşəbbüslər 

13. 20-ci əsrin əvvəlində Cənubi Qafqazda ermənilər tərəfindən həyata keçirilən qırğınlar  

14. 20-ci əsrin əvvəlində Anadoluda ermənilər tərəfindən həyata keçirilən qırğınlar  

15. 20-ci əsrin əvvəlində Cənubi Azərbaycanda ermənilər tərəfindən həyata keçirilən qırğınlar  

16. Türkiyədə kürd probleminin ortaya çıxması, inkişafı və nəticələri 

17. Rusiya Federasiyasının etnik tərkibi və potensial təhdidlər 

18. İranın etnik tərkibi və izlədiyi siyasət 

19. Gürcüstanda azərbaycanlılar və ermənilər: siyasi fəaliyyətlərinin qarşılıqlı təhlili 

20. PKK terrorunun səbəbləri 

21. Kataloniya problemi 

22. Bask problemi 

23. Korsika problemi 

24. Şimali İrlandiya probleminin ortaya çıxma səbəbləri 

25. Şimali İrlandiya probleminin həlli üçün təşəbbüslər 

26. PKK terroru probleminin həlli üçün təşəbbüslər 

27. Suriyada “Kürd problemi” 

28. İraqda “Kürd problemi” 

29. İranda “Kürd problemi” 

 

 

 

 

 

 

siyah;.xlsx siyah;.xlsx

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


