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Əsas ədəbiyyat: 
1. Zəki Vəlidi Toqan, Ümumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, Enderun 

Kitabevi, 1997.( pdf) 
2. Mualla Uydu Yücel , Türk Tarihine Giriş , İstanbul Üniversitesi ( pdf) 
3. Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010. 
4. Kürşad Yıldırım , Hun Tarihi,  İstanbul Üniversitesi ( pdf)   

      5.Faruq Sümər, Oğuzlar, Bakı, 1992.( pdf) 
      6. İbrahim Qəfəsoğlu, Türk Milli Kültürü, Bakı. 2017 .   
      7. Ziya  Bünyadov, Xarəzimşahlar-Ağsunqurilər Dövləti, Bakı ,1999( pdf) 
      8. Sara Aşurbəyli, Şirvanşahlar Dövləti , Bakı ,2006 ( pdf) 
      9. Oqtay Əfəndiyev, Azərbaycan Səfəvilər Dövləti,  Bakı, 2007 
      10. Əkbər Nəcəf , Səlcuqlu Dövlətləri və Atabəyləri tarixi, Qanun, 2010(  
      pdf) 
      11. Prof.Dr.Muharrem Kesik, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, İstanbul       U    
Universiteti ( pdf)  
 Əlavə ədəbiyyat: 
      1. Nailə Vəlixanlı , Ərəb Xilafəti və Azərbaycan , Bakı ,1993( pdf) 
      2. Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. СПб.т.1,  1  
99  1998, ч.2. 1900. 
     3. Бартольд В. Шейбониды. Соч. т.2,ч.2, Москва, 1964. 
     4. Гумилев Л.Н. Тысячелетия вокруг Каспия. Баку, 1991. 
     5.Греков Б.Д. и Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М - Л.,1  9     
1    1950. 
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Praktiki məsələlərin 
təhlili 

X 

Digər 
Qiymət-
ləndirmə 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%), bal 

 Aralıq 
imtahanı 

Noyabr  
 

35 bal 

Aktivlik Semestr boyu 
 

10 bal 

 
Qrup 
Müzakirə 

 
Müəllimin təyin etdiyi vaxtda 

 
10 bal 

Davamiyyət Semestr boyu 5 bal 
Final imtahanı Yanvar 40 bal 

 Yekun  100 bal 
Kursun 
təsviri və 
məqsədi 

Tədris prosesində Ümumi Türk tarixinin yazılı , sözlü və arxeolojiq mənbələrinin 
öyrənilməsi ,  Türk adı və soyu ,  Türklərin yaşadıqları əsas coğrafiyalar, qurduqları 
dövlətlər, Hunlar,  Avarlar, Göytürklər,  Xəzərlər,  Qaraxanlılar, İdil Bulqarları, 
Səlcuqluların tarix səhnəsinə çıxışı və Səlcuqlu tarixinin əsas istiqamətləri, ilk Türk 
İslam dövlətlərində mədəniyyət və müəsəsələr, Anadolunun Oğuzlar tərəfindən fəth 
edilməsi , Anadolu və Azərbaycanda  Bəyliklər dövrü,  Mərkəzi Asiya xalqların Çingiz 
Xan dövlətinin hakimiyəti altındakı dövrü,  Qızıl Orda dövləti, Teymurilər,  
Şeybanilər, Osmanlı dövlətinin yaranması, imperiyanın tərkibindəki xalqların həyat 
tərzi, Səfəvi – Osmanlı münasibətlərinin siyasi- dini və hərbi xarakteri ,  Qazan və 
Astarxan  xanlıqları, Mərkəzi Asiya  və Sibirin Çarlıq Rusiyası tərəfindən işğal 
edilməsi və burada həyata keçirilən müstəmləkə siyasətinin əsas istiqamətləri. 
Hun minilliyindən günümüzə geniş coğrafi areala yayılmış  Türk xalqlarının  tarixi 
haqqında məlumat verməklə ümumdünya tarixində özünəməxsus nüfuzlu bir mövqeyə 
sahib olduğunu ortaya qoymaq, Türk xalqlarının tarixi keçmişinin qavranılması üçün 
zəruri olan düşünmək, analitik yanaşma vərdişlərini inkişaf etdirmək; tələbələrdə 
tarixən Azərbaycan türkləri ilə ortaq mədəniyyət formalaşdırmış xalqların tarixini 
dərindən öyrənmək. Türk xalqlarının tarixinə maraq yaratmaq; ümumtürkçülük 
ideyasını formalaşdırmaq; yazılı və şifahi ünsiyyət, diskussiya, dialoq həmçinin 
tədqiqat aparmaq, qrup halında işləməyi formalaşdırmaq. 

Tədris 
nəticələri 

Fənnin tədrisinin nəticəsi: 
Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

- Kursun problemləri, tarixi prosesləri seçməyi bacarmalı; 
- Tarixi faktlar içərisində ən əsaslarını seçməyi bacarmalı; 
- Tarixi prosesləri müqayisə etmək bacarığını formalaşdırmaq; 
- Öz biliklərini məntiqi çatdırmağı bacarmaq; 

Qaydalar (tədris siyasəti və 
davranış) 

Aktivlik 
Tam aktivlik balı dərslərdə, diskussiyalarda, prezentasiyalarda və 
elmi seminarlarda fəal iştirak edən tələbələrə verilir. 
Kurs işi, layihə və tapşırıqlar 
Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, 
əldə etdikləri məlumatların mənbələrinə istinad etməli və 
istinadları göstərməlidir.  
Tələbələrin qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi 
tapşırıqlarda 25% və daha artıq plagiarizm halları (müvafiq 
istinaların mənbəyinin göstərilməsi halları istina olmaqla) 
aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır.  



 

 

Davamiyyət  
Tələbələrin bütün əyani və online dərslərdə iştirakı məcburidir. 
Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərdə iştirak edə bilmirsə, 
(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) bu haqda məlumatı fakültə 
dekanlığına təqdim etməlidirlər. Tam davamiyyət bütün dərslərdə 
iştirak edən tələbələrə verilir (2 dəfə dərsdə iştirak etməmək 1 bal 
aparır). Dərslərin 30%-də iştirak etməyən tələbə imtahana 
buraxılmır. 
İmtahanlar 
Aralıq imtahanı: oktyabr ayında keçirilən dərslər əsasında imtahan 
verilir (1-7 mövzular). 
Final imtahanı: noyabr və dekabr aylarında keçirilən mövzular 
əsasında imtahan verilir (8-15 mövzular). 
Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə 
verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında 
təkrarlanmırlar.  
İmtahan qaydaları 
Aralıq və yekun imtahanları işində tələbə tərəfindən və bir-birindən 
köçürülmə qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin 
imtahan işi ləğv olunur və tələbənin qiyməti sıfırlanır.  
Əyər salgın şərtləri çətinləşərsə, quiz və imtahanlar online qaydada 
keçirilərsə, imtahan zamanı  tələbələr kamera və mikrofonlarını 
açıq saxlamalıdırlar. Əyər imtahanlar əyani şəkildə keçirilərsə 
80/90 dəqiqə, online olarsa 150 dəqiqə davam edəcəkdir. İmtahan 
tapşırıqlarının sayından, çətinlik dərəcəsindən, ana dilində olub-
olmamasından, suala verilən cavabın həcmindən  və s. asılı olaraq 
müəllim tərəfindən təklif olunarsa, departament rəhbəri ilə 
razılaşdırılıb dəyişdirilə bilər. 
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 və etik qaydaları pozmaq qadağandır. 
Həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr qadağandır. 
Dərsə gecikmə 
Dərsə 10 dəqiqə gecikən tələbəyə qayib yazılır. Buna baxmayaraq, 
tələbə dərsdə iştirak edə bilər. 

Cadvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

Planlaşdırılmış 
saat 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1  Mövzuya giriş:  Türk tarixin 
öyrənilməsində əsas üsullar.  Ümumi 
Türk Tarixinin əsas  sözlü, yazılı və 
arxeolojiq  mənbələri.  

Z. V. Toqan  Tarihte Üsul 
səyfə 31- 53 
Mualla Uydu Yücel , Türk 
Tarihine Giriş,  səyfə 1-48 

2  Türk adı və coğrafiyası.  Türk 
soyunun tarix səhnəsinə çıxışıyla 
bağlı mülahizələr.Türklərin 
yayılmaları. Tək tanrı tək imperator 
fəlsəfəsi vəya Türk Cahan 

M. U. Yücel , səyfə 56-72 



 

 

Hakimiyəti Məfkurəsi.  
3   İslam öncəsi Türk dövlətləri. Hun 

İmperiyası və Göytürklər.  Avarlar, 
Töləslər, Sabirlər, Uyğurlar, 
Qırğızlar, Karluklar və Oğuzlar. 
Xəzər xaqanlığıyla  Xilafət və Bizans 
münasibətləri. 

 Kürşad Yıldırım , Hun 
Tarihi.  
İbrahim Qəfəsoğlu, Türk 
Milli Kültürü, səyfə 61-
225 

4   İlk Türk İslam dövlətləri. İslam 
xilafətində Türklər. Tolunoğulları, 
İğşidilər və Məmlüklülər. Böyük 
Səlcuqlu İmperyası. Yaranması və 
çiçəklənməsi.  Azərbaycan, Türkiyə 
və Suriyə Səlcuqluları. Səlcuqlu 
müəsəsələri tarixi. 

Mühazirə mətni. 
Prof.Dr.Muharrem Kesik, 
İlk Türk İslam Devletleri 
Tarihi  səyfə 103-330 

5    Böyük Monqol imperiyası.  Türk-
Monqol tayfaları. Çingiz xan 
imperiyasının bölünməsi. Qızıl Orda 
dövləti.  Kazan və Astarxan 
xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğal 
edilməsi. Rusiya–Kırım xanlığı 
münasibətləri.  

Mühazirə mətni 

6   Anadolu Bəylikləri. Osmanlı 
dövlətinin quruluşu və yüksəlişi. 
İstanbulun fəthi. Krım  Xanlığı- 
Osmanlı münasibətləri. Ağqoyunlu 
və Qaraqoyunlu dövlətlərinin 
quruluşu. Əmir Teymurun yüksəlişi, 
Osmanlı və Qızıl Ordayla  
münasibətləri haqda qeydlər.  

Mühazirə mətni 

7    Qədim Türk mədəniyətinin əsasları. 
İslami dövr Türk dövlətlərində  elm, 
sənət, sosyal həyat və iqtisadiyyat.   

İ. Qəfəsoğlu, səyfə 346-
386 
Mühazirə Mətni  

   ARALIQ İMTAHANI  
8   Türk dövlət anlayışı, Türklərdə ordu, 

təşkilat sistemi  və hərb sənəti.  
İ. Qəfəsoğlu , səyfə 277-
322 

9   Türklərdə  musiqi, ədəbiyyat və elm. 
Türküstan aydınlanmasının 
memarları.  

İ. Qəfəsoğlu, səyfə370-398 
Mühazirə mətni  

10    Səfəvilər,Şeybanilər və Babürlər 
dövlətləri haqda ümumi məlumatlar.  

Mühazirə mətni  

11   Orta Asya  Xanlıqları. Buxara, Xivə 
və Hokand xanlıqlarının meydana 
gəlmə prosesi. 

 
Mühazirə mətni  

 
 

12  
 
 

 Osmanlı–Qərb, Osmanlı- Rusiya 
münasibətləri. Fətihlərin durması. 
Geriləmə dövrü və bu prosesin əsas 
səbəbləri. 

Mühazirə mətni  

13   Pyotrun Xəzər yürüyüşü. Rusya-
Osmanlı və İran münasibətləri 
kontekstində  XVIII əsrdə  Orta Asya 
və Qafqaz  arealındaki   siyasi 

Mühazirə mətni  



 

 

durumun təhlili.  
14  XII əsrdən  XIX əsrin başlarına qədər    

Türk xaqlarının  mədəniyəti. Elmi 
həyat və fikir cəryanları.  Türk 
modernizminin doğuşu.  

Mühazirə mətni  

15 
 

  Orta əsr Türk dövlətlərində sosyal -
iqtisadi həyat,  milli hərbi- müdafiyə 
sistemləri , vəqflər , səhiyyə sistemi, 
salqın xəstəliklər və onunla mübarizə 
üsulları.  

Mühazirə mətni 

  FİNAL İMTAHAN  

 
  



 

 

 

Qrup müzakirəsi üçün  mövzular: 
 
1. Fatih Sultan Mehmet və İstanbulun fəthinin Türk və İslam tarixi baxımdan nəticələri   
2. Qızıl Orda xanlığının Rusiya üzərindəki təsirləri 
3. Orta əsirlərdə yoluxucu xəstəliklər və ona qarşı alınan tədbirlər.    
 4. Məzhəb ixtilafının ortadan qaldırılması istiqamətindəki  Nadir Şah- I Mahmud yazışmaları   
5. Türk dövlət idarəçiliyində xarizmatiq vərasət sistemi  
6.Türküstan intibahının memarları  
7. Türk İslam dövlətlərində hərbi müdafiyə sənayesi  
 
 
 
 
 


