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Əsas ədəbiyyat: 
1. Osman Turan, Türk Cahan Hakimiyyəti Məfkuresi Tarixi, Bakı, 2017. 
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Kursun təsviri və 
məqsədləri 

Türk Xalqları Tarixi-1dərsinin davamı olan Türk Xalqları Tarixi-2 dərsində; tədris 
programında Osmanlı dövlətinin dağılma dövrü, dağılmanın səbəbləri, daxili və 
xarici siyasi proseslər, imperiyanın tərkibindəki xalqların həyat tərzi, böyük dövlət-
lərin Osmanlılar üzərindəki politikaları və dağıtma planları, Osmanlıdakı 
muasirləşmə və islahat təşəbbüsləri, Osmanlı dövlətinin son dövrlərində ortaya 
çıxmış ideologiyalar, siyasi təşəbbüslər, cəmiyətlər və partiyalar, Qurtuluş savaşı 
və Türkiyə cümhuriyətinin quruluşu prosesi, Türkiyə tarixi, Qafqaz, Mərkəzi 
Asiya, Qazaxıstan,Volqaboyu, Ural ətrafı və Sibir хаnlıqlarının XIX və XX əsrin 
əvvəllərindəki vəziyyəti, Qafqaz və Türkistanın Rusya tərəfindən işğalı, Rus 
inqilablarından sonra türk xalqlarında milli hərəkat, türk xalqlarının SSRİ-nin 
tərkibindəki dövrdə, SSRİ-nin süqutu ilə müstəqil türk dövlətlərinin yaranması və 
onların həyat tərzini öyrənməklə türk xalqlarının həyatında baş vemiş siyasi, 
iqtisadi sosialoji, hərbi ideoloji, etnik və mədəni proseslərin gedişini ümumdünya 
tarixi ilə sıx vəhdət təşkil etməklə öyrənilməsi və tələbələrdə müxtəlif dövr tarixi 
hadisələrinə düzgün və tənqidi yanaşma, obyektiv qiymətləndirmə, məntiqi 
müqayisələr aparma bacarıqları və vərdişləri formalaşdırmaq. 
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 
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Azərbaycan türkləri ilə ortaq mədəniyyət formalaşdırmış xalqların tarixini dərindən 
öyrənmək. Türk xalq- larının tarixinə maraq yaratmaq; ümumtürkçülük ideyasını 
formalaşdırmaq; yazılı və şifahi ünsiyyət, diskussiya, dialoq həmçinin tədqiqat 
aparmaq, qrup halında işləməyi formalaşdırmaq. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

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. 
Tədris metodları 
 

Mühazirə X 
Qrup müzakirəsi X 
Praktiki tapşırıqlar X 
Praktiki məsələnin təhlili X 
Digər X 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%), bal 
Aralıq imtahanı Aprel 35 bal 
Davamiyyət Semestr ərzində  5 bal 
Aktivlik 
 

Semestr ərzində  5 bal 

Yoxlama yazı işi (quiz) Aralıq 
imtahanından 

öncə 
Final 

imtahanından 
öncə 

10 bal 
 

Yazı işi/esse Mayın sonuna 
qədər 

5 bal 

Final imtahanı İyun  40 bal 
Digər   
Yekun 
 

 100 bal 

Qaydalar (Tədris siyasəti 
və davranış) 

Davamiyyət 
Tələbələr dərslərdə mütləq iştirak etməlidirlər. Tələbələr müxtəlif səbəblərdən 
dərslərdə iştirak edə bilmirlərsə, (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) bunu dekanlığa 
bildirməlidirlər. Dərslərin 25%-də iştirak etməyən tələbə imtahana girə bilməz. 
Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 
Dərsə gecikmə 
Dərsə 10 dəqiqə gecikən tələbəyə qayıb yazılır. Ancaq, tələbə dərsə buraxılır. 
Kurs işi 
Semestr ǝrzindǝ keçilǝn mövzular arasından tǝlǝbǝnin öz seçimi nǝticǝsindǝ 

müǝyyǝn olunan mövzuda kurs işi hazırlanacaq. Bu kurs işi komputerdǝ word 

proqramında yazılmalıdır. Ən az 5 ǝn çox 10 sǝhifǝ olmalıdır.  
Yoxlama işi 
Dekanlığa ya da müəllimə qabaqcadan bildirilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak 
edə bilməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftə  yaza bilər. 
İmtahanlar 
Aralıq və final imtahanlarına düşəcək mövzular tələbələrə əvvəlcədən  verilir. Aralıq 
imtahanının sualları final imtahanında təkrar edilmir.. 



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. İmtahan müddəti 90 dəqiqə müəyyənləşdirilib. 
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 
Universitetin 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. Dərs zamanı mobil cihazlardan 
istifadə etmək olmaz. Online dərsi yalnız müəllim özü başlada bilər, tələbələr dərsi 
başlada bilməzlər. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılacaq) 
Fənnin mövzuları  Dərslik / Tapşırıqlar  

1  

Mövzu: Osmanlı dövlətinin dağılış dövrünün başlanğıcı 
ve III Səlimin islahatları. Napalyon Fransası başta 
olmaqla Osmanlı ilə Avropa dövlətlərinin münasibətləri. 
Kabakçı Mustafa üsyanı və sonrakı dövr. 

Stanford J. Shaw, 
Osmanlı İmparatorluğu 

ve Modern Türkiye 

2  
Mövzu: II Mahmudun hakimiyyətə gəlişi və bu dövrdə 
aparılan islahatlar. Yeniçeri ocağının lǝğv edilmǝsi, 
Sened-i İttifak vs. 

Stanford J. Shaw, 
Osmanlı İmparatorluğu 

ve Modern Türkiye 

3  

Mövzu:  Doğu Türkistanın tarixi coğrafiyası. Dünəni və 
bugünü. 

Doğu Türkistan ve 
Uygur Türkleri; 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

4  
Mövzu: XIX əsrin I yarısı çarizmin Türküstanı işğal 
etməsi və müstəmləkəçilik siyasəti (Buxara, Xivə, 
Kokand xanlıqları) 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

5  
Mövzu: Osmanlı-Rusiya müharibələri. Kırım, Qaradəniz 
və Şimali Qafqaz uğrunda şiddətlənən mübarizə. XVIII-
XIX əsrlər Rus- Türk münasibətlərinin təhlili. 

İlber Ortaylı, Türklerin 
Tarihi 

6  
Mövzu: Tanzimat və İslahat fərmanları. Birinci və ikinci 
məşrutiyət. İttihad və Tərəqqi cəmiyəti. 

İlber Ortaylı, Türklerin 
Tarihi 

7  

Mövzu: 1877-78 Rus-Osmanlı müharibəsindən Balkan 
savaşının sonuna qədər Qafqaz, Volqaboyu və 
Türküstan xalqlarıyla Osmanlı dövlətinin 
münasibətləri. Yardım fəaliyətləri. 

İlber Ortaylı, 
İmparatorluğun En Uzun 

Yüzyılı 

ARALIQ İMTAHANI 

8  

Mövzu: Türk xalqları birinci dünya müharibəsi 
illərində. Osmanlı dövlətinin birinci dünya 
müharibəsində iştirakının səbəbləri. Qafqaz cəbhəsində 
yaşananlar. Təşkilat-ı Mahsusanın Türküstan və  
Qafqazdakı fəaliyətləri. 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 



9  

Mövzu: Mondoros atəşkəsi, alçalıdıcı Sevr anlaşmas 
təşəbbüsləri, Anadoluda qurtuluş savaşının başlaması. 
M.K. Atatürk və Ənvər paşa münasibətləri. Ənvər 
Paşanın Rusiya və Türküstandakı fəaliyətləri. Atatürkün 
Samsuna gedişi. Ərzurum və Sivas konfransları. 

Rauf Orbay, Cehennem 
Değirmeni I-II; 

10  
Mövzu: XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Kazan, 
Bakı və Türküstanda milli fəaliyətlər. İ.Gaspıralı və 
Tərcüman qəzeti. Yeni üsul məktəblərin açılması. 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

11  
Mövzu: Türkiyə cümhuriyətinin quruluşu. Lozan 
anlaşması və Mosul-Kərkük məsələsi. Cümhuriyət 
dövrü Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri. 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

12  
Mövzu: SSRİ -nin türk xalqları XX əsrin 20 -30 cu 
illərdə.(Türk xalqlarıRepresiya, dövründə). 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

13  

Mövzu: Türkiyə-Sovet dövləti münasibətləri. 
Türkiyənin ikinci dünya müharibəsi dövründəki 
xarici siyasəti. Sovet imperiyasında yaşayan Türk 
xalqları II Dünya müharibəsi illərində və ondan 
sonrakı dövrdə. 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

14  

Mövzu: Türkiyənin NATO-ya üzv olma prosesi. 
Asala və PKK terror təşkilatlarının Türkiyəyə qarşı 
törətdiyi terror aktları. Sovet dövlətinin çöküşündən 
sonra müstəqil Türk respublikalarının ortaya çıxması. 
Orta Asya Türk cümhuriyətlərindəki proseslərin 
təhlili. 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

15  

Mövzu: Türk dünyasındakı çağdaş siyasi, iqtisadi, 
mədəni durum. Birlik arayışları. Muasir dövr Türk 
xalqları mədəniyətinə dair qeydlər. 
 

Ramin Qurbanov. Türk 
xalqlarının tarixi 

FİNAL İMTAHANI 
 
 
  



Prezentasiya mövzuları: 

1. Azərbaycan Xanlıq dövlətləri və Rusiyanın siyasi, hərbi, iqtisadi   
münasibətlərinin təsvir edilməsi. 
2.Yeniçeri Ordusunun ləğv edilməsinin siyasi-hərbi nəticələri 
3. Krım xanlığı və onun Rusiya tərəfindən işğalı 
4. Qazan xanlığınin Rusiya tərəfindən işğalı və Türk tarixindəki nəticələri 
5. Rus işğalı sonrası Kırımın etno-demografiq durumunun dəyişdirilməsi prosesi. 
6. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda dərs deyən Türkiyəli müəllimlər. 
7. Şərq Xalqları Qurultayı Azərbaycan mətbuatında. 
8. Rusya Dövlət dumasının “Müsəlman fraksiyası” 
9. Ənvər paşanın Türküstandakı fəaliyətləri. 
10. SSRİ- nin Türk xalqlarının sosial-iqtisadi həyatı 
(1953-1964)  
11. Çarizmin Mərkəzi Asiyanı işğal etməsi və 
müstələkəçilik siyasəti 
12. Gənc türklər və Balkan müharibələri. XIX əsrin sonu XX əvvəli) 
13. Orta Asiya uğrunda Rusiya və İngiltərə mübarizəsi 
14. Qafqazda çar Rusiyasının siyasəti. Hərbi –inzibati idarəetmə 
15. Osmanlı imperiyası XIX əsrin birinci 
yarısında  
16. Rusiya Dumasındakı Türk deputatların 
fəaliyyəti 
17. Birinci dünya müharibəsi və Azərbaycan- Anadolu münasibətləri 
18. Rus əsarətində yaşayan Türk xalqları Birinci Dünya müharibəsi illərində 
19. 1917-ci il fevral inqilabından sonra Orta Asiya,Volqaboyu, Sibir və Krımda ictimai –
siyasi vəziyyət 
20.Türk xalqları Represiya dövründə 
21. Kırım Tatarlarının vətənlərindən sürgün edilməsi 
22. Türk xalqlarının mədəniyyəti Sovet dövründə.Milli kimlik və tarix 
problemi. 23.Türküstanda Basmaçılar hərəkatı 
24. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Kazan və Orta Asiyada Cədidçilik hərəkatı 
25. İ. Qaspıralı və Tərcüman qəzeti. 
26. Doğu Türkistanın tarixi coğrafiyası 
27.Z.V.Toqanın həyatı və əsərləri 
28. İsa Yusif Alptekin və Doğu Türküstan 
29. Sultan Abdulhamid və Fələstin məsələsi 
30. Atatürkün Mosul-Kərkük siyasəti. 

 


