
 

 

 

                                                   Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri:  

Təsdiq edirəm:______________ 

Umumi məlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin 

Sayı 

HİST 394, Türk xalqları tarixi-1, 3 kredit 

Fakültə Humanitar,təhsil və sosial elmlər 

Departament Tarix və Arxeologiya departamenti (309 “O” 

otaq) 

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri  Payız 2019 

Fənni tədris edən 

müəllim 

Telman Nüsrətoğlu Guliyev 

 

E-mail telman.guliyev@khazar.org  

t.nusretoglu@mail.ru 

Telefon (012)421-79-16 (departament № 219) 

Mühazirə otağı/ 

Cədvəl 

III gün 15:20-18:30 

Məsləhət saatları Tələbələrlə razılaşdırılan vaxtlarda 

  

Prerekvizitlər Yoxdur.  

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi seşmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas ədəbiyyat: 

Zəki Vəlidi Toqan, Ümumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, Enderun 

Kitabevi, 1997. 

1. İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi, İstanbul, 2015. 

2. Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 

2010. 

3. Mais Əmrahov, Pərviz Səfərov. Türk xalqlarının tarixi (qədim 

dövrdən müasir dövr daxil olmaqla), Dərslik, Bakı, 2017. 

     4.D. Qüdrətov.Türk xalqları tarixi; (qədim dövrdən XVIII əsr), 

Bakı, 2000. 

      5. N. Mehdiyeva. Türk xalqları tarixi. Bakı, 2003. 

 

      6. Ramin Qurbanov. Türk xalqlarının tarixi. II hissə, Bakı, 2011. 

       7.Faruq Sümər, Oğuzlar, Bakı, 1992. 

      8. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, 2017. 

      9. İbrahim Qəfəsoğlu, Türk Milli Kültürü, Bakı. 2017 .   

 

Əlavə ədəbiyyat 

1.Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. 

СПб.т.1, 1998, ч.2. 1900. 



 

 

 

   

Kursun vebsaytı www.azerbaijan.az;  

www.aztarix.azeriblog.com;  

www.azerbaycanli.org 

Tədris metodları Mühazirə Öyrənmə və tədris metodları 

Qrup müzakirəsi Mühazirələr 

Praktiki tapşırıqlar Mövzu ətrafında interaktiv müzakirələr və 

yoxlama işləri 

Praktiki məsələlərin 

təhlili 

Mövzularla əlaqədar olaraq tarixi 

muzeylərə, abidələrə ekskursiya etmək, 

mütəxəssis alimlərlə görüş 

Digər  

Qiymətlənd

irmə 

Komponentləri Tarix son müddət Faiz (%), bal 

 Aralıq imtahanı Noyabr  

(sentyabr və oktyabr aylarında 

keçirilən dərslər əsasında 

imtahan verilir, 1-7 mövzular) 

40 bal 

Praktiki məsələ   

Aktivlik Tam aktivlik balı dərslərdə, 

diskussiyalarda, prezentasiyalarda 

və elmi seminarlarda fəal iştirak 

edən tələbələrə verilir. 

10 bal 

Yoxlama yazı işi 

(quiz) 

  

2. БартольдВ. Шейбониды. Соч. т.2,ч.2, Москва, 1964. 

3. Гумилев Л.Н.Тысячелетия вокруг Каспия. Баку, 1991. 

4.Греков Б.Д. и Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М - 

Л., 1950. 

5. История Киргизской ССР. Т.1-2, Фрунзе, 1968, 1984. 

6. История Казахской ССР. Ч 1-2, Алма-Ата, 1957-1967, 1980. 

7. История Тувы. Т 1-2. Москва, 1964. 

8. С.А. Токарев. Очерки истории Якутского народа. Москва, 1940. 

9.Из истории Сибири и Алтая. Москва, 1968. 

10.Очерки истории Хакасии советского периода. Москва, 1963. 

11.Крым в прошлом и настоящем. Москва, 1988. 

12. Народы Поволжья и Приуралья. Москва, 1985. 

13. Новичев А. Б. История Турции. Москва, 1965. 

http://www.azerbaijan.az/
http://www.aztarix.azeriblog.com/
http://www.azerbaycanli.org/


 

 

Qrup 

Müzakirə 

 

(mövzular əlavə olunur). Vaxt 

tələbələrlə razılaşdırma yolu ilə. 

 

5 bal 

Final imtahanı Yanvar  

(noyabr və dekabr aylarında 

keçirilən mövzular əsasında final 

imtahan verilir, 8-15 mövzular) 

40 bal 

Davamiyət  Tələbələr bütün dərslərdə iştirak 

etməlidir. Tam davamiyyət 

bütün dərslərdə iştirak edən 

tələbələrə verilir. 2 dəfə dərsdə 

iştirak etməmək 1 bal aparır. 

                     5 bal 

 Yekun  100 bal 

Kurs 

təsviri 

Tədris prosesində  Türk adı və soyu , yaşadıqları coğrafiyalar, qurduqları dövlətlər, 

Hunlar, Göytürklər, Qaraxanlılar, Xəzərlər, Səlcuqluların tarix səhnəsinə çıxışı, Mərkəzi 

Asiya xalqlarının monqol hakimiyəti altındakı dövrü, Teymurilər, Qızıl Orda dövləti, 

Osmanlı dövlətinin yaranması, imperiyanın tərkibindəki xalqların həyat tərzi, 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. 

Kurs 

məqsədi 

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 zə-

ruri 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 forma-

laşdırmaq; yazılı və şifahi ünsiyyət, diskussiya, dialoq həmçinin tədqiqat aparmaq, qrup 

halında işləməyi formalaşdırmaq. 

Tədrsin 

(öyrənməni

n) 

nəticələri 

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) 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbə dərsin ilk 10 

dəqiqəsinə gecikdiyi halda qaib yazılır. Amma tələbəyə dərsdə 

iştirak etmək icazəsi verilir. Tələbə müəyyən üzürlü səbəblərdən 

(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərdə iştirak edə bilmirsə, o zaman 

bu haqda fakültə dekanlığına məlumat təqdim etməlidir. Fənn üzrə 

ümumi dərs saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə 

imtahana buraxılmır. 

 

Yoxlama işi 

Yoxlama işində iştirak etməyən tələbə qeyri-müvəffəq qiymət alır. 

Əgər tələbə üzürlü səbəbdən yoxlama işində iştirak edə bilməmiş 

və bu haqda dekanlığa məlumat vermişsə, o zaman həmin tələbə 

yoxlama işini növbəti həftə yaza bilər. 

 

İmtahanlar 

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı 

bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 

Aralıq və yekun imtahanının mövzuları tələbələrə imtahandan əvvəl 

verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır. 

 

Fənni bitirmək qaydası 

Universitetin qaydalarına uyğun olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60 və daha çox hesab edilir. Kəsiri olan tələbə 

bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər. 

 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın 

gedişinin pozulması, imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə 

vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, mövzunun yazıldığı vərəq, 

telefon, diktofon, mikrodinləyici qurğu və s.) istifadə edilməsi və 

köçürmə qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan 

zalından çıxarılır, onun imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) 

qiymətlə imtahandan kənarlaşdırılır. 

 

Tələbənin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, 

yersiz və icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, 

dinləyici qurğu və radiodan istifadə etmək, həmin dərsə aid 

olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və 

s.) məşğul olmaq qadağandır. 

Cadvəl (dəyişdirilə bilər) 



 

 

Həftə Tarix 

Planlaşdırılmış 

saat 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1 18.09.2019  Fənnlə və sillabusla ümumi ta-

nışlıq. 

Mövzuya giriş. Türk adı və coğra-

fiyası.  Türk soyunun tarix səhnə-

sinə çıxışıyla bağlı mülahizə-

lər.Türklərin yayılmaları. Tək 

Tanrı Tək İmperator fəlsəfəsi və-

ya Türk Cahan Hakimiyəti Məf-

kurəsi. Türk tarixinin mənbələri. 

 

2 25.09.2019 İslam Öncəsi Türk Dövlətləri. 

Hun və Göytürk dövlətləri. 

Avarlar, Töləslər, Sabirlər, 

Uyğurlar, Qırğızlar, Karluklar və 

Oğuzlar. Xəzər xaqanlığıyla  

Xilafət və Bizans münasibətləri.  

 

3 02.10.2019  Qaraxanlılar dövləti və Türklərin 

İslamı qəbul etməsi. İslam 

Xilafətində Türklər. 

Tolunoğulları, İğşidiler, İdil 

Bolqar Xaqanlığı, Qəznəvilər. 

 

4 09.10.2019  Böyük Səlcuqlu İmperyası. 

Yaranması və çiçəklənməsi.  

Azərbaycan, Türkiyə və Suriyə 

Səlcuqluları. Səlcuqlu müəsəsələri 

tarixi. 

 

5 16.10.2019   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.  

 

6 23.10.2019  Anadolu Bəylikləri. Osmanlı 

dövlətinin quruluşu və yüksəlişi. 

İstanbulun fəthi. Krım  Xanlığı- 

Osmanlı münasibətləri. 

Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu 

dövlətlərinin quruluşu. 

 

7 30.10.2019   Türk mədəniyətinin əsasları. 

İslami dövr Türk dövlətlərində  

elm, sənət, sosyal həyat və 

iqtisadiyyat.   

ARALIQ İMTAHANI 

 (1-7-ci mövzular) 

 

8 06.11.2019   Türk dövlət anlayışı, Türklərdə 

ordu, təşkilat sistemi  və hərb 

sənəti.  

 



 

 

9 13.11.2019  Türklərdə  musiqi, ədəbiyat və 

elm. 

 

10 20.11.2019    Səfəvilər, Teymurilər, 

Şeybanilər və Babürlər dövlətləri 

haqda ümumi məlumatlar.  

 

11 27.11.2019  Orta Asya  Xanlıqları. Buxara, 

Xivə və Kokand xanlıqlarının 

meydana gəlmə prosesi. 

 

 

 

 

12 04.12.2019 

 

 

  Osmanlı –Qərb , Osmanlı- 

Rusiya münasibətləri . Fətihlərin 

durması. Geriləmə dövrü və bu 

prosesin əsas səbəbləri. 

 

13 11.12.2019  Pyotrun Xəzər yürüyüşü. Rusya-

Osmanlı və İran münasibətləri 

kontekstində  XVIII əsrdə  Orta 

Asya və Qafqaz  arealındaki   

siyasi durumun təhlili.  

 

14 18.12.2019 XII əsrdən  XIX əsrin başlarına 

qədər    Türk xaqlarının  mədəni-

yəti. Elmi həyat və fikir cəryan-

ları.  Türk modernizminin doğuşu.  

 

15 

 

25.12.2019  Volqaboyu  və Sibirin Türk 

xalqları  orta əsirlərdə. 

FİNAL İMTAHAN  

(8-15-ci mövzular) 

 

 

 

 

 

Qrup müzakirəsi üçün  mövzular 

 

1. Fatih Sultan Mehmet və İstanbulun fəthi  

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   

 

 

 

 

 


