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GİRİŞ 

“Kulturalogiya”   proqramı  əsas mədəniyyətin nəzəriyyəsi və tarixini əhatə edir  

Proqramda  mədəniyyətin  mahiyyəti,  xüsusiyyətləri,  strukturu,  funksiyaları,  insan  və  

cəmiyyətin  həyatındakı  yeri,  rolu,  tarixi  təkamül  tendensiyaları  və  problemləri  əks 

olunmuşdur.  

Dünya  mədəniyyətinin  çoxəsrlik  tarixi  diqqət mərkəzindədir. Bu  məqsədlə  proqram  

İbtidai  icma,  Qədim  dövr,  Orta  əsrlər,  Yeni  dövr  və  XIX-XX  əsrlər  mədəniyyətinin  

tarixi  inkişaf  mərhələlərini  əhatə  edən  bölmələrdən  ibarətdir.  Dünya  mədəniyyətinin  

tarixi  təkamülü  ilə  tanışlıq  tələbələrə  ayrı-ayrı  dövrlərdə  mədəniyyətlərin  inkişaf  və  

ya  tənəzzülünün  səbəblərini,  mədəniyyətin  insan  həyatında  fundamental  rolunu  

göstərir.  

I Bölmə 

Mədəniyyət  nəzəriyəsi. 

Mövzu 1. Mədəniyyət anlayışına tarixi və müasir yanaşma 

 “Mədəniyyət” sözünün etimologiyası. Kultururologiya-mədəniyyət haqqında elmdir. 

”Kulturanın” nəzəri termin kimi. Mədəniyyətin fəlsəfi təhlili, çoxşaxəliliyi və 

çoxmənalılığı.  

“Mədəniyyət” sözünün şərq analoqları: Çində-jen, Hindistanda-dharma kimi səslənməsi. 

Anadolu türklərinin bu sözü  “kültür” kimi işlətmələri. Bizim dilimizə bu sözün ərəbcədən 

gələrək “mədinətun”-“şəhər”sözü ilə bağlı olması. 

Mövzu: 2. Maddi və mənəvi mədəniyyət 

Maddi mədəniyyətin-insanın təbiəti dəyişdirməsi, mənəvi mədəniyyətin-öz mənəvi 

aləminin dəyişdirməsi və ictimai varlığı ilə əlaqədar olması. 

Maddi və mənəvi mədəniyyətin insanın təlabatları əsasında yaradılması. Maddi və mənəvi 

təlabatlar. Artefaktlar-insanın yaradıcı əməyi ilə meydana gəlmiş maddi və mənəvi 

sərvətlər kimi. Əmək mədəniyyəti, istehsal mədəniyyəti, məişət mədəniyyəti, ekoloji və 

s.-nin maddi mədəniyyətə, idrak mədəniyyəti (təhsil və elmdə əlaqədar biliklərin 

mənimsənilməsi və elmi fəaliyyət), əxlaq mədəniyyəti,estetik mədəniyyət,ictimai-siyasi 



mədəniyyətin mənəvi mədəniyyətə aid edilməsi. Onların bir-birinə təsiri, yaxınlaşması və 

inteqrasiyası. 

Mövzu 3.Mədəniyyətin strukturu, funksiyaları və inkişaf qanunları 

Mədəniyyətin strukturu. Statika və dinamika. Struktur elementləri. Submədəniyyət, 

əksmədəniyyət. Mənəvi mədəniyyətin funksiyaları. Prof.V.Q.Draça görə 2 funksiyanın: 

1. Mədəniyyətin ictimai təcrübəni traslyasiya etməsi; 2.Şəxsiyyətin ictimailəşdirilməsi 

üsulu kimi olması, prof.A.A.Raduqinə görə bəşəriyyətin mənəvi təcrübəsinin qorunması, 

yenidən istehsalı, nəsildən-nəslə ötürülməsi və zənginləşdirilməsi-mədəniyyətin əsas 

funksiyası kimi. Mədəniyyətin əsas funksiyaları: Mühitə uyğunlaşma funksiyası, 

dərketmə(qnoseoloji) funksiyası, informativ funksiya, kommunikativ funksiya, 

requlyativ(və ya normativ) funksiya, aksioloji (qiymətləndirici) funksiya, semiotik (işarə) 

funksiya, sosiallaşdırma (humanistləşmə)funksiyası, insan qruplarının inteqrasiyası. 

Mədəniyyətin inkişaf qanunları: 

-varislik qanunu 

-vahidlik və müxtəliflik qanunu 

-mübadilə və əməkdaşlıq qanunu 

-sabitlik və qeyri-sabitlik qanunu. 

Mövzu  4.  Mədəniyyət və təbiət 

 İnsandan asılı olmayaraq mövcud olanlar (dünya, təbiət, natura), insan tərəfindən 

yaradılan (həm ictimai,həm də şəxsi olan fiziki və mənəvi varlıqlar) arasındakı 

fundomental fərq-fəlsəfi  fikrin  bütün tarixi boyu diqqəti cəlb edən problem kimi. Təbii 

yarananla süni surətdə formalaşan, torpaqda yetişənlə insan fəaliyyətinin nəticələri 

arasındakı fərq-təbiətlə mədəniyyət arasındakı əsas fərq kimi. 

İnsanın  təbiətlə münasibətində təbiətin mənəvi, xüsusən estetik cəhətdən dərk edilməsi. 

İncəsənət-təbiətə estetik münasibətin ən yüksək forması kimi. İncəsənətin bu 

münasibətləri formalaşdırması. Ekoloji mədəniyyət. 

 

 



Mövzu 5. Mədəniyyət  və  sivilizasiya 

Maariçilik  dövründə  “mədəniyyət”in  və  “sivilizasiaya”nın  əsasının  qoyulması.İlk  dəfə 

XVII əsrin 60-cı  illərində  fransız  dilində  yaranan  “sivilizasiya” anlayışının  Holbax və 

b. tərəfindən formalaşdırılması. Sivilizasiyanın  etnoqrafik  konsepsiyaları. 

Sivilizasiyanın  təkamül  mərhələləri.  Sivilizasiya  və  onun  nəzəriyyəsi. Nəzəriyyənin  

Almaniyada O.Şpenqler, İngiltərədə  A.Toynbi  və  N.Berdyayev tərəfindən  

araşdırılması.  Sivilizasiyanın  əsas  əlamətləri. Qərb  və  Şərq  sivilizasiya  tipləri. 

Azərbaycan  sivilizasiyanın  ən  qədim mərkəzlərindən  biri  kimi. 

Mövzu 6. Mədəniyyət və şəxsiyyət 

Mədəniyyət ”şəxsiyyət” anlayışına  dair əsas  nəzər  nöqtələri ”Bazis şəxsiyyət anlayışı” 

şəxsiyyətin formalaşması faktorları:1.Tərbiyə 2.Təhsil 3.Sosial mühit  4.Genetik kod. 5. 

Xarakter. 

Şəxsiyyətin formalaşması üçün mədəni dəyərlər sistemi və milli ənənələrin 

əhəmiyyəti.Şəxsiyyətin formalaşmasında incəsənətin tərbiyəvi rolu. 

Şəxsiyyət və mədəniyyət münasibətləri:                                                                                                     

 a) şəxsiyyət-mədəniyyətin məhsuludur,                                                                                           

 b) şəxsiyyət-mədəniyyətin tələbatçısıdır,                                                                                          

 c)şəxsiyyət-istehsalçıdır,                                                                                                                             

 d) şəxsiyyət mədəniyyətin ötürücüsüdür.                                                                   

Dünya mədəniyyətində “mədəniyyət-şəxsiyyət”münasibətlərinin üç əsas tipi;                               

1.Avropa tipi.      

2.Şərq tipi. 

3.Hind tipi. 

Etnik mədəni identifikasiya. Etnik mədəniyyətarası adaptasiya.    Sosializasiya. 

İnkulturasiya. 

Yeni mədəniyyətlə ünsiyyətdə bir neçə tip şəxsiyyətin formalaşması: 1.Vasitəçilər. 

2.Marginallar. 3.Dəyişgənlər. 4.Şovinistlər. 

 



Mövzu 7. Mədəniyyət və cəmiyyət 

Cəmiyyət anlayışı. Şəxsiyyətin cəmiyyətdə yeri. Cəmiyyətin klassifikasiyası: 

1.Təsərrüfat tipi;(ov,əkinçilik,heyvandarlıq,aqrar cəmiyyət) 

2.İndustrial cəmiyyət:industrializasiya və urbanizasiya. 

3.Postindustrial cəmiyyət:informativ cəmiyyət. 

Mədəniyyət və cəmiyyət. (Fərqli cəhətlər) “Sosial institut” anlayışı. Kulturologiyada 

“təlabat” anlayışı. Mədəniyyət sistemi, onun sosial xüsusiyyətləri. Kulturagenez, 

mədəniyyətin diffuziyası, mədəni formaların transformasiyası. Ənənəvi və müasir 

cəmiyyət. 

Mövzu 8. Multikulturalizm: tarixi, mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 

Multikulturalizm anlayışı. Multikulturalizmin tarixi, mahiyyəti və xüsusiyyətləri. 

.Multikulturalizm terminin ədəbiyyata gətirilməsi. Multikulturalizm və  

Antimultikulturalizmin məhfumlarının fərqli xüsusiyyətləri. Multikulturalizmin bir sosial 

hadisə kimi formalaşması. Multikulturalizm sosial bir hadisə kimi. 

Multikulturalizm: Nailiyyətlər və problemlər. 

Tolerantlıq multikulturalizm siyəsətinin əsası kimi. 

Multikulturalizm həyat tərzi kimi. 

Multikulturalizmin Azərbaycanda tarixi təkamülü 

Azərbaycanda multikulturalizm siyəsətinin mahiyyəti. 

Mövzu: 9. Mədəniyyət və Mentalitet. Mədəniyyətin  etnik-milli  xüsusiyyətləri 

Etnos (yunan “ethnos” - xalq,  qəbilə ) -  qanqohumluğu  əsasında təşkil olunmuş böyük 

insan  qrupu;  millət; böyük milli birliklər.  Etnoyaradıcı  faktorlar; bioloji  faktor 

(qanqohumluğu - ümumi ulu əcdad), sosial-bioloji faktor, ərazi vahidliyi, dil vahidliyi, 

tarixi inkişaf  vahidliyi, mədəniyyət və ənənə vahidliyi. Diaspora, milli azlıq, subetnos  

anlayışları. 

Mədəniyyətdə mentalitet anlayışı. Mentalitet  anlayışının  xalqların  mədəniyyəti  və 

psixologiyası ilə bağlı olması. Xalqın  etnik və milli  xüsusiyyətlərini  müəyyən  edən 

strukturlar milli  mentalitet  kimi. Milli mentalitetin formalaşmasında əsas amillər (təbii  



landşaft, klimatik, biosfer və s.) 20-21ci əsrlərdə  Azərbaycan  mentaliteti və onun 

problemləri. 

Mövzu 10. Qərb və Şərq mədəniyyəti 

Mədəniyyətlərin Qərb və Şərq tiplərinə bölünərək təkcə ərazi faktoru ilə bağlı deyil, bir 

sıra müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə fərqlənməsi:dünyanı öyrənməyin və tanımağın metod 

və üsulları; dəyərləndirmə kodeksi; dünyagörüşünün istiqamətlənməsi; ictimai-siyasi və 

iqtisadi sistemləri. 

Qərb mədəniyyətinin daha çox individuallığa,yeniliyə,dinamik həyat tərzinə 

yaxınlığı.Qərb mədəniyyətinin əsas mərhələləri:klassik antik mədəniyyət,ellinistik-roma 

mədəniyyəti,orta əsr xristian mədəniyyəti, yeni avropa mədəniyyəti. Qərb mədəniyyətinin 

əsas xüsusiyyətləri. (Şəxsiyyətə  hörmət, məsuliyyət,  dinamizm,  dünyanın təh.rasional 

yanaşma). 

Şərq mədəniyyətinin dünya sivilizasiyalarındakı əzəmətli rolu. Şərqdə yenilik qədimliyi, 

ənənəliyi dağıtmır, onunla orqanik vahidlik  yaratmağa  çalışır. Şərq mədəniyyətinin əsas 

inkişaf mərhələləri: Qədim Şərq (Misir, Mesopotamiya, Çin, Hindistan) mədəniyyəti, 

Qədim türk məd. Ərəb-müsəlman mədəniyyəti. Şərq mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri 

(Böyüklərə hörmət, sadiqlik, dözümlük, daxili təmizliyə meyillik, ənənələrin  qorunması 

və s.). 

Mövzu 11. Elitar və  kütləvi  mədəniyyət 

Kulturoloji nəzəriyyədə “elitar mədəniyyət”in yeri. ”Elita” mənşəcə fransız sözü olub, 

mənası “ən yaxşı, seçilmiş”deməkdir. Elitar mədəniyyətin mədəniyyət sistemində yeri və 

mövqeyi. Mədəni elita. Elitar mədəniyyət mərkəzləri və institutları. (Elmi müəs., ali təhsil 

müəs., fəlsəfi yığıncaqlar, elmi məktəblər, parlament yığıncaqları və .s). Azərbaycanda 

elitar mədəniyyət. 

“Kütləvi mədəniyyət” sosial mədəni fenomen kimi. Kütləvi mədəniyyətin fəaliyyət 

sahələri və əsas institutları. (Kütləvi ümumtəhsil məktəbi, kütləvi siyasi hərəkat, küt.bədii 

mədəniyyəti əks etdirən asudə vaxt sənayesi və.s.). Azərbaycanda kütləvi mədəniyyət. 

 



Mövzu 12. Mədəniyyətin yayılma sistemi. Mədəniyyət və dil 

Mənəvi sərvətlərin yalnız yaradılması deyil, onların yayılmasının da mədəniyyətin 

inkişafında rolu. Mənəvi sərvətlərin həm şaquli(digər nəsillərə), həm də üfiqi surətdə                              

(digər xalqlara) 3 müstəqil qrupa bölünməsi. 1.Təhsil sistemi;  2.Kütləvi informasiya 

vasitələri; 3.Mədəniyyət müəssisələri. 

Kommunikativ mədəniyyət,ünsiyyət mədəniyyəti. Mövcud olan işarət üsullu 

kommunikasiyaların və onların vasitəsi ilə ötürülən mədəniyyət dili. 1.Təbii dillər; 2.Süni 

dillər; 3.İkinci dərəcəli dillər. 

Semiotika (sema-işarə yunan.). Qermanevtika-(hermenia-izah etmə) qədim elm. 

Dil fəal ünsiyyət vasitəsi, ictimai hadisə kimi. Ana dilimiz Azərdaycan dilinin 

özünəməxsusluğu. 

Mövzu 13.Mədəniyyət, elmi bilik və dini etiqad 

Elmin yaranması,inkişafı və mədəniyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi. Elmin biliyə çevrilməsi. 

Elmin predmeti və metodu,nəzəri və praktik elm,fərziyyələr. Elmin tarixi inkişaf 

mərhələləri. Elmin xüsusiyyətləri. 

Dini etiqad. Dinin meydana gəlməsi səbəbləri; mövhumi təsəvvürlər. Dinin strukturu                           

(dini şüur, dini fəaliyyət, dini münasibətlər, dini təşkilatlar). Dinin yaranma mərhələləri: 

1.Primitiv dinlər (animizm, fetişizm, totemizm, magiya) 2.Politeist dinlər (induizm, 

buddizm, zərdüştlik, sintoizm) 3.Monoteist dinlər (yəhudilik, xristianlıq, islam). 

Elmlə dinin mübahisəsi və yaxın əlaqələri. Elmi  kəşflərin qurucu və dağıdıcı nəticələri. 

Müasir dövrdə elm və din: Kainatın yaranması haqqında “antrop”fərziyyə. 

Mövzu 14. Mədəniyyət siyasəti 

Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərin kulturoloji mahiyyəti. Mədəniyyət siyasətinin 

əsasının qoyulması. Proqresiv sosial mədəni siyasətin əsas məsələləri.Sosial-mədəni 

siyasətin əsas prioritetləri:1.İntelektual mədəniyyət.2.Etik mədəniyyət.3.İdarəetmə 

mədəniyyəti.4.Hüquqi mədəniyyət. Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasətinin 

formalaşması. 

 



Mövzu: 15. Mədəniyyətin müasir problemləri 

Qloballaşma anlayışı. Qlobal problemlər: mənşəyi, mahiyyəti və həll olunma yolları. 

Ekoloji mədəniyyət problemləri. Qloballaşma-sivilizasiya prosesinin nəticəsi kimi. 

İnternet texnologiyası-qloballaşmanın məhsulu kimi. Azərbaycanda mədəniyyətin 

qloballaşmaya inteqrasiyasının təzahürləri: mədəni irsin qorunması,təhsil sahəsindəki 

dəyişikliklər,Avropa standartlarına uyğunlaşma. Qloballaşma şəraitində beynəlxalq 

sosial-mədəni siyasətin vəzifələrinə baxış. 

 

II bölmə 

Mövzu 1. İbtidai  icma  dövrü  mədəniyyəti 

İbtidai  mədəniyyətin  bəşər tarixinin ilk mərhələlərindən meydana gəlməsi. Poleolit  

dövründə odun əldə edilməsi. Yığıcılıq və ovçuluq mədəniyyəti. Arxaik mədəniyyətin 30 

min illik tarixə malik olması. HOMO SAPİENS. İbtidai insanların dünya haqqında 

təsəvvürlərinin dini formaları. Totemizm. Animizm. Magiya. Fetişizm. Mifologiya. Mif 

kollektiv şüurun inikası kimi. Miflər qədim mədəniyyətlərin irsi kimi. 

Əmək alətlərinin düzəldilməsi-ibtidai incəsənətin ilk nümunəsi kimi. Daş, tunc və dəmir 

əsri. Daş əsrin dövrləri. paleolit/e.ə. 2.5-3milyon  ildən-e.ə 12minilliyə qədər/.mezolit 

dövrü/ e.ə.12 minillikdən-e.ə 8minilliyə qədər/ neolit dövrü isə /e.ə.7 minillikdən-e.ə. 6 

minilliyə qədər/ dövrü əhatə edir. 

İlk ibtidai təsviri sənət əsərləri: Heykəlciklər, rəsmlər, təsvirlər və s. Dekorativ sənət 

növləri: daş və sümük üzərində işləmələr, relyeflər və s. İbtidai icma dövrünün sonunda 

bədii sənətlər: bürünc, qızıl, gümüş əşyaların hazırlanması, memarlıq tikililəri-qalalar, 

yaşayış məskənləri,  dəfn üçün məqbərələr.  

İbtidai cəmiyyətə xas triadanın-icma quruluşu: mif və təsvir fəaliyyətinin sinifli 

cəmiyyətdə dövlət, din və yazı ilə əvəz edilməsi. Dinlə əvəz olunan mifin əxlaqi məzmun 

əldə etməsi.  

 

 



Mövzu: 2. Qədim Misir  mədəniyyəti 

Qədim  Misirin  coğrafi  şəraiti, ilk  yaşayış  məskənləri, neolit  dövründə  Nil  vadisinin  

maldar  tayfaları  tərəfindən  məskunlaşması.  Eneolit  dövründə  əkinçilikdə  süni  

suvarma  sisteminin  yaranması.  Heroqliflər. E.ə.IVmin.II yar. Yuxarı  və  Aşağı  Misirdə  

müstəqil  padşahlıq. Dövlətin  yaranması. Qədim  şahlıq  dövrü (e.ə.XXVIII-XXIII əsrlər). 

Ehramlar, piramidalar (Coser, Xeops).  Divar  rəsmləri. Orta  şahlıq  dövrü (e.ə.XXI-

XVIII əsrlər) Misirin  yenidən  birləşdirilməsi  və güclü dövlətə   çevrilməsi. Sənətkarlıq. 

Mis və tunc  istehsalı. Zərgərlik. Ağac  emalı. Toxuculuq. Şüşə  istehsalı. Ticarət. Yeni  

şahlq  dövrü (XVI-XI əsrlər)                Fiv  şəhəri.Məbədlər: Xatşepsut,  Luksor və Karnak  

məbədləri.  Rəngkarlıq.  Divar rəsmləri. Firon 4 Amenxotepin  islahatları (e.ə.XIVəsr) 

Nefertiti. Tutanxamonun  məqbərəsi. Son şahlıq  dövrü (e.ə.XIəsr-332 il) Makedoniyalı  

İsgəndərin  işğalı (Gəmiqayırma. Təkərli arabalar.) 

Qədim  Misir  yazısının  meydana  gəlməsi (IVmin.sonu). Əlifba  işarələri. Nağıllar. 

Əfsanələr. Musiqi. Təhsil. İsgəndəriyyə  kitabxanası. Təqvim. Su və günəşsaatları. 

Astronomiya.  Anatomiya  və təbabət. 

Qədim  Misir  piramidalarının  “dünyanın  7  möcüzəsindən”  biri  olması.Misir  

mədəniyyətinin  dünya  mədəniyyətinə  təsiri. 

 

Mövzu 3. Hindistan  mədəniyyəti 

E.ə.III-II minilliklərdə  Hindistanın ilk mədəniyyət mərkəzləri –Harappa (e.ə.2300-1700) 

və Mohance-Daro. Şəhərlər. Yazı. Hindlilərin müqəddəs kitabı –Vedlər, Brahmanizm. 

“Mahabharata” və “Ramayana” (e.ə.I min.II yar.) Qədim Hindistanda heykəltəraşlıq 

məktəbləri:( qandxar məktəbi, Matxur məktəbi,  Amaravati məktəbi. Ellada qaya məbədi 

və Acanta mağarasının freskaları.  Qədim hind incəsənətinin induizm, buddizm və 

çaynizmlə əlaqəsi. 

Mauriya sülaləsi (e.ə.IV-II əsrlər) Aşokanın kitabələri.  Din. Çaynizm. Buddizm. 

Memarlıq. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. ”Qramatika”nın tərtibi. (e.ə.IV-III  əsrlər). Şair və 

dramaturq Kalidas.  Elm.  Astronomiya.  Riyaziyyat. Təbabət. 



XII  əsrdə Şimali Hinistanın  müsəlmanlar tərəfindən işğalı və islamın yayılması.İslamın 

memarlığa təsiri:  məscid, minarə, türbə və  mədrəsələrin tikilməsi. VIII-XIII  əsrlərdə 

Hindistanda daş memarlığı. Qütb-Minarə (XIII əsr). Tac – Mahal məqbərəsi (XVII əsr) 

Kasta quruluşu: brahmanlar,  kşatirlər, vayşilər və şudralar. 

Fəlsəfə: Hind fəlsəfəsinin 6 əsas ortodoksal məktəbi: 1.Sankya; 2. Yoqa; 3. Nyaya;                                  

4. Vayşeşik;  5.Mimans;  6. Vedant. 

XII  əsrdə Şimali Hinistanın  müsəlmanlar tərəfindən işğalı və islamın yayılması. İslamın 

memarlığa təsiri: məscid, minarə, türbə və  mədrəsələrin tikilməsi. VIII-XIII  əsrlərdə  

Hindistanda daş memarlığı. Qütb-Minarə (XIII əsr). Tac – Mahal məqbərəsi (XVII əsr) 

XVIII  əsrdən başlayarq Avropa  tipli  tikililərin  meydana  gəlməsi. 

Mövzu 4. Çin və Yaponiya   mədəniyyəti 

Çin mədəniyyəti tarixinin e.ə.III-II minillikdən başlaması. E.ə.II minillikdə yazının 

meydana gəlməsi. Daosizm, moizm, konfutsiçilik, buddizm.  Elm.  Riyaziyyat, 

astronomiya, fizika,  təbabət. Dərman və müalicə haqqında kitab. Ədəbiyyat. Tətbiqi 

sənət.  Bədii keramika. Farfor. Dəmir və ipək ixracı. “Böyük ipək yolu” (e.ə.II əsr) 

Memarlıq.2-3 mərtəbəli evlər. (e.ə.1min.) Böyük Çin səddi (e.ə.IV-III əsr) Təsviri sənətdə 

portret, məişət və mənzərə janrları. 

E.ə.II min.musiqi alətləri. Musiqi  haqqında  ilk  traktalar. Teatr. Sirk tamaşaları. 

Akrobatik rəqslər. Kölgə və teatrlar (I əsr). 

X əsrdə Rəngkarlıq Akademiyasının , XII əsrdə Qoruq muzeyinin açılması. 

Çin fəlsəfəsinin əxlaqi-siyasi xarakteri. Mürəkkəb və kağızın kəşfi. Maqnit, nasos, su 

dəyirmanının ilk nümunələri. Sma Yanın “Tarixi qeydlər əsəri”. 

Yaponiya  mədəniyyəti 

Asiya məd.ilə qidalanmış Yapon mədəniyyətinin buddizmin təsiri ilə inkişaf 

etməsi.Yaponiya mədəniyyətinin  özünəməxsusluğu və milliliyini saxlaya bilməsi. 

Yaponiya mədəniyyətində hinduizm, konfutsiçilik, daosizm, buddizm və sintoizmin rolu. 

VI əsrdə buddizmin yayılması ilə əlaqədar memarlıq və təsviri sənətin inkişafı.  Poeziya.  

Musiqi. 



Buddizmin Yaponiyaya e.ə.yol açmasına  baxmayaraq  yaponların   psixologiyasına  

əsasən  V-VI əsrlərdə  təsir  etməsi.  Buddizmin  çin  dilində  yazılmış  müqəddəs  

kitabların  və  kahinlərin  Yaponiyaya  gəlməsi. 

Kolliqrafiya. Qrafika. Teatr: noo və kabuki. Peşəkar kukla teatrları (XVI əsr) Memarlıq: 

bağ incəsənəti, çay mərasimləri üçün tikilən pavilyonlar,  qəsr və saraylar.  Dzen 

estetikası. 

Mövzu 5. Antik dövr: Yunan və Roma mədəniyyəti 

“Antik” sözünün mənası.Antik mədəniyyət və varisləri. Yunanıstanın ən qədim 

sivilizasiyalarının tarixinin e.ə.III-II minillikdən başlaması. Krit adasının mədəniyyət 

mərkəzinə çevrilməsi.  Minoy mədəniyyətinin yüksəlişi (e.ə.XVI-XV əsrlər) Mikena 

(Axey) mədəniyyətinin e.ə.XVI-XIII əsrlərdə inkişaf etməsi. 

Homer dövrü (e.ə.XI-VIII ) “İliada”, “Odisseya” əsərləri. Məbədlər. Sütunlar. 

Mifologiya. Poeziyanin musiqi ilə vəhdəti. Təsviri sənət. 

Arxaik dövr(e.ə.VIII-VI). Əlifba. Polis. ”Ellin” və “Ellada” anlayışları.  Memarlıq: dorik 

və ionik orderlər. Qara fiqurlu vazalar.(e.ə700-cü il), qırmızı fiqurlu vazalar (e.ə.530-cu 

il). Heykəltəraşlıq: kuros və kora. Bədii ədəbiyyat. Himnlər.  Xor poeziyası. Teatr. Din. 

Fəlsəfə. Elm: astronomiya, həndəsə, tarixşünaslıq.Olimpiya oyunları (e.ə.776) 

Klassik dövr (e.ə.VI-IVəsrin Iyar.) Afinanın yunan mədəniyyət mərkəzinə 

çevrilməsi.Estetika elminin formalaşması. Sokrat. Demokrit. Bədii ədəbiyyat. Poeziya. 

Dramaturgiya. Esxil,  Sofokl,  Evripid,  Aristofan. Satir dramları. 

Elm. Tarix:  Herodot,  Fukidid.  Tibb: Hippokrat. 

Son klassika(e.ə.IVəsrin I yar.) Memarlq. Kalikarnas mavzoleyi. Epidavrda teatr. 

Heykəltəraşlıq. Rəngkarlıq: vaza sənəti. Fəlsəfə: Platon, Aristotel. 

Ellinizm dövrünün mədəniyyəti(e.əIVəsrin II yarısından e.ə.I əsrədək). Bu terminin ilk 

dəfə alman tarixçisi Droyzen tərəfindən 1833-cü ildə 

işlədilməsi.Memarlıq:arkalar,qübbələr. Faros mayakı. Heykəltəraşlıq: Polidor, Aqesandr 

və Afanodorun “Laokson” qrupu.(e.ə.Iəsr)                 Heykəltəraşlıq məktəbləri. Rəngkarlıq. 



Elm: riyaziyyat,  astronomiya, coğrafiya, həndəsə.  Evklid. Kitabxanalar. Poeziya. 

Fəlsəfə. 

Qədim Roma mədəniyyəti 

Etrussk mədəniyyəti (e.ə.VIII-VI əsrlər). Məqbərələr. Portret sənəti. Əlifba. Riyaziyyat. 

Rəqəmlər. Astrologiya. Din. Totemizm. 

Roma mədəniyyətinin XII əsrdən çox yaşaması. Respublika dövrü (e.ə.VI-I əsrlər). 

Portret sənəti. Teatr. Bədii ədəbiyyat. Livi Andronik, Böyük Katon. Poeziya:Katull, 

Lukretsi. Komediyalar: Plavt, Terensi. Memarlıq: Tağ və orderlər.  Bazilika,  amfiteatr, 

sirk.  Yunanıstandan qarət edilmiş heykəllərin surətinin çıxarılması.  Hüquq. Din. Yunan 

və Roma allahları. Təhsil. Siseron (Iəsr) “Kultura”anlayışı 

İlk imperiya dövrü (e.ə.Iəsr-e.nın II əsri). Oktavian Avqust “Qızıl dövr”. Bədii ədəbiyyat: 

Apuley, Lukain, Ovidi, Seneka və s. Poeziya: Vergili, Horatsi. Memarlıq: Kolizey (70-80 

ci illər). Titin qələbə tağı. Panteon. Natürmort janrı. Maskalar. Mozaika. 

Son imperiya dövrü (III-Vəsrlər). Elm: təbabət, coğrafiya, hüquq. 313-cü ildə xristianlığın 

qəbul edilməsi. 395-ci ildə imperiyanın şərq və qərb hissələrə bölünməsi. 

Mövzu 6. Bizans və Orta əsrlər Avropa  mədəniyyəti 

Roma  ənənələrinin məhz Bizans tərəfindən mənimsənilməsi. Xristianlığın yayılması və 

təqib edilməsi. İmperator Konstantinin dövründə xristianlığın dövlət  dini olması (313). 

Kilsələr xristianlığın əsas atributu kimi. 

Roma qanunlarının tərtibi: “YustinianıAn kodeksi”. Müq. Sofiya kilsəsi. İkonaqıranlarla  

ikonapərəstlər arasında mübarizə.  

Bədii  ədəbiyyat. Təhsil. Elm. Fəlsəfə. Memarlıq. Təsviri sənət. 

1453-cü ildə Bizansın türklər tərəfindən işğalı və imperiyanın süqutu. 

Orta  əsrlərdə  Avropa  mədəniyyəti 

Karolinqlər sülaləsi dövründə mədəniyyət. Böyük Karlın mədəniyyətə münasibəti. 843-

cü ildə imperiyanın bölüşdürülməsi. Almaniya, Fransa və İtaliya dövlətlərinin yaranması. 

Mədəniyyətin dirçəlməsi. Memarlıq: qəsrlər, relyefdəki təsvirlər. Miniatür sənəti. Kitab 

illüstrasiyası. 



İmperator I Ottonun dövründə mədəniyyət. X-XI əsrlərdə orta əsr alman rəngkarlığının 

qızıl dövrü. Kitab miniatürləri. Heykəltəraşlıq. Alman memarlığında XI əsrin ortalarında 

yaranan Roman üslubu. Fransada roman memarlığı. Rəngkarlıq. Qotika üslubu (XIII əsrin 

sonu). Bədii ədəbiyyat. Cəngavər romanları. Şəhər ədəbiyyatı. Teatr. Kilsə teatrı. 

Misteriyalar. 

Mövzu 7. Ərəb müsəlman  mədəniyyəti 

VII  əsrin I yarısında Məkkə şəhərində yeni dinin-islamın yayılması.  Ərəb dili-dövlət dili 

və millətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi. 8-13 əsrlərdə bir çox yunan, Roma və Bizans 

müəlliflərinin əsərlərinin ərəb dilinə tərcüməsi. 

Quran-müsəlmanların universal ensiklopediyası kimi. Surə və ayələr. Hədislər. 

Monumental üslub. Yeni ornament tipi: arabeska. Müniatür sənəti. Kalliqrafiya. 

İspaniyada Əndəlus/ərəb-ispan ədəbiyyatı/. 

Müsəlman ölkələrinin tarix və mədəniyyətinin  Qafqaz və Orta Asiya bədii ənənələrinə 

təsir göstərmiş İran və Türkiyə ilə sıx bağlılığı. 

Mövzu 8. Avropada  intibah dövrünün mədəniyyəti (İtaliya və Şimali Avropa) 

İntibah dövrünün mərhələləri XIII-XVI əsrlər.Renesans sözünün etimologiyası. 

İlk intibah (XIII-XIV əsrlər). Roman və Qotika incəsənəti. Dante, Cotto, Kavallini. 

Heykəltəraşlıq. N.Pizano. Bədii ədəbiyyat: F.Petrarka, C.Bokaçço. Rəssamlıq-Duçço. 

Erkənintibah. Memarlıq:Brunnellesski, Alberti. Heykəltəraşlıq: Brunnellesski,  

Donatello, Verokio.  Rəngkarlıq: Mazaçço,  Uçello,  Botiçelli,  Bellini. Komediya:  

N.MakiavelliR. Aretino. 

Yüksək intibah. Təsviri incəsənət: Leonardo da Vinçi, Rafael Santi, Mikelancelo. 

Poeziya: Ariosto, Tasso.  Elm: riyaziyyat,  astronomiya.  C.Bruno, Q. Qaliley,  Kopernik. 

Son intibah: Realistlər və nominalistlər təbii-elmi fikirlərin və azadfikirliliyin yaranmağa 

başlanması. İnsanların etiqad mülahizələri əsasında təqib olunması. Kopernik, C.Bruno, 

Q.Qaliley. 



Şimali Avropa intibahı: Niderland, Almaniya, Fransa, İtaliyadan fərqli olaraq bu ölkələrdə 

antik ənənələrin deyil, dini və reformasiya ideyaların tərənnümü. İtaliya intibahında 

estetik, şimal intibahında etik problemlərin ön plana çəkilməsi. 

Niderland  rəngkarlığı: Yan van Eyk, Roqir van der Veyden, Qoqo van der Quş, 

P.Breykel. 

Almaniya rəngkarlığı: A. Dürer. 

Fransa: Bədii ədəbiyyat-F.Rable, M. Monten(XV-XVI) 

İngiltərə: U.Şekspir. İspaniya: Miqel de Servantes, Lope de Veqa. 

Mövzu 9.  Türklərin  mədəniyyəti 

Qədim  Türklərin ilk  mədəniyyəti (bozqır  mədəniyyəti). Coğrafi məntəqələrinə görə 

mədəniyyətin orman,  cəngəl və kəndli mədəniyyəti olaraq 3 qupa bölünməsi. 

Atların əhliləşdirilməsi. Silah istehsalı. Qızıl sənətinin inkişafı. Dekorativ-tətbiqi sənət. 

Memarlıq. Hökmdar sarayları: yaylıq və qışlaq sarayları. Yaşayış məntəqələrinin qalalar 

şəklində olması. 

Dastanlar. Əski türk dastanlarında və əfsanələrində qurd obrazı. Qurdun ata və rəhbər 

simasında olması. 

1299-cu ildə Osmanlı bəyliyinin elan edilməsi. 1326-cı ildə Osmanlı paytaxtının Bursaya 

köçməsi. 1453-cü ildə Konstantinopolun alıması. İstanbul –Osmanlı imperiyasının 

paytaxtı. 

Osmanlı imperiyasında təşkilat, maarif və mədəniyyət. Mədrəsə və məscid tikintisi. 

Təlimin iki hissəyə bölünməsi:birinci şöbədə quran,  kəlam,  təshir,  hədis,  fəlsəfə və 

məntiq, ikinci şöbədə nücum,  hesab,  tibb keçilməsi. 

Saray memarlıq ansamblları. Saray tikililəri. İstanbulda Topqapı sarayı. Memar Sinan 

(XVI əsr): Şahzadə,  Cami məscidi,  Süleymaniyyə məscidi. Səlimiyyə məscidi və s. 

Mövzu  10. Rus  mədəniyyəti.XVII-XIX  əsrlər 

XVII əsr-Rusiyada  orta  əsrlərin  sonu  kimi. I Pyotr  islahatları. 

1. XVII əsrin  sonu-XVIII əsrin  20-ci  illəri.Rəngkarlıq.S.Uşakov, Təhsil,müxtəlif tipli  

məktəblərin  açılması. 1703-cü ildə  Sankt-Peterburq  şəhərinin  salınması. 



2. Universitet  və  məktəblərin  yaradılması.Sumarokov, Lomonosov, Kantemir. 

Memarlıq,F.Rastrelli. Qış  sarayı. Yekatrina  sarayı. 

3. Rus  maarifçiliyinin  kuliminasiyası. Fonvizm. Musiqi. Bajenov, Kazakov, Şedrin. 

Ermitaj (1852). Yazıçılar (XVIII-XIX): Krılov, Radişev,  Karamzin, Derjavin. 

XIX əsr-klassik  dövr  kimi. Bədii  ədəbiyyat:Jukovski, Puşkin, Lermantov, Qoqol, 

Turgenev, Nekrasov   və  b. Memarlıq: Zaxarov, Voronixin, Rossi  və s. 

Rəngkarlıq: Brüllov, Kiprenski, Fedotov, A.İvanov.Teatr: Şepkin, Aleksandrins  

teatrı(1832). Elm: riyaziyyat-Lobaçevski,  fizika-Yakobi  və s. 

XIX əsrin  II yarısında  təhsil, poliqrafiya.K.Uşinski. Kitabxana  və  muzeylərin  açılması. 

Tretyakov  qalereyası. Elm: Mendeleyev,  Lebedev, Popov, Seçenov, Pavlov. 

Bədii  ədəbiyyat. Tənqidi-realizm: Dostoyevski, Tolstoy, Turqenev,  Çexov,  Bunin. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin  əvvəllərində Çaykovski, Raxmaninov, Skryabin. Rus 

mədəniyyətinin  “Gümüş  dövrü”.  Teatr: Moskva  Bədaye  teatrı (1903). 

Stanislavski,  Nemiroviç-Dançenko 

Sovet hakimiyyəti dövrünün mədəniyyəti 

Oktyabr  inqilabından  sonra  Sovet  hakimiyyətinin  mədəni  siyasəti. Proletkult.  Mədəni  

inqilab. Repressiyalar. “Savadsızlığın  ləğv  edilməsi  haqqında  dekret”(1919). Təhsil  

müəssisələrinin  açılması.  Təbiət  və  dəqiq  elmlər  sahəsində  nailiyyətlər. 

1930-cu illərdə  rus  mədəniyyətində  durğunluq.Memarlıq abidələrinin  Moskvada 

Suxarev qülləsi, Xristov  məbədi, Kremldə Çudov məbədi, Qırmızı darvaza və yüzlərlə  

adsız  şəhər  və  kənd  kilsələrinin  məhv  edilməsi.  Təhsilin  inkişafı. Ədəbiyyat: M.Qorki, 

A.A.Fadeyev, M.A.Şoloxov.  Memarlıqda  konstruktivizm. A.V.Şuşevin layihəsi  üzrə  

tikilmiş Lenin movzeleyi. Kinematoqraf-səsli  kinonun  meydana  gəlməsi. 

S.Eyzenşteynin  kinoda  rolu. 

Böyük  Vətən  müharibəsi  illəri  və  müharibədən  sonrakı  dövrdə  rus  mədəniyyəti. 

“Mülayimlik  dövrü”ndə  rus  elmi  və  mədəniyyəti. Təsviri  sənət.  Heykəltaraşlıq: 

V.İsayeva, R.Taurit. Teatr-“Sovremennik”.  Kino. 



Durğunluq  dövründə  rus  mədəniyyəti. Ədəbiyyat: K.M.Simonov, Y.V.Bondarevin, 

B.L.Vasilyev. 

Təsviri  sənətdə  avanqardizm. Kino-S.F.Bondarçuk,  E.A.Ryazanov,  V.V.Menşov. 

1985-1991-ci  illərdə  Rusiyada  ictimai  və  mədəni  həyat.  

Mövzu 11. Amerika mədəniyyəti 

Kolumbdan  əvvəl  Amerikanın  hindu  mədəniyyəti.Qitənin şimal hissəsində ibtidai 

icma dövrü yaşayan çoxlu tayfa və xalqların olması.Texas, Nevada,  Koliforniya və s.-də 

od və daş silahdan istifadə edən qədim əhali. Qədim əhalinin geyimi və bəzək əşyaları. 

Ağac emalı.Ağacdan düzəldilən məmulatlar:qab,qaşıq,nəlbəki və s. Totem dirəklər, 

maskalar, qılınclar. Sənətkarlıq. Toxuculuq. Kağız istehsalı. Piktoqrafiq şəkillər. Din. 

Cənubi Amerikanın e.ə.11-10 min. məskunlaşması. Çavin mədəniyyəti (e.ə.1000-300 il). 

Parakas mədəniyyəti(e.ə.700-200il) Naska mədəniyyəti(e.ə.100-500 il) Moçika 

mədəniyyəti (e.ə400-800il) Tiaunako məd. (e.ə.500-1100) Tayron məd.(600-1100) Çimu 

məd.(1200-1476),Çibça məd.(1200-1500). İnk sivilizasiya (1200-1672). Kusko şəhəri. 

Yazı. Ədəbiyyat. Musiqi. Rəqs. Elm: riyaziyyat, astronomiya, təbabət.  

Mərkəzi Amerika-Olmek mədəniyyəti (e.ə.1500-100cü illər) İncəsənət. Monumental 

heykəltəraşlıq. Yazı. Hesab sistemləri. Təqvim. Sıfır anlayışının ilk dəfə işlənməsi. 

Toetiukan məd.(100-650). Memarlıq.  Şəhərlər. Toltek məd.(9-12 əsrlər).Tollan şəhəri. 

Asteklərin bu əraziyə XIV  əsrdə gəlməsi. 

Mayya sivilizasiyası (e.ə.300- eranın XVI əsri) Elm: astronomiya,  riyaziyyat,  

astrologiya. Təqvim. Musiqi. Teatr. Memarlıq. Heykəltəraşlq. Təsviri sənət. 

Astek mədəniyyəti. Bədii ədəbiyyat janrları. Didaktik traktalar. Məhəbbət mövzusu. 

Təhsil. Tərbiyə. 

ABŞ  mədəniyyəti (XVII-XXI  əsrlər). İngilis  dilində  ədəbiyyatın  meydana  gəlməsi 

(XVII). Ədəbiyyatın  dinə  xidmət  etməsi.Dini  fəlsəfə: S.Conson, D.Edvard. XVIII əsrin  

II yarısında  Amerikada  maarifçilik  hərəkatı. Ceferson,  Peyn,  Allen. 

Konstitusiya (1787). B.Frankin. Poeziya. Freno, Satirik  poeziya, Duayt.  Darlou. Zənci 

şairəsi:Uilti. 



XVIII əsrin II yarısı-XIX əsrin  əvvəllərində Amerika  ədəbiyyatında ilk romanlar. Braun, 

Brekepric.  Rəngkarlıq: Uest,  Kapli,  Stüart,  Trambul. 

Musiqi. Zənci musiqisi.  Avropa  musiqi alətlərinin yayılması. Skripka,  klavesin, gitara, 

fleyta, klarnet. 

İlk teatr tamaşaları (XVII əsr).Aktyorların  təqibi. Memarlıq. 

Kino. 1896-cı ildə ilk kino-seans. Kinoaparatın kəşfi. Edisson. Hollivud.  Ç.Çaplin. Oskar 

mükafatı. 

Elm. Texnika elmləri. Yeni cərəyanlar:  aviasiya, avtomabilqayırma, radio və s. 

Kosmik  tədqiqatlar. 1958-ci ildə Yerin süni peykinin buraxılması.1969-cu ildə 

Armstronq  və  Oldinin Ay səthinə çıxması. 

Bədii  ədəbiyyat.Tənqidi  realizm.Drayzer. Realist poeziya.Sendberq. Realist  ədəbi  

cərəyan. C.London, Heminquey, Skott. Kütləvi  ədəbiyyat. 

Musiqi. Caz. Modernizm. Elektron  musiqi. Simfonik  orkestrlər. Boston  simfonik 

orkestri. Nyu-Yorkda  Metropoliten-opera.  Kütləvi  mədəniyyət. 

Mövzu 12.Yeni dövr mədəniyyəti: Barokko və Klassisizm 

Yeni üslub-barokkonun yaranması (XVII əsr). Bu terminin mənası. Barokko bədii 

məntiqinin katolik kilsəsinin maraqlarını müdafiə etməsi. Reformasiya nəticəsində 

Almaniya, İngiltərə, Daniya, İsveç, İsveçrə, Niderland, Finlandiya və digər ölkələrin 

katolik kilsəsindən ayrılması. Öz nüfuzunu saxlamaq üçün katolik kilsəsinin sınanmış 

üsula-incəsənətə əl atması. Barokkonun bu məqsədə uyğun gəlməsi. Barokkonun 

memarlığa təsiri. İtaliya heykəltəraşı və memarı Lorenso Bernini-barokko üslubunun 

banisi dakimi. Rəngkarlıqda flamand rəssamı P.Rubens. 

XVII əsrin II yar.incəsənətdə “klassisizm” üslubunun təsdiqlənməsi. Bu üslubun əvvəl 

İspaniya, sonra Fransa, əsrin sonunda isə İngiltərəyə keçməsi. 

İspaniya. Rəngkarlıq: El Qreko, X.Ribyera, D.Velaskes, Murilyo, Surbaran. 

Fransa. Barokko ilə yanaşı klassisizm və realizmin də formalaşması. 

Rəssamlıq: N.Pussen, Kallo, Jorj de Latur, Lenen qardaşları, Klod Lorren. 



Dramaturgiyanın aparıcı rol oynaması. R.Kornel, J.Rasin. “Üç vəhdət”qanunu. Elm. 

Toriçelli, Nyuton, Boyl,Gilbert, Qarvey, Leybnis. 

Bədii məktəblər:Veymar məktəbi-Şiller, Höte.Vyana məktəbi: Haydn, Motsart, 

Bethoven. 

Mövzu 13.Avropa  mədəniyyətində  maarifçilik  dövrü 

Maarifçilik  tarixinin  1689-cu ildə  İngiltərədən  başlayaraq  digər  ölkələrə-Fransaya, 

Almaniyaya  keçməsi. 

İngiltərə. Berkli, C.Lokk, D.Yum, T.Hobbs, Seftsberi, A.Smit, Xoqart, Xatçeson, Byork  

və  s. Bədii  ədəbiyyat: poeziya-Pol, Tosson, Yunq, Orey, Qoldsmit. Komediya:Şeridan. 

Memarlıq:Cons,  Kristofer, Ren. Teatr:Şeridan. 

Fransa.Monteskye, D.Didro, Volter, Russo, Dübo, Holbax, Lametri  və s.Ensiklopediya. 

Bədii  ədəbiyyat. Bomarşe. Poeziya. XVII əsrin  əvvəllərində  yeni  üslub-

rokoko.Sentimentalizm. Neoklassisizm. Bədii  tənqid. Heykəltaraşlıq. Falkone. Qudon. 

Rəngkarlıq: Vatto, Buşe, Şarden, L.David. Musiqi.”Böyük  opera”, Ramo. 

İtaliya.Rəssamlıq:Tyepolo, Krepsi, Qvardi. Teatr: Qoldoni, Qotsi.Musiqi.Opera-seriya, 

opera-buffa. 

Almaniya. Leybunis, Baumqetren, Forster, Herder, Vinkelman, Lessinq, Kant. Bədii  

ədəbiyyat: Höte, Şiller. Musiqi: Bax, Hendel. 

Avstriya. Qlyukin  opera  islahatları. Vyana  məktəbi:Haydn, Motsart, Bethoven 

Mövzu  14. XIX-XX əsrlər  Avropa  mədəniyyəti 

Elm: Mayer, Coul, Darvin, Mendeleyev, Eynşteyn və s. Fəlsəfə:Kant, Şellinq, Hegel, 

Şopenhauer, Marks, Engels, Kant və s. 

XIX əsr Avropa  mədəniyyətinin  əsas  cərəyanları: klassisizm, romantizm, realizm, 

simvolizm, naturializm, impressionizm, postimpressionizm. 

Klassisizm. Bədii  ədəbiyyat: Höte, Şiller (Almaniya), rəngkarlıq-L.David,  Enqr 

(Fransa). Musiqi-Bethoven. 



Romantizm. Almaniyada  yaranaraq Avropa  ölkələrinə  keçməsi.Fəlsəfə:Fixte, Şellinq, 

Şopenhaur. Bədii  ədəbiyyat: Jan Pol, Hofman, Heyne(Alm.) Bayron, Şelli (İngil.)Stendal, 

Hüqo(Fran.) 

Realizm-əsrin  ortalarında Avropada  hakim  cərəyan olması. Tənqidi  realizm. Bədii 

ədəbiyyat: Stendal, Balzak, Hüqo. Musiqi:Verdi, Puççini. 

Simvolizm-romantizm  və  “sənət sənət üçündür” xəttinin davamı. 

Naturalizm.Fransa  ədəbiyyatı: E.Zolya, Qonkur qardaşları. 

İmpressionizm-Mone,  Renuar,  Deqa, Pisarro, Roden,  Qonkur qardaşları  (Fransa).  

Postimperssionizm- V.Qoq,  P.Qoqen və s. 

Mövzu  15. Müasir  dünya  mədəniyyətinin  ümumi  xarakteristikası 

Kulturoloji  konsepsiyalar: Nitşe, Şpenqler, Berdyayev, Sorokin və s. 

XX əsrin  əvvəlində  Nobel  mükafatının  təqdimatı. Elmdə  aparıcı  metodoloji  prinsip  

kimi  relyativizm  və  plüralizm. 

Əsas  fəlsəfi  cərayanlar  kimi  neopozitivizm  və  ekzistensializm. 

XX-XXI əsrlər  mədəniyyətinin  cərəyanları. Postimpressionizmdən  modernizmə  doğru. 

Memarlıqda  funksionalizm.  Bədii  ədəbiyyat.  Simvolizm-ilk  modernist  cərəyan  kimi.  

“Modern”üslubu  (1890-1910)  modernizmdən  avanqarda  keçid. Avandardın  ilk  

cərəyanı  fovizm. Ekspressionizm. Avanqardın  radikal  variantı  futurizm. Avropa  

avanqardının  sonuncusu  sürrealizm. 

İnqilabdan  sonra  yeni  mədəniyyət-proletar  mədəniyyət.  Elmi-texniki  və  intelektual  

mədəniyyətdə  neomodernizm. Pop-artın  yaranması. 

Yüksək  elitar  incəsənət  və  kütləvi  mədəniyyət. Şou-Biznes. 

 

“Kulturalogiyadan” fənnindən  suallar 

I Bölmə  

1.Mədəniyyət/kultura/ anlayışı,tərifi. 

2.Mədəniyyət haqqında elmi fikirlər,nəzəriyyələr. 

3.Kulturologiyanın digər elmi təlimlərlə əlaqəsi. 



4.Maddi və mənəvi mədəniyyət anlayışları. 

5.Mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri. 

6.Maddi mədəniyyətin komponentləri. 

7.Mədəniyyətin strukturu. 

8.Mədəniyyətin funksiyaları. 

9.Mədəniyyətin inkişaf qanunları. 

10.Sivilizasiya  anlayışı, nəzəriyyələr. 

11 .”Mədəniyyət” və “Sivilizasiya”  anlayışını fərqləndirin. 

12.Sivilizasiyanın  əsas  əlamətləri. 

13. Sivilizasiyanın  təkamül  mərhələləri. 

14. Lokal-tarixi  sivilizasiyaların  səciyyəvi  xüsusiyyətləri. 

15.Texnogen sivilizasiya  anlayışı. 

16.Təbiətə dair mədəniyyət növləri:”aqroculture” 

17.Antropologiya haqqında anlayış. 

18..Erkən cəmiyyətlərdə təbiət kultu. 

19.”Təbiət-insan”münasibətlərində təbiətin mövqeyi. 

20.Təbiət və süni mühit və yaxud “ikinci təbiət”. 

21.”Noosfera “anlayışı.(Vernadskiy,Şarden). 

22.Mədəniyyətin təhlilində ekoloji nöqteyi-nəzər. 

23.Şəxsiyyət anlayışı. 

24.Mədəniyyət-şəxsiyyət münasibətlərinin tipləri. 

25.Şəxsiyyətin formalaşmasında mədəniyyətin rolu. 

26.Mədəniyyət və cəmiyyət anlayışı. 

27.Mədəniyyətin sosial funksiyaları. 

28.Təhsilin,dinin sosiologiyası. 

29.Kulturagenez, diffuziya, transformasiya. 

30.Müasir  cəmiyyətin  sosial  mədəniyyəti. 

31.Mədəniyyətin etnik-milli xarakteristikaları. 



32.Mədəniyyətin inkişafında mentallığın rolu. 

33.Etnoyaradıcı  faktorlar. 

34.Mədəniyyətin  etnik  xaraktrristikası. 

35..Azərbaycanlı  mentaliteti. 

36.Elitizm nəzəriyyəsi”elitar mədəniyyətin fəlsəfi əsası kimi. 

37.Azərbaycanda elitar mədəniyyət. 

38.Kütləvi mədəniyyətin ənənəvi formaları. 

39.Azərbaycanda kütləvi mədəniyyət. 

40. .Elitar  və  kütləvi  mədəniyyətin  əsas  institutları  və  sahələri. 

41.Təhsil sistemi-mədəniyyətin yayılmasında vasitə kimi. 

42.Mədəniyyətin yayılmasında kütləvi-kommunikasiya vasitələrinin rolu. (Radio, 

televiziya, mətbuat) 

43.Mədəniyyət müəssisələri-mədəniyyətin yayılma sistemində vasitə kimi. 

44.Kommunikativ mədəniyyət,ünsiyyət mədəniyyəti 

45. Dil  fəal  ünsiyyət  vasitəsi  kimi. 

46.Ana  dilimiz  Azərbaycan  dilinin  özünəməxsusluğu. 

47. Şərq  və  Qərbin  mədəni  inkişafının  xüsusiyyətləri. 

48.Şərq və Qərb nəzəriyyələrində mədəniyyət anlayışı. 

49.Şərq  mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr. 

50.Qərb mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr. 

51.Şərq və Qərb sivilizasiya tipləri. 

52.Mədəniyyətin bəşəri xarakteri. 

53.Mədəniyyət sistemində elmin yeri və rolu. 

54..Elmlə dinin mübahisəsi və yaxın əlaqələri. 

55.Müasir elmi kəşflərin sosial nəticələri haqqında məlumat verin. 

56.Sosial-mədəni siyasətin əsas prioritetləri. 

57.Mütərəqqi  sosial-mədəni  siyasətin  əsas  üstünlükləri. 



58.Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda Az-n Res.nın yeni mədəniyyət siyasətinin 

formalaşması:reallıqlar və perspektivlər. 

59.Qloballaşma anlayışı. 

60.Qloballaşma tarixi zərurət kimi:əsas mənbə və səbəbləri. 

61.Müasir dünyada qloballaşma prosesləri. 

62.Azərbaycan Milli mədəniyyəti qloballaşma şəraitində. 

II  Bölmə  

1. Arxaik mədəniyyətin xüsusiyyətləri. 

2. İbtidai insanların dünya haqqında təsəvvürlərinin dini formaları. 

3. İbtidai incəsənət. 

4. Misir  mədəniyyətinin  xüsusiyyətləri. 

5. Misir  mədəniyyəti  və  incəsənəti(Qədim, orta, yeni, son   şahlıq  dövrləri.) 

6. Qədim  Misirlilərin  mifalogiyası. 

7. Qədim Çində mədəniyyətin və incəsənətin  inkişaf yolu. 

8. Çin mədəniyyətinin və incəsənətinin  formalaşmasının əsas amilləri. 

9. Çində fəlsəfənin formalaşması. 

10. Qədim Yaponiya mədəniyyəti və incəsənətinin inkişaf yolu. 

11. Dzen estetikası.Memarlıq.Heykəltəraşlıq.Teatr. Musiqi. 

12. Yaponiyada fəlsəfənin formalaşması. 

13. Qədim Hindistan mədəniyyətinin inkişaf  yolu. 

14. Müsəlman hakimiyyəti dövründə Hindistan mədəniyyəti. 

15. Hindistanın dini,fəlsəfi  ənənələri. 

16. Orta əsrlərdə Hindistan mədəniyyəti və incəsənəti. 

17. Şimali Amerika mədəniyyəti. (irokez,delavr,mogikan,mosekenlər) 

18. Cənubi Amerika mədəniyyəti.İnklərin sivilizasiyası. 

19. Mezoamerika mədəniyyəti. Mayya sivilizasiyası. 

20. Asteklərin mədəniyyəti. 

21. Qədim türk xalqlarının mifologiyası. 



22. Qədim türk mədəniyyəti.(memarlıq,dekorativ-tətbiqi sənət,elm,ədəbiyat)  

23. Osmanlı  sarayında  ərəb  və  fars  ədəbiyyatı.(alimlər  və  şairlər) 

24. Osmanlı  dövrünün  mədəni  inkişafında  memarlıq. 

25. Dini  memarlığın  hansı  növləri  ilə  tanışsınız. 

26. Osmanlı  Türkiyəsinin  tanınmış  sənət  sahələri.(Tətbiqi-sənət, keramika, naxış və s. 

Dekorativ-tətbiqi  sənət:toxuculuq  və  xalça) 

27. XVI-XVII əsrlərdə  Türk  mədəniyyətində  elm, təhsil,  ədəbiyyat. 

28. Krit-Miken mədəniyyəti. 

29. Homer və Arxaik dövr mədəniyyəti. 

30. Klassik Yunan sivilizasiyası. 

31. Yunanıstanda Elli nizm mədəniyyəti. 

32. Etrussk  mədəniyyəti. 

33. Romada Respublika dövrü mədəniyyəti. 

34. Romada imperiya dövrü mədəniyyəti. 

35. Orta əsrlər Qərbi Avropa mədəniyyəti.(Elm.Təhsil.Bədii ədəbiyyat.Teatr.Musiqi.) 

36. Roman incəsənəti. 

37. Qotika incəsənəti. 

38. Bizans mədəniyyətində din və incəsənətin sintezini özündə əks etdirən ikonalar. 

39. Bizans mədəniyyətində  elm və təhsil. 

40. Bizans mədəniyyətində - Təsviri sənət.Dekorativ-tətbiqi sənət. 

41. Bizans mədəniyyətində  -.Memarlıq.Musiqi.Ədəbiyyat. 

42. Qədim Rus mədəniyyəti.(Yazı və məktəb,Ədəbiyyat ) 

43. Qədim Rus mədəniyyəti.  (.Memarlıq,Rəngkarlıq,Dekorativ-tətbiqi 

sənət,Heykəltəraşlıq.) 

44. İslamın tarixi və yayılması. 

45. İslam və elm. (Görkəmli alimlər.Musiqi.Kitabxana.Memarlıq.) 

46. İslamın dininin Qərb mədəniyyətinə təsiri. 

47. .Müasir Azərbaycan mədəniyyətində İslamın rolu. 



48. İntibah dövrü və onun sosial-iqtisadi vəziyyəti. 

49. İntibah dövrünün dahiləri. 

50. Elmi kəşflər və İntibah dövrünün xüsusiyyətləri 

51. Universitetlərin yaranması.Kitab çapının inkişafı,onun elmə gətirdiyi yenilikləri. 

52. Antik mədəniyyətin İntibah dövründə transformasiyası. 

53. Avropada ilk dəfə Barokkonun yaranması,termin kimi ədəbiyyata gətirilməsi. 

54. Barokko və bədii ədəbiyyat,memarlıq,heykəltaraşlıq,rəngkarlıq,musiqi. 

55. Klassisizmın üslubunun yaranması. 

56. Klassisizm və poeziya sənəti,memarlıq,heykəltaraşlıq,rəngkarlıq,musiqi. 

57. ”Maarifçilik” termininin  altında  nəyi  başa  düşürsüz? 

58. Maarifçiliyin  məqsədi  və  vəzifələri. 

59. Avropa  maarifçiliyinin  xarakterik  xüsusiyyətləri. 

60. XVIII əsr  Avropa  maarifçilik  mədəniyyətinin  spesifik  xüsusiyyətlərini  

xarakterizə  edin.(məs.deizm,bütün  millətlərin bərabər imkanlara malik olması) 

61. Rokoko  və  sentimentalizm  üslublarının  yaranması. 

62. Maarifçilik  dövrünün  sonlarında  Avropa  cəmiyyətinin  yeni  inkişaf  

mərhələləri.(Elm) 

63. Avropada  Romantizm (Ədəbiyyat, musiqi, memarlıq, teatr, təsviri-sənət). 

64. Avropada  Realizm.(XIX əsrin 30-40 illəri) 

65. XIX əsrin sonu XX əsrin  əvvəllərində  yaranan  Simvolizm, Naturalizm. 

66. XVII-XVIII əsrlərdə  ABŞ mədəniyyəti.(Memarlıq). 

67. XVII-XVIII əsrlərdə ABŞ mədəniyyətində  gedən  islahatlar. 

68. XX əsrdə  ABŞ-da  iqtisadiyyat  və  elm. 

69. XX əsrin  əvvəllərində  Amerika  ədəbiyyatında  naturalist  meyllərin  yayılması. 

70. ABŞ-da yaranan  kütləvi  mədəniyyətin  Avropaya inteqrasiyasının  səbəbləri. 

71. Müasir  ABŞ mədəniyyəti ilə Az-n  mədəniyyətinin  qarşılıqlı  əlaqələri. 

72. I Pyotrun  apardığı  mədəni  islahatları  sadalayın. 



73. XVII-XVIII əsrlərdə  Rusiyada  yaranan  sənət  əsərlərini  

sadalayın.(Memarlıq.Rəssamlıq) 

74. Sovet  mədəniyyətinin  görkəmli  nümayəndələri  haqqında  danışın. 

75. Sovet  mədəniyyəti  dövründə  elm,  təhsil. 

76. Sovet  mədəniyyəti  dövründə  memarlıq, teatr,  musiqi,  kino. 

77. 30.Sovet  mədəniyyətinin  Azərbaycan  mədəniyyətinin  inkişafında  rolu. 

78. Dünya  mədəniyyətinin  inkişaf  mərhələləri. 

79. Müasir  Avropa  mədəniyyətinin    xarakterik  cəhətləri. 

 

Ədəbiyyat  siyahısı: 

Azərbaycan  dilində 

1.Kulturologiya.Dərslik.A.Şükürov.Bakı-2003. 

2. Tətbiqi  kulturologiya. Dərslik. İ.Hüseynov.Bakı-2004. 

3.Kulturologiya.Dərslik.Bakı-2003. 

4.Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi.Dərslik.M.Manafova.Bakı-2006. 

5.Qədim dünya  mədəniyyəti. Dərslik. İ.Hüseynov. N.Əfəndiyeva.Bakı-2009. 

6.Xarici  ölkələrdə  mədəni  fəaliyyətin  təşkili.İ.Hüseynov.N.Əfəndiyeva. Dərslik.Bakı-

2008. 

7.Azərbaycan milli adət və ənənələrinin  bədii estetik  mahiyyəti. İ.Hüseynov.Bakı-

2002. 

8. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi.Dərslik.Bakı-2010. 

9.Sivilizasiya  və  milli  müəyyənlik. F.Hüseynli. Bakı-1997. 

10.Dünya  muzeyləri və tarixi  mədəniyyət  abidələri.İ.Hüseynov,S.Əmirxanov.Dərs 

vəsaiti.B-2008. 

11.Turizmin  əsasları.İ.Hüseynov.N.Əfəndiyeva.Bakı-2004. 

12..Kulturologiya.  F.Məmmədov.” Çıraq” nəşriyyatı-2008. 

13.Sosiologiya.  R.Quliyev.   Bakı-1995. 

14.Fəlsəfə və zaman. A.Şükürov.   Bakı.  Elm-1998. 



15.Pedaqoqika.    Z.Əliyeva      Bakı-2005. 

16.Dil və ədəbiyyat.    A.Axundov.    Bakı-2003. 

17.Azərbaycan dili:dünən,bu gün. B.Xəlilov    Bakı-2004. 

18.Elmi idrak və onun inkişaf dialektikası. Məmmədov Ə.Bakı-1998. 

19.Cəmiyyət,din və ateizm. M.Məmmədov Bakı-1985. 

20.İslam mədəniyyəti və Azərbaycan. R.Aslanova Bakı-2006. 

21.Dinin əsasları. Rafiq Əliyev 

24.Azəbaycan Respublikası.Bakı-2001. 

25.Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət siyasəti.Bakı-2000. 

26.Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasətinin formalaşdırılmasına yardım.Bakı-2001. 

27.A.Şükürov.Qloballaşma mahiyyəti və perspektivləri.Bakı-2001. 

28..E.Mehdiyev.Sülh,münaqişə və münaqişənin həlli haqqında.Bakı-2000. 

29.Qloballaşma və  mədəni müxtəliflik. R.Aslanova. Bakı-2004. 

30.Əcdadların izi ilə . Rzayev N.Bakı 1997. 

31.Şükürov A. Abdullazadə G.Az-n fəlsəfəsi.Qədim dövr.Bakı 1993. 

32.Qədim Şərq tarixi. Bakı-1949. 

33.Həbiboğlu V.Qədim türklərin dünyagörüşü.Bakı-1996. 

34.İslam və müasirlik-Əli İzzətbəyov. 

35.İslam və Qərb mədəniyyəti-Seyid Musəvi. 

36.İslam və mədəniyyət-Rəbiyyət Aslanova 

40.Nadir  Zamanov.Düşündürən  naxışlar. Bakı-1981. 

44.Kulturologiya. Ə.Tağıyev, Q.Əliyev. Bakı, Təbib,1997. 

45.Estetik  mədəniyyətdə  varislik. A.Əlizadə. Bakı-2005. 

 

Rus  dilində 

1.Кравченко А.Культурология.М-2009. 

2.Гуревич.Культурология.Новосиб.1995. 

3.Aрнольндов А.Введение в культурологию.М.1998. 



4.Культура, религия  цивилизация  на  Востоке. Ерасов.Б.С. М-1990. 

5.Греческая  цивилизация.  Боннар. А.  М-1992. 

6.Столяренко Л.Г.Культурология.М-2007. 

7.Тейяр де Шарден.Божественная среда.М-1994. 

8.Бердяев.Н.А.»О назначении человека»М.-1993. 

9.Столяренко Л.Культурология.М.-2006. 

10.Кравченко А.Культурология.М.-2008. 

11.Коган М.С.Проблема «Восток-Запад»М-1994. 

12.Библер Б.С.Наука о науке.М.-2000 

13. Атлас мира.  Культура Древнего Египта 

14.Ерасов Б.С.Культура, религия и цивилизация на Востоке.М..,1999. 

15.История и культура Китая. М.1976. 

16.Африканское искусство.М.1998. 

17.История и культура народов  Африки и Латинской Америки. М..,1995-1996. 

18.Боннар А.Греческая  цивилизация.тт.1,2,3.М..,1992. 

19.Боннар А.Культура древнего Рима.М..,1985. 

20.Джеймо.Римская цивилизация.2000. 

21.Гнедич  П.П.История искусств.Итальянский Ренессанс.2005. 

22.Коростовцев М.А.Религия  древнего  Египта  М..,1968. 

23. Кинк.Х.А. Египет до фараонов. М..,1964. 

24. Крамер С.История начинается в Шумере. М..,1965, 1991. 

25. Бернхарт К.Х. Древний Ливан. М..,1982. 

26. История и культура Китая. М.1976. 

27. Культура древней Индии. М..,1975. 

28. История Ирана. М..,1977. 

29. Вальдгауэр О.Ф. Лисипп.Берлин, 1923. 

30. Вальдгауэр О.Ф.Мирон. Берлин, 1928. 

31.Ильина Т.В.Русское искусство. М..,1999. 



32.Миньяр-Белоручева.Русское искусство.М..,2000. 

 

 

Tərtib edən:                       İctimai fənlər kafedrasının müdiri       İ.Z.Əliyev 

 

  


