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Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  Mühazirə 

Qrup müzakirəsi Qrup müzakirəsi 
Praktiki tapşırıqlar Praktiki tapşırıqlar 
Praktiki məsələnin təhlili - 
Digər - 

Qiymətləndirmə Komponentləri  Faiz (%) 
Davamiyyət  5 
Fəallıq  5 
Quiz Dekabrın 15-ə qədər 20 
Aralıq imtahanı  30 
Final imtahanı  40 
Yekun  100 
   

Kursun təsviri “Türk dünyası mədəniyyəti” fənni Türk dünyasının tarixini, dövlətçilik ənənəsini,  qədim yazılı və şifahi 
abidələrini, adət-ənənlərini, yazısını və mədəniyyətini əhatə edir. Bu kursda İslamiyyətdən əvvəlki və 
İslamiyyətdən sonrakı Türk dövlətləri, onların ərazilərində intişar edən Türk mədəniyyətinin 
xüsusiyyətləri, ortaya qoyduqları sənət nümunələri öyrəniləcək, müasir Türk xalqlarının həyatında 
əhəmiyyətli rolu oynayan şəhər mərkəzləri və büyük türk şəxsiyyətlərinin həyatları və yaradıcılıqları 
nəzərdən keçiriləcəkdir.  

Kursun məqsədləri  Dünya coğrafiyasının böyük bir ərazisində yaşayan Türk xalqlarının mədəniyyətinin öyrənilməsi. 
Azərbaycan mədəniyyətinin ortaq köklərə sahib olan Türk xalqları mədəniyyəti kontekstində 
öyrənilməsi.  
Türk xalqlarının müştərək yaşadıqları dövrdə ortaya qoyulan maddi-mədəni zənginliklər haqqında 
məlumat əldə etməsi 
Türk mədəniyyətinin digər mədəniyyətlər arasındakı yerini bilmək və  təsirini öyrənmək  

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri Kursun sonunda tələbələr: 
1. Bu məlumatları əldə edərək Türk dünyasının tarixi kökləri haqqında məlumata sahip olacaq,  
2.Türklərin tarixi, dili, adət-ənənələri haqqındakı məlumatları bilməklə digər mədəniyyətlərlə müqayisə 
edib analiz etmə bacarığı formalaşacaq, 
3.Eyni zamanda Türk mədəniyyətinin içində Azərbaycan mədəniyyətinin əsaslarını təsbit etmə 
bacarığına yiyələnəcəklər. 

Qaydalar (Tədris siyasəti və 
davranış) 

Davamiyyət: Semestr ərzində tələbənin dərsdə iştirakına görə aparılacaqdır. 2 qaib 1 balı kəsir. Semestr 
ərzində tələbə 5 akademik dərs saat buraxdığı zaman davamiyyətdən balı almayacaqdır.   
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Fəallıq: Tələbənin müzakirələrdə iştirakı nəzərə alınır. Həftə ərzində tələbənin dərsdəki fəallığı (verilən 
materialın təmini, mənimsənilməsi, sual-cavabda iştirakı, mövzuyla əlaqəli sualların verilməsi, analiz 
etmə bacarığını göstərmə və s.),  mövzu haqqında diskussiyadakı hazırlığı əsasında qiymətləndirmə 
aparılacaqdır. Mövzularla əlaqəli verilən fərdi və ya qrup çalışmaları da bu bala daxildir. 
Quiz: Semestr ərzində bir dəfə quiz keçiriləcəkdir. 
Final  imtahanı: İmtahan açıq və qapalı sual formasında keçiriləcəkdir. 
Tələbə dərsin 25% iştirak etməzsə final imtahanına girmə haqqını itirir. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1.   Kültür və mədəniyyət anlayışları. “Təkamül”, “Yayılma”, “Ali 
kültür”, “Ana kültür forması” nəzəriyyələri 

Kafəsoğlu 15-17 
Kafəsoğlu 19-24 

2.   Mədəniyyətin ortaya çıxma səbəbləri. Köçərilik məsələsi Kafəsoğlu 24-37 

3.   
 

Türk adı. Türklərin Ana yurdu 

Türklərin yayılmaları. 

Kafəsoğlu 42-56 

4.   Türkdövlətləri. İlk türk dövlətləri. Yayıldıqları ərazilər. 

Göytürklər,Uyğurlar.Qırğızlar xaqanlığı 

Aslan 25-40 
Kafəsoğlu 98-105 

5.   Ön Asiya Türk dövlətləri. Xəzər xaqanlığı. 

Bulqar dövlətləri. 

Kafəsoğlu 157-160 

6.   Bozqır Türk mədəniyyəti.  

Bozqır mədəniyyətinin təşəkkülü. 

Kafəsoğlu 227-232 

7.   Qədim türklərdə sosial quruluş. 

Ailə. Ailə birliyi. Boy.boylar birliyi. Dövlət 

Aralıq imtahanı 

Kafəsoğlu 297-314 
Aslan 40-52 

8.  Türklərdə cahan hakimiyyəti məfkurəsi.Türk dövlətində təşkilat 

 

Kafəsoğlu 281-292 

9.   Türklərdə ordu. Bozqır Türk dövlətinin quruluşu. 
 

Aslan 52-62; 63-91 
 

10.    Qədim türk inancı. Şamanlıq məsələsi 

Göy Tanrı dini  

Aslan 197-208 

11.   
 

Türklərin ədəbiyatı: dastanlar və əfsanələr. 
Alp Ər Tonqa, Şu dastanı. Oğuz Kağan dastanı 

İslamiyyət sonrası türk dastanları. 

Kafəsoğlu 335-339 

12.  
 

Türklərdə iqtisadi həyat 
Türklərdə yazı, incəsənət, musiqi 

Kafəsoğlu, 317-327; 335-343  

13.  
 

Türklərin dili. İslamiyyətdən sonra türklərin kültür və ədəbiyyatı  
(Qutatğu-bilik, Divan ü lüğət-it-türk) 

Mühazirələrim 

14.   Türk böyükləri: Şəhabəddin Mərcani, Mirzə Fətəli Axundov, İsmayıl 
bəy Qaspıralı 
Türk dünyasının müasir şair və yazıçıları. 

TDV İslam Ansiklopedisi 
 Qasımzadə, 222-264 

15.  Türk dünyasının böyük şəhərləri. 
Yekun. Dəyərləndirmə 

TDV İslam Ansiklopedisi 

  Final  
 


