
Ümumi 

məlumat 

Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 

AZLL 343, Azərbaycan ədəbiyyat tarixi -6 

6 AKTS kredit 

Departament Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

bakalavr 

Tədris semestri 2018, yaz 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Dos.Dilbər Zeynalova 

E-mail: dzeynalova62@gmail.com  

Telefon:  

Mühazirə otağı/Cədvəl  

 Konsultasiya vaxtı II gün saat 10:00 

Prerekvizitlər AZLL 307 

Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  

(məcburi, 

seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və 

əlavə ədəbiyyat 

1.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002.  

2.Qarayev Y.Realizm: sənət və həqiqət.B.,1980. 

3.Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004. 

4. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU nəşri.2004 

5.H.Ənvəroğlu Azərbaycan romanının inkişaf problemləri.B.,2008  

6.Ənvəroğlu H. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri.B.,2004 

7. Əliyeva N. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-1991) B.,2013 

8.Əlişanoğlu T. Azərbaycan “yeni nəsri”B.,2003  

9. Əhmədov B.XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı.Mərhələlər.İstiqamətlər.Problemlər.Bakı, 

“Elm və təhsil”,2015 

10.Abdullayev C.Müstəqillik dövrü bədii nəsrin problemləri.B.,2004 

T.Əlişаnоğlunun «Аzərbаycаn yеni nəsri»B., «Еlm», 1999 

11.www. kitabxana.net- elektron kitabxana. 

 12.www.google.az- universal axtarış portalı. 

13.www.anl.az.-Milli kitabxana 

14. www.kulis.az.-azəridilli mədəniyyət və ədəbiyyat saytı. 

15. www.sim- sim.az azəridilli ədəbiyyat saytı. 

16. www.artkaspi.az-mədəniyyət portalı 

17.www.manera.az-ədəbiyyat və mədəniyyət portalı 

18. www  senet.az- ədəbiyyat və sənət dərgisi 

Kursun vebsaytı   

Tədris metodları Mühazirə  +  

Qrup müzakirəsi +  

İnteraktiv +  

   

   

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı                       30 

   

Fəallıq Fəallığa görə veriləcək 

bal tələbənin 

müzakirələrdə 

iştirakına, mətn 

təhlilində göstərdiyi 

fəallığa, semestr boyu 

hazırladıqları 

təqdimatlara 

10 

 

mailto:dzeynalova62@gmail.com
http://www.sim-/


(prezentasiya) əlavə 

ədəbiyyatlara 

göstərdiyi marağa görə 

veriləcəkdir. 

Tapşırıq və testlər Tapşırıqlar test 

şəklində verilir və 

düzgün cavablar 1 

balla qiymətləndirilir 

15 

Kurs işi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup müzakirə                        

Final imtahanı                       40 

Digər(davamiyyət) Davamiyyətə görə  bal  

verilməsində tələbənin 

dərsdə ardıcıl iştirakı 

və dərsdə özünü 

qaydalara uyğun 

aparması nəzərə 

alınacaqdır. Üzürsüz 

buraxılan 2 dərs görə 1 

(bir) bal çıxılacaq. 

5  

Yekun                       100 

Kursun təsviri Azərbaycan ədəbiyyatı-6 kursunda XX əsrin 60-cı illərindən üzü bəri ədəbiyyatımızın 

keçdiyi zəngin və mürəkkəb tarixi dövr, bu dövrdə yazıb-yaradan sənətkarların  ideya 

axtarışları, müxtəlif yaradıcılıq üsulları, janr və üslub xüsusiyyətlərinin tədrisi nəzərdə 

tutulmuşdur. Altımışıncı illər müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində həm mahiyyət, həm 

də fünksiya baxımından əvvəlki onillərdən əsaslı şəkildə fərqlənən yeni bir mərhələdir. 

Altımışıncı illər ədəbi gerçəkliyin, vulqar sinfi və ifrat partiyalı meyardan tədricən 

təmizlənməsi, milli və bəşəri dəyərlərə üz tutması dövrü idi. Altımışıncıların, hər şeydən əvvəl, 

İnsana diqqəti dərinləşir, bu sənətkarlar əvvəlki onilliklər üçün məxsusi təhlil və diqqət hədəfi 

omayan, yaxud arxa  planda qalan qatlara nüfuz etməyə çalıışırdılar. Tədris prosesinə o 

sənətkarlar daxil edilmişdir ki, onlarınn düşüncə və təsəvvürləri, obraz-qəhrəmanları  ənənəvi  

“sovet adamı” ehkamına və anlayışına sığmır.. Fəlsəfi-estetik baxımdan bu mərhələnin  

səciyyəsi bir qayda olaraq modernizm və postmodernizm epoxalarının kriteriyaları ilə 

müəyyən olunur. Buna gorə də tədris prosesində Azərbaycanın mədəniyyət tarixində mühüm 

yeri olan görkəmli sənətkarların ədəbi irsinin bu kontekstdə öyrənilməsi,bir sıra ədəbi əsərlərin 

təhlili nəzərdə tutulmuşdur. 

Kursun 

məqsədləri  

 Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının təcrübəsini yeni baxışla ümumiləşdirmək, milli 

ədəbiyyatımızın bu mərhələdə qazandığı böyük uğurların, habelə düçar olduğu 

uğursuzluqların mahiyyətinə varmaq. Ədəbiyyat spesifik bir sahədir, buna görə də onun 

tədrisində məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox,daxili-mənəvi mədəniyyətin və 

əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltməyə nail olmaqdır. Bədii əsər fərdi şəkildə 

mənimsənilməli, fərqli zövqləri aşkara çıxarmalı,bədii yaddaşı formalaşdırmalıdır Fənnin 

tədrisində məqsəd həm də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox,mühakimə yürütməyi 

öyrətməkdir.  

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1.Müasir ədəbiyyatı yeni baxışla qiymətləndirmək və təhlil etmək 

2..Bədii-estetik zövqü inkişaf etdirmək; 

3.İrəli sürülən fikir və mülahizələri elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırmaq; 

4.Təbliğ  edilən ictimai-estetik idealı konyukturaya uymadan izah etmək; 

Qaydalar 

(Tədris siyasəti 

və davranış) 

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi 

fəallığa, semetsr boyu hazırladıqları təqdimatlara(prezentasiya),  əlavə ədəbiyyatlara 

göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Hər bir öyrənilməyən mövzu üçün 1 bal 



çıxılır.Davamiyyətə görə  bal  verilməsində tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü 

qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan 2 dərs üçün 1 (bir) bal 

çıxılacaq.   

İmtahan haqqında: 

  1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş 

planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.  

 2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir. 

       3.   Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər. 

Cəzalandırma forması: 

Dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər (kənar söhbətlər,mobil telefondan istifadə,və 

s).auditoriyadan kənarlaşdırılır və bu da onların ümumi nəticələrinə təsir edir.  

  

 

Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1 13.02.18 

 

15.02.18 
Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ-60-cı illər. 

İsa Hüseynovun(Muğanna) yaradıcılığı.Povest və 

romanları: ”Faciə” povesti.”Məhşər” romanı 

 

1. Əhmədov B.XX yüzil 

Azərbaycan 

ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və 

təhsil”,2015,s. s.468-480 

2. Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.135-154 

2 20.02.18 

 

 

22.02.18 

1. M.Arazın yaradıcılığı.Şeirləri,poemaları: “Məndən 

ötdü” 

2.X.R.Uluturkün yaraıcılığı: ”Davam” edir 37” 

3.Eldar Baxışın poeziyası. 

 

1. Əhmədov B.XX yüzil 

Azərbaycan 

ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və 

təhsil”,2015,s. s.433-467 

2. Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.5-64,s.161-169, 

s.458-465, s.482-486 

3 27.02.18 

 

01. 03.18 

Sabir.Əhmədlinin yaradıcılığı: “Yamacda nişanə”, 

“Qanköçürmə stansiyası”povestləri 

1. Əhmədov B.XX yüzil 

Azərbaycan 

ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və 

təhsil”,2015,s. s.468-480 

2.Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.154-161 

3. Əliyeva N. Sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.442-463  

4 06.03.18 

 

08.03.18 
Fərman Kərimzadə “Qarlı aşırım” romanı 

1. Qarayev Y.Azərbaycan 

ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002, s.666-671 

2 Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.465-474 

5 13.03.18 

 

15.03.18 

İsi Məlikzadənin yaradıcılığı: “Gümüşgöl əfsanəsi” 

povesti 

1. Əliyeva N. Sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.516-541 

6 20.03.18 

22.03.18 
Novruz bayramı 

 



7 27.03.18 

 

29.03.18 

M.Süleymanlının yaradıcılığı:”Köç” və  ”Dəyirman” 

povestləri 

Aralıq imtahan 

 

 

1.Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.474-482 

2. Əliyeva N. Sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.352-358 

8 3.04.18 

 

5.04.18 

Azərbaycan ədəbiyyatında modernist təmayüllər. 

 

2.R.Rövşənin yaradıcılığı:Şeirləri,poemaları,nəsri.  

3. V.Səmədoğlu yaradıcılığı.Şeirləri 

4. V.Bayatlı Odərin poeziyası 

1. Əhmədov B.XX yüzil 

Azərbaycan 

ədəbiyyatı..Bakı,2015 “Elm və 

təhsil”,2015,s. s.480-513 

 

9 10.04.18 

 

12.04.18 
Anarın yaradıclığı:,romanları və 

povestləri:”Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”,”Ağ 

qoç,qara qoç” 

1. Qarayev Y.Azərbaycan 

ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002, s.663-665 

2. Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.486-496 

10 17.04.18 

 

 

19.04.18 

Elçinin yaradıcılığı: romanları və dram əsərləri: ”Ağ 

dəvə” ”Mənim sevimli dəlim” 

1. Qarayev Y.Azərbaycan 

ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,s.673-674 

2. Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı.II cilddə,B.,BDU 

nəşri.2004,s.496-526 

3. Əliyeva N. Sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.541-549 

11 24.04.18 

 

26.04.18 

Azərbaycan yeni nəsri. Y.Səmədoğlunun yaradıcılığı. 

“Qətl günü” romanı  

 
http://anl.az/el/s/sm_se.pdf 

12 1.05.18. 

 

3.05.18 
Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizm. 

1.K.Abdullanın yaradıcılığı: ”Yarımçıq əlyazma”romanı 

http://www.academia.edu/961816

8/Asif_Hacılı._Kamal_Abdulla_s

eçimin_morfologiyası 

www.kamalabdulla.az/ 

 

13 08.05.18 

 

10.05.18 

 

   

A.Məsudun yaradıcılığı: “Azadlıq” romanı: 

 

Əliyeva N. Sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatı (1941-

1991) B.,2013,s.640-655 

14 15.05.18 

 

17.05.18 

 

İ. Fəhminin yaradıcılığı: ”Aktrisa”və  ”Qarga 

yuvası”romanları 

ilqarfehmi.blogspot.com/ 

http://serv11.boxca.com/files/8/1

mf6b2ta5z3xf4/Ilqar Fehmi-

Aktrisa.dochttp 

15 22.05.18 

 

24.05.18 

E.Hüseynbəylinin yaradıcılığı”: “Yovşan qağayılar” və  

“Yolayrıcında qaçış” romanaları 

 

http://www.azadliq.org/content/ar

ticle/3538663.html 

  Final  imtahan 
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