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Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Qaynaqlar: 
1. Stiven Kinq. Yazı Sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2015; 
2. Rəhim Əliyev, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Bakı: "Mütərcim", 2008. 360 səh. (və ya Bakı: 
Qanun, 2012); 
3. Bualo, Bualo. Poeziya sənəti. (Fransız ədəbiyyatı antologiyası), “Şərq-Qərb”, 2007; 
4. Mir Cəlal, P.Xəlilov, Ədəbiyyatşünaslığın əsasları (dərs vəsaiti), Bakı, “Maarif”, 1988 
/1972,/, 280 s. (və ya latın əlifbası ilə yeni nəşr); 
5. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti (tərtibçi: Əziz Mirəhmədov) Bakı, “Maarif”, 1988, 
266 s. /yaxud 1978, 200 s/. (və ya latın əlifbası ilə yeni nəşr). 
6. Tronski İ.M., Antik ədəbiyyat  tarixi. B., “Elm və təhsil”, 2011; 
7. Antik ədəbiyyat antologiyası, (Sultanlı Ə.) I və II c.,B., “Avrasiya Press”, 2006; 
8. Səlim Babullaoğlu. “Ədəbi söhbətlər”, B., “Mütərcim”, 2011 
9.. Qismət Rüstəmov. “Gələcəyin tarixi”, B.,“Mütərcim”, 2016 
10. “Ədəbiyyat qəzeti” (2017-2018-ci illər). 
Əlavə ədəbiyyat:  
1. Lajos Egry. Piyes Yazma Sanatı. İstanbul, 2012 
2. Stephen May. Yaratıcı Yazarlık. İstanbul, 2012 
3. Jim Lavene, Joyce Lavene. Her Yönüyle Roman Yazımı. Ankara, 2009 
4. Danell Jones. Virginia Woolf’tan Yazarlık Dersleri. İstanbul, 2008 
5. Murat Gülsoy. Yaratıcı Yazarlık. İstanbul, 2000 
6. Sevim Gündüz. Öykü ve Roman Yazma Sanatı, 2013 
7. Salih Sarıca, Mustafa Gündüz, Güzel Konuşma Yazma. İstanbul: Fil Yayınevi, 1995 

İstifadə oluna biləcək digər mənbələr: 
1) 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası" /Dünya ədəbiyyatı klassikləri/ (AR 
Prezidentinin 24.08.2007-ci il tarixli sərəncamı ilə. “Şərq-Qərb” nəşriyyatının nəşri); 
2) “Nobel mükafatı laureatı” seriyası (“Şərq-Qərb” nəşriyyatının nəşri); 
3). Müasir dünya ədəbiyyatı” seriyası (“Şərq-Qərb” nəşriyyatının nəşri); 
4).”Xəzər”(dünya ədəbiyyatı jurnalı), “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Yazar”, “Yazı” ədəbi-bədii 
dərgiləri, “Yarpaq.az”, “Sim-sim.az” ədəbiyyat saytları  

5. www.anl.az.-Milli kitabxana 
6. . http://www.yaraticiyazarlikatolyesi.net/bilgi.html 
7. www.lit.az.-azəridilli ədəbiyyat saytı. 
8. www.kitabxana.net- elektron kitabxana. 
9. .www.azmif.net.-ədəbiyyatımızın ilkin qatlarıyla bağlı e-kitabxana. 
10. .www.azeribooks.aznet.org.-Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərləri. 
11. .www.elm.az-AMEA portal 
12. .www.azyb.net.- Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin saytı. 
13. .www.edebiyyatqazeti.com.-“Ədəbiyyat” qəzetinin saytı. 
14. www.alatotan.org.-Azad Yazarlar ocağının saytı və eyniadlı dərginin e-variantı. 
15.  http://www.sanatblog.com/walter-benjaminden-on-uc-tezde-yazarlik-teknigi/ 
16. http://www.notral.com/2010/09/siir-yazmay-ogrenmek.html 
17. http://www.writersdigestshop.com 

 

http://elibrary.bsu.az/books_460/N_151.pdf


Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  + 

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

 Qiymətləndirmə 
komponentləri 

Qiymətləndirmə meyarları Faiz  
(%) 

Aralıq imtahanı                    
30 

Davamiyyət Davamiyyətə görə bal verilərkən tələbənin 
dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara 
uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzrsüz 
buraxılan hər dərs üçün 0,5 bal çıxılacaq. 
 

                  
05 

Fəallıq  Fəallığa görə bal tələbənin müzakirələrdə 
iştirakına, mətnlərin təhlilində, sual-cavab 
prosesində, yazı işində göstərdiyi fəallığa, 
semestr boyu həftəlik dərs proqramına 
hazırlaşmasına, əlavə dərsliklərə və 
ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcək. 

                  
05 

Tapşırıq və testlər 
Quiz/sınaq 

Sınaq imtahanında klassik və test üsulu tətbiq 
edilir 

              
15 

Sərbəst iş (janrlar üzrə)/ 
Prezentasiya 

Verilən janr üzrə obrazlı, səlis şəkildə bədii yazı 
yazılmalıdır. Orfoqrafikvə üslub xətalarının 

olmasına yol verilməməlidir. 
Fərdi hazırlanmalı, xüsusən, məzmun 
baxımından mükəmməl olmalıdır. Semestr 
ərzində müxtəlif mövzular üzrə ən azı bir 
sərbəst iş və ya prezentasiya təqdim edilməlidir. 
Fərdi təqdimatın qiymətləndirilməsində mövzu 
ilə bağlı mövcud tədqiqatlarla tanışlıq səviyyəsi, 
mövzunun əhatə olunma miqyası və digər kimi 
meyarlar nəzərə alınacaq..   

                   
05 

Qrup müzakirəsi   
Final imtahanı                    

40 
Digər                     

- 
Yekun                   

100 
Kursun təsviri Kursda Azərbaycan ədəbiyyatından, o cümlədən Dünya ədəbiyyatından məşhur şair və 

yazıçıların müsahibələrində, esselərində təklif etdikləri yazı tövsiyələrindən, yazı 
prinsiplərindən, yeni yazmağa başlayan gənclərə məsləhətlərindən  nümunələr gətiriləcək, 
tələbələrin yaradıcı yazı tapşırıqları təhlil ediləcək, obrazlılıq, yığcamlıq, dramatizm və s. 
yaradıcılıq üçün önəmli olan keyfiyyətlər tələbələrə aşılanacaqdır. 

Kursun məqsədi Kursun məqsədi tələbələrdə bədii yaradıcılığa maraq yaratmaq, gizli qalmış istedadlarını üzə 

çıxarmaq, yaradıcılığın müxtəlif növlərini misallarla onlara aydınlaşdırmaqdır.  
Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Bu kursun keçirilməsi nəticəsində tələbələr Azərbaycan və Dünya ədəbiyyatından məşhur 
şair və yazıçıların yaradıcılığı, həmçinin iş üsulu, yazı üslubu ilə tanış olacaq, yaradıcı yazı 
qaydalarına bələd olacaqlar. Kursun mənimsənilməsi sonucda mövcud ədəbi cərəyanlara, 
yazıçıların həyat və yardıcılıqlarına, onların yazı tərzinə bələd olan  öyrəncilərin bədii-estetik 
zövqlərinin yüksək və kamil şəkildə təşəkkül edib, formalaşmasına hesablanmışdır. 
 



Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Yalnız üzrlü səbəb olduqda dekanlığa və 
müəllimə xəbərdarlıq etməklə dərs buraxıla bilər. Davamiyyətə görə bal  verilməsində 
tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə 
alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal çıxılacaq.  
Tələbə 10 dəqiqədən artıq dərsə gecikərsə qaib yazılacaq. 15-30 dəqiqə arasında gecikənlər 
qaib yazılmış olsa belə, onların dərsdə iştirakına icazə veriləcək. 30 dəqiqədən çox dərsə 
gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmayacaqlar və onların fəallığa, 
qrup müzakirəsinə görə topladığı baldan çıxılacaq, tələbə bu cəzadan nəticə çıxarmadığı 
təqdirdə dərsdən çıxarılacaq. 
 
Pozuntu halları.  Aralıq və son imtahanlarda mövcud qaydaların pozulması (köçürmə 
cəhdləri və digər qanunsuz hərəkətlər ) hallarında tələbənin imtahan işi ləğv olunur. 
Dərslərdə davranış. Tələbə dərs zamanı müvafiq akademik şəraitin yaradılması üçün 
mümkün olan hər şeyi etməlidir. İcazəsiz danışığa, lüzumsuz hərəkətlərə və s. qeyri – etik 
davranışa qətiyyən yol verilmir. 
İmtahan haqqında: İmtahanda iştirak etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür. 
İctimai fəaliyyətlə əlaqədar imtahanlardan yayınma hallarına yol verilmir. Final imtahanında 
sualların əksəriyyəti aralıq imtahanından sonra öyrədilmiş materialların əsasında tərtib 
olunur. 

İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş 
planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.  
 Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində test və ya klassik üsul tətbiq edilə bilər. 
 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix(planlaşdırılmış) Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 
1.  15.02.2019 

 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

 Sözün obrazlıq xassəsi və ədəbi növlər.  
 
Poeziyaya yanaşma tərzi. Poetik təfəkkür.  
 
Mütəfəkkirlər Poeziya haqqında. 
 
Azərbaycan poeziyası M.Şəhriyar şeirinin 
timsalında (Təhlil) 
 

Antik ədəbiyyat antologiyası, 
(Sultanlı Ə.) I c.,B.,2006, s 474-487 
Aristotel, “Poetika”. 
Antik ədəbiyyat antologiyası, 
(Sultanlı Ə.) II c, B.,2006, s 134-
145, Kvint Horatsi Flakk, “Poeziya 
sənəti haqqında (Pizonlara məktub)” 
S. Babullaoğlu. “Ədəbi 
söhbətlər”,B.,“Mütərcim”, 2011 

2.  22.02.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Müəllif sözü. Poeziyada mövzu, məzmun və 
forma  anlayışları. Mövzu və formanın 
seçilməsi. Müasir şeirdə formanın şərtiliyi. 
Poeziyada qəbul edilmiş ilkin və sadə 
formalarla işləmək bacarığı.  
Poetik məşğələ (konkret mövzuya aid şeir 
məşğələsi).  

N.Bualo.“Poeziya sənəti” 
(Fransız ədəbiyyatı antologiyası, 
s.7-35) 
Tomas Sernz Eliot. “Poeziyanın 
musiqisi” (“Ədəbiyyat qəzeti” 
20, 27 may 2017) 
 

3.  01.03.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 
 

Ədəbi mətnin dil xüsusiyyətləri 

Poetik ifadələrdə fərdi yazı üslubu qurmaq. 
Estetik müşahidələrin poetik parçalara 
çevrilməsi. 
Şeirdə bədii təsvir və bədii ifadə vasitələrindən 
istifadə etmək üsulları.  
Poetik məşğələ (Təklif edilən mövzu /sözlər/ 

əsasında şeir yazmaq ) 

Ezra Paund. “Rəqs və itmiş 
harmoniya” (“Ədəbiyyat qəzeti” 
21.07.2018) 
 
Herman Hesse. “Gənc şairə və 
bir çoxlarına ünvanlanmış 
məktub” (“Kaspi” q., 
07.10.2016) 
 

4.  15.03.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
17.00 – 18.30 
 

Ədəbi obraz. 

Klassizm və modernizm. M.Füzuli, İ.Nəsimi. 
Çağdaş modernist şairlər. 
 Ədəbi gənclik. Qadın şairlərimiz.  

Zadi Smits. Yazmağın 10 
qaydası(“Kaspi” q., 14.03.2015) 
 
S. Babullaoğlu. “Ədəbi 
söhbətlər”,B.,“Mütərcim”, 2011 
 
 



5.  29.03.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Növlər və janrlar. Lirik növ və onun mənşəyi 
Heca vəzni və onun əsas lirik şəkilləri. Yeni 
əruz. 
 
Poetik məşğələ (Təklif edilən mövzu /sözlər/ 

əsasında şeir yazmaq) Aforzmlər-ən qısa şeir. 
 

 “Allahların dilində danışan 
şair” (İohann Xristian Hörderlin 
haqqında) (“Ədəbiyyat qəzeti” 
03.03.2018) 
Stanislav Yeji Lets, Aforzmlər, 
(“Ədəbiyyat qəzeti”,07.03.2015) 
 

6.  05.04.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Epik təhkiyənin tarixi. Yazılı və şifahi ədəbi 
mətnlərin müstəqil təkamül yolu. 
 
Nəsrin əsas qaydaları, ümumiləşdirilmiş 
formaları. Nəsr əsərində təhkiyə  üslubunun 
seçilməsi, müəllifin fərdi təhkiyə üslubunu  
tapması və oxucu ilə kontakt yaratmaq barədə 
tövsiyələr. Hekayə təhlili. 
 

Per Laqerkvist.”Atam və 
hekayəsi” (“Ədəbiyyat qəzeti” 
01.04.2017); 
Aleksandr Soljenitsın. QULAQ 
arxiipelaqı 
(“Ədəbiyyat qəzeti” 01.10.2016) 
 

7.  12.04.2019 
 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Qəhrəmanların dili ilə müəllif sözü. Dialoq və 
replika. 
Nəsr əsərində mövzunun və sujet xəttinin 
seçimi üsulları. Müxtəlif süjet formaları, barədə 
məlumatlar. Müəllifin şəxsi dünyagörüşünü və 
fəlsəfəsini əsərdə əks etdirmək formaları. 
Azərbaycan romanının əsas inkişaf təmayülləri. 
Hekayə təhlili. 
 

Haruki Murakami. “Zamzanın 
eşqi” (“Ədəbiyyat qəzeti” 
12,26.08.2017) 
 
“Azərbaycan”j.,2018, №2, s.170 
İlqar Fəhmi. “Dörd divar”, 
(“Ədəbiyyat qəzeti” 
10.06.2017); 
 

8. 19.04.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Müəllifdə süjet instinktinin formalaşdırılması, 
psixoloji xarakterlərlə iş üsulları. Minimalist 
şeir və hekayə nümunələri.  
Prozaik məşğələ (müəyyən mövzu əsasında 
esse/kiçik hekayə yazmaq) Sujetsiz nəsr 
əsərlərinin quruluşu və belə əsərlərdə daxili 
dinamikanın saxlanılması.  
 

“Vsevolod Nekrasov. nəhəng 
minimalizm” və “Rus 
postmodern şeirində 
minimalizm” məqalələri 
(“Kaspi”, 03.12.2015) 
 

“Zəhərli çörək”, “2 stəkan 
su”(Qadın.net, 07.12.2014) 

9. 26.04.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 
 

Novella. Mopassan. A.Morua. 
 
Yumoristik, satirik şeir və hekayələr. Təmsillər.  
M.Ə.Sabir, Əziz Nesin 

Prozaik məşğələ (Hadisənin davamını yazmaq ) 

Fəlsəfi fikir və dünya görüşlərinin esse 
formasında təqdim etmə. Dramaturji təfəkkürün 
formalaşdırılması. 
Aralıq imtahanı 
 

K.Abdulla.”Əvvəl-axır 
yazılanlar” (“Ədəbiyyat qəzeti” 
sent-noy., 2018); 
 
F.Hüseyn,”Dözmək üçün 
məşq”, Gənclik, 2013; 
“Məcnunlar və Leyli”, “Ağlın 
toxluğundan qəlbin aclığına” 
/esselər/ 
 

10. 03.05.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Pyes üçün mövzu və forma seçilməsi üsulları.  
Mövzunun səhnə əsərinin dar çərçivəsinə 
sıxışdırılması üsulları. Dram əsərlərində 
kompozisiyanın, fabulanın, konfiliktin 
qurulması, sujetin zavyazkadan (düyündən) 
kuliminasiyaya qədər inkişaf etdirilməsi 
üsulları. Marionet teatrı.  
 

Danil Salihov. “Qəribə adam” 
(pyeslər) B., Kaspi-2018 
 
Moris Polidor Mari Bernar 
Materlink. “Tentajilin ölümü”, 
(“Ədəbiyyat qəzeti” 04.08.2018) 
 

11. 10.05.2019 
15.20 – 16.50 
 
17.00 – 18.30 
 

Dram əsərlərində qəhrəmanların seçilməsi və 
süjetdə iştirakı ilə bağlı  məqamlar.  
 
Mono tamaşa çalışmaları. Dramaturji məşğələ.  
 

Akademik Milli Dram (və ya 

Gənc Tamaşaçılar, Dövlət 

Musiqili Teatrlarında) 

Teatrında əyani dərs.  

 



12. 17.05.2019 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 

Dil və forma. “Formanın müqəddəs sirri” 
M.Ə.Sabir, S.Ə.Şirvani, Səməd Mənsur və b. 
Yaradıcı yazı. Mini şeir, hekayə. 
 
Quiz/sınaq 

 
“Ədəbiyyat qəzeti” may, 2017, 
dekabr, 2018, yanvar, 2019 

13. 24.05.2019 
 
1015.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Ədəbi cərəyanlar. Sentimentalizm. 
Romantizm. Maarifçi realizm. Tənqidi realizm. 
  
XIX-XX əsrdə realizmin inkişafı və tipləri 
Naturalizm. Simvolizm. Magik, fantastik və 
mistik realizm. Postmodernizm. 
Praktiki məşğələ.. 
 

N.Mehdi. “Postmodernizm...” 
(“Ədəbiyyat qəzeti” 
11.02.2017); M.Osmanoğlu. 
”Sürrealizm...” (“Ədəbiyyat 
qəzeti” 17.02.2018) və b. 
 
Osip Mandelştam. “Akmeizmin 
sabahı”, (“Ədəbiyyat qəzeti” 
13.05.2017) 
 

14. 31.05.2019 
 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 
 

Tərcümə sənəti. Tərcümə yaradıcılığı.  
Heca və sərbəst şeirin tərcüməsinin spesifik 
cəhətləri. Y.V.Höte, H.Hayne, Al Kvotian, Şarl 
Bodler, Allen Ginzburq, A.Rembo, P.Neruda, 
Adonis, Şeyx Hilal Əs Siyabi,  və b. tərcümələr 
əsasında.  
 
Edqar Allan Ponun “Qarğa” şeiri.  
Tərcümə üzrə praktiki məşğələ 
 

 (“Ədəbiyyat qəzeti” 
02.06.2018; 19.05.2018; 
21.04.2018; 27.01.2018; 
04.03.2017; 31.03. 2018; 18.08. 
2018 və s. 
 
“Bədii tərcümə məsələləri” 
(“Ədəbiyyat qəzeti” 23.07.2016; 
 
“Poliqlot”(ingilis şairlərininin 
şeirləri), Zəkioğlu, 2017; 
 

15. 07.06.2019 
15.20 – 16.50 
 
 
17.00 – 18.30 
 
 

Ədəbi tənqid yaradıcılığı. 
Konkret şeir, nəsr (və ya dram) nümunəsinə 
tənqidi baxış. 
 
Öyrənilənlərə ümumi baxış. 
Poetik və prozaik məşğələ (müəyyən mövzu 

əsasında şeir/kiçik hekayə yazmaq). 
 

“Ədəbi tənqidimizin çağdaş 
durumu və yaradıcılıq 
problemləri” (“Ədəbiyyat 
qəzeti” 07, 14.10.2017; 
 
Ədəbi proses. İlin ədəbi 
yekunları. (“Ədəbiyyat qəzeti” 
02.06..2018 

  Final imtahanı  
Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər 

veriləcək. 

 


