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Departament Dillər və ədəbiyyatlar 
Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr 
Tədris semestri 2020/2021 tədris ilinin yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim (lər)  Fil.ü.f.d. Aynur Qəzənfər qızı 
E-mail: aqezenferqizi@khazar.org 
Telefon: 0504856480 
Mühazirə otağı/Cədvəl Igün 15:30; III gün 15:30 
Məsləhət saatları  

Prerekvizitlər Yoxdur 
Tədris dili Azərbaycan dili 
24Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Seçmə 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi: 6 cilddə. I c.  B.: “Elm” Azərb. MЕA Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutu nəşri. 2004. - 706 s. 

2. Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. 2005 
3. Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə. B.Çaşıoğlu, 2004,s. 

Səfərli Ə.; Yusifli B. Qədim və оrta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. -  B.: Maarif, 1982. 
4. Qasımzadə F. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. - B., 1981.420 s. 
5. Məleykə. http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf 
6. Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. 2 cilddə. Yeni Nəşrlər Evi. Nəşr yeri, Bakı.  2000.   
7. Koroğlu (Əli Kamali arxivindəkilər). Bakı: Nurlan 2009 
8. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi.I cild. - B., 1976. – 420 s. 
9. Köçərli F. Azərbaycan ədəbiyyatı tariхi. II cild. - B., 1981. – 460 s. 

10. Əfəndiyеv P. Azərbaycan şifahi хalq ədəbiyyatı. - B., 1988. 

11. Bayat F. Folklor dərsləri. 2010. Bakı Nurlan.  
12. Əhmədov B. XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı. mərhələlər, istiqamətlər, problemlər.. B.,- 

2015 
13. Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər.B.,Elm,2002. 740 səh. 
14. Cəfərov N. Klassiklərdən müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004.272 səh. 
15. Gəncəvi Nizami.Yeddi Gözəl. http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf 
16. https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_

q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz 
17. Şah İsmayıl Xətai əsərləri http://anl.az/el/x/shix_e.pdf Qurbani 

https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-
b%C9%99novs%C9%99ni/ 

18. Vaqif http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html 
19. Rəşid bəy və Səadət xanım 
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf 

20. Azərbaycan bayrağına 
http://www.azakademiya.com/kitablar/edebiyyat/ehmedcavadsecilmiseserleri.pdf 

21.Osmanlı Vəli. Qədim Türk ədəbiyyatı (VI-X əsrlər). Bakı,Sabah, 2008 

22.Səmədoğlu Vaqif. Uzaq yaşıl ada. http://anl.az/el/s/sv_uya.pdf 

23. Elçin. Bir görüşün tarixçəsi. https://www.kitabyurdu.org/kitab/edebiyyat/201-elcin-secilmis-
eserleri-ii-cild.html  

24.İsaxanlı Hamlet. Bu da belə bir həyatdır. 
http://www.hisaxanli.org/books/Buda%20bir%20heyatdir.pdf 

Kursun vebsaytı  

http://www.folklor.az/arasdirmalar/meleyke-memmedova.pdf
http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
http://anl.az/el/x/shix_e.pdf
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
https://cetinbayramoglubaku.wordpress.com/2013/03/24/asiq-qurbani-b%C9%99novs%C9%99ni/
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf
http://www.azakademiya.com/kitablar/edebiyyat/ehmedcavadsecilmiseserleri.pdf
http://anl.az/el/s/sv_uya.pdf
https://www.kitabyurdu.org/kitab/edebiyyat/201-elcin-secilmis-eserleri-ii-cild.html
https://www.kitabyurdu.org/kitab/edebiyyat/201-elcin-secilmis-eserleri-ii-cild.html
http://www.hisaxanli.org/books/Buda%20bir%20heyatdir.pdf


Tədris metodları Mühazirə  + 
Qrup müzakirəsi + 
Praktiki tapşırıqlar + 
Praktiki məsələnin təhlili - 
Digər - 

Kurs işi (Layihə) Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (% ) 

Aralıq imtahanı  30 
Davamiyyət  5 
Fəallıq  5 
Tapşırıq və testlər  5 
Oxu layihəsi  15  

Prezentasiya/Qrup müzakirə  - 
Final  imtahanı  40 
Digər  - 
Yekun  100 

Kursun təsviri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış müasir dövrə qədər 
Azərbaycan ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri öyrənilir, xalqımızın mədəniyyətində 
mühüm yеri оlan görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı  və оnların yaratdıqları bir sıra 
ədəbi əsərlər təhlil оlunur. 

Kursun məqsədləri  Ədəbiyyat spesifik bir sahə olduğundan,onun tədrisində məqsəd elmi informasiyanın 
bolluğundan daha çox, daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-insani kamilliyin səviyyəsini 
yüksəltmək olmalıdır. Fənnin tədrisində məqsəd həm də tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək 

yox, mühakimə yürütməyi öyrətməkdir. 

 
Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Azərbaycan ədəbiyyatı-A fənnini öyrənərkən aşağıdakı nəticələr əldə olunur: 1.Tələbələr ədəbi-
bədii nümunələri təhlil edə bilirlər; 2.Tələbələrdə bədii-estetik zövq formalaşır; 3.Müasir ədəbi 
prosesi hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək bacarığı əldə olunur; 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Qiymətləndirmə üç prinsip əsasında aparılacaq: dərsdə fəallıq, və kurs işinin təhvili 
 * Fəallıq  
Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, 
semetsr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi 
marağa görə veriləcəkdir. Semestr boyunca izlənilərək final imtahanından əvvəl bal yazılacaqdır. 
 Davamiyyət  
Semestr boyunca qeydiyyat aparılaraq final imtahanından əvvəl bal yazılacaqdır.Tələbə dərsdə 
30 % iştirak etməzsə imtahana buraxılmayacaq. 
* Tapşırıq və testlər 
 Tapşırıq və testlərə görə verilən bal tələbənin mövzuya dair hazırladığı dijital tələblərə uyğun 
materiallara uyğun olacaqdır. Semestr boyunca tələbələrə mövzu ilə bağlı əlavə video/audio 
materiallar, yaxud slaydlar ya da dərsin gedişatına uyğun fərqli əlavə tapşırıqlar veriləcəkdir.     
*Tələbələr dərs zamanı mövzuya uyğun pptx yaxud videomaterial hazırlamaqla yanaşı, mövzunu 
daha dərindən mənimsəmək üçün müəllimin sual-cavabında iştirak etməli və müəllim də cavaba 
uyğun bal verməlidir.  
* Oxu layihəsi  
Oxu layihəsinin oxunacaq əsərləri müəllim tərəfindən təyin edilir və müzakirə üçün əlavə gün 
təyin edilir. Uşaqlar müəllimin tələbi ilə yazılı və şifahi şəkildə əsərlərin təhlilini təhvil 
verməlidirlər. Layihə üzrə oxunacaq əsərlər final imtahanlarına iki həftə qalmış toplanıb 
qiymətləndiriləcəkdir.  
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. 
4.İmtahan cavablarını istər yoldaşından, istərsə də internetdən köçürən tələbələr həmin sualdan 
qiymətləndirilmirlər. 

 
Həft

ə 
Tarix 
(planlaşdırılm
ış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1. 10.02.21 
 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və janr 
məsələsi.  
Qız qalası haqqında əfsanələr, Din 
haqqında rəvayətlər. Göyçək Fatma nağılı 
dünya folkloru ilə ortaq süjet xətti kimi.  
 

Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B., 
2012, s. 310-397; Vəliyev V.  
 
Azərbaycan folkloru. B., 1985, s. 406-409 
 

Folklor dərsləri, 2012, s.333-359. 

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə, 2005. 

     

2. 10.02.21 
 

“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Salur Qazan” 
boyunun müzakirəsi.  
 
“Koroğlu” dastanı Əli Kamali arxivi. 
“Eyvaz xan” qolunun müzakirəsi.  
 

Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. 2 cilddə. Yeni 
Nəşrlər Evi. Nəşr yeri, Bakı.  2000.   
 

Koroğlu (Əli Kamali arxivindəkilər). Bakı: Nurlan 
2009 

    
3. 15.02.21 

17.02.21 
 
Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının 
inkişaf istiqamətləri. 

11-12-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. 
N.Gəncəvi. “Xəmsə” haqqında ümumi 
məlumat. “Xeyir və Şər” əsərinin 
müzakirəsi.  

Sənsiz qəzəlinin təhlili. 

 Cəfərov N. Klassiklərdən 
müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.41-78. 
  Gəncəvi Nizami.Yeddi Gözəl. 
http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf 
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C
9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCs
s%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz 
 

4. 22.02.21 
24.02.21 

Anadilli ədəbiyyatın təşəkkülü.      
Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatı.Nəsimi 

fəlsəfi lirikanın banisi kimi. “Yanaram” 

şeirinin təhlili.  

   

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.B.,EA 
nəşri,1960,s.264-338 

http://anl.az/el/n/ng_yeddi_gozel.pdf
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz
https://az.wikisource.org/wiki/H%C9%99r_gec%C9%99m_oldu_k%C9%99d%C9%99r,_q%C3%BCss%C9%99,_f%C9%99lak%C9%99t_s%C9%99nsiz


5. 01.03.21 
03.03.21 
 

Ş.İ.Xətayi yaradıcılığı. Bayatıları. 

Füzuli yaradıcılığı türk-islam intibahının 
zirvəsi kimi. “Ya rəb, bəlayi eşq ilə”  
təhlil. “Söz” qəzəli – müzakirə 

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.B.,EA 
nəşri,1960,s.264-338 
Şah İsmayıl Xətai əsərləri 
http://anl.az/el/x/shix_e.pdf 
 
M.Füzuli. Əsərləri. 6 cilddə, 1 cild. Şərq-Qərb:Bakı, 
2005. 
 

6. 08.03.21 
10.03.21 

Azərbaycan ədəbiyyatında realizm 
mərhələsi.Vaqif yaradıcılığı. 
“Küsmüşəm”, “Bayram oldu” şeirlərinin 
təhlili. 
Q.Zakir-yeni tipli satirik kimi.  

“Durnalar” şeirinin təhlili.  

Cəfərov N. Klassiklərdən 
müasirlərə.B.,Çaşoğlu,2004,s.14 
 
    Vaqif 
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-
hec-bilmirm-neyly im.html 
 
  Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri. Avrasya 
Press:Bakı, 2005 

7. 15.03.21 
17.03.21 

M.F.Axundzadə maarifçi-realist sənətkar 
kimi.“Hekayəti Müsyo Jordan və Dərviş 
Məstəli şah” əsərinin müzakirəsi. 

  

8.  Novruz Bayram  

9. 29.03.21 
31.03.21 

Aralıq imtahanı  

XXəsrin əvvəllərində Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişaf 
istiqamətləri.C.Məmmədquluzadə 

“Ölülər” əsərinin müzakirəsi. 

Ə.Haqverdiyevin “Şeyx Şəban”, 
“Həmşəri paspоrtu”, “Mirzə Səfər”, 

“Seyidlər оcağı”, “Çeşməк” 

hekayələrinin müzakirəsi. 
M.Ə.Sabir “Fəhlə, özünü sən də insanmı 
sanırsan?” şeirinin təhlili.  

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı:  XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002. s.165-274 

Əhmədov B. XX yüzil ədəbiyyatı. s.117 

C.Məmmədquluzadənin 
saytı.www.celilmemmedquluzade.az 

M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığı haqq.sayt. 
www.sabir-türkce.bloqspot.com 

10. 05.04.21 
07.04.21 
 

  19-20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 
romantizm: İ.Qutqaşenli “Rəşid bəy və 

Səadət xanım”, C.Cabbarlı “Azərbaycan 
bayrağına” şeirinin və  H.Cavid “Afət” 

əsərlərinin müzakirəsi.    

 

Azərbaycan romantizmi və onun təşəkkülü 

problemləri 

http://www.anl.az/down/meqale/525/2019/aprel/645
379.htm 

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,s.284-391 

Rəşid bəy və Səadət xanım 

http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/75

5381446902630.pdf 

Ədrinənin fəthi http://anl.az/el/c/cc-e2.pdf 

http://anl.az/el/x/shix_e.pdf
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://profliqa.blogspot.com/2011/12/bayram-oldu-hec-bilmirm-neylyim.html
http://www.celilmemmedquluzade.az/
http://www.sabir-t�rkce.bloqspot.com/
http://www.anl.az/down/meqale/525/2019/aprel/645379.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2019/aprel/645379.htm
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf
http://gakh.cls.az/front/files/libraries/1524/books/755381446902630.pdf
http://anl.az/el/c/cc-e2.pdf


Afət 

http://www.urmu.eu/Huseyn_Cavid_1.pdf 

11. 12.04.21 
14.04.21 

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan 

ədəbiyyatı. M.Ə.Rəsulzadənin və 

Ə.Hüseynzadənin poeziyası “Mayıs 
duyğuları”; “Hali-vətən” şeirlərinin 

təhlili. 

Ə.Cavad-Cümhuriyyət şairi kimi 
”Çırpınırdın Qara dəniz” əsərinin təhlili 

və müzakirəsi.  

 

 Mühazirə mətni tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.  

 

Mayıs duyğuları: 
http://anl.az/down/meqale/adalet/2010/may/1218
34.htm 

Hali vətən: 

http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2019/

yanvar/627834.htm 

Çırpınırdın,Qara dəniz 

http://anl.az/el/Kitab/2013/258746.pdf 

12. 19.04.21 
21.04.21 

XX əsrin 40-50-ci illərində Azərbaycan 
ədəbiyyatı.  

S.Vurğunun poeziyası. “Azərbaycan” 

şeirinin təhlili. 

M.Müşfiq ”Yenə o bağ olaydı” şeirinin 
təhlili.  

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX 
yüzillər.B.,Elm,2002,645-674 
 
B.Əhmədov. XX yüzil ədəbiyyatı. s.329, 337 

13. 26.04.21 
28.04.21 

Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ-

60-cı illər. Azərbaycan yeni 
nəsri.İ.Hüseynovun nəsri.”Zəhər” əsərinin 

müzakirəsi. 

İ.Şıxlının nəsri. “Namus qaçağı” 

hekayəsinin müzakirəsi.  

Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,663-674 

2.İ.Şıxlı. Əsərləri. http://anl.az/el/alf25/shi_se1.pdf 

. www.isahuseynov.com-İ.Huseynov haqq.sayt 

14. 03.05.21 
05.05.21 
 

70-80-ci illər ədəbiyyatı. B.Vahabzadənin 

poeziyası. “Latın dili”,  M.Araz “Məndən 
ötdü..” əsərlərinin təhlili. 

Anar “Gürcü familyası” müzakirə. 

Elçin “Bir görüşün tarixçəsi”  müzakirə  

 1.www.vahabzade.net.-B.Vahabzadə haqq.sayt. 

2. www memmedaraz.az-M.Araz haqq.sayt 

3.Qarayev Y.Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX 

yüzillər.B.,Elm,2002,663-674 

4.www.Anar.az.-Anarın personal saytı. 

5. www.Elchin.com.-E.Əfəndiyevin personal saytı. 

http://www.urmu.eu/Huseyn_Cavid_1.pdf
http://anl.az/down/meqale/adalet/2010/may/121834.htm
http://anl.az/down/meqale/adalet/2010/may/121834.htm
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2019/yanvar/627834.htm
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2019/yanvar/627834.htm
http://anl.az/el/Kitab/2013/258746.pdf
http://anl.az/el/alf25/shi_se1.pdf
http://www.isahuseynov.com-i?.huseynov/


15. 10.05.21 
12.05.21 

90-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatı.  

R.Rövşənin “Qara paltarlı qadın” və 
V.Səmədoğlunun “Uzaq yaşıl ada” 

əsərlərinin müzakirəsi 

 

Mühazirə mətni tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.  

Qara paltarlı qadın 
https://achiqkitab.aztc.gov.az/Books/Read/1076/Ra

miz-Rovshen-Sheirler 

Uzaq yaşıl ada 

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

16. 17.05.21 
19.05.21 

 2000-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatı. 
H.İsaxanlının poeziyası. “Bakı”,“Bu da 

bir həyatdır” şeirlərinin təhlili.  

İ.Fəhminin nəsri.”Aktrisa” əsərinin 
müzakirəsi. 

Elmi mühazirə tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.  

3. www.facebook.com/pages Ramiz Rovsen 

4.www.ilqarfehmi.tk-yazıçı İ.Fəhminin web.səhifəsi 
 

17. 24.05.2021 
26.05.2021 

Keçilənlərin təkrarı  

                   Final imtahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achiqkitab.aztc.gov.az/Books/Read/1076/Ramiz-Rovshen-Sheirler
https://achiqkitab.aztc.gov.az/Books/Read/1076/Ramiz-Rovshen-Sheirler
http://anl.az/el/s/sv_uya.pdf
http://www.facebook.com/pages
http://www.ilqarfehmi.tk-yaz?�?/

