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Dos. Yusifova Xatirə 
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Mühazirə otağı/Cədvəl Neftçilər korpusu  II-IV; II-IV 

Məsləhət saatları Çərşənbə axşamı, saat 10.00-12.00 

Prerekvizitlər AZLL 107 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 1. 
Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, Bakı, Elm, 2007, 632 s. 
Əlyar Səfərli, Yusif Xəlilov.Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, 
Maarif, 1998. 

Kursun vebsaytı  

Kursun təsviri “Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” kursu xalqımızın  ,təxminən, 2000 

illik ədəbiyyatı tarixini əhatə edir. Kursda ana dilli, o cümlədən ərəb və fars dilli 

ədəbiyyatımızın yaranması, inkişaf mərhələləri, ayrı-ayrı dövrlərin qısa icmalı, 
habelə hər dövrün tanınmış ədəbi abidələri və görkəmli ədəbi şəxsiyyətləri barədə 

söhbət açılacaq. 
Kursun məqsədləri  Kursun məqsədi Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının təşəkkül və inkişaf meylləri 

barədə tələbələrdə aydın təsəvvür yaratmaq, həmin dövrdə yaradılmış ədəbiyyatı 
mənimsətmək, bu dövr ədəbiyyatımızın görkəmli ədəbi şəxsiyyətlərinin mühiti, 

həyatı və yaradıcılığı ilə onları tanış etməkdir. Ayrı-ayrı bədii nümunələrin təhlili, o 

dövrə aid konkret mətnlərin təhlili vasitəsilə haqqında söhbət gedən dövrün estetik 

tələbləri, yaradıcılıq metodu, üslubları və s. barədə tələbələrə bilik vermək, mədəni-

ədəbi zövqünü kamilləşdirməkdir. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr Azərbaycan  ədəbiyyatının ən qədim dövrlədən başlamış 
XVII əsrə qədərki dövrün ədəbi şəxsiyyətlərinin həyat və yaradıcılıqları haqqında 
ümumi məlumat əldə edəcək, ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərin konkret əsərləri ilə tanış 
olacaq, bu nümunələrin bədii mətnləri üzərində işləyəcək, ədəbiyyatımızda yaranan 
yeni meyllər barədə məlumat əldə edəcək, ədəbiyyat tariximizin növbəti 

mərhələsini daha yaxşı mənimsəmək üçün elmi baza qazanacaqlar. 

Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin təhlili - 

Digər - 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı 30.03.2022 30 

Davamiyyət  5 

Fəallıq  5 

Tapşırıq və testlər  - 

Guiz  20 (4 dəfə) 

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

 - 

Final imtahanı  40 



Digər  0 

Yekun  100 

Qaydalar (tədris 
siyasəti vədavranış), 
qiymətləndirmə 
meyarları 

Fəallıq(presentasiyalar) 
        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 Davamiyyətə 

görə bal verilməsində tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara 

uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Semestr boyunca qeydiyyat aparılaraq final 
imtahanından əvvəl bal yazılacaqdır.Tələbə dərsdə 30% iştirak etməzsə imtahana 

buraxılmayacaq.  
        Guiz: 

        Final imtahanına qədər keçiriləcək və 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. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.   Yazılı ədəbiyyatımızın dövrləşdirilməsi barədə. 

Ən qədim dövrlərdə Azərbaycan ərazisində 

yaranmış ədəbiyyat. “Avesta” haqqında. Alban 
dövrü mədəniyyətimiz. 

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s, 28-

92; 

2.   Ortaq türk ədəbiyyatının ilk yazılı nümunələri. 

Yenisey məzar daşları, epitafiyalar. Orxon 
ədəbiyyatı. Qədim türk şeri və onun poetikası. 
Mətn üzərində iş 

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s, 92-

127; 

3.   VI- X1 əsrlərin türkdilli ədəbi nümunələri. 

Turfan ədəbiyyatı. Yusif Xas Hacib 
Balasaqanlunun “Kudatqu bilik” və Mahmud 

Kaşğarinin “Divani- lüğət it türk” əsərləri. Mətn 

üzərində iş. 

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s, 127-

182 

4.   VII-XII əsrlərdə yaradılan ərəb və fars dilli 

ədəbiyyatın xülasəsi (Qətran Təbrizi, Xətib 

Təbrizi, Əbulula Gəncəvi, Mücirəddin Beyləqani 

və s.) 

Məhsəti Gəncəvinin həyatı. Rübai və qəzəllərinin 

mövzu dairəsi, ideya bədii xüsusiyyətləri. 

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s, 182-

368 

5.   Xaqani Şirvaninin həyatı, yaradıcılığının saray 
dövrü, lirikası. Şairin səfərləri, “Həbsiyyə”, 

“Mədain xərabələri”, “ Töhfətül İraqeyn” əsərləri. 

Nizami Gəncəvinin dövrü, mühiti və irsinin 

tədqiqi, nəşri tarixi.  

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s, 368-

385, 413-470; 

6.   

 

Novruz bayramı 
 

Novruz bayramı 

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s. 470-

492 

7.   N. Gəncəvinin lirikası. “Sirrlər xəzinəsi”, “Leyli 

və Məcnun” dastanlarının qısa məzmunları, 
ideyaları, sənətkarlıq xüsusiyyətləri. 

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (6 cilddə) 2-ci cild, 

Bakı, Elm, 2007, s. 493-



 

Mətn üzərində iş 

 

 

576 

8.   N. Gəncəvinin “Xosrov və Şirin”, “Yeddi gözəl”, 

“İskəndərnamə” əsərlərinin qısa məzmunları, 
ideyaları, sənətkarlıq xüsusiyyətləri.  

 

Aralıq imtahanı 
 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998. s. 197-207; 

s.216-221; s.280-295. 

9.    

XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şerimizin inkişaf 
yolu. (Hümam Təbrizi,  İzzəddin Həsənoğlu,  
Qazi Bürhanəddin və b.)  

 

“Dastani-Əhməd Hərami” poeması . 
 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998,  s.221-231; 

s. 207-216; s.231-261. 

10.   Azərbaycan ədəbiyyatında sufizm. (Mahmud 
Şəbüstəri, Marağalı Əvhədi, Arif Ərdəbili, Əssar 
Təbrizi, Şah Qasım Ənvar və b.). 

Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı. Hürufizm, 
Nəimi və Nəsimi.  

 

 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998,  s. 295-

315. 

11.    

XV-XVI əsrlər ana dilli ədəbiyyatımız və 

görkəmli nümayəndələri ( Mirzə Cahanşah 
Həqiqi, Xəlili, Hamidi, Kişvəri, Həbibi və b.) 

Mətn üzərində iş  
 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998,  s. 334-

370. 

12.   Şah İsmayıl Xətainin həyatı və soykökü. Heca və 

əruz vəznində yazdığı şerlər. “Nəsihətnamə” və 

“Dəhnamə” əsərləri. Xətainin sənətkarlığı. Mətn 

üzərində iş. 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998,  s. 380-

409. 

13.   

 

 

Məhəmməd Füzuli, dövrü, mühiti, şəxsiyyəti və 

tədqiq tarixi. Milliyyəti, dini görüşləri, təriqətlərə 

münasibəti. Qəzəlləri, qəsidələri, qitə və 

rübailəri. Füzulinin eşqi. Mətn üzərində iş 

Qələbə günü 

 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998,  s. 409-

439.; 

14.   M. Füzulinin poemaları. “Leyli və Məcnun”un 

mövzusu, ideya-bədii xüsusiyyətləri. Mətn 

üzərində iş. 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 
Maarif, 1998,  s. 439-

468. 

15.   M. Füzulinin nəsri, tərcümələri və ədəbi-nəzəri 

görüşləri. Füzuli yaradıcılığının poetikası. 
Füzulinin dünya ədəbiyyatında yeri. 

Əlyar Səfərli, Xəlil 

Yusifov. Qədim və orta 

əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatı (dərslik) Bakı, 



Maarif, 1998,  s. 468-

497. 

16.  Final imtahan  

 


