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У Н У Т М А ! ! ! 
 

Ишьал алтында олан яразиляримиз: 
 

Гярби Азярбайжан………………………. декабр, 1988-жи ил 
Ханкянди………………………………… сентйабр, 1988-жи ил 
Хожалы……………………………………..26.02.1992-жи ил 
Хожавянд………………………………….02.10.1992-жи ил 
Шуша………………………………………..08.05.1992-жи ил 
Лачын……………………………………….17.05.1992-жи ил 
Кялбяжяр……………………………………01.04.1993-жц ил 
Аьдам……………………………………..23.07.1993-жц ил 
Фцзули………………………………………23.08.1993-жц ил 
Жябрайыл…………………………………….23.08.1993-жц ил 
Губадлы…………………………………….31.08.1993-жц ил 
Зянэилан……...…………………………….30.10.1993-жц ил 
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Азярбайъан Республикасынын 
Дювлят Щимни 

 
 Мусигиси: Цзейир Щаъыбяйовун, 
 Сюзляри Ящмяд Ъавадындыр 
 
Азярбайъан! Азярбайъан! 
Ей гящряман ювладын шанлы Вятяни! 
Сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля щазырыз! 
Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъцмля гадириз! 
Цчрянэли байраьынла мясуд йаша! 
 
Минлярля ъан гурбан олду! 
Синян щярбя мейдан олду!  
Щцгугундан кечян ясэяр, 
Щяря бир гящряман олду! 
 
Сян оласан эцлцстан, 
Сяня щяр ан ъан гурбан! 
Сяня мин бир мящяббят 
Синямдя тутмуш мякан! 
 
Намусуну щифз етмяйя, 
Байраьыны йцксялтмяйя 
Ъцмля эянъляр мцштагдыр! 
 Шанлы Вятян! Шанлы Вятян!  
Азярбайъан! Азярбайъан! 
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КОНСТИТУСИЙАСЫНДАН 

 

(12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмишдир) 
 

 
Маддя 21. Дювлят дили 

 
I. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан 

дилидир. Азярбайъан Rеспубликасы Азярбайъан дилинин инкиша-
фыны тямин едир.  

II. Азярбайъан Республикасы ящалинин данышдыьы башга 
диллярин сярбяст ишлядилмясини вя инкишафыны тямин едир.  

  
 

Маддя 23. Азярбайъан дювлятинин рямзляри 
 
Ы. Азярбайъан Республикасынын Дювлят рямзляри Азяр-

байъан Республикасынын Дювлят байраьы, Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят эерби вя Азярбайъан Республикасынын 
Дювлят щимнидир. 

II. Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы бяРа-
бяр енли, цч цфцги золагдан ибарятдир. Йухары золаг мави, ор-
та золаг гырмызы, ашаьы золаг йашыл рянэдядир вя гырмызы зо-
лаьын ортасында байраьын щяр ики цзцндя аь рянэли айпара иля 
сяккизэушяли улдуз тясвир едилмишдир. Байраьын енинин узуну-
на нисбяти 1:2-дир. 

III. Азярбайъан Республикасы Дювлят байраьынын вя 
Азярбайъан Республикасы Дювлят эербинин тясвири, Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят щимнинин мусигiси вя мятни 
Конститусийа гануну иля мцяййян едилир.  
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Г U R A N 
 

«Гуран» – Аллащ кяламы, илащи китаблар сырасында ян 
мцкяммял китабдыр вя бундан сонра башга беля китаб 
олмайажаг. «Гуран»да инсанлар цчцн ахирят эцнцня гядяр 
лазым олан бцтцн информасийалар вар.  

«Гуран» – Ужа Аллащын назил етдийи шякилдя бизя эялиб 
чатан йеэаня китабдыр, йяни «Гуран» йеэаня китабдыр ки, 
инсан тяряфиндян йазылмамыш вя онун интеллектуал имкан-
ларынын мящдудлуьу ужбатындан тящриф олунмамышдыр. Буна 
эюря дя «Гуран» хцсуси китабдыр. О, ня мязмун, ня дя ифадя 
формасы бахымындан башга китаблара бянзямир вя ону башга 
китаблар кими охумаг олмаз.  

«Гуран»ын бязи айяляринин мянасы мцхтялиф елмлярин 
инкишафы иля ачыгланыр.  

Мцгяддяс «Гуран»ын айяляриндя сон онилликлярин елми 
кяшфляри юз яксини тапыр. Беля бир вязиййят дцнйа шющрятли бир 
чох гейри-мцсялман алимляри тяяжжцбляндирир вя онлары Исламы 
гябул етмяйя тящрик едир.  

«Гуран» инсанын елми биликляря йийялянмяк тялябатыны 
юдяйян сонсуз, тцкянмяз мянбяйя бянзяйир. Сон заманлар 
дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя елмин бир чох сащялярини 
тямсил едян эюркямли алимлярин иштиракы иля «Гуранда елми ни-
шаняляр» мювзусунда бейнялхалг елми конфранслар кечирилир.  

«Гуран» – Ужа Аллащын мювжудлуьуну вя Мящяммя-
дин онун елчиси олдуьуну сцбут едян ян инандырыжы дялил, ясл 
мюжцзядир. «Гуран» – Мящяммяд пейьямбярин (с.я.с.) мю-
жцзясидир. (Мюжцзя – Аллащын пейьямбярляря бяхш етдийи 
габилиййятдир).  

 
Çalışmalar 
 

1. «Allah kəlamı, ilahi kitab, axirət günü» ifadələrini rus 
dilinə tərcümə един.  

2. Üç cümlə seçib morfoloji təhlil edin. 
3. Mətnin məzmununu danışın. 
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Я Д Я Б И  

М Я Т Н Л Я Р 
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1. ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ АЗЯРБАЙЖАН ДИЛИ 
 

Эюркямли ижтимаи вя сийаси хадим, Азярбайжан Респуб-
ликасынын президенти Щейдяр Ялийевин щяртяряфли йарадыжы 
фяалиййятиндя дилчилик мясяляляри, илк юнжя ана дили, дил вя мя-
дяниййят, дил вя миллят, дил вя тарих, дил вя ядябиййат, дил гуру-
жулуьу кими юнямли сосиолингвистик мясяляляр дя хцсуси йер 
тутур. Бцтцн бюйцк сийаси хадимляр кими Щейдяр Ялийев дя 
юз халгынын, юз юлкясинин игтисадиййаты, мадди рифащ щалынын 
йахшылашмасы иля бярабяр, онун цмуммядяни тяряггисинин дя 
гайьысына галмыш, йашадыьы юлкянин, мянсуб oлдуьу халгын 
дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляри вя халглары сявиййясиня 
йцксялмясиня жидди диггят йетирмишдир.  

Щяр бир миллятин инкишафында онун ян мцщцм варлыг вя 
йашам амили олан дилинин мцстясна ролу вардыр. Тясадцфи 
дейилдир ки, Щейдяр Ялийевин дил доктринасында дил амили щяр 
бир халгын варлыьы цчцн бцтцн башга амиллярдян ужа тутулур. 
Азярбайжан Республикасынын йени Конститусийа лайищясини 
щазырлайан комиссийанын дювлят дили мясялясиня щяср олунмуш 
ижласларындан бириндя о дейир: «Инди биз дилимиздя сярбяст 
данышырыг вя щяр бир мцряккяб фикри ифадя етмяйя гадирик. Бу, 
бюйцк наилиййятдир. Бу, игтисади вя башга наилиййятлярин 
щамысындан цстцн бир наилиййятдир ки, бизим бир миллят кими 
юзцмцзя мяхсус дилимиз вар вя о да о гядяр зянэиндир ки, 
дцнйанын щяр бир щадисясини биз юз дилимиздя ифадя едя 
билирик» (7,2). 

Дили игтисади вя башга наилиййятлярин щамысындан цстцн 
наилиййят сайан Щейдяр Ялийев 1960-жы иллярин сонундан 
башлайараг юз зянэин тяжрцбяси, йцксяк интеллекти, милли мя-
дяниййятимизя вя мянявиййатымыза дяриндян бяляд олмасы са-
йясиндя ардыжыл милли дил сийасяти ишляйиб щазырламыш вя бцтцн 
чятинликляря синя эяrяряк ону дюнмядян щяйата кечирмиш, 
Азярбайжан дилинин дювлят дили олмасы, халгымызын мяняви 
мювжудлуьунун ясас амилляриндян олан дилимизин инкишафы вя 
йцксялиши уьрунда ардыжыл мцбаризя апармышдыр. 
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Йадыма эялир ки, 26 ил бундан юнжя, 1969-да о заманн-
лар Азярбайжан Дювлят Университети адланан Бакы Дювлят 
Университетинин 50 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли ижласы 
республикада рящбярлийя жямиси дюрд ай яввял эялян Щейдяр 
Ялийев Азярбайжан дилиндя ачды вя щямин дилдя – ана дилиндя 
парлаг бир нитг сюйляди. Бу щадися о заман республиканын щяр 
йериндя бюйцк якс-сяда йаратды. Хцсусян о вахтын эянж 
зийалылары кими, бизим цряйимиздя бюйцк фярящ щисси доьурду. 
Бу, бир дя она эюря яламятдар щадися иди ки, щямин ижлас 
бейнялхалг статуслу иди вя онун ишиндя Сов.ИКП МК-нын, 
ССРИ Али вя Орта Ихтисас Тящсили Назирлийинин рящбяр ишчиляри, 
бцтцн республикалардан, сосиалист юлкяляриндян, узаг хариж-
дян нцмайяндяляр иштирак едирдиляр. Гонаглар республика 
рящбяринин эюзял интонасийалы вя мязмунлу нитгини вярдиш еля-
дикляри дилдя – рус дилиндя йох, Азярбайжан дилиндя – респуб-
ликанын дювлят дилиндя, натигин ана дилиндя динляйирдиляр. Бу, 
о заман цчцн чох бюйцк, ейни заманда чох рискли бир сийаси-
ижтимаи щадися иди. Щейдяр Ялийев бу щадисяни 25 ил сонра 
артыг мцстягил Азярбайжанын президенти икян щямин универ-
ситетин 75 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли йубилей ижласында 
йада салды: «Хатиримдядир, университетин 50 иллик йубилейиндя 
чыхыш едяркян, шцбщясиз ки, юз ана дилимдя, Азярбайжан дилин-
дя данышдым. Бу, бюйцк сенсасийа кими гябул олунду – ня 
жцр олур ки, республиканын рящбяри Азярбайжан дилиндя чыхыш 
едир вя бу дилдя щеч дя пис данышмыр. Бязиляри мяни бу щадися 
мцнасибяти иля тябрик етдиляр, миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 
Дилини севян, милли рущла йашайан инсанлар, доьрудан да, бу-
ну бюйцк щадися кими гябул етдиляр…». 

Щейдяр Ялийевин ана дилиня гайьысы вя диггяти сонракы 
иллярдя дя давам етмишдир. 1978-жи илдя мцттяфиг республика-
ларын йени конститусийалары гябул етдийи заман онун эюстяр-
дийи тяшкилати фяалиййят дя чох бюйцк олмушдур. Бялли олдуьу 
кими, о вахт республикаларда гябул олунмуш конститусийала-
рын щеч бириндя ана дили дювлят дили кими гейд олунмамышды. 
Загафгазийа республикаларындан башга диэяр республикалар 
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цчцн беля проблем артыг мювжуд дейилди. Азярбайжанда ися 
дювлят дили маддяси уьрунда гызьын мцбаризя эедирди. Юлкя-
мизин рящбяри о эцнляри хатырлайараг дейир: «1977-78-жи илляр-
дя биз йени конститусийаны гябул едяркян бу мясяля, шцбщясиз 
ки, ясас мясялялярдян бири иди. Биз йени конститусийада Азяр-
байжанын дювлят дилинин Азярбайжан дили олмасы барядя мад-
дя щазырладыг. Гейд етдийим кими, мян щямин конститусийаны 
щазырлайан комиссийанын сядри идим вя бу ишляря рящбярлик 
едирдим.  

Анжаг бу маддя Москвада чох бюйцк етираза сябяб 
олду. Беля изащ едирдиляр ки, башга республикаларда бу йох-
дур, буна ещтийаж йохдур… Анжаг о вахт мян Советляр Идти-
фагынын рящбярлийи иля, Коммунист Партийасынын рящбярлийи иля 
чох эярэин данышыглар апардым. Сцбут етмяйя чалышдым ки, биз 
дювлят дилинин Азярбайжан дили олдуьуну юз конституси-
йамызда йазмалыйыг вя йазажаьыг. 

Бу, Москвада бир нечя дяфя мцзакиря олунду. Жцр-
бяжцр фикирляр сяслянди вя щямин фикирлярин яксяриййяти ондан 
ибарят иди ки, беля олмамалыдыр. Анжаг биз буна наил олдуг вя 
1978-жи илдя, сящв етмирямся, апрел айында биз конститусийаны 
гябул етдик. Щямин конститусийада йазылды ки, Азярбайжанын 
дювлят дили Азярбайжан дилидир» (5,1). Бу бюйцк гялябяни хц-
суси вурьулайараг, о вахт башга республикаларын рящбярляри 
иля кяскин данышыгларымыз олду. Украйнанын рящбяри Шербитски 
иля мяним кяскин данышыгларым хатиримдядир. О, буна чох 
етираз едирди, беля ясасландырырды ки, сиз беля йаздыьыныз щалда, 
эяряк биз дя йазаг ки, Украйнанын дювлят дили Украйна ди-
лидир. Мян она дедим ки, сизя щеч кяс мане олмур. Сиз биздян 
дя бюйцк республикасыныз вя Советляр Иттифагында сизин хцсуси 
чякиниз бизимкиндян гат-гат артыгдыр. Сиз истясяниз, буну 
йаза билярсиниз. Анжаг сиз ня цчцн бизя мане олурсунуз?» 
Сонра о, бу барядя фикрини беля йекунлашдырыр: «Анжаг биз 
буна наил олдуг. Щесаб едирям ки, бу, о дюврдя, о заманын 
шяраитиндя республикамызда, цмумиййятля, юлкямизин тарихин-
дя чох бюйцк щадися олду» (5,1). 
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Бу, щягигятян беля иди, чох бюйцк тарихи бир щадися иди. 
Бу, ейни заманда, 70-жи иллярдя Азярбайжанда ана дилинин 
инкшафы наминя эюрцлян бюйцк ишлярин мянтиги нятижяси иди. 
Азярбайжанда о иллярин дил сийасяти артыг няинки Москванын, 
ейни заманда харижи юлкя советологларынын да диггятини жялб 
етмишди. 70-жи иллярдя Азярбайжанда юлкянин ижтимаи-сийаси 
щяйатынын бцтцн сащяляриндя Азярбайжан дилиндян эениш 
истифадя олунмасыны, партийа вя дювлятин ана дилинин 
инкишафына олан гайьысыны, бу сащядя эениш елми-тядгигат 
ишляринин апарылмасыны танынмыш советологлардан С.Уимбуш 
Азярбайжанда «зоракы руслашмайа вя рус дилинин зорла гябул 
едилмясиня мцгавимят» адландырырды (15,186). 

Мяшщур идеолог Е.Оллворт 1975-жи илдя «Канада-слав-
йан тядгигатлары» ъурналынын 2-жи нюмрясиндя дярж етдирдийи 
ирищяжмли мягалясиндя Азярбайжанда милли дилдя чап олун-
муш мятбуаты вя китаб няшрини мцтямади излядийиндян, бу са-
щядя олан йцксялишдян данышараг, буну милли шцурун артмасы, 
руслашмайа гаршы мцгавимят яламяти кими ачыглайыр (15, 
184). 

«Миллятчилик вя Загафгазийада сосиал дяйишикляр» адлы 
елми конфрансда (24-25 апрел 1980-жи ил) «Совет Азярбайжа-
нына харижи тясирляр» адлы мярузя иля чыхыш едян Шантал Ле-
мерсйе Келкеш дя юз чыхышыны 70-жи иллярдя Азярбайжанда дил 
ассимилйасийасына вя мядяни ассимилйасийайа гаршы, цмумян 
харижи тясирляря гаршы башламыш мцгавимятин тящлилиня щяср ет-
мишди. Ейни мцнасибят Р.Пайпс, А.Бенингос вя б. сосиолог-
ларын ясярляриндя дя мцшащидя олунур. Бцтцн бунлар Мос-
квайа мялум олмамыш дейилди. О да мялум олмамыш дейилди 
ки, «дил щяр шейдян яввял, милли шцурун ойанмасы, мцстягил 
дювлятлярин мейдана эялмяси уьрунда мцбаризянин олдугжа 
мцщцм васитяси вя амили ролуну ойнайыр. Бир гайда олараг, 
милли азадлыг щярякаты дил уьрунда мцбаризядян башланыр» 
(15,82). 

Беля бир шяраитдя мяркяз, ялбяття, милли диллярин дювлят 
дили кими рясмиляшдирилмясиня йол вермяк истямирди. Лакин За-
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гафгазийа республикаларында бунун гаршысыны алмаьын мцм-
кцнсцзлцйцнц дя баша дцшцрдц вя буна эюря дя о дюврцн ян 
эцжлц партократларындан бири олан Б.Н.Пономарйовун цму-
ми редакторлуьу иля 1982-жи илдя няшр едилмиш «Конституция 
СССР. Политико-правовой комментарий» китабында дювлят 
дили маддясини щямин республикаларын хцсусиййятляриндян иряли 
эялян бир спесификлик, юзцнямяхсуслуг кими изащ етмяйя мяж-
бур олмушду. Бу спесификлик Азярбайжанда Дювлят дилинин 
тяжрцбядя артыг щяйата кечирилмяси вя бу ишин башында еля о 
заман да бюйцк нцфузу олан Щейдяр Ялийев кими бир дювлят 
хадиминин дурмасы вя онун бажарыглы тяшкилатчылыг фяалиййяти 
нятижясиндя формалашмыш цмумхалг мювгейи иля баьлы иди.  

Щейдяр Ялийевин ана дилинин инкишафында тутдуьу гяти 
мювге дилин, халгын, миллятин варлыьында вя щяйатында тутду-
ьу щялледижи йерля ялагядар олмасы иля бярабяр, дювлят баш-
чысынын ана дилиня, онун зянэинлийиня олан сонсуз мящяббяти 
иля баьлыдыр. О дейир: «Бу эцн бизим мцстягил бир дювлят кими 
фяхр етдийимиз бир дя одур ки, бизим эюзял Азярбайжан дилимиз 
вар» (14,3). Щейдяр Ялийев бу фикри щяр заман, щяр йердя 
бюйцк ифтихар щисси иля, фяхрля дейирди.  

Азярбайжан Республикасынын йени Конститусийасыны ща-
зырлайан комиссийанын 1995-жи ил октйабрын 31-дя Елмляр 
Академийасы Ряйасят Щейятинин бинасында кечирилян эениш 
ижласында дащи юндяримиз беля демишди: «Анжаг ики кялмя 
ону демяк истяйирям ки, мян бу данышдыьымыз дили – буна 
щансы дил дейирсиниз дейин – чох эюзял дил щесаб едирям. Дили-
миз зянэиндир, чох ащянэдар дилдир, дилимизин сюз ещтийаты чох 
бюйцкдцр. Грамматика сащясиндя щяддян артыг бюйцк наи-
лиййятимиз вар. Шяхсян мян бу дили севирям» (5,2). 

Цч эцн сонра – конститусийа комиссийасынын нювбяти иж-
ласында «Мян щяр бир диля щюрмят вя ещтирамымы билдирирям. 
Амма щесаб едирям ки, юз дилимизля, Азярбайжан дили иля щяр 
биримиз фяхр едя билярик. Чцнки бу, зянэин дилдир, артыг дцн-
йада танынмыш дилдир. Халгымызын ады да таныныб, дилимизин 
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ады да таныныб. Бу, реаллыгдыр» (7, 2) дейян Щ.Ялийев доьма 
Азярбайжан дилиня олан севэисини бир даща тясдиг етмишдир. 

Тцрк дцнйасы йазычыларынын 1996-жы ил нойабрын 6-да 
кечирилмиш ЫЫЫ гурултайында о демишдир: «Мян фяхр едирям ки, 
тцрк дилляриня мянсуб олан Азярбайжан дили бу гядяр зян-
эиндир, бу гядяр бядии ифадялярля долудур вя биз щяйатын бц-
тцн сащяляриня аид олан фикирляримизи юз ана дилимиздя ифадя 
едя билярик. Бурада мян Азярбайжан йазычыларынын, дилчиля-
ринин, ядябиййатшцнасларынын хидмятлярини хцсуси гейд еди-
рям. Чцнки щяр бир республикада просесляр жцрбяжцр эедиб.  

Бизим республикамызда – Азярбайжанда тяхминян 30-
жу, 40-жы, 50-жи, щятта 60-жы илляря гядяр Азярбайжан дили ща-
ким бир дил дейилди. Она эюря дя Азярбайжан дилинин инкишаф 
етмяси, зянэинляшмяси цчцн дювлят тяряфиндян лазыми ишляр 
эюрцлмцшдцр. Анжаг бунларын щамысына бахмайараг, бизим 
йазычыларымыз, шаирляримиз, ядябиййатшцнасларымыз, дилчи алим-
ляримиз юз ишлярини эюрцбляр вя мялумдур ки, 70-жи иллярдя он-
лар Азярбайжан Республикасынын дювлят дястяйини дя алыблар 
вя бцтцн бунларын нятижясиндя биз инди дювлят мцстягил-
лийимизи ялдя едян заман, мцстягил дювлят кими дцнйа 
бирлийиня дахил олдуьумуз заман зянэин Азярбайжан дювлят 
дили иля фяхр едя билярик» (21,1). 

1997-жи илдя республикамызын вя харижи юлкялярин али мяк-
тябляриня гябул олунмуш тялябялярин бир групу иля эюрцшдя 
Щейдяр Ялийев: «Бизим чох эюзял, зянэин, жазибядар дилимиз 
вар. Бялкя дя биз бу дилдя данышдыьымыза эюря юз дилимизин 
зянэинлийини щяля там дярк едя билмямишик. Анжаг билин ки, 
бу, щягигятдир» (22,4) дейя сюйлямишдир. 

Юлкя президентинин ана дилиня вердийи бу йцксяк гиймят 
йарым ясрдян артыг узун бир мцддятдя дювлят идаряляриндя 
юзцня лайиг мювге тута билмяйян гцдрятли бир дилин инкишафы 
уьрунда апардыьы мцдрик милли дил сийасяти иля, онун перспек-
тивли эяляжяйиня бюйцк инамла баьлыдыр. Бу дилин эяляжяйинин 
парлаг цфцглярини эюряряк юлкя рящбяри дейир: «Азярбайжанын 
дювлят мцстягиллийи Азярбайжан дилини ябяди едибдир вя бу 
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эцн Азярбайжан дилимиз йашайыр вя йашайажагдыр. Гой Азяр-
байжан дили мцстягил Азярбайжанда, еляжя дя дцнйада йаша-
йан бцтцн азярбайжанлыларын дили олсун» (14,3). 

Щейдяр Ялийевин ана дилиня бюйцк гайьысы, сядагяти, дя-
рин мящяббяти онун тякжя ясл вятяндашлыг мювгейи, ана дилини 
севмяси, йцксяк гцрур щиссляри иля баьлы дейил. Бу, ейни за-
манда, онун юз ана дилини дяриндян билмяк, щямин дилин 
бцтцн дахили сирляриня, эюзялликляриня дяриндян вагиф олмаг вя 
онлардан мящарятля истифадя едя билмяк габилиййятиндян вя 
истедадындан иряли эялир. Онун ясярляринин, мярузя вя нитгля-
ринин, рясми вя гейри-рясми данышыгларынын дили Азярбайжан 
ядяби дилинин щягигятян эюзял нцмуняляридир вя хцсуси елми 
тядгигата лайигдир. 

 
«Щейдяр Ялийев дил щаггында вя Щейдяр Ялийевин дили» 

Бакы, «Елм», 1998, сящ.10 – 16. 
 
Лцьят 
 

ижтимаи вя сийаси хадим – общественный и  
политический деятель  
мадди рифащ щалы – материальное благосостояние 
якс – сяда – резонанс 
тяшкилати фяалиййят – организационная деятельность  
 
 
Чалышмалар 
 
1. Мятня аид план тяртиб един вя онун ясасында мятнин 

гыса мязмунуну данышын. 
2. Мятндян ащянэ ганунуна табе олмайан сюзляри сечиб 

йазын вя щямин сюзлярин мяншяйини мцяййянляшдирмяйя чалышын. 
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2. AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATI 

 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı çox qədim köklərə ma-

likdir. Xalqımızın yaratdığı dastanlar, nağıllar, nəğmələr, atalar 
sözləri, lətifələr, tapmacalar və s. dildən-dilə, nəsildən-nəslə ke-
çərək hafizələrdə yaşamış, bu günümüzə qədər gəlib çatmış-
dır.Yazılı ədəbiyyat yaranandan sonra da şifahi ədəbiyyat öz 
inkişafını davam etdirmiş və ədəbiyyatın bu iki növü həmişə 
bir-birinə təsir göstərmişdir. 

Şifahi ədəbiyyatın ilk dəfə nə zaman və harada yarandı-
ğını dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Lakin alimlərin 
fikrincə, şifahi ədəbiyyatın ilk nümunələri ibtidai icma quruluşu 
dövrlərində yaranmışdır. 

 Şifahi ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən cəhət 
onun xalq içərisində dildən-dilə keçib yaşamasıdır. Şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələri kollektiv yaradıcılığın məhsuludur. Belə 
ki, əvvəlcə bir nəfər, bir sənətkar tərəfindən yaradılan hər hansı 
bir əsər sonralar zaman-zaman dildən-dilə, eldən-elə keçərək 
dəyişdirilir, yəni ona əlavələr edilir, ixtisarlar aparılır, bir sözlə, 
təkmilləşdirilərək ümumxalq malına çevrilir və onun əsl müəl-
lifi unudularaq yaddaşlardan silinir. 

 Nəğmələr şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim janrıdır. İlk 
nəğmələr əmək prosesində əməyi yüngülləşdirmək məqsədilə 
yaranmışdır. Anaların uşaqlara beşik başında dedikləri laylalar 
da nəğmələrin təsirli bir növüdür.  

 Xalq şeirinin çox yayılmış növlərindən biri də bayatılar-
dır. El arasında bayatının geniş yayılması onun yığcamlığı və 
mövzusunun rəngarəngliyi ilə əlaqədardır. Dörd misradan iba-
rət kiçik bir parçada mənalı fikir ifadə edə bilmək bayatının ən 
gözəl xüsusiyyətlərindəndir. 

 Atalar sözləri və məsəllər şifahi xalq ədəbiyyatında ən 
geniş yayılan janrlardan biridir. Bunlar xalq müdrikliyinin, xalq 
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zəkasının, xalqın zəngin həyat təcrübəsinin bədii ifadəsidir. 
Atalar sözləri və məsəllər öz dəqiqliyi və yığcamliğı ilə seçilir. 

 Dastanlar şifahi ədəbiyyatın digər janrlarına nisbətən 
həcmcə daha böyük, quruluşca daha mürəkkəbdir. Dastan nəzm 
və nəsr hissələrindən ibarət olur. Dastanın nəsr hissəsi aşıqlar 
tərəfindən nağıl edilir, nəzm hissəsi isə müvafiq saz havaları 
üstündə avazla oxunur. Dastanlar mövzu və məzmununa görə 
iki növə ayrılır: qəhrəmanlıq və məhəbbət dastanları. Qəhrə-
manlıq dastanlarında xalqın azadlığı uğrunda apardığı mübarizə 
təsvir edilir. «Kitabi-Dədə Qorqud», «Koroğlu», «Qaçaq Nəbi» 
qəhrəmanlıq dastanlarımızın ən gözəl nümunələridir. Məhəbbət 
dastanlarımızda isə sevgi, sədaqət, vəfa, etibar və dostluq kimi 
gözəl insani keyfiyyətlər tərənnüm edilir. 

 Ümumiyyətlə, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-
nələri xalqımızın mənşəyi, məişəti, ənənələri, mədəniyyəti və 
tarixi haqqında dəyərli məlumatlarla zəngindir. 

  
                                    

BAYATILAR 
  

 Burda yolum oldu tən,                 Əzizim yar aşıqdır, 
 Varmı bu yoldan ötən?                Bu yara yar aşıqdır. 
 Bu dünyada şirin şey                   Çox bilib az danışmaq  
 Bir anadır, bir vətən!                    İgidə yaraşıqdır. 
 
 Bu yol yola tən deyil,                   Əgər sevsə el səni, 
 Yar burdan ötən deyil,                 Yıxa bilməz sel səni, 
 Qürbətdə xoş gün görsəm,           Namərdə boyun əymə, 
 Yenə də vətən deyil.                     Qoy aparsın sel səni. 
 
 Qolunda var qüvvətin,                 Ovçu əlində oxdur, 
 Arzun var olsun, mətin                Oxun hesabı yoxdur, 
 El yolunda baş qoyan,                 Dost çox olsa nə eybi, 
 Qazanar el hörmətin.                  Bir düşmən yenə çoxdur. 
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ATALAR SÖZLƏRİ 

 

Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir,        Doğruya zaval yoxdur.  
Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir.        Qələm qılıncdan itidir. 
Cəfa çəkməsən, səfa sürməzsən.              Güc birlikdədir. 
Bu günün işini sabaha qoyma.                 Ağıl gücdən üstündür. 
Dost dosta tən gərək,                                Ehtiyat igidin 
yaraşığıdır.  
Tən olmasa, gen gərək.                             Cücəni payızda 
sayarlar. 

  
 

TAPMACALAR 
 

Bir balaca boya var,                 Altı bulaq ─ içərlər, 
Dam dolusu toyu var.               Üstü zəmi ─ biçərlər. 
 
Tap tapı dəmir qapı,                 Ətindən kabab olmaz, 
On iki budaq, iki yarpaq.          Qanından kasa dolmaz. 
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«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» EPOSU HAQQINDA 
  
«Kitabi-Dədə Qorqud» oğuz türklərinin ən qədim və möh-

təşəm abidəsidir. Bu ölməz sənət əsərinin min ildən artıq yaşı 
vardır. İslamiyyətdən öncə və onun ilkin çağlarında yaranan bu 
epos böyük bir tarixi yol keçərək, əlyazma шəklində bu günümüzə 
qədər gəlib çatmışdır. «Dədə Qorqud» bahadırlıq və qəhrəmanlıq 
dastanı kimi şöhrət tapmışdır. Əsərin iki əlyazması məlumdur. Bu 
nadir əlyazmaları Drezden və Vatikan muzeylərində saxlanılır. 
Drezden əlyazması giriş və on iki boydan, Vatikan nüsxəsi isə 
girişlə yanaşı yalnız altı boydan ibarətdir. Drezden əlyazması 
1052-ci ildə yazıya alınmışdır. «Kitabi-Dədə Qorqud»un bu iki 
əlyazması XIX əsrin axırlarında aşkara çıxarılmışdır. Alman alimi 
Dits Drezden əlyazmasındakı «Təpəgöz» boyunu almancaya 
tərcümə etmiş və onu Homerin «Odisseya»sı ilə müqayisə edərək, 
belə qənaətə gəlmişdir ki, «Odisseya»nın yaradılmasında 
«Təpəgöz» boyundan da istifadə edilmişdir. 

Qeyd edək ki, «Dədə Qorqud» boylarının hər biri müstə-
qil süjetə malikdir.  

Dastandakı əhvalatların V-VII əsrlərdə baş vermiş hadisə-
lərlə səsləşdiyi fikri alimlər tərəfindən qeyd edilir. Burada əhva-
latların hamısı Dədə Qorqudun dilindən danışılır. O, dastandakı 
bütün boylarda iştirak edir. Oğuz türklərinin Bayat soyundan 
çıxan Dədə Qorqud aşıqdır, oğuz elinin ağsaqqalı və bilicisidir, 
adamlara çətinliyə düşəndə yol göstərir, elin xeyir və şər işlərində 
onlara yardımçı olur. Dastandakı bir rəvayətə görə ağıllı 
məsləhətləri ilə xalq arasında özünə böyük hörmət və ehtiram 
qazanan Dədə Qorqud hamıya və hər şeyə ad qoyurdu, lakin dörd 
adı yanlış qoyduğunu özü də anlayır və bunun üçün təəssüflənirdi: 

 

 Gəlinə ayıran demədim mən Dədə Qorqud, 
 Ayrana doyuran demədim mən Dədə Qorqud. 
 İynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud, 
 Tikяnя sökən demədim mən Dədə Qorqud. 
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Dastanda təsvir olunan qəhrəmanlar mərd, mübariz, və-
tənpərvər, namuslu insanlardır. Əsərin baş qəhrəmanı Qazan 
xan cəsarəti və səxavəti ilə hamıdan fərqlənir. Onun üçün Oğuz 
elinin bütövlüyü müqəddəsdir. Qazan xan elin yolunda acizlik 
göstərib qaçanı, oğlu belə olsa, bağışlamaz. Əsərdəki qadınlar 
igidlik və cəsarətdə kişilərdən geri qalmırlar. Qadın haqqı tanrı 
haqqına bərabər tutulan Oğuz elində ananın, qadının mövqeyi 
çox yüksək və şərəflidir. 

«Kitabi-Dədə Qorqud» ana dilimizin əzəmətli, möhtəşəm 
bir abidəsi olmaqla yanaşı, elimizin qan yaddaşı, tarix salnamə-
sidir. Burada hər sözün, ifadənin, adın dərin mənası və əhəmiy-
yəti var, çünki onların arxasında Oğuz elinin tarixi durur. Boy-
lardakı hadisələr azərbaycanlıların ulu babaları olan oğuzların 
yaşadığı alınmaz Əlincə qalasında, Şərurda, Dərbənddə, Gəncə-
də, Bərdədə, Dərəşamda, Qaradağda, Aladağda, Göyçədə baş 
verir. Bu yerlər bu gün də həmin adlarla tanınmaqdadır. 

Beləliklə, «Kitabi-Dədə Qorqud» Azərbaycan dilini, 
Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini öyrənmək baxımından 
çox dəyərli və zəngin bir abidədir. 2000-ci ildə bu möhtəşəm və 
misilsiz dastanın 1300 illik yubileyi respublikamızda yüksək 
səviyyədə təntənə ilə qeyd edilmişdir.  

  
yığcamlıq – локоничность 
dastan – эпос 
nəsr və nəzm – проза и поэзия 
qürbət - чужбина 
 

Чalışmalar 
 

1. Suallara cavab verin 
1) Şifahi ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən nədir? 
2) Şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrları var? 
3) Mövzu və məzmununa görə dastanların hansı növləri 

var? 
 

2. Mətndə verilmiş atalar sözlərinin rusca qarşılığını tapın. 
3. Лцьятдяки сюзляря аид жцмляляр гурун. 
4. Bildiyiniz bir neçə bayatı və tapmaca nümunəsini yazın 

və əzbərləyin.  
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3. “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA  
İQTİSADİ FİKİRLƏR 

  
«Китаби-Дядя Горгуд» тцркдилли халгларын тарихиня 

мющтяшям вя монументал бир сянят ясяри кими дахил олуб. О, 
бцтцн тцркlərin ядяби-бядии, тарихи, игтисади, сосиал, мiлли, мя-
няви щяйатыnı, адят вя яняняляриni якс етдирян гяdим və зянэин 
гайнаглардандыр. 

Мялум олдуьу kimi, «туranlıların» da ян юнжцл голла-
рындан бири оьузлар олуб. Дастанда оьуз тайфаларынын о за-
манкы мяшьулиyйятляриндян хябяр верилир. Орада мадди не-
мятляр истещсалынын мцхтялиф сащяляри, тясяррцфат рянэарянэли-
йи, онларын конкрет структуру, ямяк бюлэцсц вя oнуn апарыжы 
тямсилчиси oлан ихтисаслашма нювляри айдын дуйулур.  

Тарихи мялuматлара эюря, оьузлар, цмумиййятля, 24 
бойдан, гябiлядян ибарят олуб. «Китаби-Дядя Горгуд» дас-
танларында oьузларын Румла, Сурийа иля, Çинля, Мисирля, Эцр-
жцстанла, Рома иля тижарят ялагяляриндян бящс едилир.  

Оьуз тайфаларынын о заманкы щяйаты üçün щейвандарлыг 
сяжiййяви олса да, дастанда həmçinin, баьчылыгдан, цзцмчц-
лцкдян, bостан тясяррцфатчылыьындан, дянли биткилярдян danışı-
lır, онларын су иля бежярилмяси barədə məlumat verilir. Тахылчы-
лыг ян çох Шяки, Нахчыван, Муьан, Tябриз, Урмийа, Бейля-
ган вя с. йерлярдя эениш йайылмышды. Барамачылыг, арычылыг ки-
ми сащялярля бярабяр гядим оьуз тцркляри овчулугla дa йа-
хындан мяшьул олmuşlar.  

Гядим oьуз-тцрк тайфаларында щейвандарлыг və якинчи-
ликlə йанашы, дямирчилик, кечяçилик, даббаглыг, халчачылыг, ки-
лимчилик, шярабчылыг, дулусчулуг, зярэярлик кими peşələr də бу 
вя йа диэяр дяряжядя йайылмышды.  

«Китаби-Дядя Горгуд» дастанында малиййяни сяжиййя-
ляндирян бир сыра анлайышларын адıна раст эялинир. Хязиня, бол 
хязиня, гызыл, эцмцш, пул, хяржлик вермяк və s. мясялялəрля 
баьлы бящсляр буна мисал ола биляр.  
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«Китаби-Дядя Горгуд» вя башга оьуз дастанларындакы 
мцяййян анлайыш вя ифадяляр эюстярир ки, онлар цмумиййятля, щяр 
бир ишин тяшкилиндя мцхтялиф вязифя бюлэцсцnə əməl edirmişlər. 
Məsələn, orduda гаравулда дуранлар, йеравуллар (бунлар жясур 
эянж дюйцшчцлярдян тяйин олунурду), саь жинащ, сол жинащ, 
мяркяз жинащ olardı. Саь жинащла сол cинащын арасында дуран 
мяркяз жинащда команданын башчысы сайылан йасав дайанырмыш 
вя с. Беля низами орду иля гялябя чалмаг имканы йцксяк имиш. 

Qeyd edək ki, əmək bölgüsü qanununa əsasən, tacir alqı-
satqı prosesi ilə məşğul olan peşə sahibinə deyilir. «Китаби-Дя-
дя Горгуд» dastanında tacirlər, habelə onların xüsusi geyim-
ləri barədə məlumatlar vardır.  

Beləliklə, bir qədər əvvəl iqtisadiyyata, təsərrüfat sahələ-
rinə, sənətkarlığa, ticarətə aid verilən şərhlər göstərir ki, «Кита-
би-Дядя Горгуд»un formalaşdığı dövrdə maddi nemətlərin 
təkrar istehsalı ardıcıl olmasa da, az-çox inkişaf etməkdə idi.  

 

Lüğət 
istehsal sahələri – производственные отрасли 
əmək bölgüsü – распределение труда 
ticarət əlaqələri – торговые связи 
dənli bitkilər – зерновые культуры 
baramaçılıq – щелководство 
keçəçilik – войлочное дело (войлечничество) 
dulusçuluq – гончарное дело 
dabbaqlıq – кожевенное дело 
cinah – фланг 
vəzifə bölgüsü – распределение обязанностей  
maddi nemətlər – материальные ценности 
 

Чалышмалар 
 

1.Mətnin məzmununu öyrənin. 
2.Бир нечя ъцмляни рус дилиня тяръцмя един. 
3.Sözlцкdəki terminlərи cümlələrдя ишлядин.  
4.Хцсуси вя цмуми исимляри сечиб йазын. 
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4. КАШЬАРЛЫ МАЩМУД 
(1029-1126) 

 
Кашьарлы Мащмуд 1029-жу илдя Шярги Тцркмянистанын 

(бу эцн Чинин тяркибиндя олан Синжан бюлэяси) Азыx кяндин-
дя анадан олмушдур. Atасынын тцрклярин кынык гяbilясиндян, 
бязи мянбялярдя ися Гараханлылар сцлалясиндян олдуьу эцма-
н едилир.  

Илк тящсилини Кашğарда алмыш, сонра тящсилини бир мцддят 
Баьдадда давам етдирмишдир. Тцрк дцнйасыны гарыш-гарыш 
эязяряк, тцрк гябиля вя bойларынын дил вя мядяниййятиндяки ян 
инжя нюгтяляри юйрянмяйя чалышмышдыр. 97 йашында Кашğар шя-
щяриня дюнмцш вя орада вяфат етмишдир. Мязары Кашğарын 
эцнейиндяки Орал кяндиндядир. Гябри Щязряти Молла ады иля 
мцгяддяс бир мякан олараг мцщафизя едилмякдядир.  

Кашğарлы Мащмуд тцрк дüнйасына ян бюйцк хидмяти 
1074-жц илдя йаздыьы «Дивани лцьат-ит-тцрк» ясяри иля эюстяр-
мишдир. Бу ясярин ялйазмасы Истанбулда мцщафизя едилмякдя-
дир. Ясяр 1912-1915-жи илляр дюняминдяТцркийядя Килисли Рц-
фят тяряфиндян йайыmланмышыдыр. Дюрд жилддян ибарят олан бу 
ясярдя 9000-я йахын кялмя вя ифадя, зянэин фолклор юрнякляри 
вардыр. 

Кашğарлы Mащмуд бу лцьятиня Мящяммяд Пейьямбя-
рин «Тцрклəрин дилини юйрянин, онларын uзун sürən щакимиййяти 
вардыр» кяламы ilə башламышдыр. Лцьятин юнямли тяряфляриндян 
бири дя бuдур ки, сюзлцкдя щяр щансы бир мясяля изащ едиляр-
кян, аталар сюзц, шеiр вя дастан парчалары, халг ифадяляри 
юрняк олараг верилир.  

Кашьарлы Мащмуд бу ясяриндя кялмялярин етимоло-
эийасыны, тцрк дилляриндяkи сяс уйуму ганунuну инжяляйярəк, 
онларын лексик вя морфолоъи хцсусиййятлярини дя изащ етмишдир.  

Бу лцьятдя тцрк бойлары щаггында дa мялuмат верян 
Кашьарлы Мащмуд ясл тцрклярин 20 гябилядян ибарят олду-
ьуну гейд едир вя онлары сыра иля Рум йахынлыьындан Шяргя 
гядяр беля садалайыр: Бечяняк, Гыпжаг, Оьуз, Йемак, Баш-
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гурд, Басмыл, Гай, Йабьу, Татар, Qırğız, Чиgиl, Токсı, Йаь-
ма, Уyьур, Жумул вя с. Бунларын башлыжа гябиля олдуьуну, 
бунлардан башга, чохлу кичик гябиля вя тайфаларын да 
олдуьуну гейд етмиш, о дюврдя тцркдилли ясас гябилялярин 
йайılдыьы вя йашадыьы йерляря даир хярiтя дя тяртиб етмишдир.  

Кашьарлы Мащмудун бу ясяри тяртиб едилдийи тарихдян 9 
ясря йахын бир вахт кечмясиня бахмайараг, щяля дя диггят вя 
тядгигат мяркязиндядир.  

 

Лцьят 
qəbilə - род, племя 
sülalə - династия 
sadalamaq – перечислять 
örnək – образец, пример 
yayımlanmaq – распространяться 
güney - восток 
 

Çalışmalar 
1. Cümlələri tərcümə edin: 
M.Kaşğarlının «Дивани лцьат-ит-тцрк» ясярi türk xalqları-

nın tarixini, dilini, folklorunu, etnoqrafiyasını öyrənməkdə 
əvəzsiz qaynaqdır. Bu əsərin bugünə qədər gəlib çatan yeganə 
əlyazması XIII əsrdə Azərbaycanda Məhəmməd Əssari tərəfin-
dən üzü köçürülən nüsxədir. Həmin nüsxə 1915-ci ildə Türki-
yədə tapılıb və orada çap olunub. “Divan” 30-cu illərdə Azər-
baycan dilinə tərcümə edilsə də, indiyədək nəşr olunmayıb.  

 
 2. Verilmiş sözлərin sinonimlərini йазын: 

иncə, güney, mühafizə etmək, kəlmə, örnək, mühüm, vaxt, 
lüğət. 

 3.Мятндяки явязликляри тапыб мяна нювлярини мцяййян-
ляшдирин.. 

 4. Лцьятдяки сюзлярин бир нечясини фонетик тящлил едиn 
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5. MƏHSƏTİ GƏNCƏVİ 
(1089 – 1182) 

 
ХII йцзилликдя дцнйанын щеч бир халгынын ядябиййатында 

Мящсяти гцдрятли, Мящсяти сявиййяли вя Мящсяти истедадлы qа-
дын шаир эюрцнмяйиб. 

Мящсяти 1089-жу илдя Эянжядя доьулмушдур. Шаирин ясл 
ады Мянижядир. Мящсяти ися онун тяхяллцсцдцр. Щяйаты щаг-
гында мялумат чох аздыр.  

Арашдырмалар эюстярир ки, Мящсятинин юмрцнцн чох щис-
сяси Эянжядя кечмиш, йалныз мцяййян мцддят ярзиндя о, 
доьма шящяриндян айрылмыш, мцхтялиф Шярг шящярляриня сяфяр-
ляря чыхмышдыр. Онун щяйат йолдашы Тажяддин Ямир Ящмяд 
Пуре-Хятиб тяхяллцсц иля йазыб-йарадан шаир олмушдур.  

Мящсяти йарадыжылыьынын образлар системи ачыгжа сцбут 
едир ки, о, бир халг сяняткары олмуш, сарайда йашамамышдыр. 
О, мцасири олдуьу Султан Мящяммяд, Султан Мащмуд, 
Султан Сянжяр кими щюкмдарларын сарайына дявят олунмуш-
дур. Сарай поезийасы рущу Мящсятидя йохдур. О, фолклор рущ-
лу бир сяняткардыр. 

Фарс, яряб, тцркдилли шеирдя 13 ясрлик зянэин яняняси олан 
рцбаичиликдя Мящсятинин хцсуси йери вар. О, Хяййамла бирэя 
Шярг ядябиййатынын ян гцдрятли рцбаи устасы кими шющрятлян-
мишдир. Онун ядяби ирсиндяки йени мювзулар, жясарятли идейа-
лар, сяляфляриндян тамамиля фярглянян образлар системи рцбаи-
чилийи зянэинляшдирмиш, ифадя тярзини бир гядяр дя ялванлаш-
дырмышдыр. Мящз еля буна эюря дя, сонралар рцбаийя цз тутан 
бир чох сяняткарлар Мящсяти янянялярини давам етдирмиш, 
Мящсяти рцбаиляриня нязиряляр, бянзятмяляр йазмышлар.  

Мящсятинин рцбаиляри онун йалныз шаир йох, ейни за-
манда бир мцсигичи вя шащматчы олдуьуну да сцбут едир.  

Мящсяти рцбаиляри ичярисиндя мцщцм йери мящяббят 
мювзусу тутур. 
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Щижринля чякдийим гямлярдян дцнян, 
Дост кими аьлады щалыма дцшмян. 
Ешгиндян о гядяр наля чякдим ки, 
Сам да ящвалыма йанды црякдян. 
  
Мящсятинин узун юмцр йашадыьы, 1182-жи илдя вяфат ет-

дийи эцман едилир.  
 

Dün kaşı kuzəmi daşlara çaldım, 
Sərxoşdum, bilmədim, əlimdən saldım. 
Kuzə dilə gəlib dedi ki, mən də 
Sənin kimi idim, bu günə qaldım 
  
 
Lüğət  
 
сaray poeziyası – дворцовая поэзия 
ənənə- традиция 
rübaiçilik – рубаи, четверостишие 
Şərq ədəbiyyatı – восточная литература 
 
Çalışmaлар 
  
1. Mətnin məzmununu öyrənin вя суaллар тяртиб един.. 
2. Lüğətdəki sözlərdən cümlələr qurun və onları рus dilinə 

tərcümə edin. 
3. Mətndəki köməkçi nitq hissələrinи seçib yazın.  
4. Синонимляр сечин вя онлары жцмлялярдя ишлядин. 
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6. ХАГАНИ ШИРВАНИ 
(1126-1199) 

 
Яфзяляддин Ибращим Ибн Яли Няжжар Ширвани 1126-жы илдя 

Шамахы йахынлыьындакы Мялщям кяндиндя доьулмушдур. Ха-
гани Ширвани Азярбайжан ядябиййатынын ян эюркямли симала-
рындандыр. Анасы сонралар Исламы гябул етмиш нястури (христи-
ан) гызы иди. 8 йашындан атасыны итирян Хагани дюврцнцн 
мяшщур алими вя щякими олан ямиси Кафийяддин Юмяр Ибн 
Османын щимайя вя тярбийясиндя бюйцмцш, ондан елмин бир 
чох сащяляриня аид билик алмышдыр. Эянж йашларында 
«Щягайиги» тяхяллцсц иля йаздыьы шеирляр она шющрят 
газандырмышдыр. 25 йашында Ябцл-цла Эянжявинин гызы иля 
евлянмиш, онун дявяти иля сарайа эялмиш, Ябцл-цланын она 
вердийи Хагани тяхяллцсц иля мяшщурлашмышдыр.  

Сарайда юзцнц «ганады гырылмыш гуш» кими щисс едян 
шаир, тезликля сарайдан цз дюндярмиш, буна эюря дя тязйигляря 
мяруз галмышдыр.  

Хагани классик Шярг поезийасынын бцтцн ъанрларында 
йцксяк сяняткарлыг нцмуняляри йаратмышдыр. Йахын Шярг ядя-
биййаты тарихиндя епик поезийанын илк эюркямли нцмайяндя-
ляриндян щесаб едилян «Тющфятцл-Ирагейн» (1157) адлы мясня-
висини йазмыш, сяфяр мажяралары иля йанашы, Йахын Шярг халгла-
рынын щяйатындан, раст эялдийи алимлярля эюрцшляриндян алдыьы 
тяяссцраты тясвир етмишдир. 

Хагани бурада юзц, ясл-нясяби, аиляси щаггында мялу-
мат вермишдир. «Мядаин хярабяляри» адлы мяшщур фялсяфи 
гясидясиндя мцасирлярини зцлм иля шющрят газанмыш сарайларын 
харабалыгларындан ибрят алмаьа чаьырмышдыр. Хаганинин 
«Щябсиййя» адландырылан гясидяляри вя мярсийяляри дя йара-
дыжылыьында мцщцм йер тутур.  

Хаганинин лирик ясярляри хцсусиля саф ешги, мящяббяти 
тяряннцм едян гязялляри диггятялайигдир. Гитя вя рцбаиляри 
шаирин дахили щяйяжанларыны, ижтимаи мцщитя мцнасибятини дярк 
етмяк бахымындан мцстясна ящямиййятя маликдир. Бу шеирля-
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риндя шаир ятрафында жяряйан едян щадисяляри реал шякилдя якс 
етдирмяйя чалышмыш, сарайлара нифрятини, халга йахынлыг вя ся-
дагятини «Хагани» дейил, «Хялгани» олдуьуну поетик бир 
дилля ифадя етмишдир. 

Хагани Ширвани 1199-жу илдя Тябриздя вяфат етмиш, Тяб-
риз йахынлыьындакы Мягбярятцл-шцара адланан Сурхаб гябi-
ристанлыьында дяфн едилмишдир. 

 
Çalışmalar 
 
1 Mətnə aid suallar tərtib edin və onları cavablandırın. 
2. Тяйини сюз бирляшмяляриня аид мятндян мисаллар сечин. 
3.Бeş cümlя seçib morfoloъi təhlil edin. 
4.эюркямли, щимайя етмяк, гязял, тяряннцм етмяк, 

сядагятли сюзляриня  аид жцмляляр тяртиб един. 
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7. NИZAMИ GƏNCƏVİ 
(1141-1209) 

 
Nizami Gəncəvi orta əsr Şərq renesansının ölməz korifey-

lərindən biridir. O, dünya ədəbiyyatında fəxri mövqeyi olan da-
hi bir şəxsiyyətdir. Əsərlərindən məlum olur ki, Nizami qədim 
Gəncə şəhərində doğulub boya-başa çatmış, elə burada da mü-
kəmməl təhsil almışdır. «Leyli və Məcnun» poemasında o, əsl 
adının İlyas, atasının adının Yusif, babasının adının isə Zəki 
Müəyyəd olduğunu yazmışdır. «Nizami» onun təxəllüsüdür, 
mənası sözləri nəzmə çəkən, yəni şair deməkdir. 

Yaradıcılığa lirik seirlərlə başlayan Nizami, əsasən, qəzəl, 
qəsidə və rübailərə ustünlük vermişdir. XV əsr təzkirəçisi Döv-
lətşah Səmərqəndi Nizaminin lirik şeirlər divanının 20 min bey-
tə yaxın olduğunu qeyd etmişdir. Lakin şairin bu zəngin lirik 
irsindən bizə yalnız 6 qəsidə, 120 qəzəl və 30 rübai məlumdur. 

Ömrü boyu lirik əsərlər yazmağa davam etsə də, Nizami 
Gəncəvi Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixində, hər şeydən 
əvvəl, «Xəmsə»yə daxil olan ölməz poemaların müəllifi kimi 
şöhrət qazanmışdır. Şərqdə də, Qərbdə də onu tanıdan, şöhrət-
ləndirən həmin poemalardır.  

«Sirlər xəzinəsi» poeması Nizaminin ilk irihəcmli əsəri-
dir. Əsərdən məlum olur ki, Nizami onu hicri tarixi ilə 570-ci 
ildə yazmışdır, bu da miladi təqvimi ilə 1174-1175-ci illərə uy-
ğun gəlir. Səlcuq hökmdarı Fəxrəddin Bəhram şaha həsr olunan 
bu poema müqəddimə, müxtəlif ictimai problemlərdən bəhs 
edən 20 məqalət (söhbət) və 20 kiçik hekayədən ibarətdir. 

«Xəmsə»yə daxil olan ikinci böyük əsər «Xosrov və Şi-
rin» poemasıdır. Nizami bu əsəri Azərbaycan hökmdarı Mə-
həmməd Cahan Pəhləvan Eldənizin sifarişi ilə 1177-ci ildə yaz-
mağa başlamış və 1181-ci ilin əvvəllərində başa çatdırmışdır. 
Poemanın mövzusu İran hökmdarı Xosrovla Azərbaycan gözəli 
Şirinin sevgisi ilə bağlı olan əfsanə və rəvayətlərdən götürül-
müşdür. 
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Şirvanşah Axsitandan «Leyli və Məcnun» əfsanəsi möv-
zusunda əsər yaratmaq barədə sifariş alan Nizami eyniadlı poe-
masını 1188-ci il mayın 24-də başlayıb, həmin ilin sentyabr ayı-
nın 24-də tamamlayır. Şərq ölkələrində bu mövzuda fars dilində 
yazılmış əsərlərin heç biri Nizaminin «Leyli və Məcnun»u qə-
dər ürəkləri fəth edib şöhrət qazana bilməmişdir. 

1197-ci ildə yazılmış «Yeddi gözəl» poemasında Nizami 
ədalətli hökmdar, dövlət idarəçiliyi məsələlərini ön plana çək-
mişdir. Poemanın əsas qəhrəmanı Bəhram Gurun adına uyğun 
olaraq bu əsəri «Bəhramnamə» də adlandırırlar.  

Şairin 1200-cü ildə tamamladığı «İskəndərnamə» poeması 
iki hissədən ibarətdir. Əsərin baş qəhrəmanı Makedoniyalı İs-
kəndərin apardığı müharibələr və onun qələbələrini əks etdirən 
birinci hissə «Şərəfnamə» adlanır. Həyat və insan haqqında el-
mi və fəlsəfi düşüncələrə daha çox yer verilən ikinci hissə isə 
«İqbalnamə» («Bəxt kitabı») adı ilə məşhurdur. Bu hissəni bə-
zən «Xirədnamə» («Ağıl kitabı») də adlandırırlar.  

Beləliklə, Nizaminin ölməz «Xəmsə»si onu dünya mədə-
niyyətinin dahiləri sırasına çıxarmış, şairə və onu yetirən xalqa 
dünya şöhrəti gətirmişdir. 

Nizaminin bizə gəlib çatan ən son əsəri isə «Qocalıq» qə-
sidəsidir. Burada o, həyatının son çağlarını təsirlı bir şəkildə 
əks etdirir. 

Öz yaradıcılığı ilə Şərq və dünya poeziyasının inkişafına 
güclü təkan vermiş bu dahi sənətkarın zəngin ədəbi irsi dün-
yanın müxtəlif ölkələrində bu gün də maraqla qarşılanmaqda və 
öyrənilməkdədir.  
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NİZAMİ GƏNCƏVİ 
KƏRPİCKƏSƏN QOCANIN DASTANI 

«Sirlər xəzinəsi» poemasından 
 

Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi vardı, 
Pəri kimi, cin kimi camaatdan qaçardı. 
Toxuyardı özünə yaşıl otlardan köynək 
O, ruzi qazanardı hər gün kərpic kəsərək... 
Öz işinə məşğulkən bir gün o qoca kişi, 
Fələyin öz əlilə bir daha artdı işi. 
Birdən-birə bir gözəl oğlan göründü gözə, 
Qocanın qarşısında durub başladı sözə: 
«…Torpağın qalxanına qılınc vurma bu qədər,  
Qalx ki, səndən bir qarın çorək əsirgəməzlər. 
Bu kərpicin qəlibi yansın deyə oda at! 
Başqa bir sənət tapıb işlə, muradına çat! 
Nə vaxtadək zəhmətlə daş, kəsək əzəcəksən? 
Sudan, palçıqdan əldə nə hasil edəcəksən? 
Qocasan, tut özünü ahıllara bərabər, 
Cavanların işini cavanlara da qaytar». 
Qoca dedi: «Сavansan, belə cahillik etmə! 
Əl çək acı sözlərdən, mənə ağıl öyrətmə! 
Onunçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə, 
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə. 
Mən bir kəsə deyiləm xəznədən ötrü möhtac, 
Əlimin zəhmətilə toxdur gözüm, deyil ac. 
Məni bu ruzi üçün günahkar sayma, bəsdir, 
Düşünsən bilərsən ki, dediklərin əbəsdir». 
Gözəl oğlan sarsıldı qocanın bu sözündən, 
Orda durmadı getdi, yaş axıdıb gözündən. 
Dünya görmüş adamdı söylədiyim bu qoca, 
Öz işilə hamının gözündə oldu uca. 
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Lüğət 
 
nəzmə çəkmək – слагать в стихах  
təzkirəçi – историк, повествователь 
miladi təqvim – христианское летоисчисление 
pəri – фея, ангел 
fələk – судьба , рок, фортуна 
cahillik – невежество 
 
 
Çalışmalar 
 
1. Mətnə aid suallar tərtib edin. 
2. “Kərpickəsən qocanın dastanı” şeиrindən bir parçanı 

əzbər öyrənin. 
3. “Nizami Gəncəvi” mətnindən beş cümlə seçib, morfo-

loъi təhlil edin. 
4. Сюзлярин антонимлярини тапыб гаршысында гейд един:  
 гядим, йахын, зянэин, эюзял, шющрят. 
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     8. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN İQTİSADİ FİKİRLƏRİ 
 
 ХЫЫ ясрдя Азярбайъанда игтисади фикир вя идейалар юзц-

нцн йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмышды. Бу дюврдя Н.Эян-
ъяви (1141 – 1209) ямяк вя сярвят щаггында мцкяммял тялим 
йарадыр. Бу тялимя эюря, ямяк мадди вя мяняви сярвятляри ар-
тыран ясас мянбядир. Ямяк фяалиййятинин сямярялилийи ямяйя 
стимул доьуран амиллярдян асылыдыр. Дащи сюз устасы, бюйцк 
мцтяфяккир шаиримиз Н.Эянъяви ямяйин йцксяк нятиъяляр вер-
мяси цчцн щяр шейдян яввял онун азад олмасы идейасыны, щяр 
кясин юз габилиййятиня эюря ишля тямин олунмасы фикрини, ямяк 
адамынын даим юз баъарыг вя усталыьыны артырмасынын ваъибли-
йи кими идейалары иряли сцрмцшдцр.  

 Н.Эянъяви юз ясярляриндя алгы-сатгы просесиндя бяра-
бярлик принсипинин эюзлянилмясиндян бящс едир, тяляб вя тяк-
лифин ямтяялярин базар гиймятляриня тясирини айдын тясвир едир.  

 ХЫЫ ясрдя Н.Эянъяви Азярбайъанда пул системи щаг-
гында, цмумиййятля, пулун сосиал-игтисади тябияти щаггында 
мцкяммял елми фикир вя тясяввцр йарадыр. Н.Эянъявинин ня-
зяри-игтисади идейалары онун йарадыъылыьында мцщцм йерлярдян 
бирини тутур.  

 О, ъямиййятин иътимаи-игтисади гурулушу, ямяк, ямяк 
бюлэцсц, сярвят вя онун мянбяляри, бюлэц, истещлак мясяляляри 
барядя юзцнямяхсус бир тярздя гиймятли фикирляр иряли сцрмцш-
дцр. Онун мцбадиля, тиъарят, гиймят, пул вя с. щаггында фикир 
вя идейалары даща мараглыдыр.  

 Шаирин йашадыьы ъямиййятин иътимаи зиддиййятлярини дя-
риндян гаврамасы, ъямиййятдяки сосиал ядалятсизлийя гаршы 
мцбаризяси вя нятиъядя ъямиййятин йенидян гурулмасы цчцн 
йоллар ахтармасы, идеал ъямиййят щаггындакы фикирляри иътимаи-
игтисади фикир тарихимизин ян гиймятли инъиляри сайыла биляр.  

 Н.Эянъявинин «Хямся»синдяки игтисади фикир вя идейа-
лар йашадыьы дюврцн иътимаи-игтисади гурулушунун, ян чох фео-
дализм дюврцнцн тянгиди тящлили вя ифадяси кими мейдана чых-
мышдыр. «Хямся»дя онун феодал мцлкиййят формалары, ондан 
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доьан зиддиййятляр, верэи системи щаггындакы фикирляр юз якси-
ни тапмышдыр.  

 Тарихи мянбялярдян вя Н.Эянъявинин ясярляриндя вери-
лян мялуматлардан о дюврдя верэилярин чох олдуьу анлашылыр 
ки, бу да верэилярин мигдары, нювляри вя топлама формалары 
щаггында мцхтялиф фикирляр сюйлямяйя ясас верир.  

 ХЫЫ ясрдя Азярбайъан шящярляриндя ящалинин чохалмасы 
якинчилик, малдарлыг вя сяняткарлыг мящсулларына олан тяляба-
тын да артмасына сябяб олмушдур. Бу дюврдя ямяк бюлэцсц-
нцн эенишлянмяси, ямтяя-пул мцнасибятляринин инкшафы вя эе-
нишлянмяси цчцн зямин йарадылмышды. Базарларын вя базар мц-
насибятляринин эенишлянмяси юлкя дахилиндя вя онун айры-айры 
яйалятляры арасында игтисади, мядяни ядагялярин эенишлянмяси-
ня сябяб олурду, бу, ейни заманда Азярбайъанын хариъи тиъа-
рят ялагяляринин ъанланмасына тясир едирди.  

 Н.Эянъяви «Хямся»дя щямчинин, дахили вя хариъи тиъа-
рят мянбяляриня, онларын инкишафына вя апарылмасы гайда-га-
нунларына даир гиймятли фикирляр сюйлямишдир. О, таъирляря, ал-
гы-сатгы иля мяшьул оланлара шярият вя ядалят ганунлары иля сюв-
дяляшмяйи тювсийя едир. Онларын дцканларыны, малларыны оьру-
гулдурлардан горумаьы ися дювлят мямурларынын вязифяси ще-
саб едир.  

 Низами хариъи тиъарятля мяшьул олан таъирлярдян даны-
шаркян, онларын щцгугларынын мцдафия олунмасыны, онларын 
йолларда гаршылашдыглары тящлцкядян горунмасы цчцн тядбир-
ляр эюрцлмясини ваъиб щесаб едир.  

 Н.Эянъявинин игтисади идейалары, онун Азярбайъан иг-
тисади фикринин инкишафында тутдуьу йер хцсуси вя эениш тядги-
гат обйекти олмамышдыр. Бу ишдя илк тяшяббцсц эюркямли игти-
садчы алим, республикада мцщасибат вя тящлил нязяриййясинин 
ясасыны йарадан проф.Я.Г.Фяряcов эюстярмишдир. Онун 50-ъи 
иллярдя йаздыьы бир нечя мягаляси 1956-ъы илдя няшр етдирдийи 
«Низаминин игтисади эюрцшляри щаггында»кы 50 сящифялик ки-
табчасы бу мювзуйа щяср олунмушдур.  
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 Буна эюря дя, Низами ирсиня вя онун тядгиг олунмасы 
ваъиб олан игтисади-нязяри идейаларына обйектив вя гярязсиз 
йанашылмасы мцстягиллик газанмыш Азярбайъанымызын базара 
кечид дюврцнцн башлыъа тялябляриндян биридир.  

Лцьят  
 

sярвят – богатство, состояние 
tялим – учение 
mянбя- источник 
tяляб вя тяклиф – спрос и предложение 
əмтяя- товар 
əмяк бюлэцсц – распределение труда 
iстещлак мясяляляри – потребительские вопросы 
qаврамаг – воспринимать, усваивать 
mцлкиййят – собственность 
vерэи системи – налоговая система 
 
Чалышмалар  
 

1. Суаллара ъаваб верин:  
1) Н.Эянъяви ямяк вя сярвят барядя йаратдыьы тялимдя 

щансы фикир вя идейалары иряли сцрмцшдцр?  
2) Н.Эянъявинин щансы фикир вя идейалары игтисади фикир 

тарихимизи даща да зянэинляшдирмишдир? 
3) Дащи шаирин «Хямся»дя дахили вя хариъи тиъарят 

барядя йцрцтдцйц фикирляр нядяр ибарятдир? 
4) Низами йарадыъылыьында игтисади фикир вя идейаларын 

тядгиги иля мяшьул олан илк игтисадчы алим кимдир? 
 
2. Мятндя ишлядилмиш игтисади терминляри сечиб йазын вя 

онлары ъцмлядя ишлядин.  
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 9. NƏSИRƏDDİN TUSİ 
 
 ХЫЫЫ ясрдя йашамыш бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири 

Нясиряддин Тусинин башга елм сащяляри иля йанашы игтисади-ня-
зяри биликляр сащясиндя дя гиймятли фикир вя идейалары вар. Бю-
йцк астроном, рийазиййатчы вя философ Н.Тусинин ясярляриндя 
игтисади-нязяри бахышлар йцксяк дяряъядя юз яксини тапмышдыр.  

 Орта ясрляр игтисади фикриндя Азярбайъанын эюркямли 
мцтяфяккири Н.Тусинин (1201-1274) хцсуси йери вардыр. Онун 
мяшщур «Яхлаги-Насири» (1232-1233) ясяриндяки игтисади мя-
сялялярин шярщи вя «Дювлят малиййяси щаггында трактат»ы ону 
щям дя профессионал бир игтисадчы щесаб етмяйя имкан верир. 

 Н.Туси юзцнцн мяшщур «Яхлаги-Насири» ясяриндя елм-
лярин тяснифатыны, предметини вя методларыны вермиш вя онларын 
иътимаи-игтисади щяйатын юйрянилмясиндяки ролуну эюстярмиш-
дир. 

 Н.Туси илк дяфя олараг инсанларын игтисади мцнасибятля-
рини юйрянян елмин обйектини мцяййянляшдирмишдир. О, «Иъти-
маиййат» адландырдыьы елмин мювзусуну игтисадиййаты вя ону 
якс етдирян щадися вя просесляри юйрянмякдя эюрцр. 

 Н.Туси игтисад елминин предметини мцяййян етмишдир. 
О, игтисад елминя «истещсалы ян камил тяшкил едян инсанлар мц-
насибяти системи» кими тяриф вермишдир. О, пулун дяйяри иля 
ямтяянин дяйяри арасындакы ялагяни дцзэцн айдынлашдыра бил-
мишдир ки, бу да онун дярин игтисади тяфяккцря малик олма-
сындан хябяр верир. Н.Туси йазыр: «Пулун дяйишдирилмяси вя йа 
фянайа эетмяси мал вя ярзаг ялдя етмяк цчцн сярф едилмиш 
ямяк вя зящмятин итирилмяси вя йа щядяря эетмяси кими олар». 

 Тарихи мянбялярдян эюрцндцйц кими, Н.Туси чох га-
рышыг, мцряккяб иътимаи-сийаси шяраитдя йашайыб-йаратмышдыр. 
О, 1201-ъи илдя Тусда доьулмуш вя 1274-ъц илдя Баьдадда 
вяфат етмишдир. Онун елми ирсинин тядгигатчылары Н.Тусинин 
тцрк мяншяли олдуьуну вя Щямядан шящяриндян Туса кюч-
дцклярини эюстярирляр. Зянэин билийя, ити щафизяйя малик олан 
Н.Туси елмин мцхтялиф сащяляри цзря онларъа ясяр йазмышдыр.  
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 Н.Тусинин башлыъа игтисади-нязяри эюрцшлярини якс етди-
рян «Яхлаги-Насири» ясяри ъямиййятин игтисади, сийаси вя идаря-
етмя мясяляляриня щяср олунмушдур. Бу ясярдя о, хцсуси бир 
усталыгла фялсяфи, яхлаги вя игтисади категорийа вя анлайышлара 
конкрет тярифляр вермиш, онларын ъямиййятин вя инсанын щяйа-
тында тутдуьу йери вя ойнадыьы ролу айдынлашдырмаьа чалыш-
мышдыр.  

 О, ясярляриндя идаряетмя, онун форма вя цсулларына да 
эениш йер вермишдир. Ъямиййятин, юлкянин идаря едилмясини ин-
санларын вя мцхтялиф тябягялярин арасында гаршылыглы вя ащянэ-
дар мцвазинят йарадылмасында эюрян Н.Туси елмя, щикмятя 
вя ядалятя ясасланан идаряетмя елмини дярин инъяликляря малик 
олан инсанларын щяйаты цчцн чох юнямли бир елм щесаб едир.  

 Н.Тусинин ян бюйцк хидмяти игтисадиййаты юйрянян ел-
мин мювзусу, йери вя ъямиййятин тяряггисиндя ролу щаггында 
йцрцтдцйц нязяри фикирлярдир. О, айрылыгда игтисади елм анла-
йышыны ишлятмир. Лакин игтисадиййаты «Иътимаиййат» адландырды-
ьы елмин тядгигат обйекти щесаб едир. О, бу щагда йазыр: «Бу 
елм (иътимаиййат) щамынын хейриня олан бирэя ямяйин щягиги 
вя цмуми инкишафы щаггында нязяриййядир. Бу елмин обйекти 
(мювзусу) иътимаи ямякля бирляшян вя беляликля, истещсалы ка-
мил тяшкил едян инсанлар мцнасибяти системидир.  

Онун игтисад елминин предметиня вердийи бу тяриф чох 
мцасир вя бу эцн бизим дя вярдиш етдийимиз, юйряндийимиз ня-
зяри анлайыша уйьундур.  

 Н.Туси ъямиййятин вя дювлятин щяйатында мцщцм ямяли 
ящямиййят кясб едян малиййя, мцщасиблик вя башга сянят са-
щяляринин дя вязифялярини ачыгламышдыр. О, дювлят хязинясинин 
эялирляри вя хяръляринин мцяййян едилмясиндя, учот вя ня-
зарятин щяйата кечирилмясиндя малиййячилярин вя мцщасиблярин 
хцсуси ролу олдуьуну гейд едир. О билдирир ки, бу гябилдян 
олан билик вя вязифя сащибляри ящалидян алынан верэилярин миг-
дарына, дяряъя вя юдянилмяси гайдаларына дцзэцн ямял етмяли 
вя бунлары ядалят ганунлары ясасында щяйата кечирмялидирляр.  
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 Н.Тусинин ъямиййятин иътимаи-игтисади мцнасибятляри 
щаггындакы эюрцшляри бунунла мящдудлашмыр. О, ъямиййятдя 
истещсал, тякрар истещсал, бюлэц вя истещлак мясяляляриня, ин-
санлар вя иътимаи тябягяляр арасында йаранан мцнасибятляря, 
онларын тянзими вя идаря едилмяси мясялясиня дя тохунур. 
Алим истещсалла истещлак арасындакы гаршылыглы ялагяни, бцтюв-
лцйц дцзэцн гаврамышдыр.  

 Беляликля, Н.Тусинин «Яхлаги-Насири» вя «Малиййя щаг-
гында трактат» ясярляри бариз шякилдя сцбут едир ки, о, Азяр-
байъан вя дунйа игтисади фикир тарихиндя мцщцм йер тутан 
мцтяфяккир алим вя дюврцнцн (ХЫЫЫ яср) бюйцк игтисадчысыдыр.  

 
Lüğət 
 

nəzəri biliklər – теоретические знания 
mütəfəkkir – мыслитель 
maliyyə - финансы 
mühasiblik – бухгалтерия 
təkrar istehsal – повторное производство 
istehlak – потребление 
 
Çalışmaлар 
 

1.Mətndəki iqtisadi terminləri seçib yazın və onları rus 
dilinə tərcümə edin. 

2. Н.Тусинин «Яхлаги-Насири» вя «Малиййя щаггында 
трактат» адлы ясярляриндя нядян сющбят эедир? 

3. Mətnə aid suallar tərtib edin və həmin suallar əsasında 
mətnin məzmununu danışın. 

4. Бир нечя тяйини сюз бирляшмясини мятндян сечиб йазын.  
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10. İMADƏDDİN NƏSİMİ 
(1369-1417) 

 
Görkəmli Azərbaycan şairi Nəsiminin yaradıcılığı ədəbiy-

yat və ictimai fikir tariximizdə yeni bir mərhələ təşkil edir. Ana 
dilində ilk dəfə olaraq qiymətli bədii-fəlsəfi şeirlər yazan şair 
yüksək təfəkkürü və zəkası ilə sənətin zirvələrinə ucalmışdır. 
Onun əsl adı Seyid Əlidir. Şamaxıda sənətkar ailəsində dünya-
ya gəlmişdir. Nəsimi çox gənc yaşlarında mükəmməl təhsil al-
mış, orta əsrlərin əsas elmlərinə dərindən yiyələnmişdir. O, ana 
dili ilə yanaşı, ərəb və fars dillərini elə mükəmməl öyrənmişdi 
ki, bu dillərin üçündə də çox dəyərli, diqqətəlayiq bədii əsərlər 
yarada bilmişdir. 

Nəsimi hələ gənclik illərindən Yaxın Şərqdə geniş yayıl-
mış təriqətlərlə maraqlanmış, mütəfəkkir sənətkarların əsərlə-
rini dərindən öyrənmişdir. X əsrdə yaşamış məşhur sufi şeyxi 
Həllac Mənsur ibn Hüseynin görüşlərinə rəğbət bəsləyən şair 
ilk şeirlərini «Hüseyni», «Seyyid Hüseyni», «Seyyid» təxəllüs-
ləri ilə yazmışdır. Sonralar o, hürufiliyə meyil göstərərək, bu tə-
riqətin əsasını qoyan Şeyx Fəzlullah Nəiminin görüşlərini qəbul 
etmiş və onun adına uyğun təxəllüs seçərək, «Nəsimi» təxəllüsü 
ilə şeirlər yazmağa başlamışdır. Beləliklə, şairin dünyagörüşü 
və bədii istedadı Şərqin iki məşhur dini-fəlsəfi təriqəti olan 
sufizm və hürufiliyin təsiri altında inkişaf edib formalaşmışdır. 

Nəsimi özündən sonrakı nəsillər üçün zəngin ədəbi irs 
qoyub getmişdir. Şairin yaradıcılığı rəngarəng və mənalıdır. O, 
Azərbaycan və fars dillərində seir divanları yaratmışdır. Nəsimi 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə olaraq qəzələ yeni 
fəlsəfi məzmun gətirən bir sənətkardır. Ümumiyyətlə, onun ya-
radıcılığını şərti olaraq iki hissəyə ayırmaq olar: a) şairin sufi-
hürufi şeirləri; b) dünyəvi şeirləri. Иstər fəlsəfi, istərsə də dün-
yəvi əsərlərində o, insanın əqli, mənəvi böyüklüyünü, onun gö-
zəlliyini, sevincini və könül sarsıntılarını vəsf etmişdir. Nəsi-
minin fikrincə, dünyanın ən dəyərli incisi, gövhəri insandır. O, 
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insanı yetkin, azad, xoşbəxt görmək istəyir, яsərlərində insanla-
rı sadə, səxavətli, səbirli olmağa səsləyir, pis əməllərdən əl çək-
məyə, yalan, böhtan, qeybət və paxıllıqdan uzaqlaşmağa, həyati 
gözəllikləri duymağa çağırırды. Öz əqidəsinə görə hakim qüv-
vələr və din xadimləri tərəfindən təqiblərə məruz qalan Nəsi-
miнин dinsiz, kafir elan edilməsinə baxmayaraq, xalq ona hə-
mişə böyük məhəbbət bəsləmiş, adı dillər əzbəri olmuş, haqqın-
da dastanlar, nəğmələr qoşulmuşdur. Dərisi soyulmaqla edam 
edilən Nəsiminin adı Yaxın Şərq ədəbiyyatı tarixində qorxmaz-
lıq, fədakarlıq, mübarizlik, sədaqət rəmzinə çevrilmişdir.  

 
  
 İMADƏDDİN NƏSİMİ  
 DİLBƏRA, MƏN SƏNDƏN AYRI... 
 
Dilbəra, mən səndən ayrı təndə1

 
canı neylərəm? 

Tacü-təxtü, mülkü-malü, xanimanı2 neylərəm? 
 
İstərəm vəsli-camalın3 ta qılam4 dərdə dəva5, 
Mən sənin bimarinəm6, özgə dəvanı neylərəm? 
 
Ey müsəlmanlar, bilin kim yar ilən xoşdur cahan 
Çunki yardan ayrı düşdüm, bu cahanı neylərəm? 
 
Çox dualar qılmışam mən xaliqin7 dərgahına, 
Çün muradım8 hasil olmaz9, mən duanı neylərəm? 
 
Dilbər aydır, ey Nəsimi, sabir10 ol, qılma fəğan11, 
Mən bu gün səbr eyləsəm, danla12 fəğanı neylərəm? 
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Çətin sözlərin izahı: 
1. tən – bədən; 2. xaniman – ev-eşik; 3. vəsli-camal – 

camala, gözəlliyə yetmək, çatmaq;  
4. qılmaq-etmək; 5. dəva-dərman; 6. bimar-xəstə; 7. xaliq-

yaradan, allah; 8. murad-arzu, istək; 9. hasıl olmaq-yerinə 
yetmək; 10. sabir-səbirli; 11. fəğan- ah-nalə; 12. dan- səhər, 
sübh tezdən.  

 
Lüğət 
 

təfəkkür – мышление 
 zəka – ум, одоренность 
sənətkar – ремесленник 
dünyəvi – светский, мировой 
təriqət - секта 
könül sarsıntıları – душевные колебания 

 
 
Çalışmalar 
 

1. «Зəka, dünyaya gəlmək, qiymətli, gənc, xoşbəxt» 
sözlərinin sinonimlərini tapıb  

 yazın. 
2. Nəsimi özündən sonrakı nəsillər üçün zəngin ədəbi irs 

qoyub getmişdir. Şairin yaradıcılığı rəngarəng və mənalıdır. O, 
Azərbaycan və fars dillərində seir divanları yaratmışdır. Nəsimi 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə olaraq qəzələ yeni 
fəlsəfi məzmun gətirən bir sənətkardır бу abzası rus dilinə 
tərcümə edin. 

 

3. Plan tərtib ediб mətnin məzmununu danıшын. 
4. Лцьятдяки сюзлярдян бир нечясини жцмлядя ишлядин. 
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11. ŞAH İSMAYIL XƏTAЙİ 
(1486-1524) 

 
Şah Иsmayıl Xətaйi Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin ya-

radıcısı, görkəmli şair, tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
dilini dövlət dili səviyyəsinə yüksəldən bir şəxsiyyətdir. O, Ər-
dəbil şəhərində nüfuzlu bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Çətin, 
keşməkeşli, lakin şərəfli bir həyat yolu keçmişdir. İsmayıl 15 
yaşında ikən şahlıq taxtına çıxmış, Azərbaycanı birləşdirərək 
vahid dövlət yaratmışdır. Hakimiyyətə gələrkən çox çətin 
sınaqlardan keçmiş, ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni 
inkişafı üçün böyük işlər görmüşdür. 

 Ş.İ.Xətaйi vəsiyyətlərinin birində deyirdi ki, ey türk oğul-
ları, bir ovuc torpağınızı dünyanın var-dövlətinə, dilinizin bir 
sözünü ləl-cəvahirata dəyişməyin, onları qoruyun və sonrakı 
nəsillərə çatdırın.  

 Şah İsmayıl qüdrətli bir şair idi. «Xətaйi» təxəllüsü ilə 
seirlər yazırdı. Onun yaradıcılığı ədəbiyyat tariximizdə xüsusi 
bir mərhələ təşkil edir. Xətaйi ədəbi irsi sadəliyi, aydınlığı və 
səmimiliyi ilə seçilir. Az yaşamasına, vaxtının çoxunu dövlət 
işlərinə sərf etməsinə baxmayaraq, o, zəngin və rəngarəng bir 
ədəbi irs yaratmışdır. Xətaйi həm əruz, həm heca vəznində, 
həm epik, həm də lirik janrlarda əsərlər yazmışdır. Onun şeirlər 
divanı, «Nəsihətnamə» və «Dəhnamə» məsnəviləri klassik 
seirimizin gözəl və kamil örnəkləridir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
heca vəznli şeiri ilk dəfə olaraq divan ədəbiyyatına gətirən Xə-
taйi bədii yaradıcılıqda xalq şeiri ənənələrinə üstünlük vermiş, 
öz divanına klassik üslubda yazılmış şeirlərlə yanaşı, qoşma, 
gəraylı,varsağı, bayatı və şifahi xalq ədəbiyyatının digər janr-
larında yazdığı əsərlərini də daxil etmişdir. 

 Xətaйi lirik şeirlərlə bərabər, epik əsərlər də yaratmışdır. 
Onun «Nəsihətnamə» məsnəvisi fəlsəfi bir əsər olmaqla yanaşı, 
insan haqqında humanist düşüncələri əks etdirir. Şairin 
nəsihətləri dərin insanpərvərliyi ilə seçilir. Əsərdə irəli sürülən 
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müdrik, ağıllı nəsihətləр, faydalı öyüdlər bu gün də gənclərimi-
zin təlim-tərbiyəsində mühüm rol oynaya bilər. 

 «Dəhnamə» məsnəvisini şair 1506-cı ildə 20 yaşında ikən 
yazıb bitirmişdir. Bu əsər onun həcmcə ən böyük və sanballı 
əsəridir. «Dəщnamə» on məktub deməkdir. Poema hər şeydən 
əvvəl real insani məhəbbəti əks etdirən əsər kimi diqqəti cəlb 
edir. Eyni zamanda «Dəhnamə» ana dilində yazılmış ilk po-
emalardan biri kimi istər məzmun, istərsə də sənətkarlıq və dil 
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.  

 Qısa ömrü ərzində qılıncla qələmi birləşdirərək zirvələrə 
ucalan Şah İsmayıl Xətaйi öz ölməz poeziyası ilə ədəbiyyatı-
mızı forma və məzmunca zənginləşdirmiş, özündən sonra yaşa-
mış sənətkarların yaradıcılığına güclü təsir göstərmişdir.  

  
 XƏTAЙİ 
 VARSAĞI 
 
Qaibdən dəli göründüm,? 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
Bizi sevib-sevindirdin, 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
 İki can idik, birləşdik, 
 Məhəbbət qapısın açdıq, 
 Şükür, didara1 yetişdik,  
 Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
Üstümüzə yol uğratdın2,  
Gövhər aldın, gövhər satdın, 
Ərliyini isbat etdin, 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
 Bir ağacda güllər bitər,  
 Dalında3 bülbüllər ötər, 
 Şahıma bərgüzar4 gedər, 
 Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
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Böylə, Şah Xətaйim, böylə, 
Pirim dəstur5

 
versin, söylə, 

Şaha məndən niyaz eylə, 
Dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. 
 
Çətin sözlərin izahı 
1. didar-

 
görüş, ziyarət; 2.

 
uğratмаг-yönəltмяк, 

gətirмяк; 3 дal-budaг; 
 4.

 
bərgüzar- tərəf, qarşı; 5. dəstur -göstəriş. 

 
Lüğət 
 

nüfuzlu – влиятельный 
 vəsiyyət – завет, завещание, заповедь 
məsnəvi – поема 
 
Çalışmalar 
 

1. “Dil” sözü ilə əlaqədar bildiyiniz сабит (frazeoloъi) bir-
ləşmələri yazın. 

 Nümunə: dilə tutmaq... 
2. Tərkibində Azərbaycan dili üçün spesifik сясляр olan 

isimləri seçib yazın. 
3. Мятндян явязлийин мяна нювляриня аид мисаллар эюст-

ярин.  
4. Мятндя олан феллярин гурулушжа нювцнц мцяййянляшди-

рин.  
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12. MƏHƏMMƏD FÜZULİ 
(1494-1556) 

 
 Məhəmməd Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbi dili-

nin inkişafında müstəsna xidməti olan misilsiz bir sənətkardır. 
Fars və ərəb dillərində də dəyərli əsərlər yaradan şair ən sanbal-
lı əsərlərini doğma ana dili olan Azərbaycan dilində yazmışdır. 
Füzuli klassik Şərq şeirinin müxtəlif janrlarında bənzərsiz bədii 
xüsusiyyətlərə malik əsərlər yaratmışdır ki, bunlar Azərbaycan 
xalqının əvəzolunmaz mənəvi sərvətidir. 

 Məhəmməd Süleyman oğlu Füzuli Bağdad yaxınlığında-
kı Kərbəla şəhərində anadan olmuşdur. Mənbələrdə onun əsli-
nin oğuz türklərinin Bayat soyundan olduğu göstərilir. Fцzuli-
nin ulu babaları Teymurun yürüşləri zamanı Azərbaycandan 
İraqa köçürülənlərdən olmuşlar. Atası Süleyman dövrünün açıq 
fikirli adamlarından biri olduğundan, oğluna mükəmməl təhsil 
vermişdi. Füzuli ilk şeirlərini hələ mədrəsə tələbəsi ikən yaz-
mışdır. O, zəmanəsinin bütün elmləri ilə maraqlanmış, tarix, 
fəlsəfə, astronomiya, riyaziyyat, məntiq və başqa elmləri dərin-
dən mənimsəmişdir. Ana dilindən башга ərəb və fars dillərini 
də mükəmməl öyrənməsi sayəsində Şərq xalqlarının mədəniy-
yəti ilə yaxından tanış ola bilmişdir. Onun mütəfəkkir bir sənət-
kar kimi yetişməsində fəlsəfi fikir tarixinə dərindən bələd olma-
sı, Xaqani, Nizami, Nəsimi, Cami və Nəvai kimi qüdrətli söz 
ustadlarının ədəbi irsini mükəmməl bilməsi də böyük rol 
oynamışdır.  

 40 ildən artıq bədii yaradıcılıqla məşğul olan Füzulinin 
ədəbi irsinə onun Azərbaycan dilində yazılmış «Divan»ı, farsca 
«Divan»ı, Azərbaycan, fars və ərəbcə qəsidələrdən ibarət «Di-
van»ı, «Leyli və Məcnun», «Bəngü-Badə», «Yeddi cam» poe-
maları, «Şikayətnamə», «Rindü Zahid», «Səhhət və Mərəz» 
(«Sağlamlıq və Xəstəlik») adlı nəsr əsərləri, «Hədisi-ərbəin» 
(«Qırx hədis»), «Hədiqətüs-süəda» («Xoşbəxtlər bağçası») kimi 
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tərcümələri, «Mətləül-etiqad» («İnamın başlanğıcı») kimi ərəb 
dilində yazılmış elmi-fəlsəfi əsəri daxildir.  

 Füzulinin ədəbi irsində qəzəl janrı xüsusi yer tutur. Azər-
baycan ədəbiyyatında qəzəlin ən gözəl, ən yetkin nümunələrini 
Füzuli yaratmışdır. Onun qəzəllərinin əsas mövzusu məhəbbət-
dir. Füzuli qəzəllərinin lirik qəhrəmanı vəfalı və sədaqətli aşiq-
dir. O, eşqdə Məcnundan da üstün olduğunu iftixar hissi ilə bil-
dirir: 

 Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var, 
 Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var... 
 Füzuli yaradıcılığında aşiqanə qəzəllərin əksəriyyət təşkil 

etməsinə baxmayaraq, ictimai və fəlsəfi məzmunlu qəzəllər də 
burada mühüm yer tutur. 

 Şairin qəsidələri ayrıca bir divanda toplanmışdır. Bu qəsi-
dələrin 43-ü azərbaycanca, 30-u farsca, 12-si ərəbcə 
yazılmışdır. Füzulinin qəsidələri məzmun və formaca 
rəngarəngdir. Onun ana dilində yazılmış «Su», «Gül», 
«Xəncər», «Qələm», «Eylər» rədifli qəsidələri öz romantik 
obrazları, qafiyə və bənzətmələrin əlvanlığı, bir sözlə, yüksək 
sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilir.  

 «Leyli və Məcnun» poeması Füzuli yaradıcılığında müs-
təsna əhəmiyyətə malik olan bir əsərdir. Əsər 1537-ci ildə ya-
zılmış və Türkiyə hökmdarı Sultan Süleyman Qanuniyə ithaf 
edilmişdir. İncə lirizm, dərin ictimai-fəlsəfi məzmun, qeyri-adi 
sənətkarлıq xüsusiyyətləri bu poemanı dünya ədəbiyyatının ən 
gözəl nümunələrindən biri kimi qiymətləndirməyə haqq qazan-
dırır. Ümumiyyətlə, Füzulinin «Leyli və Məcnun»u XX əsrə 
qədər bu mövzuda Azərbaycan dilində yazılmış əsərlər arasında 
misli-bərabəri olmayan bir sənət incisidir.  

 Füzuli böyük şair олмагла йанашы, bir sıra elmi-fəlsəfi 
əsərlərin də müəllifidir. Şairin dünyagörüşü onun «Mətləül-eti-
qad» əsərində öz parlaq əksini tapmışdır. Bu əsərdə Hindistan, 
İran, İraq və Azərbaycanın qədim fəlsəfəsinin təhlili ilə bərabər, 
Heraklit, Platon, Aristotel, Pifaqor və başqa alimlərin adı ilə 
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təmsil olunan antik fəlsəfə haqqında məlumatlara да rast gəl-
irik.  

 Füzulinin şöhrəti hələ onun öz sağlığında Azərbaycan 
sərhədlərini aşaraq Şərqin müxtəlif ölkələrinə yayılmışdı. Ya-
xın Şərqin bir çox qüdrətli sənətkarları Füzuli ədəbi məktəbin-
dяn бящряляняряк, şairin ənənələrini davam etdirmişlər. Füzuli-
nin ədəbi irsi bu gün də dünya alimləri tərəfindən tədqiq olunur.  

  
                      MƏHƏMMƏD FÜZULİ 
                               EY HƏKİM 
 Eşqdən canımda bir pünhan1 mərəz2 var, ey həkim! 
Xəlqə pünhan dərdim izhar3 etmə, zinhar4 , ey həkim! 
 

Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə, 
Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var5, ey həkim!  
 

Gər basıb əl nəbzimə, təşxis6 qılsan7 dərdimi, 
Al əmanət, qılma hər bidərdə izhar, ey həkim! 
 

Gəl mənim tədbiri-bihudəmdə8 sən bir səy qıl 
Kim, olam bu dərdə artıqraq giriftar9,  ey həkim! 
 

Gör tənü10 –üryan11 ilə əhvalımı hicran günü, 
Var imiş ruzi12 -qiyamət, qılma inkar, ey həkim! 
 

Çəkməyincə çareyi-dərdimdə zəhmət bilmədin 
Kim, olur dərmani-dərdi-eşq13 dişvar14, ey həkim! 
 

Rənc15 çəkmə, səhhət16, ümmidin Füzulidən götür 
Kim, qəbuli-səhhət etməz böylə bimar17, ey həkim! 
 
Чятин сюзлярин изащы: 
 

1 пцнщан - gizli; 2 мяряз-xəstəlik; 3 изщар-aşkar; 4 зин-
щар-aman; 5 вар-get; 6 тярхис-aşkar; 7 гылмаг-etмяк; 8 тядби-
ри-бищудя-əbəs, havayı tədbir; 9 эирифтар-tutulma;  
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10 тян-bədən; 11 црйан-çılpaq; 12 руз-gün; 1. дярмани-
дярди-ешг - eşq dərdinin dərmanı; 14 дишвар-çətin; 15 рянж-zəh-
mət; 16 сящщят-sağlamlıq; 17 бимар-xəstə, чарясиз. 

 

MƏNİ CANDAN USANDIRDI... 
 
Məni candan usandırdı1, cəfadan yar usanmazmı? 
Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı? 
Qamu bimarinə2canan dəvayi-dərd3 edər ehsan, 
Neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı? 
Qəmim pünhan4 tutardım mən, dedilər yarə qıl rövşən, 
Desəm ol bivəfa bilməm, inanarmı, inanmazmı? 
Şəbi-hicran5 yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım6, 
Oyadar xəlqi əfqanım7, qara bəxtim oyanmazmı? 
Güli-ruxsarına8 qarşu gözümdən qanlı axar su, 
Həbibim9, fəsli güldür bu, axar sular bulanmazmı? 
Degildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail, 
Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək utanmazmı? 
Füzuli rindü-шeydadır10, həmişə xəlqə rüsvadır, 
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı? 
   
Чятин сюзлярин изащы: 
 

1 usandırmaq-bezdirmək; 2 bimar-xəstə; 3 dəvayi-
dərd─dərdə əlac; 4 pünhan-gizli; 5 şəbi-hicran─ ayrılıq gecəsi; 
6 çeşmi-giryan─aglar göz; 7 əfqan─ ah-nalə, fəryad; 

 8 güli-ruxsar─ gül üzлц, эцл çöhrəли; 9 həbib-dost; 10 
rindü-şeyda─ dəlicəsinə sevən aşiq.  
 

Çalışmalar 
 

1. Mətnin birinci abzasını rus dilinə tərcümə edin. 
2. Sonuncu abzasdakı cümlələri sintaktik təhlil edin. 
3. Тяйини сюз бирляшмялярини сечин вя онлара аид жцмляляр йазын. 
4. Мятндяки сайларын нювцнц мцяййянляшдирин.  
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13. QARABAĞ XANLIĞI 
 
 Qarabağ xanlığının yaradıcısı Pənahəli xan Cavanşirlər 

soyundan idi. Cavanşirlər, əsasən, Qarabağ ərazisində мяскун-
лашдылар. “Qarabağnamə” əsərinin müəllifləri yazırlar ki, onun 
ata-babası məşhur, tanınmış, varlı aдamlar idilər. Pənahəli xan 
Nadir xanın hakimiyyəti dövründə qulluğa götürülmüşdü. La-
kin tezliklə o, İran zülmkarlarına xidmətdən imtina etdi, ətrafı-
na tərəfdarlar toplayaraq, Qarabağda hakimiyyəti ələ keçirmək 
uğrunda mübarizəyə girişdi. Nadir şahın vəfatından sonra 
Pənahəli xan Qarabağda hakimiyyəti ələ keçirdi. Vaxtilə bu 
soyların xeyli hissəsi Nadir şah tərəfindən Xorasana köçürül-
müşdü. Pənahəli xan onları geriyə, Qarabağa qaytardı. O, 
Qarabağ məliklərini özünə tabe etdi, чar camaatı ilə qohum 
oldu. Pənahəli xan İran və düşmən olan digər feodallardan 
müdafiə olunmaq üçün Bayat qalasını tikdirdi. Qısa müddət 
ярзиндя burada bazar, məscid, hamam və evlər tikdirib, ailəsini, 
bir çox sənətkar ailələrini buraya köçürtdü.  

 Bayat qalasının tikilməsi, Qarabağ xanlığının güclənməsi 
Azərbaycan xanlarını narahat etdi. Hacı Çələbi xan Bayat qala-
sını mühasirəyə aldı, lakin Pənahəli xanа qalib gələ bilməyərək 
geri çəkilməli oldu. Bir yandan İranda bir-birini əvəz edən pad-
şahlıq iddiasında oлаnların, digər tərəfdən isə Azərbaycan xan-
larının Qarabağa yürüşləri Pənahəli xanı yeni, daha möhkəm bir 
qala tikdirməйə məcbur etdi. Dağlar qoynunda, əlçatmaz yеrdə 
Şuşakənd yaxınlığında bir qala ucaldı. Bu qala əvvəl onu 
ucaltmış xanın adı ilə Pənahabad, sonra isə Şuşa adlandırıldı.  

 İstər Şuşa qalası tikilən illərdə, istərsə də ondan sonra 
Qarabağ bir neçə dəfə hücuma məruz qaldı. Lakin Qarabağ 
xanlыğı nəinki öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi, hətta 
sərhədlərini genişləndirdi. 1751-ci ildə Məhəmməd Həsən xan 
Qacar Şuşanı almaq, Qarabağ xanlığını юзцня tabe etдирmək 
məqsədilə Qarabağ üzərinə yeridi. Lakin o, Şuşanı mühasirəyə 
almağa cəhd etmədi. Məhəmməd Həsən xan bir aya qədər Qa-
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rabağda qaldıqdan sonra İranda Kərim xan Zəndin güclənməsi 
xəbərini alıb təcili geri döndü. O, geriyə qayıdarkən o qədər 
tələsdi ki, özü ilə gətirdiyi topları düşərgədə qoyub getdi. Bu 
toplar Pənahəli xanın sərəncamına keçdi. Qarabağın başı üzə-
rində təhlükə bununla sovuşmadı. Cənubi Azərbaycanda haki-
miyyətə yiyələnmiş Fətəli xan Əfşar Pənahəli xandan tabe ol-
mağı tələb etdi, lakin rədd cavabı aldı. Fətəli xan Qarabağ üzə-
rinə qoşun yeritdi və Şuşadan bir qədər aralı düşərgə saldı. Nə-
hayət, o, Qarabağ xanı ilə sülh müqaviləsi bağlayıb geri döndü.  

 

(Mahmud İsmayılın “Azərbaycan tarixi” kitabından). 
 
Lüğət 
 

soy – фамилия, род 
Хorasana köçürülmüşdülər – были переселены в 

Хорасан 
müdafiə olunmaq – защищаться 
hücuma məruz qaldı – был подвергнут нападению 
tabe olmaды – не подчинился 
Гarabağın başı üzərində təhlükə bununla sovuşmadı – 

этим не миновало опастность над Карабахом 
 
Çalışmaлар 
 

1.Mətnin məzmununu danışmaьа чалышын. 
2.Təsriflənməyən felləri tapıb, növünü müəyyənləşdirin. 
 3.Ашаьыдакы феллярин щям тясдиг, щям дя инкан 

формаларыны жцмлялярдя ишлядин: йаз, ужал, кюч, тик, гайтар, 
таны вя с. 

4.Мятня аид суллар тяртиб един.  
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14. MOLLA PƏNAH VAQİF 
(1717-1797) 

 

XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nüma-
yəndələrindən biri Molla Pənah Vaqifdir. O, siyasi və ədəbi 
fəaliyyətinə ğörə əsrin ən qabaqcıl şəxsiyyətlərindən biri ol-
muşdur. Vaqifin yaradıcılığı ədəbiyyatımızda yeni bir ədəbi is-
tiqamətin uğurlu başlanğıcı kimi dəyərləndirilir, çünki onun ya-
radıcılığı ilə Azərbaycan şeirində yeni bir dövr, yeni bir mər-
hələ başlanır. 

Molla Pənah Vaqif Qazaxın Qıraq Salahlı kəndində do-
ğulmuşdur. Vaqif uşaqlıq və gənclik illərində mükəmməl təhsil 
almış, o cümlədən dövrünün görkəmli ziyalısı Şəfi Əfəndinin 
yanında oxumuşdur. 

1759-cu ildə Gürcüstan sərhədində baş verən siyasi qarı-
şıqlıqlar nəticəsində bir çox kəndlərin əhalisi Qazaxı tərk edir. 
Vaqif də ailəsi ilə birlikdə buradan köçür. Bir müddət Tərtərba-
sarda yaşayıb, sonra Şuşaya gəlir. Vaqif Qazaxı tərk edəndə 
onun artıq 42 yaşı var idi. Bu isə o deməkdir ki, Vaqif hələ Qa-
zaxda olduğu vaxtlarda bir şair və ziyalı kimi yetkinləşmişdi. 
Şuşada o, müəllimliklə məşğul olsa da, tez bir zamanda istedad-
lı, gözəl bir şair və müdrik bir ziyalı kimi məşhurlaşır. Vaqifin 
bu şöhrətindən xəbər tutan Qarabağ xanı İbrahim xan onu sa-
raya dəvət edir. O, əvvəlcə eşik ağası, sonra isə uzun müddət 
xanlığın baş vəziri kimi fəaliyyət göstərir. 

Vaqif Qarabağ sarayında çalışdığı illərdə İranda hakimiy-
yət Ağa Məhəmməd şah Qacarın əlinə keçir. Qafqazın bir his-
səsini istila etmək fikrinə düşən Qacar Qarabağa hücüm edir. 
Şuşanı 33 gün mühasirədə saxlasa da, məqsədinə nail ola bil-
mir. O, bir il sonra, yəni 1797-ci ildə böyük bir ordu ilə hücuma 
keçib, Şuşanı işğal edir. Bir çoxları kimi Vaqif də həbs edilir. 
Tezliklə Qacar xəyanət nəticəsində öldürülür və hakimiyyəti İb-
rahim xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy Cavanşir ələ keçirir. 
İranla ittifaq tərəfdarı olan yeni xan əmisinin tərəfdarlarını və 
həmfikirlərini aradan götürmək qərarına gəlir. 1797-ci ildə 
M.P.Vaqif oğlu ilə birlikdə edam edilir. 
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Vaqif poeziyasının ən mühüm keyfiyyətlərindən biri nik-
binlikdir. Şairin bütün əsərləri onun həyatsevər, şən və nikbin 
bir sənətkar olduğunu göstərir.Vaqifin yaradıcılığında qoşmalar 
üstünlük təşkil edir. Bu qoşmaların əsas mövzusu məhəbbətdir. 
Şairin əruz vəznində yazdığı şeirlərdən aydın olur ki, o, klassik 
ənənələrə uyğun yüksək səviyyəli əsərlər yaratmağa da qadir 
idi. Lakin bir sənətkar kimi onun yenilikçiliyi, orijinallığı və 
başqa xüsusiyyətləri heca vəznində, xalq şeiri formasında yaz-
dığı qoşmalarda özünü даща айдын шякилдя göstərmişdir. Onun 
nikbinliyi, dilinin və üslubunun bənzərsizliyi də məhz heca 
vəznində yazılmış şeirlərində üzə çıxmışdır. 

 

MOLLA PƏNAH VAQİF 
QOŞMA 

 

Sərv boylum, bir çıx, görüm boyunu, 
Onda qurban edim canı mən sənə. 
Qaşlarının tağı qibləgahımdır,  
Fəda1qılım din-imanı mən sənə. 
 

Adam gərək görsün həqqi arada, 
Hanı sənin kimi bir pərizadə2. 
Mələkdən də səni billəm ziyada3, 
Tay etmənəm heç insanı mən sənə. 
 

Baxmaq ilən doymaq olmur üzündən,  
Danışanda şirin-şirin sözündən, 
Onun üçün göz kəsmərəm gözündən 
Müştaqam4, ey şəkər kanım, mən sənə. 
 

Qaşa, gözə sürmə nə gözəl çəkdin, 
Cilvələnib zülfə həm seyqəl çəkdin? 
Sən nə üçün axır məndən əl çəkdin? 
Eyləməzdim bu gümanı mən sənə. 
 

Gözəl sən tək belə şuxi-şən gərək,
 

Həmdəmi də həm özünə tən gərək, 
Sənə Vaqif kimi dərd bilən gərək, 
Layiq görməm hər nadanı5 mən sənə.

 

 52 

Чятин сюзлярин изащы: 
 
1 фəda -qurban; 2 pərizadə -kiçik pəri, gözəl; 3 ziyada - 

artıq, üstün; 4 мüştaqam- arzulayan, həsrət çəkən; 5 nadan- 
qanmaz, anlamaz.  

 
Lüğət  
 

görkəmli- видный 
məşhurlaşmaq – стать известным 
vəzir – визир 
mühasirə - окружение  
həyatsevər – жизнерадостный , жизнелюбивый  
 
 Çalışmaлар  
 

1. Mətnin məzmununу öyrənin. 
2. Mətndəki qoşmaları seçib yazın. 
3. Mətnə aid suallar tərtib edin. 
4. Кечмиш замана аид фелляри сечин вя онлардан жцмляляр 

гурун. 
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15. MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ 
(1812-1878) 

 
Mirzə Fətəli Axundzadə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinə milli dramaturgiyanın və realist bədii nəsrin banisi kimi 
daxil olmuşdur. O, öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan və Yaxın Şər-
q xalqlarının bədii fikrində yeni bir ədəbi məktəbin əsasını 
qoymuşdur. 

Şərqdə və Avropada məşhur dramaturq və filosof kimi ta-
nınmış M.F.Axundzadə Şəkidə dünyaya göz açmışdır. Fətəli iki 
yaşında ikən ailəsi əslən Cənubi Azərbaycandan olan atası Mir-
zə Məhəmmədtağının təkidi ilə onun Təbrizin Xamnə qəsəbə-
sindəki ata-baba yurduna köçür. Lakin ailə narazılıqları nəti-
cəsində Fətəlinin anası ərindən ayrılır və Cənubi Azərbaycanın 
Qaracadağ mahalında yaşayan əmisi Axund Ələsgərin yanına 
gəlir. Beləliklə, 1821-ci ildən Fətəli anasının əmisi Axund Hacı 
Ələsgərin himayəsində yaşayır. İlk təhsilini mollaxanada alan 
Fətəli ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənir.1825-ci ildə on-
lar yenidən Şimali Azərbaycana qayıdırlar.1833-cü ildə Fətəli 
Şəkidə açılmış ibtidai rus məktəbində bir il təhsil alır.1834-cü 
ildə isə Tiflisə gedib, Qafqazın baş hakimi baron Rozenin dəf-
tərxanasında işə düzəlir və 40 ildən çox burada Şərq dilləri üzrə 
tərcüməçi vəzifəsində çalışır.  

M.F.Axundzadə yaradıcılığa şeirlə başlamışdır. O, şeirlə-
rini əsasən fars dilində yazmış və onları «Səbuhi» təxəllüsü ilə 
imzalamışdır. Onun ilk böyük əsəri rus şairi Puşkinin ölümü 
münasibətilə yazılmış «Şərq poeması»dır. Əsər ilk dəfə 1837-ci 
ildə Moskvada çap olunmuşdur. 

Mirzə Fətəli yaradıcılığa şeirlə başlasa da, 1850-1855-ci 
illər arasında yazdığı altı ölməz komediya ilə Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixində yeni bir ədəbi janrın əsasını qoymuş və milli 
dramaturgiyamızın banisi kimi şöhrətlənmişdir.Onun bu əsər-
ləri hətta Orta və Yaxın Şərq ölkələrində dramaturgiyanın ya-
ranmasına və inkişafına böyük təsir göstərmişdir. M.F.Axund-
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zadə «Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər», «Hekayəti-müs-
yю Jordan və dərviş Məstəli şah» (1850), «Hekayəti-Хırs qul-
durbasan», «Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran» (1851), «Hacı 
Qara» və «Mürafiə vəkillərinin hekayəti» (1855) komediyala-
rında avamlığı, fırıldaqçılığı, xəsisliyi, ədalətsizliyi ifşa etmiş-
dir. Bu əsərlərə görə avropalılar onu «Azərbaycanın Molyeri» 
adlandırmışlar. 

M.F.Axundzadə «Aldanmış kəvakib» (1857) əsəri ilə 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni tipli bədii nəsrin, müasir 
povest janrının əsasını qoymuşdur. Onun 1865-ci ildə tamaм-
ladığı «Kəmalüddövlə məktubları» adlı əsəri isə cox qiymətli 
və ciddi bir fəlsəfi traktatdır. Şübhəsiz, bütün bunlar göstərir ki, 
M.F.Axundzadə xalqımızın tarixinə qüdrətli bir şair, dramaturq, 
filosof və görkəmli ictimai xadim kimi daxil olmuşdur.  

 
М.Ф.АХУНДОВ 

A.S.PUŞKİNİN ÖLÜMÜNƏ ŞƏRQ POEMASI 
( bir parça ) 

  
Ey dünyadan bixəbər, söylə görüm, məgər sən 
Yatıb qəflət içində bir söz eşitməmisən 
Şairlər məclisinin o böyük başçısından? 
O Puşkin ki, şeirdən nəqşlər vuran zaman, 
Sanasan söz mülkünə bir ilk bahar gələrdi,  
Şəninə hər tərəfdən təriflər yüksələrdi. 
Ah, o dəmlər, a dostum, Лomonosov, deyirlər, 
Ülvi bir gözəlliklə yazıb inci şeirlər. 
Şeiriyyət dünyasını bəzəmişsə də, lakin  
Puşkinin quş xəyalı olmuş o yerdə sakin. 
Əgər şeir mülkünü Derjavin tutmuşsa da, 
Puşkin cavan yaşından sahib olmuş bu ada... 
Ah, hələ Karamzinin o bilik badəsini, 
Onun ümmanlar kimi dərin ifadəsini 
Puşkin almış əlindən, içib yetirmiş sona. 
Onun can yuvasından ruh quşu uçdu, getdi, 
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Qocaları, gəncləri dərdə, qəmə qərq etdi. 
Budur, Rusiya torpağı ürəyində qəm, qubar, 
Ümidsizlik içində göz yaşı töküb ağlar: 
“Ey bir cani qatilin alçaq əlilə ölən! 
Sən dünya dostlarınla kəsdinsə də ülfəti 
Qoy sənə həmdəm olsun göydə haqqın rəhməti!”  
“Bağçasaray fontanı”, budur, bir cüt gülündən 
Qəbrinin torpağına Bağçasaray elindən  
Xoş ətirlər göndərir baharın dan yelilə. 
Bu xəbərlə ağlayan qoca, ağsaçlı Qafqaz, 
Bahar buludları tək gözləri yaşlı Qafqaz  
Sənə matəm saxlayır Səbuhinin şeirilə.  

 
Çalışmalar 
 

1. Mətndəki felləri quruluşca növlərinə görə qruplaşdırын. 
2. Mətnə aid suallar tərtib edin. 
3. “Puşkinin ölümünə Şərq poeması”nda təyinləri tapıb, 

ifadə vasitələrini müəyyənləşdirin. Şeirdən bir parçanı əzbərl-
əyin. 

4. Мятндян 10 сюзц кюк вя шякилчийя айырыб йазын.  
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16. МИРЗЯ КАЗЫМБЯЙ  
 (1802-1870) 

 
Мирзя Мящяммяд Яли Щажы Гасым оьлу Казымбяй 

1802-жи илдя анадан олмушдур. Губа ханлыьынын тарихиня аид 
материалдан эюрцндцйц кими, онун цч ямиси Фятяли ханын 
сарайында вязирлик етмиш, атасы юз билийи вя нцфузу сайясиндя 
Шейхцлислам рцтбясиня йцксялмишди. Артыг 12 йашында икян 
М.Казымбяй доьма ана дили иля йанашы яряб вя фарс дилляриня 
дя мцкяммял йийялянмишди. О, 17 йашында «Яряб дили грам-
матикасына даир тяжрцбяляр» адлы илк елми китабыны яряб дилиндя 
йазыб баша чатдырмышдыр. 

ХЫХ ясрин яввяллəриндя Русийа империйасынын милли уж-
гарларында баш верян бир сыра ижтимаи-сийаси щадисялярля яла-
гядар олараг Казымбяйляр аиляси Дярбянди тярк етмяли олду. 
Казымбяйин Щяштярхана эялмяси онун щяйатында мцщцм рол 
ойнады. О, бурада аз бир вахт ичярсиндя инэилис дилини мцкям-
мял юйряняряк, Авропа мядяниййяти иля марагланмаьа баш-
лады, мцсялман илащиййатчысы олмаг фикриндян ял чякяряк, 
нязярлярини дцнйяви елмляря истигамятляндирирди. 1826-жы илдян 
башлайараг 24 йашлы М.Казымбяй Казан Университетиндя 
Шярг ядябиййаты тарихиндян мцщазиряляр охумаьа башлады. 
«Казанский вестник» ъурналы йазырды ки, «Мирзя Казымбяйин 
«алимлийи» ян йцксяк тярифя лайигдир». 

Казан Университетиндя чалышдыьы иллярдя М.Казымбяй 
она дцнйа шющряти газандыран «Крым мцщарибясинин тарихи», 
«Тцрк-татар дилинин грамматикасы», «Уйьурлар щаггында», 
«Гуранын бязи суряляринин шярщи щаггында», «Фирдовси йара-
дыжылыьы цзря фарс мифолоэийасы» вя с. ясярлярини йаратмышдыр. 
Бу тядгигатларын демяк олар ки, щамысы дярщал Авропа дил-
ляриня тяржцмя олунмуш, дцнйа мигйасында бюйцк мараг вя 
ряьбят доьурмушду. 

1849-жу илдя М.Казымбяй ийирми илдян артыг чалышдыьы 
Казан Университети иля видалашараг Санкт-Петербург Универ-
ситетиня кечди. О, бурада фарс ядябиййаты кафедрасында юз 
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щямйерлиси, Азярбайжан филологларындан бири олан Мирзя Жя-
фяр Топчубашову явяз етди. Петербург дюврц М.Казымбяйин 
елми-педагоъи фяалиййятинин ян жошьун дюврцдцр. О, Петер-
бург Университетиндя йени факцлтянин ишиня рящбярлик етмякля 
йанашы «Дярбаднамя», «Мцридизм вя Шамил», «Баб вя ба-
биляр», «Ислам» вя с. фундаментал ясярляр йазыр, шярг ядябий-
йатлары тарихиня, мцгайисяли дилчилийя, етимолоэийайа даир ма-
раглы мягаляляр чап етдирир. 

Мцасирляри ичярисиндя М.Казымбяй юз енсиклопедик би-
лийи, мараг даирясинин эенишлийи иля сечилирди. Дилчилик, ядябий-
йатшцнаслыг, тарих, фялсяфя, педагоэика, етика, етнографийа, 
етимолоэийа, мцсялман щцгугу, нумизматика, ядяби тянгид, 
мифолоэийа - адларын чякдийимиз бцтцн елм сащяляриня даир 
алимин бир-бириндян санбаллы тядгигат ясярляри вардыр. 

Билаваситя М.Казымбяйин тяшяббцсц иля Петербург Уни-
верситетиндя 14 шярг дили цзря мцтяхяссис щазырлайан шяргшц-
наслыг факцлтяси ачылмышды. Елмя олан мящяббят вя фядакар-
лыьы мцасирляри арасында М.Казымбяйя бюйцк щюрмят вя ещ-
тирам газандырмышды. 

Рус дилинин бцтцн инжяликляриня бяляд олан М.Казымбяй 
бу дилин ифадя имканларынын эенишлийини вя зянэинлийини йцксяк 
гиймятляндиряряк йазырды: «Рус дили зянэин дилдир, сохжящят-
лидир, цряйяйатандыр, эцжлцдцр, цмумиййятля щейранедижидир». 
М.Казымбяй рус дилинин тямизлийи, сафлыьы уьрунда ардыжыл 
мцбаризя апарыр, онун мяншяйи, етимолоэийасы иля марагла-
нырды. 

М.Казымбяй рус халгынын истедадыны, онун тяряггийя, 
интибаща жошьун мейлини йцксяк гиймятляндирирди, Русийаны 
Шяргля йахынлашдырмаг цчцн ялиндян эяляни ясирэямирди. 

Алим Азярбайжандан узагларда йашаса да, вятяни иля 
ялагялярини щеч вахт цзмямишди. М.Казымбяйин шяхси китаб-
ханасында Азярбайжан ядябиййатынын бир сыра гиймятли нцму-
няляри бу эцня гядяр горунуб сахланылмышдыр. Бурада Ни-
зами «Хямся»синин вя Фцзули «Диван»ынын мцхтялиф няшрляри 
вя ялйазма нцсхяляри, А.Бакыхановун, М.Ф.Ахундовун ки-
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таблары, Азярбайжан тарихиня вя ядябиййатына даир диэяр ял-
йазмалары вя чап материаллары вардыр. О, 1833-жц илдя йаздыьы 
«Тцрк-татар дилинин цмуми грамматикасы» ясяриндя Азяр-
байжан дили грамматикасына, материалларына хцсуси йер айыр-
мышдыр. Бир чох рус вя Авропа тцркологларындан фяргли олараг 
М.Казымбяй юз тядгигатларында «Азярбайжан дили» анлайыш-
ындан истифадя едир, ону тцрк, йахуд татар дили иля ейниляшди-
рянляря гаршы чыхырды. 

Алим Азярбайжан дилинин ифадя имканларынын эенишлийини 
вя зянэинлийини хцсуси нязяря чарпдырараг, онун тцрк дилляри 
ичярисиндя ян зяриф, мялащятли дил олдуьуну эюстярирди. М.Ка-
зымбяй азярбайжанжа-русжа илк лцьятин дя йарадыжысыдыр. О, 
Шярг классикляринин ясярлярини, о жцмлядян Сядинин мяшщур 
«Эцлцстан» поемасыны рус дилиня тяржцмя етмякля йанашы, 
рус ядябиййатынын бир сыра нцмунялярини, о жцмлядян дащи рус 
шаири А.С.Пушкинин мяшщур «Баьчасарай фантаны» поемасыны 
Азярбайжан дилиня чевирмишдир. 

Академик Бартолдун дедийи кими, «Рус шяргшцнаслы-
ьынын бцтцн бир дюврц Мирзя Казымбяйин вя онун йетишдир-
мяляринин ады иля баьлыдыр». 

 О, инэилис миссионерляринин тясири иля 1823-жц илин ийул 
айында Мящяммядяли христианлыьы гябул етди вя беляликля, дю-
нцб Александр Казымович олду. Амма о, щяйяжаныны да эиз-
лятмядян йазырды: «…Яминям ки, мяним диними данмАьым 
атамы гября сцрцкляйяжяк… Атамын Дяrбянддя дцшмяни 
чохдур, ешитсяляр ки, онун оьлу кафир олуб, аллаща дуа едя-
жякляр…» дейирди. 

Атасы Щажы Гасым бу хябяри ешитдикдян сонра, эежя-
эцндцз аллаща йалварыр. Ата оьлуну йолундан аздырмыш ин-
эилис миссионерлярини лянятляди, миссионерлярин евиня эетмяк-
дян зорла юзцнц сахлады. Щажы Гасым эежя-эцндцз аллаща 
йалварыр, пеьямбярляри, имамлары кюмяйя чаьырыр, эюйлярдян 
имдад диляйирди. 

Нящайят, оьлу иля ата эюрцшцр. Казымбяйин гызы сонра-
лар йазажаг: «Онлар узун мцддят аьладылар. Оьлунун юз ди-



 59

ниндян цз дюндярмясиня бахмайараг ата цряйинин ювладына 
тябии баьлылыьы гятиййян азалмамышды. Щажы Гасым даща 
оьлуну гынамырды, анжаг тез-тез дейирди ки, шейтан онун 
цряйиня йол тапыб, йохса о, юз пейьямбяриндян вя гожа 
атасындан цз дюндярмязди». 

Бу эюрцш щаггында Казымбяй ися йазажаг: «Атам айа-
ьа галхды ки, мяни юпsцн, лакин бирдян йадына ня ися дцшмцш 
кими дайанды. «Сян пак дейилсян, мян сяни нежя юпя билля-
рям?». О, икинжи дяфя айаьа галхды, лакин йеня дя бир гярара 
эяля билмяйиб отурду. Нящайят, аталыг щисси онун цряйиндяки 
хурафат хофуна галиб эялди, о мяня йахынлашыб мящяббятля 
эюзляримдян, алнымдан юпдц. Сонра ися эедиб аьзыны йуду. 
Чцнки додаглары юз напак оьлуна тохунмушду…». 

Цмумиййятля, инэилис миссионерляри Мирзя Казымбяйин 
дахилиндя эур бир мяшял кими йанырды, мцсялманлыьа инамы 
азалмышды, щям дя моллаларын савадсызлыьы, икицзлцлцйц ону 
чох наращат едирди. Сонралар о, йазажаг, христианлыг бир ишыг 
кими ичимдя алышырды, нящайят, «Инжил»ин гялбимдя нур сачан 
гцдрятиня гаршы дура билмядим. 

Щажы Гасымын оьлуна олан гязяби сакитляшмирди. Одур 
ки, Мящяммядяли атасына етираз олараг онун йадына салды. 

- Йох ата, йадындан ки, чыхмайыб. Дярбянддя сян мин-
бярдян жцмя намазы вахты Ла-илащя-илляллащ дейирдиn. Йцз-
ляржя мцсялман да сянин дедийини тякрар едирди – Аллащ бир-
дир… Мян дя дейирдим, йеня дя дейирям. Ла-илащя-илляллащ. 
Исламдан цз дюндяряндян дя сонра дейирям. Бцтцн инсанлары 
– ярябляри дя, фарслары да, руслары да, биз азярбайжанлылары да о 
бир Аллащ йарадыб. Бяс нийя о бир Аллащ мцсялманлары бир-би-
риня гяддар дцшмяня чевирди? Аллащынмы буну етди, йа Ал-
лащын бяндялярими? Гурана ял басыб дейирдин ки, руслар бизя 
ямин-аманлыг эятирибляр. Бяс ня олду? Щямин мцсялманлар, 
цзцня дуруб дедиляр ки, сян русларын дцшмянисян. Сяни Дяр-
бянддян Щяштярхана сцрэцн етдиляр. Щямишя касыблара, бяд-
бяхтляря ял тутардын, оружундан, намазындан галмаздын. Ис-
ламын йолунда жанынı гурбан вермяйя щазыр идин… Бяс нийя 
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Аллащ сяни бу эцня гойду? Евини даьытды, аиляни парчалады? 
Ня иди сянин эцнащын? Аллащмы сяни бу эцня гойду? Йох! 
Сянин бядбяхт мцсялман бяндялярин… мян халгы алдадан, 
онун саф гялбини ойнадан, халгын щесабына варланан молла-
лардан цз дюндярмишям, ата. Онларын мяжлислярдя данышдыг-
лары яфсанялярдян, жяфянэиййатлардан цз дюндярмишям. Мол-
лалар жамааты мяжлися йыьыб шащлара дуа охутдурур. Аьалар 
кяндляри йерля йексан етдирирляр, моллалар ися дейирляр ки, бу 
Аллащын ишидир. Гара жамаат ися онлара инанараг, зцлм ичиндя 
йашайырлар. Бах еля беля ишляря эюря мян мцсялманлыгдан цз 
дюндярдим. 

Бцтцн бу зиддиййятляря бахмайараг, онун зянэин елми 
ирси бу эцн дя юз ящямиййятини итирмямишдир. 

М.Казымбяй Бюйцк Британийа, Ирландийа, Франса, Ал-
манийа, Щоландийа, АБШ академийаларынын елми цзвц, Пе-
тербург вя Казан университетляринин ямякдар профессору, 
Русийанын бир чох елми жямиййятляринин фяхри цзвц сечилмиш-
дир. 

1870-жи лдя 68 йашлы алим, Русийа шяргшцнаслыьынын аь-
саггалы юз дцнйасыны дяйишди вя Павловски гябирiстанлыьында 
дяфн олунду. 

 
Чалышмалар 
 

1. Мятня аид суаллар тяртиб един вя щямин суаллар 
ясасында мятнин мязмунуну  

 данышын.  
2. Мятндяки сайлары тапын вя онларын мяна нювлярини 

мцяййянляшдирин.  
3. Мятндян фелин тясрифлянмяйян формаларына аид мисаллар 

эюстярин. 
4. Сонунжу абзасы рус дилиня тяржцмя един. 
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17. AŞIQ ƏLƏSGƏR 
 (1821 – 1926) 

 
Азярбажйан ашыг ядябиййатынын ян эюркямли нцма-

йяндяляриндян олан Ашыг Ялясэяр 1821-жи ил мартын 22-дя 
анадан олмушдур. Касыб аилядя dünyaya эюз ачан Ялясэяри 
атасы 13-14 йашларындан Кярбялайи Гурбан адлы бир варлыйа 
нюкяр вермишдир.  

Дейилянляря эюря, Сящнябаныдан савайы ювлады олмайан 
Кярбялайи Гурбан Ялясэярля сон дяряжя мцлайим ряфтар ет-
миш, щятта гызы иля нюкяр арасындакы мящяббят диля-аьыза дц-
шяндя беля, эянжлярин мящяббятиня гайьы иля йанашмыш, онлары 
евляндирмяк фикриня дцшмцшдцр.  

Кярбялайи Гурбанын гардашы Пуллу Мящяррям арада га-
ратикан кими bitmiş, Сящнябаныны эцжля оьлу Мустафайа ал-
мышдыр. 

Щяля кичик йашларындан ашыг сянятиня бюйцк мараг эюс-
тярян, шеирляр гошан Ялясэяр даша дяймиш севэи ажысыны чох тез 
дадмыш, юз уьурсуз ешгиня юлмяз няьмяляр сюйлямишдир. 
«Кюйняйиня», «Инcимярям», «Цзцн бцрцмя», «Ганан ола», 
«Йаваш эет», «Эетмя, аманды», «Йетмяди», «Дюнцбдц» ки-
ми ясярляр илк мящяббятин аьры-ажысындан доьмуш, дащи саз-
сюз устасы юмрц бойу юз севэисиня йас сахламышдыр. 

Алмяммяд киşи оьлунун эюзял шеирляр сюйлядийиni, чал-
маьа-охумаьа сюнмяз щявяси olduğuнu эюрцб ona саз баь-
латдырмыш, сонра ону Эюйчянин мяшщур сяняткары гызылвянэли 
Ашыг Алыйа шяйирд вермишди. 

Цмумиййятля, Яlясэярин ясл елм, билик мянбяйи жанлы 
Азярбайcан дили, халг щяйаты və мяишяти олмуш, о, чох эязмиш, 
чох эюрцб-эютцрмцш, Эянжя, Газах, Шямкир, Борчалы, Иря-
ван, Нахчыван, Шярур, Кялбяжяр, Гарабаь вя башга йерлярдя 
сайсыz-щесабсыз мяжлисляр апармышдыр. Ашыг Ялясэяр йцксяк 
ифачылыг мядяниййятиня малик иди. 1905-1920-жи илляр арасында 
Ашыг Ялясэярин щяйаты сон дяряжя аьыр кечмишдир. Бир тяряфдян 
1905-жи илдяки гардаш гырьыны, Биринжи Дцнйа мцщарибясинин 
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халга эятирдийи мящрумиййятляр, Эюйчянин даьылмасы кими 
сийаси ядалятсизликляр, диэяр тяряфдян ися шяхси щяйатында баш 
верян фажияви щадисяляр щяссас сяняткары сарсытмыш, йарадыжылы-
ьына гям кюлэяси салмышдыр.  

Ашыг Ялясэяр 1926-жы илдя вяфат етмишдир. О, Аькился 
кяндинин гярбиндяки кющня гябиристанлыгда дяфн едилмишдир. 

  
Lüğət  
 

məhrumiyyət – лишение 
məişət - быт 
rəftar etmək - обходиться  
 
Чалышмалар 
 

1. Mətni oxuyun, məzmununu danışın. 
2. Mətndə işlənmiş sifətləri tapın, quruluşca növünü 

müəyyənləşdirin.  
3.Mətndəki sabit (frazeoloъi) birləşmələrin mənasını izah 

edin.  
4. Бир нечя сюзц сечиб кюк вя шякилчийя айырын. Сюздцзял-

диcи шякилчилярин алтындан бир хятт, сюздяйишдирижи шякилçилярин ал-
тындан ики хятт чякин.  
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18. МИРЗЯ ЯЛЯКБЯР САБИР 
(1862-1911) 

 
Мирзя Ялякбяр Зейналабдин оьлу Тащирзадя 1862-жи ил 

май айынын 30-да Шамахыда хырда алверчи аилясиндя доьул-
мушдур. Бир нечя ил моллаханада, сонра ися Ширванын Цсули-
cядид мяктябиндя охумушдур. 8 йашында оружлуг ялейщиня 
кичик шеир йазмыш, щяля мяктябли икян Сядидян тяржцмяляр ет-
мишдир. Атасы онун рущани, йахуд дцканчы олмасыны истяся 
дя, эянжин йарадыжылыг щявясини юлдцря билмирди. Оьлунун гя-
тиййятини эюрян ата онун шеир йазмасына даща мане олма-
мышдыр.  

Йарадыжылыьынын илк дюврцндя Сабир бязи йумористик вя 
сатирик парчалар истисна едилярся, ясасян мядщиййя, мярсийя 
йазрды. Бир мцддят Ашгабад, Бухара, Сямяргянд, Мярв, 
Хорасан шящярляриндя йашайыб юзбяк вя тцркмян зийалылары иля 
йахындан таныш олмасы, щяйат мцшащидялярини, билик вя мялу-
матларыны зянэинляшдирмишдир. ХЫХ ясрин ахыры вя ХХ ясрин илк 
илляриндя Ф.Кючярли, А.Сящщят, С.М.Гасымзадя вя башгалары 
иля достлуьу, габагжыл ижтимаи идейаларын тясири онун йара-
дыжылыг инкишафына кюмяк етмишдир.  

Маарифпярвярилк рущунда йазылмыш илк шеири 1903-жц илдя 
«Шярги-Рус» гязетиндя чап олунмушдур. «Молла Нясряддин» 
ъурналында иштиракы (1906-11) шаирин йарадыжылыьынын ян йеткин, 
мящсулдар дюврцдцр. Жялил Мяммядгулузадя иля йарадыжылыг 
вя мясляк достлуьу Сабир цчцн чох файдалы олмушдур.  

«Молла Нясряддин» ъурналында шаирин «Щоп-щоп», «Аь-
лар эцляйян», «Бойнубуруг» вя с. эизли имзаларла сатирик шеир-
ляри чап олунмушдур.  

Кяскин ифшаедижи сатираларына эюря Сабир щцжумлара мя-
руз галырды. 1908-жи илдя М.Я.Сабир Шамахыда «Цмид» мяк-
тябини ачды. Лакин бир илдян сонра щцжумлара мяруз галан 
шаир мяктяби баьламалы вя Бакыйа кючмяли олур.  

М.Я.Сабир Азярбайжан ядябиййатынын ижтимаи вя бядии 
фикринин ян бюйцк сималарындандыр. Шаир зоракылыьы, ядалятсиз-
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лийи вя жящаляти, чаризми, фырылдагчы дин хадимлярини, йаланчы 
зийалылары, Шяргин мцстябид щюкумятини амансыз тянгид атяши-
ня тутмуш, Закир, С.Я.Ширвани кими сяляфляринин янянялярини 
инкишаф етдиряряк, сатирик Азярбайжан поезийасыны йени, йцк-
сяк мярщяляйя галдырмышдыр. Сабир щягиги сяняткар цчцн 
вятянпярвярлийи, хялгилийи, «ясрин айнасы» олмаьы ясас вязифя 
сайырды. Сабир шаирин мцгяддяс вязифясини, «писи пис, яйрини 
яйри, дцзц щямвар» йазмагда эюрцрдц.  

Шаирин йаратдыьы сатирик типляр тцфейли аьаларын, «бойну-
йоьун» вя «шишгарынларын» юзлярини данышдырмаг цсулундан - 
сатирик монологдан чох истифадя етмишдир. М.Я.Сабир поези-
йайа фящля сурятляри эятирмиш, онлара дярин ряьбятини билдир-
мишдир. Йохсул Азярбайжан кяндлисинин ажынажаглы вязиййяти, 
якинчи вя рянжбярлярин бир гарын аж, бир гарын тох йашайышы, 
халгы сойуб талайан тюйжц вя верэиляр вя с. Шабир поезийасын-
да дярин инандырыжылыг вя тябииликля тясвир олунмушдур. «Якин-
чи», «Аьлашма», «Бизя ня?», «Дилянчи», «Фящля юзцнц…» 
шеирляри бу жящятдян диггяти даща чох чякир. Гадын азадлыьы, 
ушаг тярбийяси, маариф вя мяктяб мясяляляри, мяишятдяки меш-
шанлыг, байаьылыг, азйашлы гызларын яря верилмяси, ахундларын, 
моллаларын рязалятля долу щяйатынын ифшасы шаирин йарадыжы-
лыьынын ясас мотивляриндяндир.  

М.Я.Сабирин шеир дили жанлы халг дили вя классик Шярг 
шеиринин ифадя хцсусиййятляри ясасында формалашмыш, зянэин, 
рянэарянэ дилдир. Шеирлярини яруз вязнинин ян шух, ойнаг бящр-
ляриндя йазмышдыр.  

М.Я.Сабир юмрц бойу ещтийаж ичярисиндя йашамыш, 
1911-жи ил ийулун 12-дя гаражийяр хястялийиндян вяфат етмиш, 
Шамахы шящяриндя «Шащи-Хяндан» гябiристанлыьында дяфн 
едилмишдир.  
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MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR 
UŞAQDIR 

 

 Ay başı daşdı kişi, dinmə, uşaqdır uşağım! 
 Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır1 uşağım! 
 

Atanın goru üçün, boşda bu tifli2 başına,  
Keyfinə dəymə, söyə ya sənə, ya qardaşına,

 

İndicə-indicə ancaq yetir on bir yaşına, 
 Əqli kəsmir, hələ bir körpə uşaqdır uşağım! 

 

 Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım! 
 

Bir söyüşdən ötəri etmə əziyyət balama, 
Göyərib coşma, utan, qonşuları yığma dama,  
Sənə söydükləri getsin başı batmış atama,  
 Qışqırıb bağrını da yarma, uşaqdır uşağım! 
 Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım! 
 

Ax, nə yaxşı kişidir qonşumuz Ağcanın əri, 
Oğlu söydükcə fərəhdən açılır balu-pəri3; 
Yoxsa, ay hərzə kişi, bir quru sözdən ötəri 
 Darıxırsan, deməyirsən ki, uşaqdır uşağım! 
 Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım! 
 

Kişi, az söylə mənə bir dəxi məktəb sözünü! 
Yəni məktəblə uşaq kamil edərmiş özünü? 
Bir söyüşdən yana az danla bu tiflin üzünü! 
 Sözü ləzzətli, şirin dilli uşaqdır uşağım! 
 Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım! 
 

Deyilik erməni, zay edək övladımızı,  
Oxudaq gözləri açılmamış əhfadımızı4, 
Görmüşəm elm oxumuş heyvərə damadımızı5, 
 Qoymaram məktəbə, bir qabil6 uşaqdır uşağım! 
 Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, ufaqdır uşağım! 
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Чятин сюзлярин изащы: 
  
1 ufaq - kiçik; 2 tifil - uşaq; 3 balu-pəri - qol-qanad; 4 

əhfad - övlad;  
5 damad - kürəkən; 6 qabil - istedadlı, qabiliyyətli.  
 
Çalışmalar 
 

1. «Халг, зийалы, азадлыг, билик, зянэин» sözlərinin sino-
nimlərini tapıb  

 yazın. 
2. Mətnin birinci abzasını rus dilinə tərcümə edin. 
3. “Uşaqдыр” şeirində işlədilmiş köməkçi nitq hissələrini 

tapıb növünü  
 müəyyənləşdirin. 
4. Мятнин мязмунуну юйрянин. 
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19. CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ 
(1866-1932) 

 
 XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən qüdrətli nümayən-

dələrindən biri böyük yazıçı, publisist, mütəfəkkir və ictimai 
xadim Cəlil Məmmədquluzadədir. El arasında hörmət və sə-
mimiyyət əlaməti olaraq ona Mirzə Cəlil deyirdilər. O, Naxçı-
van şəhərində anadan olmuş, ilk təhsilini molla yanında almış-
dır. Sonra atası onu şəhər məktəbinə qoyur. Burada rus dilini 
öyrənən Cəlil 1882-ci ildən etibarən təhsilini Gürcüstanın Qori 
şəhərindəki Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında davam 
etdrir. O, 1887-ci ildə seminariyanı bitirərək, İrəvan mahalının 
Uluxanlı, Naxçıvanın Baş Noraşen və Nehrəm kəndlərində 
müəllimlik edir.Mirzə Cəlil hələ müəllim işləyərkən bədii yara-
dıcılıqla məşğul olmağa başlayır və «Çay dəstgahı» adlı mən-
zum alleqorik pyesini yazır. Az sonra isə «Kişmiş oyunu» heka-
yəsini qələmə alır. Bu dövrdə o, kənd həyatı ilə ətraflı tanış 
olur, köhnə kənddəki ictimai ziddiyyətləri dərindən öyrə-
nir.Yazıçı bütün bu gördüklərini 1894-cü ildə yazdığı ilk iri-
həcmli əsəri olan «Danabaş kəndinin əhvalatları» povestində 
əks etdirmişdir. 

 C. Məmmədquluzadə 10 il kənd müəllimi vəzifəsində iş-
ləmiş, uşaqları məktəbə cəlb edib oxutmaq üçün böyük əmək 
sərf etmişdir. Sonralar isə o, tərcüməçiliklə məşğul olmuş, məh-
kəmədə vəkillik etmişdir. Amma bu vəzifələrin heç biri onu ya-
zıçılıq qədər özünə cəlb edib maraqlandırmırdı. Hansı vəzifədə 
olursa-olsun yazıçılığı bir an belə unuda bilməyən istedadlı 
gənc bir-birinin ardınca dolğun məzmunlu hekayə və povestlər 
yazırdı. 

 1903-cü ildə Tiflisə köçən C. Məmmədquluzadə «Şərqi-
rus» qəzetində işləməyə başlayır və «Poçt qutusu » adlı məşhur 
hekayəsini də ilk dəfə bu qəzetdə çap etdirir. Dünya ədəbiyya-
tında hekayə janrının ən gözəl nümunələrindən sayılan və bir 
neçə dildə nəşr edilən bu əsər C. Məmmədquluzadəni Azərbay-
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can kəndlisinin dostu və xeyirxahı kimi məşhurlaşdırır. Ədibin 
oxucular tərəfindən çox sevilən əsərləri arasında «Usta Zey-
nal», «Qurbanəli bəy», «İranda hürriyyət», «Quzu», «Zırrama», 
«Buz», «Bəlkə də qaytardılar» və başqa hekayələrinin adını 
çəkmək olar. Kiçik hekayələr ustası kimi tanınan Mirzə Cəlil 
görkəmli bir dramaturq kimi də şöhrət qazanmışdır. Onun 
«Ölülər», «Anamın kitabı», «Dəli yığıncağı», «Kamança» və s. 
pyesləri ədəbiyyatımızın dəyərli nümunələridir. 

 Tiflisdə yaşayan Mirzə Cəlil 1906-cı ildə «Molla Nəsrəd-
din» adlı satirik jurnal nəşr etməyə başladı. İik nömrəsi aprelin 
7-də işıq üzü görən bu jurnaldakı mətnlərin hamısını Mirzə 
Cəlil öz yaxın dostu və məsləkdaşı Ömər Faiq Nemanzadə ilə 
birlikdə yazmış, rəsmləri isə milliyyətcə alman olan rəssam 
Şmerlinq çəkmişdi. Jurnal elə ilk nömrəsindən böyük şöhrət 
qazandı. Sonralar jurnalın redaksiyası o dövrün qabaqcıl və 
yaradıcı ziyalıları olan Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy 
Ağaoğlu, İsmayıl bəy Qaspralı, demokratik yazıçılardan M.Ə. 
Sabir, Ə. Haqverdiyev, M.S. Ordubadi, Ə. Nəzmi və başqala-
rının görüş yerinə çevrildi. Burada onlar dövrün müxtəlif 
problemlərini müzakirə edir, fikir mübadiləsi aparırdılar. Təbii 
ki, bütün bu proseslərin mərkəzində Mirzə Cəlil özü dururdu. 
Beləliklə də, C.Məmmədquluzadə «Molla Nəsrəddin» adını 
özünə təxəllüs götürərək, çoxdan bəri xalqa demək istədiyi 
fikirləri bu ad altında yaymağa başladı. Lakin 1917-ci ilin 
fevral və oktyabr hadisələrinin, habelə Müsavat hakimiyyətinin 
mahiyyətini bir qədər gec dərk edən C. Məmmədquluzadə 
dövrünün ictimai-siyasi hadisələrilə əlaqədar olaraq, 1920-жи 
ilin iyun ayında ailəsi ilə birlikdə Təbrizə köçür.1921-ci ildə 
ədib dostlarının köməyi ilə jurnalın nəşrini davam etdirməyə 
nail olur və «Molla Nəsrəddin»in səkkiz nömrəsi Təbrizdə 
çıxır. Burada yerli ziyalılar onun «Ölülər» pyesini də tamaşaya 
qoyurlar. Elə həmin ilin iyun ayında Xalq Komissarları Sove-
tinin sədri N. Nərimanovun dəvəti ilə Məmmədquluzadələr 
ailəliklə Bakıya qayıdırlar. 1922-ci ildən etibarən «Molla Nəs-
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rəddin» Bakıda nəşr edilir. Mirzə Cəlil 25 il bu jurnala rəhbər-
lik etməklə yanaşı, bədii yaradıcılığını da davam etdirır, müx-
təlif hekayələr, pyeslər, çoxlu felyeton və məqalələr yazır. 
Lakin 20-ci illərin axırlarında Mirzə Cəlil mənəvi təzyiqlərə 
məruz qalır. Bir çox başqa yazıçılar kimi ona da «burjua ya-
zıçısı» damğası vurub, gözdən salmağa çalışırlar. 1930-cu ildə 
«Molla Nəsrəddin» jurnalının adının «Allahsız» adı ilə əvəz 
olunması onsuz da xəstə olan qocaman ədibin vəziyyətini даща 
da pisləşdirir və o, 1932-ci ilin yanvarında dünyasını dəyişir. 

 İstər «Molla Nəsrəddin» jurnalında, istərsə də yazdığı he-
kayə və pyeslərdə C.Məmmədquluzadə mövhumata, cəhalətə, 
ictimai bərabərsizliyə, ədalətsizliyə qarşı daim amansız mü-
barizə aparmışdır. O, bu mübarizədə müxtəlif təzyiqlərlə rast-
laşsa da, öz yolundan dönməmiş, fəaliyyətini davam etdirmiş-
dir.  

C. Məmmədquluzadənin xatirəsi həmişə xalqımızın qəl-
bində yaşayacaqdır.  

 
Çalışmalar 
 

1. Sonuncu abzası rus dilinə tərcümə edin. 
2. Mətnə aid suallar tərtib edin və həmin suallar əsasında 

mətnin məzmunuну  
 danışın. 
 3.Mətndəki təsriflənməyən felləri tapın, onların növünü 

və hansı cümlə üzvü  
 vəzifəsində işləndiyini müəyyənləşdirin. 
4. Мятндян сайлары сечин вя онларын нювцнц эюстярин. 
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20. ЩАЪЫ ЗЕЙНАЛАБДИН ТАЬЫЙЕВ 
(1821 – 1924) 

 
 Щаъы Зейналабдин Таьыйевин анадан олдуьу ил дягиг 

дейилдир. Бир мянбядя 1821-ъи ил, башга бир мянбядя ися 1838-
ъи ил йазылыб. Щаъы Зейналабдин Таьыйев Бакыда анадан 
олмушдур. О ушаг икян анасы вяфат етмишдир. Атасы икинъи дяфя 
евлянмиш вя беш гызы олмушдур. Бюйцк аиляни сахламаг баш-
магчы Таьы цчцн чох чятин иди. Одур ки, 9 йашлы Зейналабдин 
атасына кюмяк етмяк мягсядиля бянна йанында 
палчыгдашыйан ишляйир. Бир дяфя Зейналабдин евя гайыданда 
илк газанъы олан 6 гяпик пулу атасына верир. Щямин эцн 
атасынын чюряк алмаьа пулу йох иди. Ата базара эедиб щямин 
пула чюряк вя башга шейляр алыб эятирир. Бцтцн аиля отуруб бир 
йердя шам едир.  

 Азйашлы Зейналабдин тикинтидя палчыг дашыйыр. Иш чох 
олса да, чалышыр ки, онун ишиндян разы галсынлар. Зейналабдин 
ишя щамыдан тез эялир, щамыдан эеъ эедирмиш. Щаъы Зейналаб-
дин 15 йашында дашйонан, 18 йашында бянна, сонра да ме-
мар-подратчы олур.  

 1873-ъц илдя Щаъы Зейналабдин Таьыйев ики няфярля 
шярик олуб Бибищейбятдя иъаряйя йер эютцрцр, гуйу газдыр-
мaьа башлайыр. Анъаг нефт чыхмыр. Шярикляр цмидлярини итириб 
юз пайларыны сатмаг истяйирляр. Зейналабдин онларын пулуну 
вериб, буруьун вя йерин там йийяси олур. Бундан сонра Щаъы 
Зейналабдин Таьыйевин иши даща да чятинляшир. Анъаг о, щяр 
шейя дюзцр, юзц дя фящлялярля бирликдя ишляйир. Нящайят, нефт 
гуйусу эюзлянилмядян фонтан вурур. Башмагчы Таьынын оьлу 
палчыгчы Зейналабдин дюнцб олур милйончу Таьыйев.  

 Буруг усталары вя фящляляр Щаъы Зейналабдин щаггында 
дейирдиляр: «О, хошряфтар, щялим бир адам иди. Щаъы Зейналаб-
дин щеч вахт табелийиндя олан адамла пис данышмаз, сящв 
едян адамын тягсириндян кечярди. Саьлам адама щавайы пул 
вермязди, хястяляря, ялилляря, йетимляря, ушаглара, дул гадын-
лара кюмяк едярди».  
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 Щаъы ЗейналабдинТаьыйев 1895-97-ъи иллярдя юз аиляси 
цчцн чох эюзял бир ев, сарай тикдирир. Щямин бинада индики 
Тарих музейи йерляшир.  

 Щаъы ЗейналабдинТаьыйев нефтхуда, дяйирман сащиби, 
фабрикант, бюйцк балыг сянайечиси, щям дя тиъарят вя йцк эя-
миляри сащиби иди. Щаъы ЗейналабдинТаьыйевин Губада, Йев-
лахда, Янзяли вя Ряшт яразисиндя мешяляри, бюйцк маликаняси 
вя нцмайяндяляри вар иди. Москвада 4 мяртябяли ири сарайы, 
Иранда карвансаралары, Кцр чайы ятрафында кцрц заводу вар-
ды. Кцрцнц Русийайа вя Авропайа ихраъ едирди. О, истедадлы 
эянъляри Русийайа вя Авропанын башга шящярляриня юз щеса-
бына охумаьа эюндярирди. Ш.Ширванинин оьлу Сейид Ъяфяр 
дейирди ки, Таьыйев атамын илк китабыны Бакыда чап етдирмяк 
истяйяндя руслар буна иъазя вермирляр. Беля олдугда Таьыйев 
ялйазманы Тещрана эюндярир вя юз щесабына чап етдирир. Ба-
кыда Таьыйевин юз мятбяяси вар иди. Бурада щям рус, щям дя 
Азярбайъан дилиндя гязет вя журналлар чап едилирди. Щаъы 
Зейналабдин Таьыйев 1893-ъц илдя драм театры цчцн бина 
тикдирир (кечмиш Мусигили Комедийа Театры). 

 Бундан башга, Щаъы Зейналабдин мцсялман гызларынын 
юз ана дилляриндя тящсил алмалары цчцн мяктяб ачмаг истяйир. 
Бу яряфядя чар ЫЫЫ Александр юлцр, онун йериня Ы Николай 
тахта чыхыр. Таъгойма мярасими заманы Таьыйев бир сенато-
рун васитячилийи иля ЫЫ Николайын арвады Александра Фйодо-
ровнайа чох бащалы щядиййя эюндярир ки, мяктяби ачмаг 
цчцн иъазя версин. Таьыйев вяд едир ки, Бакыдакы гызлар мяк-
тябиня краличанын aды вериляъяк. Нящайят, Бакыда мцсялман 
гызлары цчцн мяктяб ачмаьа иъазя алыр. Таьыйев 1898-1900-cü 
иллярдя индики Истиглал кцчясиндя гыз мяктяби цчцн бина тик-
дирир. (Инди Азярбайъан Елмляр Академийасы Ялйазмалар 
Фонду щямин бинада йерляшир). Бу бина шящяримизин мемаар-
лыг ъящятдян ян эюзял биналарындан биридир.  

 Мяктябя 58 гыз гябул едилмишди. Бунлардан 35 няфяри 
касыб аилядян иди. Онларын тящсил щаггыны Таьыйев юзц верирди. 
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Бу мяктяб пансион иди. Гызлара щяфтядя бир дяфя евя эетмяйя 
ифазя верирдиляр.  

 Щаъы Зейналабдин Таьыйев юз гызлары – Сара вя Лейланы 
Петербургдакы Смолны гыз Институтуна охумаьа эюндярмяк 
истяйир. Ора анъаг хан, бяй, ясилзадя, задяэан ушагларыны эю-
тцрцрдцляр. Щаъы Зейналабдин Таьыйев ися башмагчы оьлу иди. 
Щаъынын арвады Сона ханымын атасы Яряблински чар Гошуну-
нун эенералы иди. Еля буна эюря дя, Таьыйевин гызларыны Смо-
лны Институтуна гябул едирляр.  

Щаъы Зейналабдин Таьыйевя месенатлыг фяалиййятиндя 
арвады Сона ханым бюйцк кюмяк эюстярирди. О, хейриййя эе-
ъяляринин явязсиз тяшкилатчысы, йетим вя мязлумларын щимайя-
дары иди.  

 О вахтлар Бакыда ичмяли су чох аз, демяк олар ки, йох 
дяряъясиндя иди. Бакыны су иля тямин етмяк цчцн Щаъы Зейна-
лабдин Таьыйев чох зящмят чякмиш вя чохлу пул хярълямишди.  

 1899-ъу илдя Щаъы Зейналабдин Таьыйев хариъи ширкятля 
25.000 манатлыг мцгавиля баьлайыр. Франсыз мцщяндиси Вил-
йам Лендилейи Бакыйа дявят едир. Чох ахтарышдан сонра Лен-
дилей Губанын Шоллар су мянбяйини тапыр. Чох адам бу су 
мянбяйинин даими олмасына шцбщя иля бахыр. Щаъы Зейна-
лабдин Таьыйев ися дейир ки, Шащдаьы ябяди вя даими олдуьу 
кими, Шоллар суйу да ябядидир. Шящяр ъамаатыны су иля тямин 
етмяк цчцн пулуму вя зящмятими ясирэямяйяъяйям.  

 Нящайят, Щаъы Зейналабдин Таьыйевин 25 иллик зящмяти 
вя пулу щядяр эетмир. «Бакы-Шоллар» су кямяринин чякилиши 
1917-ъи илин йанвар айында сона йетир.  

 Халгымызын гайьыкеш милйончу оьлу Щаъы Зейналабдин 
Таьыйев 1924-ъц ил сентйабр айынын 1-дя Мярдякандакы баь 
евиндя вяфат етмишдир. Щаъы Зейналабдин Таьыйевин гызы Сара 
ханым ися 1992-ъи илдя йохсул вя сяфил бир вязиййятдя вяфат 
етмишдир.  
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Lüğət 
 
qайьыкеш – внимательный, добрый 
балыг сянайеси – рыбная промышленность 
башмагчы -башмачник 
нефт гуйусу – нефтяная скважина 
 
Çalışmaлар 
 
1.Məтniн məzmununu öyrənin və suallar tərtib edin. 
2. Mətndə olan sadə, düzəltmə və mürəkkəb sayları seçib 

yazın. 
3. Mətndən istədiyiniz 5 cümləni seçib rus dilinə tərcümə 

edin. 
        4. нефт, тящсил, тяшкилатчы, задяэан сюзлярини щаллаnдырын. 
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21. ЯЩМЯД ЖАВАД 
(1892 – 1937) 

 

Жавад Мяммядяли оьлу Ахундзадя 1892-жи илдя Шям-
кир мащалынын Сейфяли кяндиндя анадан олмушдур. Сяккиз 
йашында атасыны итирян Жавады анасы Йахшыханым Эянжядя 
йашайан дайыsынын йанына апарыр. Эянжядя «Жямиййяти-хей-
риййя» мяктябиндя Шярг ядябиййатынын эюркямли классикляри-
нин йарадыжыльы иля йахындан таныш олuр вя илк шеирлярини Ящмяd 
Жавад имзасы иля йазмаьа башлайыр. «Шярият мцяллими» адыны 
алан Ящмяд Жавад 1915-жи илдян мцяллимлик фяалиййятиня 
башлайараг, яввялжя Губада, sонра Бакыда дярс дейир. 

1928-жи илдя Азярбайcан Дювлят Университетини битирир вя 
1928-1934-жц илляр ярзиндя Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Инс-
титутунdа мцяллимлик фяалиййятини давам етдирир.  

1934-жц илдя Бакыда “Азярняшр”дя редактор вязифясиндя 
ишляйир. Бир мцддят ишлядикдян sонра ишдян чыхарылараг щябс 
едилир. «Халг дцшмяни» ады верилян Я.Жавад еля щямин ил юл-
дцрцлцр. Щяйат йолдашы Шцкриййя ханым сцрэцн едиляряк, Ак-
тцбинск шящяриня эюндярилир. Ювладлары йетим евляриндя йерляш-
дирилир. Аиляси пярян-пярян олур. Вятянсевяр вя тцркчц бир шаир 
олдуьу цчцн она пантцркист дамьасı вурулур. 1953-жц илдя 
Сталинин юлцмцндян сонра сцрэцня эюндярилян бир чох зийалы 
aиляляри кими Ящмяд Жавадын аилясиня дя бяраят верилир.  

Вятянпярвяр бир шаир олан Ящмяд Жавад 1918-1920-жи 
иллярдя Азярбайжанда мейдана эялян ижтимаи-сийаси щадисяля-
ря фяал мцнасибят бясляйирди. 1918-1920-жи иллярдя гuрулан 
мцстягил Азярбайcан Демокрaтик Республикасынын цзвц 
олан Ящмяд Жавад о иллярдя «Мян чейнянян бир юлкянин 
щагг бoьан бир сясийям» дейяряк «Азярбайcан байраьына», 
«Aл байраьа», «Чырпынырды Гара дяниз», «Шящидляря», «Истан-
бул», «Исмайыл бяй Гаспралы цчцн» кими шеирлярини йазыр. 
Оnун шеирляриндя милляt севэиси, Вятян ешги, ана дилиня мə-
щяббят, тüркçцlüк севдасы, Тцркийяйя мəщяbбят йцксяк 
сяняткарлыгла ифадя олунурду. 1928-жи ил апрелин 28-дя 
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Азярбайcан Демократик Республикасынын сцгутундан сонра 
Я.Жавадын шеирляриндяки «нюгсанлар» аrаşdıрылды вя 1937-жи 
илдя онун щябсиня вя юлцмцня фярман верилди. Шеирляри вя 
китаблары мящв едилди. Адыны йадdашлардан силмяйя чалышдылар. 
1937-1953-жц илляр ярзиндя эцнащландырылараг щябс едилян, 
Сибиря эюндярилян зийалылар кими Ящмяд Жавад да «бяраяt» 
алды. Бундан bир нечя ил сонра – 1958-жи илдя вятяндя онун 
«Шеирляр» китабы, сонралар «Сян аğлама, мян аьларам» кими 
бир нечя китабы няшр олунмуш, щагqында елми-тядгигат ишляри 
апарылмышдыр.  

 
Ящмяд Жавад 

Азярбайжан байраьына 
 

10 апрел 1919-жу илдя парламент бинасы цзяриндя 
дальаланан милли байраьа сюйлянилмишдир. 

 

Тцркцстан йелляри юпцб алныны, 
Сюйляйир дярдини сана, байраьым! 
Цчрянэли яксини дцзэцн дяниздян 
Ярмаьан йолласан йара, байраьым! 
 

Эедяркян Турана чыхдын гаршыма 
Кюлдян дювлят гушу, гонду башыма. 
Изн вер эюзцмдя жошан йашыма 
Динлятсин дярдини аща, байраьым! 
 

Гайи-хан сойундан алдыьын рянэи, 
Гужамыш Елханла мцсялман бяйи. 
Елханын ювлады – дилин диряйи, 
Эятирдин кюнлцмя сяфа, байраьым! 
 

Кюксцмдя туфанлар эялдим иряли, 
Юпцм кюлэян дцшян мцбаряк йери, 
Аллащын улдузу о эюзял пяри 
Сыьынмыш гойнунда айа, байраьым!.. 
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Lüğət 
 

сцрэцн едилmək – быть изгнанным  
пантцркист дамьасı – пантюркистское клеймо 
милляt севэиси – любовь к народу 
тüркçцlüк - тюркизм 
 
Çalışmaлар 
 

1.Mətnin məzmununу öyrənin. 
2.Mətndəki təyini söz birləşmələrinи tapıb müəyyənləş-

dirin. 
3.Mətndəki mübtədaların ifadə васитялярини тапын.  
4.Мянсубиййят шякилчили сюзляри кючцрцн, шяхсини вя 

кямиййятини эюстярин. 
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22. ЖЯФЯР ЖАББАРЛЫ 
(1899-1934) 

 
Жяфяр Жаббарлы гыса юмцр сцрмясиня бахмайараг, зян-

эин ядяби ирс гойуб эетмишдир.  
Жяфяр Гафар оьлу Жаббарлы 1899-жу илдя Хызыда йохсул 

кяндли аилясиндя анадан олмуш, кичик йашларындан йетим гал-
мышдыр.  

Илк тящсилини моллаханада алмыш, рус-татар мяктябиндя 
давам етдирмишдир. 1915-жи илдя Бакы Сянайе (Политехник) 
Мяктябиня дахил олан Ж.Жаббарлы бядии йарадыжылыьа да щя-
мин илдян башламышдыр. «Мяктяб» ъурналында «Бащар» адлы илк 
шеирини чап етдирмишдир. Ж.Жаббарлынын «Вяфалы Сяриййя вя йа-
худ эюз йашы ичярисиндя эцлцш» адлы илк драм ясяри, «Аслан вя 
Фярщад», «Мянсур вя Ситаря» щекайяляри, «Ситаря» адлы опера 
мятни дя бу иллярин мящсулудур.  

Ялиня гялям алдыьы андан Cаббарлыны йазмаьа вадар едян 
щяйатын юзц иди. О заманкы щяйат чох аьыр вя сыхынтылы иди. 
Боранлы гыш эежясиндя кюрпяси иля начар галмыш аналар, 
хястяликдян, ажындан саралмыш цзцнц йалныз ахшамын гаты зцл-
мяти эизлядян йетим ушаглар, учуг комалардан мин жцр мцси-
бятля верэи топлайан щюкумят мямурлары Жаббарлынын гялбини 
риггятя эятирмяйя билмязди. Поезийада гялямини сынаса да, 
нясрдя пцхтяляшся дя, Жаббарлы юзцнц сюзцн ясл мянасында 
драматурэийада тапды. Жаббарлы йарадыжылыьынын бцтцн рянэ вя 
чаларлары иля парладыьы ян дольун ъанр драматурэийа олду.  

Ж.Жаббарлынын 1916-1917-жи иллярдя «Айдын» вя «Огтай 
Елоьлу» пйесляри Азярбайжан Дювлят Драм Театрында сящняйя 
гойулур вя ряьбятля гаршыланыр. «Севил», «Алмаз», «1905-жи 
илдя», «Од эялини» пйесляри Ж.Жаббарлыйа бюйцк шющрят газан-
дырыр.  

Гадын азадлыьы Жаббарлы йарадыжылыьынын ясас мювзула-
рындан биридир. О, сящня вя няср ясярляриндя мязлум вя мц-
бариз гадын сурятляри галерейасы йаратмышдыр. «Эцлзар» 
(1924), «Диаря» (1924), «Дилбяр» (1927) щекайяляриндя пулун 
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вя сахта адят-янянялярин гурбаны олан гадынларын талейиндян 
тяяссцфля данышылыр.  

Бядии йарадыжылыгла йанашы, Ж.Жаббарлы тяржцмя сащясин-
дя дя гялямини сынамыш, Шиллерин, Толстойун, Шекспирин ясярля-
рини Азярбайжан дилиня тяржцмя етмишдир. Ж.Жаббарлы ядябий-
йат тарихиня шаир, насир, драматург кими дахил олмушдур.  

Йазычы 1934-жц ил декабрын 31-дя цряк хястялийиндян 
вяфат етмишдир.  

 
 

ЖЯФЯР ЖАББАРЛЫ 
 

АНА 
(ихтисарла) 

 

Яэяр бцтцн бяшяриййят яддцвви-жаным ола, 
Цряк сцгут елямяз алдыьы мятанятдян. 
Рижавц хявфя мякан вермярям эяр алимляр 
Мин ил дя вяз едяляр дящшяти-гийамятдян. 
 

Пялянэляр тута дюврцм, чякинмярям ясла, 
Вя йа ки, вяд едяляр дювляти-жащаны мяня 
Ки, бир кяся баш яйиб ижзими бяйан еляйим, 
Яйилмярям ня ки йер, версяляр сяманы мяня. 
 

Йанымда эяр дура жяллад ялиндя шямшири, 
Юлцм эцжиля мяня щюкм едя олум тяслим, 
Яйилмярям йеня щаша! Юлцм нядир ки, онун  
Эцжиля халга щягираня ейляйим тязим? 
 

Жащанда йох еля бир гцввя баш яйим она мян,  
Фягят ня эцжлц, зяиф бир вцжуд вар, йащу, 
Ки, щазырам йыхылыб хаки-пайиня щяр эцн, 
Юпцм айаьыны ижз иля. Кимдир о? Нядир о? 
 

Ана! Ана!.. О адын гаршысында бир гултяк 
Щямишя сяждядя олмаг мяня фяхарятдир; 
Онун ялийля бяла бящриня йуварлансам, 
Йеня хяйал едярям бязми-истиращятдир. 
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Чалышмалар: 
 

1. «Ана» шеирини язбярляйин. 
2. Мятндян тяйини сюз бирляшмялярини сечиб йазын. 
3. 5 сюз сечиб морфолоъи тящлил един.  
4. Мятндян хябярлик шякилчиси гябул етмиш сюзляри 

эюстярин. 
 

23. ЩЦСЕЙН ЖАВИД 
(1882-1941) 

 
Щцсейн Абдулла оьлу Расизадя 1882-жи илдя октйабрын 

24-дя Нахчыванда рущани аилясиндя доьулмушдур. Илк тящсили-
ни моллаханада, орта тящсилини ися «Мяктяби-тярбийя адлы йени 
цсуллу мяктябдя алмышдыр. 1909-жу илдя Истанбул Университе-
тинин ядябиййат шюбясини битирмишдир.  

Щцсейн Жавид классик Азярбайжан ядябиййатынын йахшы 
яняняляринин инкишаф етдирян сяняткардыр. О, лирик шеирлярин, 
епик поемаларын, Азярбайжан ядябиййатында илк мянзум фа-
жия вя драмларын мцяллифидир.  

«Кечмиш эцнляр» адлы илк шеир китабы 1913-жц илдя чап 
олунмушдур.  

Щ.Жавид даща чох драматург кими танынмышдыр. Онун 
фялсяфи вя тарихи фажияляри, аиля – мяишят драмлары , цслуб, йазы 
манерасы бахымындан Азярбайжан драматурэийасында йени 
бир мярщяля йаратдыьы кими, милли театр мядяниййятинин инкиша-
фына да гцввятли тясир эюстярмишдир. Щцсейн Жавидин драмА-
турэийасында дюврцн цмумбяшяри, бюйцк ижтимаи-сийаси вя 
мядяни ящямиййятя малик проблемляри юз яксини тапмышдыр. 
1910-жу илдя йаздыьы илк мянзум «Ана» пйесиндя няжиблик, 
сядагят, мярдлик кими кейфиййятляр тяблиь олунур.  

«Марал» (1912), «Сейх Сянан» (1914), «Шейда» (1917) 
фажияляри дя Жавид йарадыжылыьында хцсуси йер тутур. 

Йарадыжылыьында мцщцм йер тутан «Иблис» фажиясиндя 
дюврцн бцтцн шяр гцввяляри Иблис сурятиндя цмумиляшдирилмиш, 
ишьалчы мцщарибяляря лянят йаьдырылымышдыр.  
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1920-30-жу иллярдя Щцсейн Жавид бир сыра тарихи драмлар 
йазмышдыр. «Пейьямбяр» (1922) вя «Топал Теймур» (1925) 
ясярляриндян сонра йаздыьы «Сяйавуш» (1933), «Хяййам» 
(1935) тарихи драмлары Щцсейн Жавидин тарихя, тарихи шяхсий-
йятляря бахышында жидди дюнцш олду.  

Щцсейн Жавид 1941-жи илдя Иркутск вилайятиндя вяфат 
етмишдир.  

 ЩЦСЕЙН ЖАВИД 
 

МЯНИМ ТАНРЫМ ЭЮЗЯЛЛИКДИР, СЕВЭИДИР 
 

Щяр гулун жащанда бир пянащы вар, 
Щяр ящли-щалын бир гибляэащы вар, 
Щяр кясин бир ешги, бир Аллащы вар, 
Мяним Танрым эюзялликдир, севэидир. 
 
Эюзял севимлидир жяллад олса да, 
Севэи хошду, сону фярйад олса да, 
Уьрунда мянлийим бярбад олса да, 
Сон дилдарым эюзялликдир, севэидир. 
 
Севэисиз бир инсан жяллада бянзяр,  
Севэисиз бир гялбдя ягрябляр эязяр. 
Ня эюрсям, щанкы бязмя етсям эцзяр, 
Щяп дуйдуьум эюзялликдир, севэидир. 

 
 
Чалышмалар 
 

 1. «Мяним Танрым эюзялликдир, севэидир» шеириni язбяр-
ляйин. 

2. Мятндян бир щиссяни рус дилиня тяржцмя един. 
3. Бир нечя тяйини сюз бирляшмялярини сечиб йазын. 
4. Мятндяки ясли сифятляри сечиб эюстярин.  
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24. АTATÜRK 
(1881 – 1938) 

 
Ататцрк эюркямли щярби вя сийаси хадимдир.  
Султан щюкумятинин халга хяйанятини айдын баша дцшян 

Мустафа Камал тцрк халгыны милли азадлыг щярякатына галдı-
рыб. 1923-cц ил апрелин 23-дян öмрцнцн сонуна гядяр Тцрки-
йя Республикасынын президенти олуб. Ону бу шяряфли вязифяйя 
халг дюрд дяфя (1923, 1927, 1931, 1935) сечиб. 

Мустафа Камал тцрк халгыны ясарят алтына дцшмякдян, 
дювлят мцстягиллийини итирмякдян гуртарыб. О, Гярб дювлятля-
ринин Тцркийяни парчаламаг планларыны пуча чыхарыб. Ататцр-
кцн тцрк халгына бюйцк тарихи хидмяти Тцркийя Республикасы-
дыр.  

Ататцрк Шярг вя Гярб мядяниййятиня йахындан бяляд 
иди. Авропа дювлятляринин кечдийи тякамцл йолларыны вя орада 
юзцнц эюстярян сийаси фикир жяряйанларıны дяриндян билян 
Мустафа Камалын дцшцнжя тярзи, бир йандан Гярб дцнйасы-
нын тясири алтында формалашыр, диэяр тяряфдян дя тцркчцлцк ide-
yaları və sevgisi içərisində yoğrulurdu. Türk cəmiyyətinin tarixi 
xüsusiyyətləri və o dövrdə mövcud olan ümumbəşəri sivilizasi-
ya şərtləri onun düşüncə тярзини formalaşdıran başlıca amillər 
idi. Bu amilləri nəzərə alaraq, Atatürk özünün ictimai-siyasi fə-
aliyyətində türk-islam sintezindən daha çox türk-Qərb sintezini 
əsas tuturdu, ilahiyyatçı dövlət aparatını dünyəvi siyasi quruluş-
la əvəz edirdi. Ölkədə yeni tipli siyasi institutların yaradılma-
sında, ümumən ölkənin gələcək inkişaf yolunun müəyyən edil-
məsində Qərb sivilizasiyası, Qərbin keçdiyi tarixi inkşaf yolu 
bir örnək polunu oynaйырdı. Bununla yanaşı, Mustafa Kamal 
dönə-dönə bildirиrdi ki, biz Qərbi kor-koranə yamsılamaq fik-
rində deyilik.  

Dinə dərin hörmət bəsləyən Atatürkün fikrincə, din dövlət 
işlərinə qarışmamalı, ancaq vicdanlardakı yüksək və müqəddəs 
yerini qorumalıdır, dünyəvilik, din düşmənçiliyi, dinə hörmət-
sizlik demək deyildir.  
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Şübhəsiz, bugünkü Türkiyə məhz Qazi Mustafa Kamal 
Atatürk ənənələri üzərində yüksəlib, dünyanın ən qabaqcıl de-
mokratik dövlətlərindən birinə çevrilib.  

Atatürkün dediklərindən:  
MİLLİ MƏNLİYİNİ tapa bilməmiş millətlər başqa millət-

lərin ovu olurlar. 
 MİLLƏTİN İSTİQLALI təhlükədə olduğu zaman millət 

ordusunu özü yaradır və qurtuluş uğrunda axıra qədər qan tök-
mək yolunu qəbul edir.  

ƏMƏKÇİНİN ZƏHMƏTİNİN haqqını alın təri quruma-
dan veriniz.  

MƏTBUAT heç bir yolla zorakılığa və nüfuza tabe edilə 
bilməz.  

TƏNQİD VƏ MÜBAHİSƏ tamamilə sərbəstdir. Höku-
məti və məclisi diqqətli edən tənqid sərbəsтлийиdir.  

Tarixи yazmaq, тарихи yaratmaq qədər mühümdür. Yazan 
yaradana sadiq qalmasа, дяйишмяз щягигят insanlığı çaşdıracaq 
bir mahiyyət alаr. Bir millətin ruhu zəbt olunmaдыгжа, bir mil-
lətin əzm və iradəsi qırılmaдыгжа, o millətə hakim olmaq imkan 
xaricindədir.  

 
Lüğət 
 

сийаси хадим – политический деятель 
din düşmənçiliyi – религиозная вражда 
sadiq qalmaг – быть верным 
əzm – воля 
 
Çalışmaлар 
 

1. Mətnin məzmununu юyrənin və suallar tərtib edin. 
2. “Atatürk” mətnindən təyini söz birləşmələrini сeчib 

yazın. 
3. Mətndəki mürəkkəb cümlələri müəyyənləşdirin. 
4. Мятндяки мянсубиййят шякилчили сюзляри эюстярин. 
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25. MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR 
(1904-1988) 

 
 Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyar Azərbaycan xalqının 

XX əsrdə yetirdiyi ən görkəmli şairlərdən biri, Azərbaycan və 
İran ədəbiyyatlarının fəxridir. Şəhriyar öz zəngin ədəbi irsi ilə 
hələ sağlığında ikən Şərqin klassikləri səviyyəsinə yüksələ bil-
miş, yalnız vətəni Azərbaycanda deyil, bir çox ölkələrdə böyük 
şöhrət qazanmışdır. Onun həm farsca, həm də ana dilində yaz-
dığı dəyərli əsərlər geniş oxucu kütlələri tərəfindən dərin mə-
həbbətlə qarşılanmışdır. 

 M.Şəhriyar Təbriz şəhərinin Bağmeşə bölgəsində o za-
manın tanınmış hüquqşünaslarından biri olan Hacı Mirağa Xoş-
ginabinin ailəsində dünyaya gəlmişdir. Onun atası şeiri və mu-
siqini çox sevən ziyalı bir insan idi və oğlunun təhsilinə xüsusi 
diqqət yetirirdi. Şəhriyarın uşaqlığı məşhur Heydərbaba dağının 
ətəyində yerləşən ata-baba yurdu səfalı Xoşginabda keçmişdir. 
O, ilk təhsilini də elə kənd məktəbində Molla İbrahim adlı bir 
axunddan almış və bu savadlı, qayğıkeş müəllimini həmişə bö-
yük hörmətlə yad etmişdir. Orta təhsilini Təbriz mədrəsələrində 
olan Şəhriyar hələ uşaqlıqdan Sədinin «Gülüstan»ını, Hafizin 
qəzəllərini, «Qurani-Kərim»i mükəmməl öyrənmişdi. Şəhriyar 
yeniyetmə ikən şeir yazmağa başlamış və ilk şeirini Təbrizdəki 
«Məhəmmədiyyə» orta məktəbinin «Ədəb» jurnalında dərc et-
dirmişdir. Orta təhsilini bitirdikdən sonra 1922-ci ildə Tehran 
Universitеtinin tibb fakültəsinə qəbul edilmiş, lakin bəzi sə-
bəblər üzündən sonuncu kursda təhsilini yarımçıq qoymağa 
məcbur olmuşdur. Təbii ki, bu barədə müxtəlif fikirlər söylənил-
mişdir. Bəziləri şairin Sürəyya adlı bir qıza aşiq olmasını bu 
hadisənin əsas səbəbi hesab etmiş, digərləri isə bunu maddi 
çətinliklərlə əlaqələndirmişlər.  

 20-ci illərin ortalarından etibarən Şəhriyar istedadlı bir 
şair kimi tanınmağa başlamışdır. Onun ilk şeirlər kitabı 1931-ci 
ildə Tehranda İranın üç böyük şairi və alimi - Məliküşşüəra 
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Bahar, Səid Nəfisi və Pəjman Bəxtiyarinin müqəddimələri ilə 
nəşr olunmuşdur. Hələ o vaxt M.Bahar qeyd edirdi ki, Şəhriyar 
yalnız İranın deyil, bütün Şərq aləminin böyük ədəbi siması 
olacaq və onun istedadı ilə bütün Şərq öyünəcəkdir. Zaman 
bunun həqiqət olduğunu sübut etdi.  

 Şəhriyar doğulub boya-başa çatdığı ölkədə mövcud olan 
poetik ənənələrə və aldığı təhsilə uyğun olaraq əsərlərinin çoxu-
nu fars dilində yazmışdır. Şair klassik şeirin bütün janrlarında 
gözəl nümunələr yaratmış, ədəbiyyatı yüksək məzmunlu qəzəl, 
qəsidə, məsnəvi, qitə və rübailərlə zənginləşdirmişdir. Onun li-
rikası qəzəl dahisi hesab olunan Hafiz Şirazidən sonrakı 600 il 
ərzində İranda yaranmış lirik şeirin ən yüksək pilləsi hesab olu-
nur. Təsadüfi deyil ki, fars ədəbiyyatında onu müasir şeirin 
Hafizi adlandırmışlar.  

 Şəhriyar humanist və mütəfəkkir şair idi. Onun əsərlərin-
də ictimai motivlər geniş yer tutur. Şair öz əsərlərində insanın 
daxili gözəlliyini, mənəvi saflığını və azadlığını tərənnüm 
etməklə yanaşı, zülm və ədalətsizliyə, təcavüzkarlığa qarşı 
çıxmışdır. Elə İkinci Dünya müharibəsi dövründə də bu məq-
sədlə öz kəskin qələminin köməyi ilə ümumbəşər mədəniyyəti 
və azadlığı üçün əsl təhlükəyə çevrilən alman faşizminə qarşı 
mübarizəyə qoşulmuş, «Eynşteynə müraciət», «Stalinqrad 
qəhrəmanları» kimi poemalar yazmışdır.  

 Şəhriyarın ana dilində yazdığı əsərlər onun yaradıcılığın-
da xüsusı yer tutur. Bu əsərlər müəllifinə təkcə Cənubi Azər-
baycanda və İranda yox, həm də Şimali Azərbaycanda, Türki-
yədə, İraqda, Orta Asiyada, ümumiyyətlə, dilimizin anlaşıldığı 
bütün ölkələrdə şöhrət qazandırmışdır. Ana dilində yazdığı 
əsərlər içərisində «Heydərbabaya salam» poeması xüsusi əhə-
miyyətə malikdir. 1953-cü ildə canından çox sevdiyi anasının 
vəfatından sarsılan Şəhriyar Təbrizə qayıdır və anasının əziz 
xatirəsinə iki poema həsr edir. Bunlardan biri fars dilində yazıl-
mış əsər, digəri isə «Heydərbabaya salam» poemasıdır. Bu 
poema 1954-cü ilin mart ayında Təbrizdə nəfis şəkildə nəşr 
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edilmişdir. Həmin nəşrə müqəddimə yazmış alimlər, haqlı ola-
raq, poemanı yüksək qiymətləndirmiş və onun dünya ədəbiyya-
tının bir sıra nadir inciləri ilə eyni səviyyədə dayandığını qeyd 
etmişlər. Əsər iki hissədən idarətdir, birinci hissədə 77, ikinci 
hissədə isə 48 bənd var. Poema sadə xalq dilində, Təbriz ləhcə-
sində yazılmışdır. Əsərdə şairin uşaqlıq və gənclik illərinin şirin 
xatirələri, xalqımızın adət və ənənələri öz əksini tapmışdır. Poe-
manın hər bir sətrində ana yurda, vətənə tükənməz və sarsılmaz 
məhəbbət çox qabarıq şəkildə duyulur. 

 «Heydərbabaya salam» poemasından sonra da Şəhriyar 
ana dilində bir sıra gözəl əsərlər yazıb mətbuatda dərc etdirmiş-
dir. Həmin şeirlər sənətkarlıq baxımından şairin digər əsərlərin-
dən heç də geri qalmır. «Səhəndə məktub» şeiri də dərin məz-
munu, zəngin ifadə vasitələri ilə oxucunun diqqətini cəlb edir: 

  

 Şah dağım, çal papağım, el dayağım, şanlı Səhəndim! 
 Başı tufanlı Səhəndim, ürəyi qanlı Səhəndim! 
 Başda Heydərbaba tək qarla, qırovla qarışıbsan, 
 Sяn ipək telli buludlarla üfüqdə sarışıbsan,  
 Savaşırkən barışıbsan. 

 

 Şəhriyarın ana dilиндя йаздыьы əsərləri içərisində Şimali 
Azərbaycandakı qələm dostları S.Rüstəmə, M.Raщimə, şərq-
şünas alim R.Əliyevə ünvanladığı mənzum məktublar da var. 
İki yerə parçalanmış Azərbaycanın taleyi, ayrılıq dərdi, vətən 
həsrəti bu əsərlərin əsas mövzusudur və onları həyəcansız oxu-
maq olmur. Məsələn, M.Rahimə yazdığı cavab məktubunda şair 
belə deyir: 

 

 Qurban kəsim mən o şirin dillərə, 
 Uzaq düşdüm, həsrət qaldım ellərə, 
 Səhər-axşam yalvarıram yellərə, 
 Qardaşıma məndən salam yetirsin, 
 Ondan da bir xəbər-ətər gətirsin. 
O taydadır Şəki, Şirvan, Qarabağ, 
 Bu tayda da Meşgin, Əhər, Qaradağ, 
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 Bir-birlərin Arazdan almış soraq, 
 Araz bizi ayırmadan dağlayıb, 
 Son özü də gecə-gündüz ağlayıb. 
 

 Şəhriyar mübariz şair idi. O, hələ gənclik illərində öz is-
tedadını xalqının, vətəninin xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübari-
zəyə həsr etməyə qərar vermiş və həmişə də bu amalına sadiq 
qalmışdır. Yaxşı deyiblər ki, dahilər üçün dünyanın bircə qapısı 
var, onlar dünyaya gəlir, lakin dünyadan getmirlər. Şəhriyar da 
məhz belələrindəndir. Оnun əziz xatirəsi daim yaşayacaqdır.  

 
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR 

 

HEYDƏRBABAYA SALAM 
(poemadan parçalar) 

 
Heydərbaba, ildırımlar чaxanda, 
Sellər, sular şaqqıldayıb axanda, 
Qızlar ona səf bağlayıb baxanda , 
 Salam olsun şövkətüzə, elüzə, 
 Mənim də bir adım gəlsin dilüzə. 
Heydərbaba, kəhliklərin uçanda, 
Kol dibindən dovşan qalxıb qaçanda, 
Baxçaların çiçəklənib açanda , 
 Bizdən də bir mümkün olsa yad elə, 
 Açılmayan ürəkləri şad elə. 
Qarı nənə gecə nağıl deyəndə, 
Külək qalxıb qap-bacanı döyəndə, 
Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə, 
 Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım, 
 Bir gül açıb ondan sonra solaydım. 
Bayram idi, gecəquşu oxurdu, 
Adaxlı qız bəy corabın toxurdu, 
Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu, 
 Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, 
 Bəy şalına bayramlığın bağlamaq. 
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Şal istədim mən də, evdə ağladım, 
Bir şal alıb tez belimə bağladım, 
Qulamgilə qaçdım, şalı salladım, 
 Fatma xala mənə corab bağladı, 
 Xan nənəmi yada salıb ağladı. 
Heydərbaba, dünya yalan dünyadı, 
Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadı, 
Oğul doğan, dərdə salan dünyadı, 
 Hər kimsəyə hər nə verib alıbdı, 
 Əflatundan bir quru ad qalıbdı. 
Heydərbaba, göylər bütün dumandı, 
Günlərimiz bir-birindən yamandı,  
Bir-birizdən ayrılmayın, amandı, 
 Yaxşılığı əlimizdən alıblar, 
 Yaxşı bizi yaman günə salıblar. 
Bir uçaydım bu çırpınan yelinən, 
Bağlaşaydım dağdan aşan selinən, 
Ağlaşaydım uzaq düşən elinən, 
 Bir görəydim ayrılığı kim saldı, 
 Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı? 
Çox şükrü var, yenə gəldux, görüşdux, 
İtənlərdən, bitənlərdən soruşdux, 
Küsmüşdux da, allah qoysa, barışdux, 
 Bir də görüş qismət ola, olmaya, 
 Ömürlərdə fürsət ola, olmaya.  
Heydərbaba, sənin könlün şad olsun, 
Dünya varkən ağzın dolu dad olsun, 
Səndən keçən tanış olsun, yad olsun, 
 Deynə mənim şair oğlum Şəhriyar, 
 Bir ömürdür, qəm üstünə qəm гойаг. 
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Çalışmalar 
 
1. Mətnin məzmununу danışыn. 
2. “Heydərbabaya salam” poemasından bir parçanı əzbə-

rləyin. 
3. Мятндяки сифятляри гурулушуна эюря тяйин един вя онлары 

жцмля дахилиндя ишлядин. 
 4. Рус дилиня тяржцмя един: 
Şəhriyar humanist və mütəfəkkir şair idi. Onun əsərlərin-

də ictimai motivlər geniş yer tutur. Şair öz əsərlərində insanın 
daxili gözəlliyini, mənəvi saflığını və azadlığını tərənnüm 
etməklə yanaşı, zülm və ədalətsizliyə, təcavüzkarlığa qarşı 
çıxmışdır.  
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26. ЦЗЕЙИР ЩАЖЫБЯЙЛИ 
(1885-1948) 

 
Цзейир Ябдцлщцсейн оьлу Щажыбяйов 1885-жи ил сентйа-

бр айынын 18-дя Шуша гязасынын Аьжабяди кяндиндя, кянд 
мирзяси аилясиндя доьулмушдур, валидейнляри Шушайа 
кючдцкдян сонра илк тящсилини икисинифли Рус-Азярбайжан 
мяктябиндя алмышдыр.  

Шушанын зянэин мусиги ифачылыг яняняляри Цзейирин муси-
ги тярбийясиня мцстясна тясир эюстярмишдир. О, 1899-1904-жц 
иллярдя Гори мцяллимляр семинарийасында тящсил алмыш, бу илляр 
онун дцнйашюрцшцнцн формалашмасында бюйцк рол ойна-
мышдыр.  

Ц.Щажыбяйов 1908-жи ил йанварын 25-дя сящняйя гойду-
ьу «Лейли вя Мяжнун» операсы иля тякжя Азярбайжанда дейил, 
бцтцн мцсялман Шяргиндя опера сянятинин ясасыны гоймуш-
дур. Щажыбяйов 1909-1915-жи иллярдя бир-биринин ардынжа 
«Шейх Сянан» (1909), «Рцстям вя Сющраб (1910), «Шащ Аб-
бас вя Хуршидбану» (1912), «Ясли вя Кярям» (1912), «Щарун 
вя Лейла» (1915) муьам операларыны бястялямишдир. 

Цзейир Щажыбяйов щям дя Азярбайжанда мусигили ко-
медийа ъанрынын йарадыжысыдыр. 1909-1913-жц иллярдя йаздыьы 
«Яр вя арвад», «О олмасын, бу олсун», «Аршын мал алан» 
мусигили комедийаларында ХХ ясрин о дюврки мяишят вя адят-
яняняляри юз яксини тапмышдыр.  

Цзейир Щажыбяйов йалныз мусиги сащясиндяки хидмятляри 
иля дейил, ейни заманда ижтимаи-сийаси йюнцмлц йазылары вя 
фяалиййяти иля дя шющрят газанмышдыр.  

Цзейир Щажыбяйов ейни заманда эюркямли бир ядиб иди. 
Онун ядяби йарадыжылыьы ики истигамятдя давам етмишдир: о 
щям чохлу дярин мязмунлу сатирик фелйетонлар, публисист ясяр-
ляр йазмыш, щям дя опера вя оперетталарын ядяби мятнини йа-
ратмышдыр. 

Цзейр Щажыбяйов дцнйа опера сянятиндя еля надир бяс-
тякарлардандыр ки, щям мусиги йарадыжылыьында, щям дя ядяби 
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йарадыжылыьында парлаг истедад нцмайиш етдирмишдир. «Короь-
лу»дан башга, бцтцн опера вя оперетталарынын мятнини о юзц 
йазмышдыр. Цзейир Щажыбяйовун либереттолары щуманист мя-
насына вя бядии кейфиййятиня эюря сярбяст драм ясярляри кими 
йашайыр.  

1937-жи ил апрелин 30-да Азярбайжан Опера вя Балет 
Театрында тамашайа гойулан «Короьлу» операсы Щажыбяйов 
йарадыжылыьынын зиrвясини тяшкил едир.  

Цзейир бяй Азярбайжан мусигисиндя кюклц дюнцш йа-
ратмыш дащи бястякардыр. О, мцасир Азярбайжан елми мусиги-
шцнаслыьынын ясасыны гоймуш, 1945-жи илдя йаздыьы «Азярбай-
жан халг мусигисинин ясаслары» фундаментал тядгигат ясяри иля 
гядим тарихя малик Азярбайжан мусигисинин милли хцсусиййят-
лярини арашдырмышдыр.  

Бюйцк бястякар, мцсигишцнас, публисист, драматург, 
педагог Цзейир Щажыбяйов 1948-жи илдя нойабрын 23-дя 
Бакыда дцнйасыны дяйишмишдир.  

 
 
Чалышмалар  
 

1. Мятнин мязмунуну юйрянин. 
2. Мятня аид суллар тяртиб един. 
 3. Хцсуси вя цмуми исимляри сечиб йазын. 
 4. Мятндяки сайлары мцяййяnляшдирин вя мяна нювлярини 

эюстярин. 
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27. SƏMƏD VURĞUN 
(1906-1956) 

 
Səməd Vurğun XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünə-

məxsus yeri olan görkəmli sənətkardır.Azərbaycan ədəbiyyatı-
nın bu əsrdəki inkişafının mühüm bir mərhələsi onun adı, çox-
cəhətli yaradıcılıq fəaliyyəti ilə üzvi surətdə bağlıdır. O, milli 
poeziyamızı novator keyfiyyətlərlə zənginləşdirmiş, yüksək 
sənət məktəbi yaratmışdır. 

 Səməd Yusif oğlu Vəkilov ilk təhsilini anadan olduğu 
Qazax mahalının Qıraq Salahlı kəndində almışdır. Sonra Qazax 
müəllimlər seminariyasında oxumuşdur. Seminariyanı uğurla 
bitirdikdən sonra Qazaxın kəndlərində, Qubada və Gəncədə 
müəllimlik etmişdir. Elə o vaxtdan başlayaraq lirik şeirlərilə 
məşhurlaşmış, «Vurğun» təxəllüsü ilə tanınmış və sevilmişdir. 

 Moskvaya ali təhsil almaq üçün gedən sənətkara təhsilini 
axıradək davam etdirmək müyəssər olmur.1930-cu ildə o, Bakı-
ya qayıdır, burada Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda ali təhsi-
lini başa vurub, aspiranturaya daxil olur və elə o illərdə də coş-
qun yaradıcılığa başlayır. 

 30-cu illərdə onun «Şairin andı», «Fənər», «Könül dəftə-
ri», «Şeirlər», «Azad ilham» kimi şeir kitabları nəşr olunur. Hə-
min dövrdə şair ədəbiyyatımız üçün yeni hadisə sayılan «Bəs-
ti», «Talıstan», «Ölüm kürsüsü» kimi maraqlı poemalarını yaz-
mışdır. 

 30-cu illərin sonu, 40-ci illərin əvvəllərində sairin yaradıcı-
lığında yeni bir mərhələ ─ müharibə dövrü mərhələsi başlanır. Bu 
mərhələ onun yaradıcılığının məhsuldar dövrü olmuşdur. İkinci 
Dünya müharibəsi illərində qələmə aldığı «Vətən keşiyində», 
«Ananın öyüdü», «Şəfqət bacısı», «Qızıl şahinlər» və s. şeirləri az 
vaxtda oxucuların sevimli əsərlərinə çevrılmişdir. 

 Lirik şeirləri dillər əzbəri olan S.Vurğun qələmini drama-
turgiya sahəsində də sınamışdır. Onun yaradıcılığında mənzum 
dram əsərləri mühüm yer tutur. «Vaqif» (1937), «Xanlar» 
(1939), «Fərhad və Şirin» (1941) və «İnsan» (1945) pyeslərində 
şair özünü qüdrətli bir dramaturq kimi tanıda bilmişdir. 
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 S.Vurğunun «Muğan», «Aygün» poemaları da müharibə-
dən sonrakı ədəbiyyatımızın ciddi uğurları idi. 

 Həmin dövrdə onun «İstiqbal təranəsi», «Dünyanın xəri-
təsi» kitabları, üç cild-dən ibarət «Seçilmiş əsərləri» nəşr 
edilmişdir.  

 S.Vurğunun əsərləri sonralar da dəfələrlə çap olunmuş-
dur. Xalqını, vətənini sonsuz bir məhəbbətlə sevən şairin çoxcə-
hətli irsi bu gün də böyük maraqla qarşılanır.  

 S.Vurğun həm də böyük ictimai xadim və alim idi. Azər-
baycan Elmlər Akademiyasının ilk həqiqi üzvləri sırasında 
onun da adı var. Şairin ədəbiyyat qarşısındakı xidmətləri yük-
sək qiymətləndirilmiş və respublikamızda ilk dəfə olaraq ona 
Azərbaycanın хalq şairi fəxri adı verilmişdir. 

  
 

SƏMƏD VURĞUN 
TƏBİƏT İLHAMA ÇAĞIRIR MƏNİ 

 

(ixtisarla) 
 

Yenə də yamyaşıl geyinir dağlar, 
Göz kimi durulur qaynar bulaqlar. 
Əriyir güneylər döşündəki qar,  
Yağış da isladır o göy çəməni, 
Təbiət ilhama çağırır məni. 
 Ürək dil açır ki, sönməmiş odum, 
 Hücuma başlayır mənim söz ordum... 
 Könüllər mülkündə min yuva qurdum, 
 Unutmaz aləmdə sevən sevəni, 
 Məhəbbət ilhama çağırır məni. 
Görürəm, dan yeri yenə sökülür, 
Göydən yer üzünə nurlar tökülür. 
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür, 
Gözümdə saralır sünbülün dəni... 
Bu nemət ilhama çağırır məni. 
 Mən yaranmamışam göylər övladı, 
 Əzəl şöhrətimdir torpağın adı... 
 Bu eşqim çoxuna qismət olmadı, 
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 Şairim! Aç, payla söz xəzinəni,  
 Şeiriyyəт ilhama çağırır məni. 

  
DÜNYA 

 

Ulduzlar havanın bağrını dəlir, 
Qayalı dağlardan duman yüksəlir, 
Xəyalım gecəni salama gəlir, 
Çapdırır atını birbaşa dünya. 
 Yerlərə baxıram ─ bağçalı, bağlı, 
 Göylərə baxıram ─ qapısı bağlı, 
 Kainat ixtiyar, sirli, soraqlı, 
 Əzəldən yaranıb tamaşa dunya. 
Bir də görürsən ki, açılan solur 
Düşünən bir beyin bir torpaq olur; 
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, 
Sirrini verməyir sirdaşa dünya. 
 Əzəldən belədir çünki kainat 
 Cahan daimidir, ömür amanat. 
 Əldən-ələ keçir vəfasız həyat  
 Biz gəldi-gedərik, sən yaşa, dünya! 
Buludlar dağılır uzaqda lay-lay, 
Yenə öz yerində yuvarlanır ay; 
Fəqət nə Cəlal var, nə də ki Humay, 
Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya.  
  

Çalışmalar 
 

1. Mətndəki həmcins cümlə üzvlərini müəyyənləşdirin. 
 2. Mətnə aid suallar tərtib edin. 
3. “Dünya”, “Təbiət ilhama çağırır məni” şeirлярində feli 

sifətləri tapın və  
 hansı cümlə üzvü olduğunu müəyyənləşdirin. 
 4. Мятндян бир нечя фел сечин вя онларын гурулушжа нювц-

нц мцяййянляшдирин.  
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28. SÜLEYMAN RÜSTƏM 
(1906-1989) 

 

 Xalq şairi Süleyman Rüstəm XX əsr Azərbaycan poe-
ziyasının yaradıcı- 

larından biridir. O, poeziyada milli və klassik ənənələrin 
davamçısı olmuş və bu ənənələri öz yenilik axtarışları ilə zən-
ginləşdirmişdir. Elə bu səbəbdən də Süleyman Rüstəmin yara-
dıcılığı milli poeziyamızda yenilikçiliyin formalaşması və in-
kişafı ilə sıx bağlıdır. 

 Süleyman Əlabbas oğlu Rüstəmzadə Bakının Novxanı 
kəndində fəhlə ailəsində dünyaya gəlmişdir. Onun qayğısız 
uşaqlıq illəri Xəzərin sahilində keçmişdir. Babasının danışdığı 
sehrli nağıllar, xoş söhbətlər, oxuduğu qüssəli mahnılar onun 
qəlbində qəribə hisslər oyadardı.Valideynləri savadsız olsalar 
da, övladlarının təhsil almasını istəyirdilər. Bu məqsədlə də onu 
Bakıda görkəmli yazıçı Süleyman Sani Axundovun müdir 
olduğu və hamının «Süleyman Sani» məktəbi kimi tanıdığı rus-
tatar məktəbinə qoyurlar. İlk təhsilini bu məktəbdə alan Süley-
man sonra sənaye texnikumuna daxil olur, lakin 1924-cü ildə öz 
arzusu ilə buradan pedaqoji təmayüllü məktəbin son kursuna 
keçirilir. 1925-ci ildə o, ali təhsil almaq məqsədilə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsinə daxil olur. Burada 
görkəmli ədib Ə.Haqverdiyevin və başqa müəllimlərin müha-
zirələrini dinləyən Süleyman 1929-cu ildən təhsilini Moskva 
Dövlət Universitetinin ədəbiyyat və incəsənət fakültəsində da-
vam etdirir. 

 S.Rüstəmin «Unudulmuş gənc» adlı ilk şeiri 1923-cü ildə 
«Maarif və mədəniyyət» jurnalında dərc olunmuşdur. Bundan 
sonra müntəzəm olaraq mətbuatda şeirləri çıxan gənc şair 1927-
ci ildə «Ələmdən nəşəyə» adlı ilk kitabını nəşr etdirir. Bu kitab 
onun bir neçə illik ədəbi fəaliyyətinin məhsulu idi. Kitaba daxil 
olan şeirlərində o, zamanın, dövrün tələbi ilə inqilabdan sonra 
yeni həyat quran adamların işini, mübarizəsini tərənnüm edirdi. 
Sonrakı illərdə S.Rüstəmin «Addımlar», «Atəş», «Səs», «Şairin 
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səsi», «Ulduzlar», «Gecənin romantikası» və başqa kitabları 
nəşr edildi. 

 Böyük Vətən müharibəsi illərini şairin yaradıcılığında 
xüsusi bir mərhələ hesab etmək olar. Bu dövrdə onun «Ana 
ürəyi», «Durnalar», «Ana və poçtalyon», «Gün o gün olsun ki» 
kitabları çap olunmuşdur. S.Rüstəmin müharibə mövzusunda 
yazdığı şeirlərdə vətənə sonsuz məhəbbət, sədaqət, qələbəyə 
inam, beynəlmiləlçilik və qəhrəmanlıq motivləri çox güclüdür. 
Şeirlərinin birində o, öz duyğularını belə ifadə edir: 

 

 Mən istərəm sağ çıxmayım bahara 
 Təki anam düşmənə baş əyməsin. 
 Bu müqəddəs, son davada hər yara 
 Mənə dəysin, vətənimə dəyməsin.  
 

 Müharibənin ilk illərində S.Rüstəmin Sovet ordusu sıra-
larında İranda, Cənubi Azərbaycanda xidmət etməsi ona Arazın 
o tayında yaşayan azərbaycanlı bacı və qardaşlarının həyatını, 
məişətini ətraflı öyrəmnəyə, onların istək və arzularını, həsrə-
tini dərk etməyə kömək etmişdir. Cənub mövzusu S.Rüstəmin 
poeziyasında 60 ilə yaxın bir müddətdə əsas, aparıcı mövzular-
dan biri olmuşdur. «Cənub şeirləri» şairin vətənə, xalqa, ana di-
linə olan məhəbbət çələngi idi. Onun bu silsilədən olan «Təbri-
zim», «Vətən yandı», «Amandır, getmə», «Dilimə dəymə» və 
onlarla başqa şeirləri, M.H.Şəhriyara цнванланан mənzum 
məktubları, «On ikinci tüfəng», «Memarın faciəsi», «Şairin 
ölümü» poemaları bu cəhətdən çox səciyyəvi və əhəmiyyətlidir.  

 S.Rüstəm görkəmli bir dramaturq kimi də tanınır. O, hələ 
1922-ci ildə «Çimnaz xanım yuxudadır» adlı birpərdəli kome-
diya yazmış, əsər Tənqid-təbliğ teatrında tamaşaya qoyulmuş-
du. Sonrakı illərdə onun «Durna», «Burda mənəm, Bağdadda 
kor xəlifə» komediyaları yarandı. Lakin S.Rüstəmi bir drama-
turq kimi şöhrətləndirən onun 1940-cı ildə qələmə aldığı «Qa-
çaq Nəbi» mənzum dramıdır. 

 Vətənpərvər şair, görkəmli dramaturq S.Rüsrəm bacarıqlı 
bir ictamai xadim kimi də uzun illər vətəninə və xalqına xidmət 
etmişdir.  
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SÜLEYMAN RÜSTƏM 
DİLİMƏ DƏYMƏ 

 

Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad, 
Gəl sən də bu ana dilimə dəymə! 
Sənin də bağın var, gülün var, çəkin, 
Bağımda əkdiyim gülümə dəymə! 
 Həsədlərlə baxdın çəmənimə sən, 
 Gör bir nələr etdin vətənimə sən, 
 «Yan» deyib, od vurdun bədənimə sən, 
 Altında atəş var, külümə dəymə! 
Mən ağa ağ dedim, qaraya qara, 
Sən məni istədin çəkəsən dara. 
Yenicə sağalır vurduğun yara, 
Mənim bu yaralı könlümə dəymə! 

 
ŞAİR QARDAŞIMA MƏKTUB 

(ixtisarla) 
 

Qoy söyləyim ürəyimin sözünü, 
Bir kərə də görməmişəm üzünü, 
Nigaranam, yetir mənə özünü 
Məhəbbətin bağrımdadır, Şəhriyar, 
Mənim ürək ağrımdadır, Şəhriyar! 
 Kim deyir ki, ünvanımız ayrıdır 
 Nə adımız, nə sanımız ayrıdır, 
 Nə canımız, nə qanımız ayrıdır, 
 Ürək birdir, bədən birdir, Şəhriyar, 
 Vətən birdir, vətən birdir, Şəhriyar! 
Hicran odu sinəmizi yaxdı, gəl, 
Səndən ötrü ürəyimiz axdı, gəl, 
İstəyirsən əncir-üzüm vaxtı gəl 
Məclislərdə başda otur, Şəhriyar, 
Ürəyimdə arzum budur, Şəhriyar! 
 Gəl qəmləri küləklərə verim, gəl, 



 97

 Öz bağımdan sənə güllər dərim, gəl, 
 Sən məni gör, mən də səni görüm, gəl, 
 Demə ömür xəzansızdır, Şəhriyar, 
 Əcəl yaman amansızdır, Şəhriyar! 
Gəl Bakıya bağım-bağçam güləndə, 
Bircə ovuc torpaq gətir gələndə, 
Dostlar qatsın torpağıma öləndə, 
Bəlkə onda kama çatam, Şəhriyar, 
Son mənzildə rahat yatam, Şəhriyar!! 

 
Çalışmalar 
 
1. Mətnin məzmununу danışыn. 
2. «Сцлейман Рцстям» мятниндян тамамлыьа аид цч 

жцмля эюстярин. 
 3. «Шаир гардашыма мяктуб» шеириндя хитаблары мцяййəн-

ляшдирин. 
 4. Мятндян шцщуди вя нягли кечмиш замана аид нцму-

няляри сечиб йазын.  
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29. MİKAYIL MÜŞFİQ 
(1908-1938) 

 
 Mikayıl Müşfiq görkəmli Azərbaycan şairidir.O, XX 

əsrin 20-ci illərində milli poeziyamızı yaratmış və inkişaf etdir-
miş görkəmli şairlərdən biridir. M.Müşfiq çox qısa bir müddət-
də, yəni cəmi 11 bir il ədəbi fəaliyyətlə məşğul olsa da, onun 
yaratdığı lirik şeirlər və poemalar Azərbaycan poeziyasında si-
linməz iz buraxmışdır. 

 Mikayıl Müşfiq Bakının Xızı kəndində dünyaya gəlmiş-
dir. Onun atası müəllim Mirzə Əbdülqədir İsmayılzadə «Vüsa-
qi» təxəllüsü ilə şeirlər yazardı. Böyük bəstəkar M.Maqomayev 
«Şah İsmayıl» operasını məhz Mirzə Əbdülqədirin eyniadlı po-
eması əsasında yaratmışdır.  

 M.Müşfiq yoxsul bir ailədə böyümüş, uşaqlığı ehtiyac 
içində keçmişdir. Elə körpəlikdən tale onun üzünə gülməmişdir. 
Çox kiçik ikən anasını, altı yaşında isə atasını itirmiş, yaxın 
qohumlarının himayəsində böyümüşdür. Özü demişkən, «ac- 
yalavac, çılpaq bir yaşayış» keçirən Mikayılda elmə, təhsilə 
böyük həvəs var idi. O,1915-ci ildə Bakıdakı rus-tatar məktə-
binə daxil olmuş və ilk ibtidai təhsilini orada almışdır. Sonralar 
təhsilini pedaqoji texnikumda davam etdirmişdir.1927-1931-ci 
illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda ali təhsilini 
başa vurandan sonra şəhər məktəblərində ədəbiyyat müəllimi 
kimi fəaliyyət эюстярмишдир. 

 M.Müşfiqin «Bir gənc» adlı ilk şeiri 1926-cı ildə «Gənc 
işçi» qəzetində, son şeiri olan «Duyğular yarpağı» isə «Ədəbiy-
yat» qəzetinin 1937-ci il aprel tarixli nömrəsində dərc olunmuş-
dur. Onun ədəbi fəaliyyəti bu iki əsər arasındakı dövrü əhatə 
edir. Bu on bir illik dövr ərzində M.Müşfiq çox məhsuldar işlə-
yərək, on şeir kitabı nəşr etdirə bilmiş, tərcüməçilik fəaliyyəti 
ilə də məşğul olmuşdur. 1932-ci ildə şairin «Günün səsləri», 
«Vuruşmalar», «Pambıq», «Bir may», «Buruqlar arasında», iki 
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il sonra «Şeirlər», «Şəngül, Şüngül, Məngül», 1935-ci ildə isə 
«Qaya», «Kəndli və ilan» adlı kitabları çapdan çıxmışdır.  

 Müşfiqin yaradıcılığında lirik şeirlər əsas yer tutsa da, o, 
гялямини poema janrında da sınamışdır. Onun «Əfşan», «Dağlar 
faciəsi», «Səhər», «Azadlıq dastanı», «Sındırılan saz» və s. 
poemaları sanballı, diqqətəlayiq əsərlərdir. Bu poemalarda insanın 
azadlıq hissləri, yeni həyata, mədəni inqilaba qoşulmaq istəkləri, 
bir sözlə, insanın mənəvi yüksəlişi öz əksini tapır. Müşfiq 
Ş.Abbasovla birlikdə A.S.Puşkinin «Qaraçılar», R.Rza ilə birlikdə 
M.Y.Lermontovun «Demon» poemalarını, Ö. Xəyyamın bir çox 
rübailərini, T.Şevçenkonun şeirlərini və başqa şairlərin 
yaradıcılığından nümunələri Азярбайжан diliня tərcümə etmişdir. 

 1937-ci ildə həbs olunaraq dözülməz mənəvi və fiziki 
əzablardan, təhqirlərdən sonra qətlə yetirilən мцтярягги фикирли 
sənətkarımızın əsərləri uzun illər boyu yasaq edilmişdi. Lakin 
zaman «xalq düşməni» elan edilmlş şairin xalqın ən sadiq 
övladlarından biri olduğunu sübut etdi. 

 
MİKAYIL MÜŞFİQ 
HƏYAT SEVGİSİ 

 
(ixtisarla) 

Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən, 
İşıqlı dünyadan necə əl çəkim? 
Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən  
Dostdan, aşinadan necə əl çəkim? 
 Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar, 
 Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar, 
 Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar, 
 Mən bu tamaşadan necə əl çəkim? 
Həyat dedikləri bu keşməkeşdən, 
Qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən, 
Gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, 
Bu əngin fəzadan necə əl çəkim? 
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 Ulduzlar fikrimin çıraqbanıdır, 
 Bulud xəyalımın karivanıdır, 
 Səma ki, hissimin aşiyanıdır, 
 Böylə bir səmadan necə əl çəkim? 
Xəzan acısına edib təhəmmül, 
Gülün kölgəsində ötəndə bülbül, 
─Həyat, həyat,- deyə çırpınır könül. 
Könüldən, sevdadan necə əl çəkim?  
 

YENƏ O BAĞ OLAYDI 
(ixtisarla) 

 

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz  
 O bağa köçəydiniz. 
Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq, 
 Sizə qonşu olaydıq. 
Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim, 
 Qələmə söz verəydim. 
Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham... 
 Yazaydım səhər, axşam. 
Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi? 
 Söylə, цrəyincəmi? 
Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, 
 Danışaydıq, güləydik. 
Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, 
 Məni sevindirəydin. 
Gizli söhbət açaydıq ruhun ehtiyacından; 
 Qardaşından, bacından 
Çəkinərək, çox zaman söhbəti dəyişəydin, 
 Mənimlə əyişəydin. 
Yenə bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli, 
 Sən, ey əsmər bənizli! 
Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil, 
 Sular ötəydi dil-dil. 
Əndamını həvəşlə qucaqlarkən dalğalar 
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 Qəlbimdə qasırğalar, 
Firtınalar coşaydı, qısqanclıqlar doğaydı, 
 Məni hirsim boğaydı; 
Cumub alaydım səni dalğaların əlindən, 
 Yapışaydım belindən. 
Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini , 
 Oxşayaraq telini, 
Gecələr darayaydı saçlarını ay, gözəl, 
 Sən gözəlsən, ay gözəl? 
Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi, 
 Söylə, ürəyincəmi? 

  
Lüğət 
 

silinməz iz- неизгладимый след 
təxəllüs – псевдоним 
aşina – приятель 
xəzan- листопад, осень 
fələk – судьба, рок 
kam almaq – злорадствовать 
 

Çalışmalar 
 

1. Suallara cavab verin: 
1) Müşfiq nə zaman və harada dünyayа gəлмишдир? 
2) Onun uşaqlığı necə keçmişdir? 
3) Müşfiqin ilk və son şeirləri hansılardır? Onlar nə 

zaman və harada dərc olunmuşdur? 
4) Şairin hansı əsərlərini tanыyırsınız? Onun tərcümə 

əsərləri barəsində nə bilirsiniz? 
5) Müşfiq nə zaman vəfat etmişdir? 
2. Şeirləri ifadəli oxumaьы юyrənin, onlardan birini əzbə-

rləyin. 
3. “Yenə o bağ olaydı” şeirində təyinləri tapın, onların 

ifadə vasitələrini müəyyənləşdirin. 
30. МИРЗЯ ИБРАЩИМОВ 

 102 

(1911-1993) 
 
Мирзя Ибращимов Азярбайжан ядябиййатынын эюркямли 

сималарындан биридир. О, драматург, насир, публисист, алим вя 
ижтимаи хадим кими танынмышдыр.  

Мирзя Ялясэяр оьлу Ибращимов 1911-жи илдя Жянуби 
Азярбайжанын Сяраб шящяри йахынлыьындакы Евя кяндиндя 
анадан олмушдур. 1918-жи илдя аиляси иля бирликдя Бакыйа кю-
чян Мирзя Ибращимов щяля чох кичик икян валидейнлярини вя 
йахынларыны итирир. Йетим галмыш Мирзя 8 йашында Забрат кян-
диндя варлы аилядя нюкярчилик етмяйя мяжбур олур. Даща сон-
ралар нефт мядянляриндя ишя дцзялир, фабрик-завод мяктябиндя 
тящсил алыр. Тящсил алмагла йанашы, мясул вязифяляря иряли чяки-
лян Мирзя Ибращимов бядии йарадыжылыгла да мяшьул олур. 
1931-жи илдя «Мяляк» вя «Зящра» адлы илк щекайяляри чап олу-
нур.  

Мирзя Ибращимовун йарадыжылыьнда Жянуб мювзусу 
эениш йер тутур. 1945-1947-жи иллярдя онун Жянуби Азярбай-
жанын щяйатына щяср едилмиш «Жянуб щекайяляри», 1948-жи илдя 
ися лк романы, «Эяляжяк эцн» чап едилмишдир.  

Икинжи Дцнйа мцщарибяси заманы Мирзя Ибращимов Ира-
на эетмиш, Тябриздя чыхан «Вятян йолунда» адлы гязетин ре-
дактору олмушдур.1945-жи илдя М.Ибращимов республика 
Елмляр Академийасынын академики сечилмишдир. Мирзя Ибра-
щимовун ирищяжмли беш дарм ясяри вя ики поманы вардыр. «Щя-
йат», «Мадрид», «Мящяббят», «Кяндчи гызы», «Йахшы адам», 
«Эяляжяк эцн», «Бюйцк дайаг».  

Бядии йарадыжылыгла йанашы, Мирзя Ибращимов елми фя-
алиййятля дя жидди мяшьул олмушдур. Жялил Мяммядгулузадя 
щаггында йаздыьы «Бюйцк демократ» ясяриндян инди дя йахшы 
елми мянбя кими истифадя олунур.М.Ф.Ахундовун ядяби-фял-
сяфи эюрцшляри щаггындакы елми фикирляри Вагифин Азярбайжан 
шериня эятирдийи йениликляр, Закирин сатирасы щаггында М.Ибра-
щимовун йаздыьы ядяби-тянгиди мягаляляр «Щяйат вя 
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ядябиййат» башлыьы алтында топланмыш вя 1947-жи илдя чап едил-
мишдир.  

Мирзя Ибращимов тяржцмя сащясиндя дя уьурлу фяалиййят 
эюстярмиш, дцнйа классикляринин бир чох ясярлярини Азярбай-
жан дилиня тяржцмя етмишдир. Шекспирин «Крал Лир», «Он икинжи 
эежя», Чернышевскинин «Ня етмяли»романы вя саир бядии тярcц-
мяляри юз кейфиййяти етибариля онун сянятя олан тцкянмяз 
мящяббятини вя мящсулдар ямяйини эюстярир.  

Мирзя Ибращимов 1993-жц илдя Бакыда вяфат етмишдир.  
 
Чалышмалар: 
 

1. Мятнин мязмунуну юйрянин. 
2. Мятндян 3 жцмляни морфолоъи тящлил един. 
 3. Бир абзасы рус дилиня тяржцмя един. 
 4. Мятндян дцзялтмя вя мцряккяб исимляри сечиб йазын. 
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31. MİR CƏLAL 
(1908 – 1978) 

 
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908-ci ildə 

Cənubi Azərbaycanda anadan оlmuşdur. Uşaq ikən atası onu 
Gəncə şəhərinə gətirmiş вя o, ilk təhsilini Gəncədə almışdır. 
1823-cü ildə Pedaqoji Texnikuma daxil olub, 1928-ci ildə oranı 
bitirmiş, bir müddət Gəncədə və Gədəbəydə müəllimlik etmiş-
dir. İkiillik müəllimlık fəaliyyətindən sonra - 1930-cu ildə Ka-
zana gediб Kazan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ədəbiyyat şöbə-
sində oxuмуш, 1931-ci ildə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan Döv-
lət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxil olмушдур. 
1933-cü ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, 
professor və kafedra müdiri vəzifəлярində çalışmışdır.  

 1940-cı ildə “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” adlı kitabı 
ilə filologiya elmləri namizədi və 1947-ci ildə “Azərbaycanda 
ədəbi məktəblər” adlı əsəri ilə filologiya elmləri doktoru elmi 
dərəcəsini alır.  

Bədii yaradıcılığa 1928-ci ildən başlamışdır. İlk hekayə 
və oçerkləri qəzet və jurnallarda çap edilmişdir.  

 1932-ci ildə “Sağlam yollarda”, 1935-ci ildə “Boy” adlı 
hekayələr və oçerklər məcmuəsi, “Dirilən adam” romanı, 1937-
ci ildə “Bostan oğrusu”, 1939-cu ildə “Gözün aydın” adlı kitab-
ları və “Bir gəncin manifesti” adlı romanı, 1940-cı ildə “Açıq 
kitab” romanı nəşr edilmişdir. Sonralar “Onun həyat hekayələ-
ri” (1944), “Yaşıdlarım” (1947), “Yeni kəndin adamları” 
(1948), “Təzə şəhər” (1952), “Sadə hekayələr” (1955), “İnsan-
lıq fəlsəfəsi” (1961), “Xatirə hekayələri” (1962), “Gülbəsləyən 
qız” (1965) kimi kitabları nəşr olunmuşdur.  

 Mir Cəlal 1978-ci ildə vəfat etmişdir. 
 Mir Cəlalın yaradıcılığı hələ sağlığında qiymətləndirilmiş 

вя о, müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuşdur. O, yetmiş 
illik mənalı ömrünün tam 50 ilini bədii, elmi və pedaqoji 
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yaradıcılığa həsr etmişdir. Эениш elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, алим 
mükəmməl bir qələm ustasıdır. Onu oxuculara sevdirən başlıca 
cəhətlərdən biri də müəllifin səmimiyyəti, insanlıq adını 
ləkələyənlərə güclü nifrəti və sadə, əməksevər insanlara olan 
məhəbbətidir.  

 Mir Cəlal bir alиm, tədqiqatçı və ədəbiyyatçı kimi hər 
zaman yüksək зирвядя durmuş, elmi йарадыжылыьы ilə ədəbi 
ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmuşdur.  

 
MİR CƏLAL 

 
İTƏ ATARAM, YADA SATMARAM 

 
Sərin bir payız səhəri idi. Səhər demək olmazdı. Çünki 

hələ hаva tamam işıqlanmamışdı. Шəhərə doğru gedən əyri-üyrü 
və palçıqlı yol bu ala-toranda camaatla dolu idi. Kimi qabağına 
qatdığı sağlam inəyini, kimi qoyun-quzusunu haylayıb satmağa 
aparırdı. .. 

Sona da bu yolun yolçusudur. Sona ilk bazar səfərinə çı-
xırdı. O, yetim uşaqlarına çörək pulu, dustaq oğlu Mərdana isə 
xərclik əldə etmək üçün “Yusif-Züleyxa” xalçasını qoltuğuna 
vurub bazara aparırdı. O, evinin yaraşığını, oğlunun toy günün-
də ona bağışlamaq üçün uzun illər boyu əzizləyib saxladığı 
xalчanı satmaq istəyirdi.  

Sona bazara yеtişdi. Həftəbazarı köhnə, uçuq bir hasarın 
içində idi. Kənardan baxanda hasar üstündən adamların başı 
görünürdü. Camaat qarışqa kimi qaynaşırdı. Burada hər cür 
adam gюrmək olardı. Satan satana qarışmışdı. At kişnəməsi, 
alıb-satanların səsi dərvişlərin qəsidəsinə, dиlənçilərin sızıltısı-
na qarışmışdı.  

Sona bir kənara, ev şeyləri satılan tərəfə çəkilib boxçasını 
açdı. Xalçanı təmiz yerə saldı. Bir daşın üstündə oturub həsrətlə 
ona baxdı. Sonanın xalçası, doğrudan da bir tamaşa idi. Elə bil 
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meydana işıq salmışdı. Gюrənlər yaxın gəlir və hеyrətlə baxır-
dılar. Xalçanın tamaşasına yığışanlar get-gedə artırdı.  

Gödəktuman, bozsifətli bir ingilis taciri bazarda məğrur-
məğrur gəzirdi. O, istədiyi hər şeyə diqqət yetirir, heç nədən çə-
kinmirdi. Bu ağaya nifrət və ikrahla baxan adamlar onu bir-biri-
nə barmaqla эöstərib, “ingilis” deyirdilər. İngilisин gюzü Sona-
nın xalçasına sataşan kimi rəngi daha da bozardı.  

Mister soyuг əllərini xalçaya uzatdı. Yanına düşüb ona 
nökərçilik edən azərbaycanlı tacirə nə isə dedi. Tacir Sonaya 
yaxınlaşdı: 

- Bacı, bu xalçanın qiyməti neçədir? 
Sona dуruxdu. O, bazara gəlməmişdən xalçaya qiymət 

qoydurmamışdı. 
Özü də ürəyində bir qiymət tutmamışdı. Tacir Sonanın 

duruxduğuna dözə bilmədi, daha da yaxınlaşıb soruşdu. 
- Bacı, bu xalçanın qiymətini deyin, biz alırıq.  
Sona altdan yuxarı tacırın üzünə baxdı, köksünü ötürdü. 

Elə bil onun danışmağa dili gəlmirdi. Qəzəbindənmi, həsrətdən-
mi, ya peşimançılıqdanmı qızaran sifətində mənalı bir sükut 
görünürdü. Sona dinmirdi.  

İngilis həyəcan içində idi. O, bu sükuta dözə bilmirdi. Çıl-
paq qıçlarını qatlayıb diz çökdü. Xalçaya bir də nəzər saldı. 
Ayağa qalxdı, xalçanı qaldırıb öz sinəsinə tutdu.  

Sonрa yanındakı tacirə verib, divardan asılı kimi saxlatdı.  
Tacir quldurlara təslim olan qorxaq yolçular kimi qollarını 

geniş açdı, xalçanı qabağına tutdu. İngilis baxdı, baxdı, yaxınа 
yeridi, kənara çəkildi, baxdı. Yandan, aşağıdan, yuxarıdan bax-
dı. Sevincini gizlədə bilmədi, dodaqaltı nə isə mırıldadı.  

Tacir də sevincək danışdı. Onlar danışanda heç kəs 
dinmirdi. Birdən kənardan kiminsə səsi eşidildi: 

 - Neçəyə desə alacaqlar.  
Elə bil bu səslə Sonaya sayıq olmaq üчün xəbərdarlıq 

edirdilər. Tacir qayıdıb səs gələn tərəfə acıqla baxdı və hid-
dətini boğa-boğa dedi: 



 107

 - Bilmirəm, bu camaat nə üçün mane olur. Ay qardaşlar, 
bir kənara durun görək. Axı nə xəbərdir, adam var axı, burada 
meymun oynatmırıq ha! 

Sona xalçanın qırağından tutub durmuşdu. O, danışanlara 
həsrətlə baxdı. Sona xalчanın qiymətini dedi:  

 - On qızıl. 
Tamaşaya yığışanların içində bir cavan fəщlə var idi. O, 

əllərini dizinə çırpdı və bərkdən “vay” - deyə çığırdı. Oğlan ba-
şını aşağı salıb oradan uzaqlaşdı. 

Sona oğlanın dediyini eşitsə də, əlini çoxdan açmışdı. Bir 
əli xalçanın ucunda idi, o biri əlinə isə ingilis qızıl sayırdı. Bir, 
iki, üç...  

Ovcuna toxunan soyuq pullar Sonanın bцтцn əllərini tit-
rədirdi. Onu hirs boğurdu. Sona üzünü ingilisə tutub dedi:  

- Satmıram! 
Bunu dediyi ilə ovcundakı qızılların yerə səpildiyi bir ol-

du. Camaatı maraq götürdü. Tacir irəli yeridi, əlini cibinə saldı: 
- Azdırsa, al, on beş olsun. 
- Satmıram! 
- Bu da iyirmi! 
- Satmıram! Yorğan əvəzi üstümə çəkəcəyəm! 
- Otuz qızıl, daha sözün yoxdur ki?! 
- Paltarım yoxdur, bürünəcəyəm. 
- Əlli qızılını al, üstündə bir dəst də paltar. 
Tacir əl-ayağa düşüb yalvarırdı. Sonanın isə dizinə 

qüvvət, iradəsinə möhkəmlik gəlir, səsi ciddiləşirdi: 
- Satmıram, canım, satmıram! 
- Bu da yüz qızıl, yüzcə qızıl... 
Sona xalçanı çəkib bükdü. Pəhləvan kimi qoltuğuna vur-

du. O, daha da acıqlı görünürdü. Sona iti və həyəcanlı nəzərлə 
həm misteri, həm də taciri süzdü. O, qəti və nifrətlə dedi: 

- İtə ataram, yada satmaram! 
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Lüğət  
 

Elmi -Тədqiqat İnstitutu – научно исследовательский   
институт 
məcmuə - сборник 
səmimiyyət- искренность 
 
Çalışmalar 
 

1. Mətnə aid suallar tərtib edin. 
2. Mətndəki zərfləri tapın və ifadə vasitəлярини müəyyən-

ləşdirin. 
3. Azərbaycan dilinə tərcümə edin. 
 

Мир Джалал обратился к литературному творчеству в 
1928 году, опубликовав свои ранние рассказы и очерки в 
республиканских газетах. Его первые книги - «На верных 
путях» и «Рост» были составлены из его первоначальных 
публикаций. 

Роман «Воскресший человек», сборники рассказов 
«Огородный воришка» и «Поздравление» свидетельствуют 
о появлении в прозе 30-х годов зрелого автора со своими 
темами, своим отношением к описываемым явлениям. 

 
4. M.Cəlalın “İtə ataram, yada satmaram” hekayəsini 

diqqətlə oxuyun, mətnə dair plan tərtib edin və onu həmin plan 
əsasında danışın.  
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32. RƏSUL RZA 
(1910-1981) 

 
 Rəsul Rza XX əsr Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli 

nümayəndələrindən biridir. Onun əsərləri bir çox xarici dillərə 
tərcümə olunaraq vətənimizin hüdudlarından kənarda da özünə 
çoxlu pərəstişkar tapmış, böyük ədəbi və ictimai marağa səbəb 
olmuşdur. 

 Rəsul İbrahim oğlu Rzayev (Rəsul Rza) Azərbaycanın 
Göyçay bölgəsində dünyaya gəlmişdir. Onun atası Mirzə İbra-
him qəza rəisinin dəftərxanasında tərcüməçi işləyirdi, anası 
Məryəm xanım isə yazmağı bacarmasa da, istedadlı bir qadın 
idi və gözəl şeirlər qoşardı. İlk təhsilini əvvəl Göyçayda, sonra 
isə Tiflisdə alan Rəsul 1930-cu ildə Bakıya gəlir və burada 
«Gənc işçi» qəzetinin redaksiyasında işə düzəlir. Tiflisdə başla-
dığı yaradıcılıq fəaliyyətini burada davam etdirən gənc şair bir 
qədər sonra ali təhsil almağa ehtiyac duyur və 1934-cü ildə 
Moskvaya gedir. Ali təhsil alıb vətənə dönəndən sonra o, bədii 
yaradıcılıqla daha ciddi məşğul olmağa başlayır.  

 R.Rzanın nəşr olunan ilk şeirlər kitabı «Çapey» (1932) 
adlanır. Sonralar şairin  

«Qanadlar» (1935), «Çinar» (1939); 40-cı illərdə «Və-
tən», «Bəxtiyar», «Vəfa»; 60-80-ci illər ərzində «Pəncərəmə 
düşən işıq», «Duyğular... düşüncələr», «Dözüm», «Vaxt var 
ikən», «Həyat duyumları», «Güneylər, qüzeylər», «Üzü külə-
yə», dörd və beşcildlik «Seçilmiş əsərləri» və başqa kitabları 
nəşr olunmuşdur. 

 R.Rza öz yaradıcılığında heca vəznli şeirlərlə yanaşı, sər-
bəst formada yazılmış şeirlərə də geniş yer vermişdir. Sərbəst 
seirin inkişafında və yüksəlişində onun xüsusi əməyi olmuşdur. 
R.Rzanın şeirləri məna və məzmun dərinliyi, fəlsəfi lirizmi, fi-
kir və emosiya zənginliyi, nikbin əhvali-ruhiyyəsi ilə seçilir. İn-
san taleyi, onun mübarizəsi, mənalı həyat, gələcək üçün nara-
hatlıq R.Rza poeziyasının özəyini, canını təşkil edir.  

 R.Rza poeziyası daha çox lirik məcrada inkişaf etsə də, 
poema janrı onun yaradıcılığında başlıca yerlərdən birini tutur. 
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R.Rzanın poemaları mövzu бахымындан müxtəlifdir, lakin 
onları bir cəhət ─ şairin parlaq, əzəmətli şəxsiyyətlərə müraciət 
etməsi cəhəti birləşdirir. Bunlardan «Füzuli» poeması böyük 
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuliyə, «Son gecə» Nəsimiyə, 
«Xalq şairi» M.Ə.Sabirə, «Xalq həkimi» N.Nərimanova, «Qı-
zılgül olmayaydı» poeması isə M.Müşfiqə həsr olunmuşdur. 

 R.Rza bədii tərcümə sahəsində də səmərəli çalışmışdır. 
O, dahi N.Gəncəvinin «Xosrov və Şirin» poemasını Azərbay-
can dilinə çevirmiş, bir çox Avropa şairlərinin əsərlərini, eləcə 
də A. Puşkin, M.Lermontov, V. Mayakovski kimi rus şairlə-
rinin şeir və poemalarını dilimizə tərcümə etmişdir. 

 
  

 RƏSUL RZA 
MƏN TORPAĞAM 

  
Mən torpağam, məni atəş yandırmaz ─ 
Tərkibimdə kömürüm var, külüm var. 
Mən baharam, çəmən-çəmən 
Çiçəyim var, gülüm var. 
Mən küləyəm, əsməsəm 
Kim bilir ki, mən varam? 
Mən buludam, səhraları susuz görüb 
Ağlaram. 
Mən ürəyəm, döyünməsəm 
Ölərəm. 
Mən insanam, sadə insan əlimin 
Yaratdığı nemətlərlə öyünməsəm, ölərəm. 
Mən işığam ─ qaranlığın qənimi. 
Mən insanam, daşıyıram qəlbimdə 
Dünyaların sevincini, qəmini. 
Maraq dolu gözəm mən; 
Baxmaya bilmərəm. 
Mən insanam, vətənim var, elim var. 
Ən böyük həqiqəti ─ 
Azadlığı, məhəbbəti, nifrəti 
Söyləməyə qadir olan dilim var. 
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Mən bir qranitəm ki,  
Hər parçamda duyulur 
Möhkəmliyim,döyüşlərdə bərkliyim. 
Mən insanam, ülfətsiz ölərəm, 
Məhəbbətsiz, nifrətsiz ölərəm. 
Mən bulağam, tapşırıqla axmıram. 
Mən həyatam, həmişə yoldayam; 
Nəfəsdəyəm, arzudayam. 
Mən torpağam, nemətimi, varımı,  
Zəhmət sevən insanlarla bölərəm. 
Mən ürəyəm, döyünməsəm 
Ölərəm.  

  
SEVİNƏNDƏ SEVİNCİM 

 

Bir gün səni görməsəm, könlümdə tufan olur. 
Səni qəmli görəndə ürəyim şan-şan olur. 
Məhəbbətin yolunda qəm olur, hicran olur. 
Sən məni bu sevdanın yollarına salansan, 
Sevinəndə sevincim, ağlayanda nalamsan. 
Gözlərini yumanda könlüm toranlıq olur. 
Gülüşün, xoş baxışın nədən bir anlıq olur? 
Həsrətindən gözümdə dünya qaranlıq olur. 
Hər kəs üz döndərsə də, sən ilqarda qalansan 
Sevinəndə sevincim, ağlayanda nalamsan. 
Bilməyənlər də bilsin, mən sevmişəm tək səni. 
Hamıdan yaraşıqlı, hamıdan göyçək, səni. 
Dodaqları öpümlü, saçları ipək, səni. 
Könlümün tellərini həzin-həzin çalansan 
Sevinəndə sevincim, ağlayanda nalamsan. 

  
Çalışmalar 
 

1. Mətndən bir abzası rus dilinə tərcümə edin. 
2. Mətndə köməkşi nitq hissələrinə aid sözləri tapıb 

növünü müəyyənləşdirin. 
3. Şeirlərdən birini əzbəрləyin. 
4. Мятндяки сифятляри тапын вя онларын нювцнц эюстярин. 
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33. МİRVARİД ДİLBAZİ 
(1912 - 2002) 

 
Мирварид Паша гызы Дилбази 1912-жи илдя анадан олмуш-

дур. О, Азярбайжан Педагоъи Институтунун ядябиййат fакцл-
тясини битирмишдир. О, 1930-жу илин яввялляриндян шеiр йазмаьа 
башламышдыр. Илк шеирляриндя М.Дилбази Азярбайжан гадынынын 
гуружулуг илляриндяки иштиракыны тяряnнцм етмишдир. М.Дилба-
зи йарадыжылыьа башладыьы илк иллярдян етибарян, ушаг вя эянж-
ляр, хцсусян аzйашлылар цчцн йаздыьı ясярляри иля ушагларын, ща-
белə йашлыларын ряьбят вя мящяbbəтини газанмышдыр. О, Азяр-
байжан шеиринин йаранмасында вя инкишафында ядябиййатымы-
зын апарыжы зийалылары иля бир жярэядя чох чятин, мцряккяб бир 
йарадыжылыг йолу кечмишдир. 30 иля йахын йарадыжылыг йолу ке-
чян вя бу мцддятдя шеиримизя, хцсусян, Азярбайcан ушаг ше-
иринин йаранмасы вя инкишафына бюйцк хидмятляр эюстярян 
М.Дилбазинин йарадыжылыьы чох сямяряли олмушдур. Dilbaziнин 
йарадыжылыьы чохжящятли, мювзу даиряси эениш олса да, онун йа-
радыжылыг симасыны сяжиййяляндирян башлыжа хцсусиййят дил вя 
ифадянин сямимилийи, садялийидир. Буна эюря дя, онун ян 
мцрякkяб мювзуларда йашлылар цчцн йаздыьы ясярляр дя 
ушаглар тяряфиндян асанлыгла bаша дцшцлцр.  

 

Инжи, мирвари дейил, ямякдир мяним адым, 
Щяйатымда бир эцн дя ямяксиз йашамадым. 
 

Зящмяткеш, ямяксевəр бир шаир олан Мирварид ханымын 
шеирляриндя щям дя щяссас бир ана гялбинин чырпынтылары ду-
йулур вя бу хцсусиййят onun бцтцн шеирляринə хцсуси бир щяра-
рят вя сямимиййят верир.  

М.Дилбази 2002-жи илдя вяфат етмишдир.  
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Lüğət 
 

тяряnнцм етмяк – воспевать 
йарадыжылыг йолу – творческий путь 
ушаг шеири – стихотворение для детей  
ана гялби – материнское сердце 
 
Çalışmaлар 
 

1. Mətnin məzmununу öyrənin. 
2. “M.Dilbazi” mətnində isиmлярin quruluşca növlərini 

мцяййянляшдирин. 
3. Лцьятдяки сюзляри жцмлялярдя ишлядин. 
 4. Мятндян цмуми вя хцсуси исимляри сечиб йазын.  
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34. BƏXTİYAR VAHABZADƏ 
 

(1925 - 2009) 
 

 Bəxtiyar Vahabzadə çağdaş milli poeziyamızın görkəmli 
nümayəndələrindəndir. O, müxtəlif mövzularda yaratdığı əsər-
ləri ilə Azərbaycan poeziyasında vətənpərvərlik və vətəndaşlıq 
ruhunun qüvvətlənməsində, bütövlükdə ədəbiyyatımızın inkişa-
fında xüsusi xidmətləri olan bir şəxsiyyətdir. Bu görkəmli xalq 
şairinin fəlsəfi məzmun daşıyan lirikası, insan talelərini əks et-
dirən poemaları, həyati konfliktlər əsasında qurulmuş pyesləri, 
ədəbiyyatımızın vacib problemlərinə həsr olunmuş elmi və pub-
lisistик əsərləri həm Azərbaycanda, həm də xaricdə ona böyük 
şöhrət qazandırmışdır. 

 Bəxtiyar Mahmud oğlu Vahabzadə 1925-ci il avqustun 
16-da Şəkidə anadan olmuşdur. 1934-cü ildə ailəsi ilə birlikdə 
Bakıya köçən Bəxtiyar 1942-ci ildə orta məktəbi bitirib, ADU-
nun filologiya fakültəsinə daxil olur. «Ana və şəkil» adlı ilk 
şeiri tələbə ikən, yəni 1943-cü ildə dərc olunur. Öz şeirləri ilə 
ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən gənc şair 1945-ci ildə 
S.Vurğunun zəmanəti ilə Yazıçılar İttifaqının üzvlüyünə qəbul 
edilir. 1949-cu ildə «Mənim dostlarım» adlı ilk kitabı çapdan 
çıxır.  

 Müasir insan, onun taleyi, daxili aləmi haqqında öz incə 
duyğularını, fəlsəfi düşüncələrini əsərlərində tərənnüm edən 
B.Vahabzadə hər şeydən öncə lirik bir şair kimi çox böyük 
nüfuz qazanmışdır. Onun «Sadə adamlar», «Ceyran», «Bir 
ürəkdə dörd fəsil», «Açıq söhbət», «Payız düşüncələri», «Öz-
ümlə söhbət», «Açılan səhərə salam» və onlarla başqa kitabları 
nəinki Azərbaycanda, eləcə də Moskvada, Daşkənddə, An-
karada, Tehranda, Berlində müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq 
nəşr edilmişdir. 

 Görkəmli şairin «İztirabın sonu», «Etiraf», «Əbədi hey-
kəl», «416», «Şəbi-hic-ran», «Həyat-ölüm», «Yollar-oğullar», 
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«Muğam», «Atılmışlar», «Şəhidlər» və digər poemaları epik 
janrın dəyərli nümunələri kimi tanınır. B.Vahabzadənin ən 
qiymətli və sevilən poemalarından biri «Muğamdır». İnsanın 
bir şəxsiyyət kimi yetişməsində, onun vətənpərvərlik duyğula-
rının inkişafında, ümumiyyətlə, özünü dərk etməsində mənəvi 
sərvətlərin, o cümlədən də muğamlarımızın rolu və əhəmiyyəti 
bu poemanın əsas mövzusudur. «Muğam» poeması xalq ruhu, 
milli mənəviyyatımız haqqında şairin düşüncələrini əks etdirən 
bir əsərdir.  

 

 Ey zabul segahım, orta segahım, 
 Mənim öz amanım, mənim öz ahım, 
 Sən mənə kimsədən pay verilmədin, 
 Sən özgə çeşmədən gətirilmədin. 
 Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, 
 Qoşqarın, Kəpəzin, ulu Şah dağın,  
 Bağrındam sızılıb sən durulmusan,  
 Məndя yuvalanıb mənim olmusan. 
 Mənim öz dərdimsən, öz məlalımsan, 
 Anamın südü tək sən halalımsan.  
 

 «Şəhidlər» poemasında şair 20 Yanvar soyqırımına ob-
yektiv tarixi-bədii qiymət vermişdir. Bu əsər qanlı yanvar gün-
ləri haqqında ədəbiyyatımızda yaranan ilk irihəcmli, sanballı 
poemadır. Əsərdə şair Bakıya hücum etmiş işğalçı ordunun 
cinayətlərini göstərir, şəhidlərin qəhrəmanlığını mənalandırır: 

 

 Onlar sübut etdi: hər qara zülmün 
 Əli uzansa da, ömrü gödəkdir. 
 Xalqın azadlığı sabah, biri gün 
 Şəhid yarasından göyərəcəkdir!  
 

 B.Vahabzadə gərkəmli bir dramaturqdur. Onun «Vic-
dan», «İkinci səs», «Yağışdan sonra», «Yollara iz düşür», «Fər-
yad» pyesləri teatrlarımızın səhnəsində müvəffəqiyyətlə tama-
şaya qoyulmuşdur. Bu əsərlərində şair dövrümüzün mənəvi-əx-
laqi problemlərini ишыгландырыр. 
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 Filologiya elmləri doktoru B.Vahabzadə öz elmi-tədqiqat 
əsərləri ilə ədəbiyyatşünaslıq elmini yeni fikirlərlə zənginləşdir-
mişdir. O, 1980-cı ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvüdür. Elmi əsərlərdən savayı, онун altı məqalələr 
kitabı çap olunmuşdur. Bu kitablarda alimin ədəbi-tənqidi və 
publisistik məqalələri toplanmışdır. O, uzun illər BDU-da elmi-
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. 

 B.Vahabzadə eyni zamanda görkəmli ictimai xadimdir. 
Yaradıcılığı boyu xalqın istək və aрzularının həyata keçməsinə 
çalışan bu vətəndaş şair, alim, ictimai xadim və gözəl insan 
üçün xalqın mənafeyi hər şeydən üstündür.  

 
BƏXTİYAR VAHABZADƏ 
YAMAN DARIXMIŞAM 

  
Yaman darıxmışam səninçün, yaman. 
Nahaq-haqqa dönüb, məhkum-hakimə. 
Nifrəti gizlətmək asandan-asan, 
Sevgini gizlətmək mahalmış, demə. 
 

Haraylar yüksəlir könüldən yenə. 
Bu necə haraydı, bu necə haydı? 
Öhdəmdən gələrdim... Gözüm üzünə, 
Qulağım səsinə darıxmasaydı... 
 

Yaman darıxmışam... Allahdan kərəm! 
Mən azıb qalmışam qəm dərəsində.  
Dirilib yaşanır sənli günlərim, 
Sənsiz günlərimin xatirəsində. 
 

Yaman darıxmışam... Bu nədir yenə, 
Ağlım sağa baxır, ürəyim sola. 
Ürəyim dönübdür göy göyərçinə 
Qonub sən gedəli sən gələn yola. 
 

Yaman darıxmışam...Hər axşam çağı, 
Arzumu günəşin telinə sardım. 
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Mənimlə olsaydı, mən darıxmağı, 
Zamana ən uzun ölçü sanardım. 
Yuxuma gəlmişdin...Qısıldıq küncə. 
Danışdıq...Yel əsdi... Dağıldı dərd-qəm. 
Kölgəyə dönmüşdüm, səni görüncə  
Sənin işığından yox oldu kölgəm. 

 
QƏZƏL 

(«Muğam» poemasından) 
 

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam, 
Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. 
Nə güman eyləmisən ondakı tilsimləri sən, 
«Kürü ahıyla qurutdu», «Salı yandırdı» muğam. 
Onun hər guşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, 
Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. 
Сu çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, 
Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. 
O ─ ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, 
Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. 
Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, 
Deyirəm, bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. 
Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, 
Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.  
 

Çalışmaлар 
 
1.Mətnə aid suallar tərtib edin. 
2.Mətnin məzmununu danıшыn. 
3.Verilmiş şeirlərdən birini əzbərləyin.  
 4. Мятндяки сифятляри тапын вя онларын нювцнц мцяййян-

ляшдирин.  
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35. XƏLİL RZA ULUTÜRK 
 

(1932-1994) 
 

 Azərbaycanın azadlıq, istiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürk ХХ 
yüzilliyin 60-cı illərində yetişən ədəbi nəslin nümayəndələ-
rindən biridir. Onun poeziyası vətən torpağına sonsuz məhəbbət 
hissi ilə doludur. Əsərlərində ifadə olunan vətənə, xalqa hədsiz 
məhəbbət, zülmə və imperiya əsarətinə qarşı dərin nifrət hisslə-
ri qoşa qanad kimi şairi göylərə ucaldır. Xəlil Rzanın şeir və 
poemalarında müasirlərimizin zəngin mənəviyyatı, qurub-
yaratmaq əzmi, müstəmləkəçiliyə, irqçiliyə, müharibələrə qarşı 
nifrəti solmaz boyalarla əks olunmuşdur.  

 Səlyan qəzasının Pirəbbə kəndində dünyaya gələn Xəlil 
Rza yaradıcılığa gənc yaşlarında başlamışdır. «Kitab» adlı ilk 
şeiri 1948-ci ildə «Azərbaycan pioneri» qəzetində dərc edilmiş-
dir. 1949-1954-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fi-
lologiya fakültəsinin jurnalistlik şöbəsində təhsil almışdır. 
1957-1959-cu illərdə isə Moskvada M.Qorki adına Dünya Ədə-
biyyatı Иnstitutu nəzdində yazıçılar üçün açılmış ikiillik Ali 
Ədəbiyyat kurslarının dinləyicisi olmuşdur. «Bahar gəlir» adlı 
ilk şeirlər kitabı 1957-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Bundan sonra 
müxtəlif illərdə X.Rzanın «Sevən gözlər», «Məhəbbət dastanı», 
«Mənim günəşim», «Ucalıq», «Ömürdən uzun gecələr», «Hara 
gedir bu dünya», «Məndən başlanır Vətən» və s. kitabları nəşr 
edilmişdir. 

 Şair öz əsərlərində xalqın milli duyğularını, milli bütöv-
lüyünü tərənnüm edirdi. Onun lirikasında azadlıq həsrəti ilə, 
əsarət zəncirini qırmaq istəyi ilə yaşayan bir insanın iradəsi du-
yulur: 

 

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram, 
Qolumdakı zəncirləri qıram gərək, qıram, qıram! 
Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi, 
Istəyirəm günəş kimi, səma kimi, cahan kimi!   
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 28 yaşlı şairin qələmindən çıxan bu misralar uzun illər-
dən sonra, yəni 90-cı illərdə X.Rzanın vətəndaşlıq poeziyasın-
dan Azərbaycan xalqının səsi tək ucaldı və xalqın Azadlıq мa-
nifesti kimi səsləndi. X.Rza milli müstəmləkəçilik əleyhinə mü-
barizənin geniş vüsət aldığı 80-cи illərin ortalarında və sonrakı 
dövrdə tükənməz bir yaradıcılıq ehtirası ilə yazıb-yaratmışdır. 
«Davam edir 37», «Ayla günəş arasında», «Mən Şərqəm», ölü-
mündən sonra nəşr edilmiş «Bağışla, ey Vətən», «Lefortovo 
zindanı», «İlk Allahım, son Allahım mübarizə», «Türkün das-
tanı» kitabları şairin bu dövrdəki yaradıcılığını əks etdirir.  

 Həmin illərdə X.Rza respublikamızda milli azadlıq və 
müstəqillik uğrunda gedən ümumxalq mübarizəsinin ən fəal iş-
tirakçılarından birinə çevrilmişdi. Onun səsi mitinqlərdən, izdi-
hamlı meydanlardan gəlirdi. 1990-cı il Qanlı Yanvar hadisələ-
rindən bir neçə gün sonra X.Rza həbs edildi və ömrünün 8 ay 
13 gününü Bakının,Voronejin, Rostovуn həbsxanalarında, elə-
cə də Moskvanın Lefortovo zindanında keçirdi. Tale elə gətirdi 
ki, bir vaxtlar tatar şairi Musa Cəlilin faşist zindanlarında yazdı-
ğı şeirləri dilimizə tərcümə edən X.Rza özü Lefortovo zinda-
nında həbsiyyə şeirləri yaratmalı oldu. Lakin o sarsılmadı, zin-
danda da mübarizəsini misilsiz şeirlər yaratmaqla davam etdir-
di. O, həbsxana divarları arasında da özünü meydanda, xalqın 
azadlıq mübarizəsinin ön sıralarında hiss edirdi. Buna görə də, 
həmin şeirlərdə ruh düşgünlüyündən, bədbinlikdən əsər-əlamət 
yoxdur.  

 

 Mən yenə gələcəm Azərbaycana, 
 Şəninə şərqilər deyəcəyəm mən. 
 Acı tüstüsünü bal kimi udub 
 Odunu qaymaq tək yeyəcəyəm mən. 
 Şəninə şərqilər deyəcəyəm mən. 
 

 X.Rza orijinal əsərlər yaratmaqla yanaşı, bədii tərcümə 
sahəsində də müntəzəm fəaliyyət göstərmişdir. Onun kitabları 
içərisində tərcüməçilik fəaliyyətini əks etdirən «Qardaşlıq 
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çələngi», «Dünyaya pəncərə», «Turan çələngi» və başqa əsərlə-
ri vardır.  

 X.Rza mübariz şair, bacarıqlı tərcümяçi olmaqla bərabər, 
görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru idi. 
Neçə-necə elmi əsərin, onlarla məqalənin müəllifi idi. Ümu-
miyyətlə, alimlik, şairlik, vətəndaşlıq, qeyrət və hünər bu böyük 
insanın şəxsiyyətində birləşmişdi. Vətənpərvər şair 1992-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının Хalq шairi fəxri adını almış, 1995-
ci ildə (ölümündən sonra) «İstiqlal» оrdeni ilə təltif edilmişdir.  

 
 

XƏLİL RZA ULUTÜRK 
HEYDƏR DƏDƏ ─ ATATÜRK 

 
Azadlıq allahı tək əyləşib öz yerində, 
Yerin-göyün nuru var peyğəmbər gözlərində. 
Sadəliyi nur saçır, əzəməti dərində. 
Gedir, polad çiynində Kəpəz, Qoşqar boyda yük. 
Dədə Heydər ─ Atatürk! 
 
Dərin mavi gözləri sakit yanan od-ocaq, 
Alovunda satqınlar yanacaq, kül olacaq. 
Qaranlıqda işıqdır ─ o işığa yol açaq. 
Məsləki varlığından böyükdür, min qat böyük. 
Böyüklük heykəlidir  
Dədə Heydər ─ Atatürk! 
 
Dörd tərəf qar-qiyamət, sərt qış...  
O, güllü yazdır. 
Dinc mülayim səsi də qaynar bir ehtirasdır. 
Ərzurumdan Xəzərə şığıyan Xan Arazdır. 
Dalğasında dönüklər ağ köpükdür, boz köpük. 
Dalğalanır nəhr tək  
Dədə Heydər ─ Atatürk! 
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Sədərək körpüsünə qanadlandı bu səhər,  
Üç addımda Türkiyə, hər çınqılı bir gövhər. 
Azərbaycan, Türkiyə... Daş qala ─ qoşa səngər. 
Bütün qasırğalara birləşməklə sinə gər. 
Bu birlik qarşısında düşmən tük salacaq, tük... 
Qucur iki sahili  
Heydər Dədə ─ Atatürk! 
Ümid körpüsü üstə dayanıbdır inamla  
Dədə Heydər ─ Atatürk! 

 
Çalışmalar  
 

1.Mətndən 5 cümlə seçib sintaktik təhlil edin. 
2.Mətnin məzmununu danışın. 
3.“Heydər dədə - Atatürk” şeirini əzbərləyin. Şeirdə fellə-

ri tapıb, фел шякиллярини müəyyənləşdirin. 
4.Мятндян явязлийин мяна нювлярини тапыб мцяййянляшди-

рин. 
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36. MƏMMƏD ARAZ 
(1933-1995) 

 
 60-cı illər ədəbi nəslinin görkəmli nümayəndələrindən 

biri də Məmməd Arazdır. Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri 
olan Naxçıvanın Şahbuz bölgəsində Nurs adlı bir kənd var. De-
yilənə görə, bu kəndin sakinlərinin əksəriyyəti vaxtilə Ermənis-
tanın azərbaycanlılar yaşayan bir çox kəndlərindən buraya 
köçüb gələnlərdir. Məmməd Arazın atası İnfil İbrahimov da əs-
rin əvvəllərində Sisyan rayonunun Ağdü kəndindən Nursa kö-
çüb. Nurs ─ «Nursu» sözündəndir. Bu ad kənddə çoxlu sayda 
nur sulu bulaqların olması ilə əlaqədardır. Məmməd Araz 1933-
cü ildə belə bir səfalı kənddə dünyaya göz açıb. Atası İnfil kişi 
halal zəhmətlə ruzi qazanan bir insan idi, anası Cahan xanımın 
savadı olmasa da, bəzən özü bayatı, ağı qoşardı. Oğlunun şeir 
yazmasına, təbii ki, çox sevinərdi. Məmməd Arazın dediyinə 
görə, sonralar onun şeirlərini oxudar, xoşuna gəlməyənlər üçün 
deyərdi ki, bunda mənim südüm yoxdur. 

 1950-ci ildə orta məktəbi bitirən Məmməd İbрahimov 
sənədlərini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (APİ) coğrafiya 
fakültəsinə verir və бу тящсил ожаьына qəbul olunur. Məmməd 
Araz bu barədə öz xatirələrində belə yazır: «Bir də ayıldım ki, 
böyük qəbahət eləmişəm: özümü öz əlimlə ədəbiyyatdan məh-
rum etmişəm. Elə birinci ildən kurs yoldaşlarım bildilər ki, mə-
nim məqsədim ədəbiyyat fakültəsinə girib, şair olmaq imiş. Ya-
rım il dərslərə elə-belə, küskün-bədbin getdim. İnstitutda ədə-
biyyat dərnəyi fəaliyyət göstərirdi. Dərnəyin rəhbəri o zaman 
ədəbiyyat aləmində təzə-təzə tanınan İsmayıl Şıxlı idi. Bir gün 
girəvə tapıb ona yanaşdım və qeyri-ədəbiyyatçıların dərnəyə 
qəbul olunması şərtlərini soruşdum. Dedi ki, şərti yaxşı yazıdır, 
sən şairsən, yoxsa nasir? Şeir yazıram, ─ dedim. Cavabında 
söylədi ki, şeirin fakültəsi yoxdur. Gələn həftədən buyur gəl...».  

 Beləliklə, gənc şair həmin dərnəyin fəal üzvlərindən biri-
nə çevrilir. İnstitutda keçirilən tədbirlərdən birində o, özünün 
«Yanın, işıqlarım» şeirini oxuyur və şeir çox bəyənilir. Bu təd-
birdə iştirak edən görkəmli yazıçı Mirzə ibrahimovun təklifi ilə 
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(o zaman o, Yazıçılar İttifaqının sədri idi) həmin şeir 1952-ci 
ilin mayında «İnqilab və mədəniyyət» jurnalında çap olunur. 
Yaradıcılığının ilk dövrlərində şeiрlərini Məmməd İbrahim adı 
ilə yazan gənc şairin «Sevgi nəğməsi» adlı ilk şeirlər kitabı isə 
1959-cu ildə işıq üzü görür. APİ-ni bitirdikdən sonra iki il Şah-
buz rayonunda müəllimlik edən Məmməd İbrahim bundan son-
rakı taleyini Bakı ilə bağlayır, müxtəlif qəzet və jurnallarda, 
mətbuat sahəsində işləyir. 1961-ci ildə isə Moskvada Ali 
Ədəbiyyat kursunda təhsilini başa çatdırır və elə həmin il onun 
«Üç oğul anası» adlı ikinci kitabı nəşr olunur. Sonrakı illərdə o, 
«Mən səni taparam», «Araz axır», «Ömür karvanı» kitablarını 
çap etdirir. Tənqidçilərin fikrincə, bu kitabları onun yaradıcılı-
ğının axtarış dövrü kimi qiymətləndirmək olar.70-ci illərin əv-
vəllərindən şair öz şeirlərini Məmməd Araz təxəllüsü ilə imza-
lamağa başlayır. Bu illər ərzində onun «Qanadlı qayalar», 
«Atamın kitabı», «Aylarım, illərim», «Dünya sənin, dünya mə-
nim», «Seçilmiş əsərlər»i, «Dünya düzəlmir» və bir çox başqa 
kitabları işıq üzü görür. Qeyd etmək lazımdır ki, şairin bir çox 
kitabları rus dilinə tərcümə edilərək Moskvada, eləcə də Anka-
rada türk dilində nəşr edilmişdir.  

 M.Araz lirikasında vətən sevgisi, vətən torpağına, təbiəti-
nə vurğunluq hissi çox qüvvətlidir. Demək olar ki, onun bütün 
şeirlərinin əvvəli də, axırı da Vətəndir. Odur ki, şairin Vətənin 
vəsfinə həsr etdiyi ayrı-ayrı şeirlərdən yox, bütövlükdə Vətənə 
münasibətindən, məhəbbətindən, bir sözlə, hədsiz vətənpərvər-
liyindən söz açmaq daha düzgün, daha önəmlidir.  

 

 Azərbaycan ─ qayalarda bitən bir çiçək, 
 Azərbaycan ─ çiçəklərin içində qaya. 
 Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək 
 Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. 
 Azərbaycan ─ mayası nur, qayəsi nur ki... 
 Hər daşından alov dilli ox ola bilər. 
 «Azərbaycan!» deyiləndə ayağa dur ki, 
 Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. 
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 Lirik hisslər, fəlsəfi düşüncələr M.Araz poeziyasını oxu-
cuya doğmalaşdıran xüsusiyyətlərdir. M.Arazın şeirlərindəki 
fəlsəfi fikirlər oxucunu düşünməyə vadar edir. Bu baxımdan 
onun «Dünya sənin, dünya mənim...» şeiri fəlsəfi lirikanın diq-
qətəlayiq nümunəsidir. M.Arazın düşüncəsində dünya əbədidir, 
daimиdir: o, sənin, mənim və hamınındır, eyni zamanda, o, nə 
mənim, nə sənin, nə də heç kimindir. 

 

 Bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik, 
 Yüz yol qoşa atılsaq da, qoşa düşmərik, 
 Bir zərrənin işığına milyonlar şərik, 
 Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. 
 

 M.Araz xoşbəxt taleli bir sənətkardır. Bu böyük şairin 
xoşbəxtliyi ondadır ki, bu gün də onun şeirləri xalq tərəfindən 
sevilir. Бu məhəbbətin nəticəsidir ki, həyatı boyu bir çox çətin-
liklər və ədalətsizliklərlə üzləşməsinə baxmayaraq, həssas, nik-
bin, vətənpərvər və eyni zamanda çox kövrək bir şair kimi çox-
dan xalqın qəlbinə yol tapan M.Araz 1991-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Xalq şairi fəxri adına layiq görülmüşdür. 

 
MƏMMƏD ARAZ 

MƏNDƏN ÖTDÜ... 
 

Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam, 
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam, 
Küləkləşən, dumanlaşan ruhunla sən 
Ayağa dur, səninləyəm! 
Səs getməyən, əl yetməyən 
Qədim tarix dərəsindən 
Səs ver mənim səsimə sən: 
Səndən gələn, səndən ötən nəydi belə? 
Səndən ötüb qardaşına dəydi belə?! 
Bununlamı neçə dəfə 
Ata-oğul, qardaş hissi haçalandı, 
Bir şəhərin  
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Beş qardaşın xanlığına parçalandı? 
O zamanmı bitdi bizim dilimizin  
«Sənin», «mənim» qabarı da? 
O zamanmı bitdi bizim dilimizin  
«Haralısan» damarı da? 
Səninləyəm, ulu babam! 
Məndən ötdü! Məndən ötdü! 
Sevincə bax, qeyrətə bax! 
Bunu yazan xilqətə bax! 
Məndən ötdü! 
Qulağımdan getmir bu səs, 
Zərbələri qardaşına, sirdaşına ötürən kəs 
Elə bil ki, bax bu gecə 
Qulağımın dibindəcə 
Xətainin süqutuna qəh-qəh çəkdi. 
Sonra, sonra  
Səhərəcən başına yüz qədəh çəkdi. 
O qədəhin dalğasından, 
O məstliyin baş fırladan havasından  
 qopan daşdı ─ 
Azərbaycan torpağında 
Araz boyda şırım açdı. 
Məndən ötdü... 
Bunu dedi Şəki xanı, 
Bunu dedi Bakı xanı, 
Bunu dedi İbrahim xan,  
Fətəli xan, Kəlbəli xan... 
Qəza ötsün məndən, ─ dedi, 
Ötən kimi «mən-mən» dedi; 
«Mən-mən» dedi bir ölkədə nə qədər xan. 
Onlar «mən-mən» deyən yerdə 
Sən olmadın, Azərbaycan! 
Səni səndə üyütdülər. 
...Dibək oldun öz duzunla, öz daşınla. 
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Ögey oldun doğma, əkiz qardaşınla ─  
Məndən ötdü deyənlərin qeyrətindən, 
Namusunu yeyənlərin qeyrətindən! 
Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam! 
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam! 
Ayağa dur! 
Dəfn etdiyin məsələnin başdaşına 
Bir təəssüf xatirəsi yazıb yondur: 
Səndən ötən mənə dəydi, 
Məndən ötən sənə dəydi. 
Səndən, məndən ötən zərbə 
Vətən, vətən, sənə dəydi... 

 
Çalışmalar 
 
1.Plan tərtib edin və onun əsasında mətnin məzmununu 

danışın.  
2.Sonuncu abzası rus dilinə tərcümə edin. 
3.“Məndən ötdü” şeiriндян бир парчаны əzbərləyin. 
4 Фелин заманларына аид нцмуняляри сечиб йазын.  
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37. АЗАДЛЫЬА ЭЕДЯН ЙОЛ - 20 ЙАНВАР 
 

1990-жы илин 20 Йанвар щадисяляри Азярбайжан халгынын 
тяк фажияси йох, щям дя тарихин ян шяряфли сящифяляриндян бири, 
милли азадлыг щярякатынын йцксялиш зирвясидир. 20 Йанвар юзц-
мцзц бир миллят кими таныйан вя дярк едян эцндцр. Щямин 
эцн Бакы гырмызы рянэя бойанмышды, ачылан сящяр шящид оьул 
вя гызларымызын ганындан рянэ алмышды. 

Кечмиш ССРИ рящбярлийинин Азярбайжан халгынын де-
мократийа вя милли азадлыг уьрунда мцбаризясини боьмаг 
мягсяди дашыйан вандал щярякяти нятижясиндя 1990-жы ил йан-
варын 19-дан 20-я кечян эежя Бакыда эюрцнмямиш вящшиликля-
ря йол верилди, gцнащсыз инсанлар, о жцмлядян ушаглар, гожа-
лар, гадынлар гятля йетирилди, йцзлярля адам мцхтялиф дяряжяли 
бядян хясаряти алды. Бюйцк иткиляря, эцнащсыз инсанларын гятли 
иля нятижялянян 20 Йанвар фажияси Михаил Горбачовун башда 
олмагла жинайяткар империйа рящбярлийинин Азярбайжана 
гаршы хяйаняткар сийасятиня дюзмяйян, юз азадлыьына, мцс-
тягиллийиня жан атан халгымызын щям дя мцбаризлийини, мяь-
рурлуьуну нцмайиш етдирди. Мящз бунун нятижясиндя узун 
иллярдян бяри арзусунда олдуьумуз мцстягиллийя говушдуг 
вя юлкямиз суверенлик ялдя етди. 

Совет гошунларынын Азярбайжанда тюрятдикляри гырьын-
дан 20 ил кечмясиня бахмайараг, халгымыз о мцдщиш эежяни 
даим хатырлайыр, щямин фажиянин аьрысы иля йашайыр, бу вящшилийи 
тюрядянляря, хяйанят вя фялакятин сябябкарларына дярин нифря-
тини билдирир. 

20 Йанвар щадисяляри Азярбайжанын азадлыьы вя ярази 
бцтювлцйц уьрунда мцбаризя тарихиня щям дя гящряманлыг 
сящифяси кими йазылыб. Щямин эцн юз юлкясинин, халгынын азад-
лыьы, шяряф вя ляйагятини ужа тутан вятян ювладлары жанларындан 
кечяряк шящидлик зирвясиня йцксялдиляр. 

Бу эцн Бакынын ян йцксяк нюгтяляриндян бириндя щяр 
бир азярбайжанлы цчцн мцгяддяс анд йериня чеврилмиш бир цн-
ван вар. Бу, 20 Йанвар фажияси гурбанларынын вя Ермянис-
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танын щярби тяжавцзцня гаршы дюйцшлярдя щялак оланларын дяфн 
едилдийи Шящидляр Хийабаныдыр. 

Биз щямишя вятянин азадлыьы, суверенлийи уьрунда юзляри-
ни гурбан верян шящидлярин хатирясини гялбимиздя йашатма-
лыйыг. 

 
Çalışmalar 
  
 1. Мətnin məzmununu danışın.  
2.Sonuncu abzası rus dilinə tərcümə edin. 
3.“Унутганлыг фажиямиздирми?” суалыны ятрафлы 

жавабландырын. 
4 «20 Йанвар»ла баьлы даща няляри билирсиниз?  
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38. ХОЖАЛЫ ФАЖИЯСИ - СОЙГЫРЫМ ЭЦНЦ 
 

Ютян ясрин 90-жı илляринин яввялляриндя Азярбайжанын та-
мамиля мцстягиллийиня мане олмаг цчцн кечмиш ССРИ-нин 
рящбяри М.Горбачов ермянилярдян даща фяал шякилдя истифадя 
етди. Москва онлара щярби йардымы даща да артырды. Йухары 
Гарабаьда йерляшян совет ордусу щиссяляринин кюмяйи сайя-
синдя ермяни фашистляри бир чох кяндляримизи даьыдыр, ящалини 
гырыр, евляри талан едир вя йандырырлар. Бу дюврдя Йухары 
Гарабаьда бцтюв кяндляр йандырылараг кцля дюндярилди. Мин 
иллярин йадиэары олан тарихи абидяляримиз мящв едилди. 

Ермянистан вятянимизя гаршы ядалятсиз мцщарибяни да-
вам етдирирди. Русийа щярбчиляри, хариждяки варлы ермянилярин 
пулла тутдуьу муздлу гатилляр ермяниляря йахындан кюмяк 
эюстярирляр. Русийанын щяля дя Азярбайжанда галан щярби 
гцввяляри дя ермянилярля ялбир щярякят едирдиляр. Ганичян дцш-
мян йени-йени кянд вя гясябяляримизи харабалыьа чевирирди. 

Азярбайжанын ващид низами ордусу йох иди. Азярбайжа-
нын айры-айры йерли юзцнцмцдафия дястяляри ермянилярин вя 
Русийа орду щиссяляринин бирляшмиш щцжумларынын гаршысыны ала 
билмирдиляр. Чцнки бу дястяляр чох зяиф силащланмышдылар. Щям 
дя онларын арасында ялагя зяиф иди. Кюнцллцлцк ясасында йа-
радылмыш бу дястялярдя низам-интизам йох иди. Бязи щярби дяс-
тяляр анжаг айры-айры шяхсляря табе олурду. Халг Жябщясинин 
дя юз щярби дястяляри вар иди. Бцтцн бу дястяляр арасында яла-
гя йарадыб дцшмяня зярбя вурмаг чятин иди. АзярбайЖанда 
щярб сянятини мцкяммял билян сяркярдяляр аз иди. Диэяр 
тяряфдян, бу жцр бажарыглы щярбчиляри силащлы дястялярин башчыла-
ры йахына бурахмырдылар. Щярби щиссяляримизя сатгынлар сохул-
мушду. Силащ, сурсат, йанажаг оьурлуьу, фярарилик чох йайыл-
мышды. Ян бюйцк фялакят ися бундан ибарят иди ки, юлкямизя 
бцтцн халгы юз ятрафында бирляшдиряряк дцшмян цзяриндя зяфяр 
чалмаьа гадир олан бир шяхсиййят башчылыг етмирди. Халгымы-
зын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев о заман щяля Нахчыванда иди. 
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Москвайа сатылмыш дахили дцшмянляр ону Азярбайжан Рес-
публикасынын идаря олунмасына йахын бурахмырдылар. 

Дцшмян юлкямиздяки бу гармагарышыглыгдан асанлыгла 
истифадя едирди. 

…1992-жи ил февралын 25-дян 26-на кечян эежя ермяни 
гулдурлары Русийа ордусунун Ханкяндиндя йерляшян 366-жы 
мотто-атыжы алайы бюлмяляринин йардымы вя иштиракы иля Азяр-
байжанын Хожалы шящярини мящв етдиляр. Хожалы Аьдам-Шуша 
йолу цзяриндя Ясэяранла Ханкянди арасында мцщцм йашайыш 
мянтягяляриндян бири иди. Хожалынын щярби мянтягя кими дя 
чох бюйцк ящямиййяти варды. Гарабаьда йеэаня аеропорт 
бурада йерляширди. Шящяртипли бу гясябядя азярбайжанлылар йа-
шайырдылар. Бу йашайыш мянтягяси щям дя халгымызын ян гядим 
мяскянляриндян вя мядяниййят мяркязляриндян бири иди. Шя-
щяр ящалисинин сайы 7 миндян чох иди. Ишьалчыларын басгынындан 
габаг Хожалыйа чохлу гачгын пянащ эятирмишди. Шящяр ящали-
синин сайы хейли артмыш, чохлу йашайыш биналары тикилмиш, сянайе 
мцяссисяляри ишя салынмышды. Буна эюря дя Хожалыйа республи-
ка ящямиййятли шящяр ады верилмишди. 

Февралын 25-дя ахшам шящяр эцжлц топ атяшиня тутулду. 
Аеропорт вя она йахын олан евляр даьыдылды. Тякжя аеропор-
тун мцдафияси заманы рус алайынын топ атяши иля 150-йя йахын 
адам юлдцрцлдц. Эцжлц топ атяшиндян сонра гулдурларын шя-
щяря щцжуму башланды. Габагда рус алайынын зирещли техника-
сы – танклар, зирещли дюйцш машынлары, онун архасынжа ися 
ермяниляр щцжум едирди. Шящярин мцдафия сядди зяиф иди. Одур 
ки, зирещли техниканын атяши нятижясиндя бу сядд асанлыгла да-
ьыдылды. Буна бахмайараг, шящярин гящряман мцдафиячиляри 
дцшмяня инадлы мцгавимят эюстярдиляр. Дцшмянляр шящяря 
дахил олдугдан сонра да щяр кцчя, мящялля, ев уьрунда дю-
йцшляр давам едирди. Хожалылар щяр гарыш Вятян торпаьыны 
гящряманлыгла горуйурдулар. Ермяни гулдурлары мящялля вя 
евлярин мцдафиячилярини эцлляляйир, евлярдя ялляриня кечян ня 
варса щамысыны гарят едир, юзляри иля эятирдикляри йцк машын-
ларына йцкляйир, Ханкянди тяряфя эюндярирдиляр. 
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Щеч кимя – гожалара, ушаглара, щятта сцдямяр кюрпя-
ляря беля рящм етмирдиляр. Чох адамы гапылары баьлайыб, юз 
евляринин ичиндяжя йандырырдылар. Шащидлярдян бири дейир ки, о 
дящшятли эежядя дири-дири йандырылмыш инсан ятинин дящшятли ийи 
щяля дя бурнумдан эенимямишдир. 

Тяпядян-дырнаьадяк ян мцасир силащлара силащланмыш 
ермяни гулдурлары вя 366-жы рус мотто-атыжы алайынын ясэярляри 
бцтцн эежяни Хожалыйа диван тутдулар. Шящярин мцдафиячи-
ляринин чоху мящв едилди. Саь галанлар юзлярини Аьдама чат-
дырмаг цчцн йахындакы мешяйя жан атырдылар. Мешядя ися 
гарлы гыш эежясинин шахтасында онларын бир щиссяси сойугдан 
донду, гырылды. Саь галанлар ися Аьдам йолунда дцшмян 
пусгусуна дüшдüляр. Ермяниляр онлары вящшижясиня эцлляляди-
ляр. Пусгуйа дцшянлярин бир щиссясини – 200 няфяря йахын 
адамы ермяниляр эиров эютцрдцляр. О дящшятли эежядя хожа-
лыларын бир щиссяси Аьдама эялиб чыхды. Бюйцк бир шящярин яща-
лисиндян йалныз 1500 няфяря йахын адам саламат галды. Га-
ланлары ися юлдцрцлмцш, шахтада донмуш, ясир вя иткин дцш-
мцшляр. 

Хожалы шящяри йерля йеkсан едилмишди. Шащидлярин ермяни 
ганичянляринин вя рус ясэярляринин вящшиликлярини якс етдирян 
чохлу щекайятляри, сянядли фотошякилляри вя с. вардыр. Хожалы 
гырьыны дюврцндя ермяни фашистляринин бу ганлы жинайятляринин 
цстцнц ачмаг, ону дцнйа халгларына чатдырмаг цчцн халгы-
мызын гящряман оьлу Чинэиз Мустафайев мисилсиз щцняр эюс-
тярди. Юлцмцндян сонра Азярбайжанын Милли Гящряманы 
Адына лайиг эюрцлян Чинэиз Мустафайев о заман Азярбай-
жан телевизийасынын мцхбири иди. О, щадися йериня илк эедянляр-
дян бири олду. Чинэиз дейирди ки, биз февралын 28-дя ики щярби 
вертoлйотун мцшайияти иля фажия йериня эетдик. Щяля щавада 
икян бюйцк бир мейдан эюрдцк. Бу мейдан мейидлярля долу 
иди. Йеря еняндян сонра бизимля эялян милис ишчиляри мейидляри 
вертoлйота йыьмалы идиляр. Лакин онлар вертoлйота жями дюрд 
мейид гойа билдиляр. Милис ишчиляриндян икиси бу гядяр адамын 
юлдцрцлдцйцнц вя мейидлярин ейбяжяр щала салындыьыны эюрян-
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дя дящшятдян щушуну итирди. 2 йашындан 15 йашына кими онлар-
жа кюрпя ушаг, гадын вя гожа эцллялянмишди. Онларын чохуну 
йахын мясафядян, юзц дя башларындан эцллялямишдиляр. Мейид-
лярдя бир нечя эцлля йарасы варды. Бунлардан бири мцтляг баш-
дан иди. Бу о демяк иди ки, йаралыларын ахырына чыхмаг, онла-
рын юлдцйцндян хатиржям олмаг истямишдиляр. 

Чинэизин камерасы гулаглары кясилмиш бир нечя ушаьы 
чякмишди. Йашлы бир гадынын сол цзцнцн дярисини соймушду-
лар. Кишилярин башынын дярисини чыхартмышдылар. Щям дя ачыг-
ашкар эюрцнцрдц ки, мейидляри гарят етмишдиляр. 

Чинэиз Мустафайевин фядакарлыьы сайясиндя харижи ъурна-
листляр дя баш вермиш гырьын йериня эетмиш вя ермянилярин тю-
рятдикляри вящшиликляри юз эюзляри иля эюрмцшдцляр. Онлардан 
бири – франсыз ъурналисти демишди ки, мян мцщарибядя алман 
фашистляринин гяддарлыглары щаггында чох шей ешитмишям. Ла-
кин 5-6 йашлы ушаглары, динж ящалини гырмагла ермяниляр онлары 
ютцб кечмиш, архада гоймушлар. Чинэизин щадися йериндя 
чякдийи кадрлар бцтцн дцнйанын телевизийа екранларыны эязди 
вя Хожалы сойгырымыны дцнйа халгларына нцмайиш етдирди. 

Хожалы гырьынынын шaщидляриндян бири башына эялянляри 
беля нягл едир: «…Рус ясэярляринин далынжа ермяни гулдурлары 
шящяря дахил олдулар. Мян 5 йашлы нявями вя евдяки 15 мин 
рубл пулу эютцрцб мешяйя тяряф гачдым. Эежянин шахтасында 
ушаг донмасын дейя юз палтарымы чыхарыб ушаьы бцрцдцм. 
Лакин бу кюмяк етмяди. Сящяр мян баша дцшдцм ки, ушаг 
шахтайа дюзмяйяжяк. Мяжбур олуб йахынлыгдакы ермяни 
кяндиня йолландым. Бизи силащлы ермяниляр гаршыладылар. Мян 
онлара йалвардым ки, пулуму эютцрсцнляр вя ушагла мяня 
Аьдама эетмяйя ижазя версинляр. Жавабында мяни сюйдцляр, 
дюйдцляр, гарят етдиляр вя кянддяки тювлялярдян бириня салды-
лар. Бурада биздян башга азярбайжанлы ушаглар вя гадынлар 
да варды. Тювлядя бизи дюрд эцн сахладылар. Ня йемяк, ня дя 
су верирдиляр. Дюрд эцндян сонра мяни нявямля Ясэяран Ра-
йонуна эятирдиляр. Бурада ися еля шейляр баш верди ки, тювля 
онун йанында жяннят иди. Хариждян эялмиш муздлу ермяни 
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гулдурлары айаг дырнагларымы чыхартдылар. Ермянилярин ичя-
рисиндя олан зянжиляр ися йухарыйа тулланараг тяпикля цзцмя 
эцжлц зярбяляр вурурдулар. Бир нечя саат давам едян бу 
ишэянжялярдян сонра мяни щябс едилмиш бир ермяни иля дяйиш-
диляр. Нявями ися ялимдян алдылар. Щяйат йолдашым вя гызымын 
щарада олмасы щаггында ися щеч ня билмирям». 

Хожалы гырьыныны юз эюзляри иля эюрян вя бу фажиядян жан-
ларыны эютцрцб гачанлар данышырлар ки, ясирляр ичярисиндян 
биринжи олараг милис ишчилярини, кюнцллцляри, ясэярляри мцяййян 
едиб айырдылар. Еля орада – жамаатын эюзц гаршысында онларын 
башларыны кясирдиляр. Гызлары да айырыб, намялум истигамятя 
эюндярирдиляр. 

Бу щадисяляри тякжя эюрянляр дейил, ешидянляр дя дящшятя 
эялирдиляр. Хцсусиля сярщяд районларында йашайан гадынлар ер-
мянилярин гяддарлыьыны, алчаглыгларыны ешитдикляри цчцн дцшмя-
ня ясир дцшмякдянся, юлмяйи цстцн тутурдулар. Аьдам йа-
хынлыьында атышма чох шиддятляндийи анларда гадынлар гяфил 
щцжумдан ещтийат едяряк юзлярини йандырмаьа щазырлыг эю-
рцрдцляр. Беш йашлы бир гызжыьаз юз атасына беля демишди: 
«Ата, щцжум башланса, сян яввялжя анамла мяни юлдцр, 
сонра юзцн юл». 

Дцнйада ермяни гяддарлыьы, ермяни вящшилийи дейилян 
бир горху вар. Бу фашизм горхусундан даща дящшятлидир. 

Хожалы шящяринин ады бундан сонра Азярбайжан халгы-
нын вя дцнйанын бцтцн намуслу адамларынын йаддашында кя-
дярли, матямли бир эцн кими галажагдыр. Ермяни фашистляринин 
тюрятдийи ганлы жинайят, халгымыза гаршы тюрядилмиш дящшятли 
сойгырым эцнц!  

 
Çalışmalar 
  
 1. Мətnin бир щиссясини тяржцмя един. 
 2. «Хожалы фажияси» иля баьлы даща няляри билирсиниз?  
3. «Халгын тарихи йаддашыны горумаг цчцн ня 

етмялийям?» суалына ятрафлы жаваб йазын. 
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ШЯМСЯДДИН ЩАЖЫЙЕВ, 
 

Милли Мяжлисин Елм вя тящсил комитясинин сядри,  
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин ректору,  

игтисад елмляри доктору, профессор 
 

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ВЯ МИЛЛИ ИГТИСАДИ СИСТЕМ: 
КОНСЕПТУАЛ ЙАНАШМАНЫН ЯСАСЛАРЫ 

 
Глобал сявиййядя информасийа жямиййятиня кечид про-

сеси кифайят гядяр сцрятля эетмякдядир. Дайаныглы инкишафа 
наилолма истяйи яксяр дцнйа юлкялярини бу эцн йарарсыз олан 
мяняви йанашмалара, мцхтялиф сявиййяли нязяри конструксийа-
лара, еляжя дя бу йюнцмдя формалашдырылан абстракт бахышлар 
системиня гаршы кейфиййятжя йени мязмунлу мягсядляр топлу-
сунун приоритетлийини тямин етмяк, фяргли мювге нцмайиш ет-
дирмяк мяжбуриййятиндя гоймушдур.  

Дцнйа юлкяляринин сон ониллик инкишаф тарихи эюстярир ки, 
глобал инкишаф парадигмасынын база принсипляриня сюзсцз 
ямялетмя иля дайаныглы инкишафа наил олмаг истяйи арасында 
тярсмцтянасиб асылылыг мювжуддур. Неолиберал дяйярлярин 
игтисади сферада «сярщядсиз» тятбиги мягсядйюнлц тянзимлямя 
имканларыны ифрат дяряжядя мящдудлашдырмагла перспектив 
планда бюйцк фясадларла инжяляня биляр (мясялян, глобал 
малиййя бющраны). 

Айры-айры юлкялярин бющранла баьлы мцхтялиф сявиййяли 
иткиляря мяруз галмасы факты йухарыда гейд етдийимиз тезисин 
эерчяк мязмун дашыдыьыны яйани сурятдя ортайа гойур. 
Бющран шяраитиндя дайаныглы инкишаф темпини сахлайан вя 
даща аз иткиляря мяруз галан азсайлы юлкяляр арасында 
Азярбайжан Республикасы юн сыраларда йер тутур. Дцнйа 
игтисадиййатына сцрятли интеграсийа просесиндя олан вя 
реэионал сявиййядя «сюз сащибиня» чеврилян Азярбайжанын 
глобал сявиййяли проблемли ситуасийадан еффектив горунма 
механизминин база принсипляри улу юндяр тяряфиндян 
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формалашдырылмыш вя бу эцн юлкя Президенти жянаб Илщам 
Ялийевин бирбаша рящбярлийи алтында мцвяффягиййятля тятбиг 
олунмагдадыр.  

«… Планлы сийасят ислащатларын кечирилмясиндя ян дцзэцн 
сийасятдир» дейян Щейдяр Ялийев реаллыгдан гайнагланма-
йан, эерчяк дурумла баьлылыьы олмайан щяр щансы бир «йенили-
йи», (глобал сявиййядя доминантлыьындан асылы олмайараг) та-
мамиля щаглы олараг, дцзэцн щесаб етмирди. Беля ки, игтиса-
диййат - юзцнцн бцтцн тязащцр формаларында сябябиййят баь-
лылыьына сюйкянир. Сябябиййят баьлылыьындан кянарда баш ве-
рян игтисади просесляр (эеж йа тез) бирмяналы олараг бющранла 
йекунлашыр. Диэяр тяряфдян, игтисадиййат – ижтимаи тяйинатын 
диэяр сфералары (сийасят, сосиал, мядяни сфера вя с.) сых детер-
минолоъи баьлылыгдадыр. Бу аспекти, цмумиййятля, нязяря 
алмамаг мцмкцн дейилдир. Щяр ики щалда сющбят щадися вя 
просесляр арасында сябябиййят баьлылыьыны (реал эерчякликдян 
гайнагланан) йарада биляжяк принсиплярин сечиминдян эедир. 
Мящз буна эюря Щейдяр Ялийев ислащатларын «… планлы сийасят» 
чярчивясиндя щяйата кечирилмясинин алтернативсиз олдуьу 
гянаятини орталыьа гоймушдур. Буна эюря дя, милли-игтисади 
системин формалашмасы принсипляри иля щям сийаси, щям сосиал 
характерли ислащат принсипляринин цзви баьлылыьына наил 
олунмуш, йени йаранышын (игтисади системин) системлилийи вя 
комплекслилийи тямин едилмишдир.  

Беляликля, Азярбайжанын мювжуд «горунма» механиз-
минин эерчяк мащиййяти юз башланьыжыны улу юндяр тяряфиндян 
формалашдырылан милли-игтисади системин тяшяккцлцня йюнялмиш 
принсиплярдян эютцрцр. Йухарыда гейд етдийимиз кими, щяйата 
кечирилян ислащатларын ясас принсипляри арасында сых баьлылыг йа-
ратмагла, дяйишиклик, йахуд йенилийин тятбиги сферасында 
мянтиги ардыжыллыьа гейд-шяртсиз ямял олунмушдур… 

 
«Дайаныглы инкишафын Щейдяр Ялийев модели» 

Бакы: Игтисад Университети Няшриййаты, 2009.- С.3-12 
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Лцьят   
 
кечид просеси –  переходный период, процесс 
неолиберал дяйярляр – неолиберальные ценности 
мягсядйюнлц тянзимлямя –  целенаправленное 

регулирование 
эерчяк, мязмун – реальность, содержание 
милли-игтисади систем – национально – экономическая 

система 
мянтиги ардыжыллыг – логическая последовательность 
абстракт бахышлар системи – система абстрактных 

взглядов 
дайаныглы инкишаф – устойчивое развитие 
глобал малиййя бющраны – глобальный финансовый 

кризис 
еффектив горунма механизми – эффективный 

защитный механизм 
 

 
Чалышмалар 
 

1. Мятндян тяркибиндя йалныз жинэилтили самитляр 
ишлянмиш 10 – 15 сюз сечиб йазын.  

2. Мятндя ишлядилмиш игтисади терминляри кючцрцн вя 
онлары жцмлядя ишлядин.  

3. Мятнин мязмунуну данышын. 
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2. AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ FİKRİN 
TƏŞƏKKÜLЦ ВЯ FORMALAŞMASI 

 
Бяшяр тарихиндя халгларын игтисади щяйатында идейа вя фи-

кирлярин тякамцлц, цмумдцнйа фикир тарихиндя онларын мюв-
гейи вя ролу бюйцк инкишаф йолу кечмишдир.  

Азярбайъан вя диэяр тцрк халгларынын гядим вя орта 
ясрляр дюврц, хцсусян дя ЫХ-ХЫВ ясрlяр дюврц игтисади идейа 
вя фикирлярля зянэин олмушдур. Бу фикри Азярбайъан халгынын 
бюйцк мцтяфяkкир алими Нясиряддин Тусинин щяля ХЫЫЫ ясрдя 
йазмыш олдуьу, бялкя дя юз дюврцня эюря илк игтисади ясяр 
олан «Малиййя щаггында» трактаты тясдиг едир. Бунунла йа-
нашы, Азярбайcан алими N.Тусинин əн бюйцк хiдмяти сайылан 
игтисадиййаты юйрянян елмин мювзусу (предмети), йери, ъямий-
йятин тяряггисиндяки ролу щаггында йцрцтдцйц нязяри фикирляр 
дя буну сцбут едир. О, бу барядя беля йазырды: «Бу елм (иъти-
маиййат) щамынын хейриня олан бирэя ямяйин щягиги вя цму-
ми инкишафы щаггында нязяриййядир. Бу елмин обйекти (мюв-
зусу) иътимаи ямякля бирляшян вя беляликля, истещсалы ян камил 
тяшкил едян инсанлар мцнасибяти системидир… Демяли, щамы 
бу елми юйрянмяйя сяй етмялидир ки, фязилят сащиби олмаьы ба-
ъарсын; якс щалда, ряфтар вя давранышында сящвляря йол веряр». 

Щяр бир халгын щяйатында игтисади фикрин йеткинлийи онун 
цмумдцнйа игтисади фикир вя идейалары иля мцгайиsядя ашкар 
олунур. Азярбайъан халгынын вя ъямиййятинин тарихи кечмиши 
дя бизя буну демяйя ясас верир ки, онун эюркямли алим вя 
мцтяфяккирляринин игтисади идейа вя фикирляри, еляъя дя халгын 
чохясрлик тясяррцфат тяърцбяси, ямяк вярдишляри, сяйляри, чалыш-
ганлыьы, ямяйя, сярвятя мцнасибяти юз ифадясини о дюврцн иъти-
маи-игтисади мцнасибятляриндя, онлары якс етдирян щадiсялярдя 
вя просеслярдя, анлайышларда, ганун вя ганунауйьuнлуглар-
да тапыр. Бу да халгын о дюврдя йаратдыглары ядябиййат нц-
муняляриндя, халг дастанларында, шифащи ядябиййатда вя онун 
ичиндян чыхмыш бюйцк мцтяфяккирлярин ясярляриндя ифадя олу-
нур.  
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Бу мювзуда проф.Т.Вялийев вя дос.А.Щясянова чох 
дяйярли «Азярбайъан игтисади фикир тарихи» ясярини (Ы китаб – 
1996-ъы илдя) няшр етдирмишляр.  

«Азярбайъанда игтисади фикрин тяшяккцлц вя формалаш-
масы»на щяср олунан бу мювзу илк нювбядя гядим дюврлярдя 
Азярбайъанын игтисади щяйаты, онун тясяррцфат вя игтисади 
мцнасибятляри щаггында фикир вя идейалары ачыгламагла йана-
шы, Азярбайъанда баш вермиш сосиал щярякатларын (мяздякиляр 
вя хцррямиляр) нятиъялярини эюстярмяк вя орта ясрлярин игтисади 
фикирлярини, хцсусян дя ХЫ ясрдя Низами Эянъявинин вя ХЫЫЫ 
ясрдя Нясиряддин Тусинин ясярляриндя игтисади бахышларын вя 
бунларын Азярбайъан игтисади фикир тарихиндя йери вя ролуну 
ишыгландырмагдан, гядим дюврлярдя, орта ясрлярдя вя ХЫХ яс-
рин биринъi йарысында Азярбайъан халгынын щяйатында мювъуд 
олан игтисади щадисяляри йыьъам вя конкрет формада Азяр-
байъан охуъусуна, хцсусян дя эянъляря чатдырмаг вя щямин 
тарихи дюврдя формалашан вя тякамцл едян игтисади идейа вя 
фикирлярля таныш етмякдян ибарятдир.  

 
Лцьят  
 

iътiмаи ямяк – общественный труд 
fязилят сащиби олмаг – стать добродетелем, достойным 

человеком 
iгтисади фикрин йеткинлийи – формирование, созревание 

экономической мысли 
mцтяфяккир – мыслитель 
 
Чалышмалар  
 

1. Мятня аид бир нечя суал тяртиб един. 
2. Тяртиб етдийиниз сuаллар ясасында мятнин мязмунуну 

данышын.  
3. Мятндя ишлянмиш тярягги, йцрцтмяк, сяй етмяк, 

дяйярли, няшр етмяк, йыьъам, эянъ сюзляринин синонимлярини 
тапын.  

 4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
 эиров, дотасийа, ямлак, идхал  
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3. ГЯДИМ АЗЯРБАЙЪАНЫН ИГТИСАДИ ЩЯЙАТЫ 
 

Щяр бир халгын мювъuдлуьуну, инкишафыны, мянявиййаты-
ны, мядяниййятини сяъиййяляндирян амиллярдян бири щямин хал-
га мяхсус олан игтисади фикир вя идейалардыр. Халгын игтисади 
фикри онун йашадыьы дюврцн сосиал-игтисади шяраитинин ифадяси-
дир. Азярбайъан халгынын щяйат тярзи, растлашдыьы проблем вя 
чятинликляр онун инкишафынын наилиййятлярини якс етдирир. Бу 
мянада игтисади эерчяклик неъядирся, халгын игтисади фикри дя о 
ъцр формалашмалыдыр.  

 Азярбайъан халгынын игтисади фикирляри щаггында бизя 
эялиб чатан ян гядим йазылы абидялярдян бири «Авеста»дыр. 
Зярдцштчилийин ганунлар топлусу олан «Авеста» бизим ерадан 
яввял Х – ВЫЫ ясрлярдя мейдана эялмишдир. Ону гейд едяк 
ки, Зярдцштчилик цч принсип: хейирхащ фикир, хейирхащ сюз, хе-
йирхащ ямялля ифадя олунур. 

Бяшяр щяйатынын Мяздя ганунлары ясасында гурулмасы 
ъямиййяти дя хейирхащлыг вя ядалят ганунлары ясасында гурул-
масы демякдир.  

 Азярбайъанда илк сосиал щярякатлар олан Манищячилик ( 
ЫЫЫ яср), Мяздякчилик (В-ВЫ ясрляр) вя Хцррямиляр (ВЫЫ – Х 
ясрляр) щярякатларынын игтисади мязмунуну щамы цчцн мцл-
киййят щцгугу йаратмаг идейасы тяшкил едир.  

Ислам дининин йаранмасы (ВЫЫ яср), онун гябул олунма-
сы бцтцн халгларын, о ъцмлядян Азярбайъан халгынын сосиал-
игтисади фикриня юз дярин тясирини эюстярмишдир.  

Мцсялманларын мцгяддяс китабы олан «Гурани-Кярим» 
сонракы игтисади фикирлярин, мцтяфяккирлярин игтисади бахышлары-
нын ясас идейа мянбяйи кими чыхыш етмишдир. Топраг цзяриндя 
мцлкиййят, тиъарятя мцнасибят, ямяк вя ямлака мцнасибят, 
верэиляр, онларын мащиййяти вя ящямиййяти вя диэяр игтисади 
мясяляляр ислам идейалары ясасында вя йа она уйьун шякилдя 
шярщ олунмушдур. 

 Азярбайъан халгы дцнйа халглары ичярисиндя енсиклопе-
дик мязмунлу гядим йазылы абидяляри олан халглардан биридир. 
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Бу бахымдан «Дядя-Горгуд» гящряманлыг дастаны вя ора-
дакы игтисади идейалар диггяти ъялб едир. Х ясрдя йазыйа алын-
мыш бу дастан ЫЫЫ – ВЫЫ ясрлярин реал щадисялярини, бюйцк бир 
дюврцн иътимаи щяйатыны, тясяррцфат йюнцмцнц юйрянмяк ба-
хымындан явязсиз мянбядир.  

 «Дядя-Горгуд» дастанынын мялуматлары тясдиг едир ки, 
Азярбайъан оьузларынын щяйатында натурал мцбадиля иля 
бярабяр пул артыг мцяййян рол ойнайыр. Тядавцл вя йыьым 
васитяси кими истифадя олунур.  

 
Лцьят 
 

mцлкиййят щцгугу – право на собственность 
vерэи- налог 
tядавцл вя йыьым васитяси – средство обращения и 

накопления 
 
Чалышмалар 
 

1. Сюзлцкдяки терминлярля ъцмляляр гурун.  
2. Мятндя ишлянмиш явязликляри тапыб, мяна нювцнц 

мцяййянляшдирин.  
3. Мятнин мязмунуну данышын.  
 4.Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
 щолдинг, эиров, флуктуасийа, инвестисийа 
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4. AZƏRBAYCANDA ORTA ƏSRLƏRİN İQTİSADİ 
FİKİRLƏRİ VƏ İDEYALARI 

 
 Азярбайъан халгынын зянэин тарихи ирсини, иътимаи-игтиса-

ди фикрини мцасир тялябляр бахымындан тядгиг вя тящлил етмяк 
игтисад елминин вя онун тарихинин башлыъа вязифяляриндян бири 
щесаб олунмалыдыр. Мцстягил Азярбайъан Республикасынын 
игтисади фикир тарихинин системли шякилдя арашдырылмасы, юйрянил-
мяси игтисади фикрин тяшяккцлц вя формалашмасы бахымындан 
мцстясна ящямиййят кясб едир. Бу, мин илляр бойу торпаьа вя 
диэяр сярвятляря сащиб олаn, якинчиликдя, щейвандaрлыгда, ся-
няткарлыгда, тиъарятдя юз мящарятини эюстярян, ямтяя тясяррц-
фатынын тясири алтында йашайыб-йарадан кечмиш нясиллярин индики 
дювр цчцн дя файдасы олан игтисади щяйат тярзинин aшкар едил-
мясиндян ютрц чох ваъибдир. Буну нязярдя тутан Мустафа 
Камал Ататцрк дейирди: «Тарихи йазмаг тарихи йаратмаг гя-
дяр мцщцмдцр. Яэяр тарихи йазан тарихини йарадана садиг 
галмазса, дяйишмяз щягигят инсанлыьы чашдырмагдан ибарят 
олар”.  

 Орта ясрин игтисади фикирлярини юйряняркян, цмумиляшдир-
мяляр апарараг нятиъяляр чыхараркян яксяр щалларда кечмиш 
ирсимизя дюврцн тялябляри бахымындан йанашырыг. Бюйцк мцтя-
фяккирлярин фикир дцнйасындан индики дюврцмцзя нязяр салан-
да онларын елми, иътимаи-игтисади бахышларынын mилли, цмумбя-
шяри дяyярляринин ортайа чыхмыш олдуьуну эюрцрцк. Шяргин, о 
ъцмлядян Азярбайъанын орта ясрлярдя йашайыб йаратмыш бю-
йцк философ вя мцтяфяккирляринин ясярляриндя ъямиййятин игти-
сади гурулушу вя онун инкишаф гунuнлары щаггында иряли сцр-
дцкляри дяйярли нязяри фикирлярля гаршылашырыг. Мясялян, бюйцк 
Шяргин дцнйа шющрятли мцтяфяккирляриндян Ял Фяраби (870-
950), Ибн Сина (980-1037), Абу Рейщан, Бируни (ХЫ яср), 
Н.Эянъяви (1141-1209), Н.Туси (1201-1274), Ибн Хялдун 
(1334 – 1406) бцтцн бяшяр мядяниййятиня бюйцк елми тющфяляр 
вермишляр. Бунларын игтисади фикир сащясиндя дя бюйцк хидмят-
ляри олмушдур. 
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 Орта ясрлярдя бцтцн Ислам Шяргиндя, о ъцмлядян Азяр-
байъанда да елм вя мядяниййятин инкишафында, игтисади вя мя-
дяни щяйатда бир ъанланма башламышдыр. Бу дюврдя игтисади 
фикир вя тялимляр тарихи вцсятли тякамцл вя инкишаф йолу кечмишдир. 
Лакин елми мянбялярдян эюрцндцйц кими, «Игтисади тялиmляр 
тарихи» aды иля али мяктяблярдя тядрис олунан елми курсда Шярг 
игтисади фикри цзяриндян йан кечилмишдир. Кечмиш ССРИ 
дюврцндя мяркяздя вя диэяр йерлярдя щазырланан дярсликлярдя, 
чохъилдли китабларда вя програмларда Шяргин вя еляъя дя 
Азярбаyъанын зянэин игтисади фикир тарихиня йа щеч йер верилмир, 
йа да бу барядя чох гыса, сятщи мялуматлар верилирди.  

 
 
Лцğят  
 

sярвят – богатство 
əкинчилик – земледелие 
tющфяляр - дары 
iгтисади тялимляр тарихи - история экономических 

учений 
сятщи - поверхностный  
 
Чалышмалар  
 

1. Мятни диггятля охуйун, сифятляри тапыб, гурулушъа ню-
вцнц мцяййянляшдирин.  

2. Биринъи абзасы рус дилиня тяръцмя един.  
3. Лцьятдяки сюз вя бирляшмялярдян истифадя етмякля 

ъцмляляр гурун. Ъцмлялярдян икисини морфоложи тящлил един.  
4. Мятндя ишлянмиш кечмиш, дяйярли, гыса сюзляринин ан-

тонимлярини тапын.  
 5. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
 гонорар, ломбард, мета, ностро 
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5. ИСЛАМДА ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТИН ТЯМЯЛИ 
 

Ислам игтисадиййаты юз мащиййяти етибариля реал щяйатда 
эедян игтисади просеслярин цмумбяшяри дяйярляр ясасында дярк 
олунмасы иля, юзцнямяхсус спесификлийи иля сяъиййялянян 
анлайышдыр. Мязмунъа илащи эюстяриъи ясасында инсанларын 
тясяррцфат просесиндя давраныш гайдаларыны мцяййян едян ислам 
игтисадиййаты формаъа сярвят вя немятлярин истещсалында, 
бюлэцсцндя, истифадясиндя ядалятли фяалиййят якс етдирир. 

Ислам игтисадиййатынын ясас мягсяди юлкянин сярвят вя 
немятлярдян истифадя олунмасында бцтцн ящали цчцн бярабяр 
шяраитин йарадылмасыдыр. Исламда бярабярлик pринсипи щеч дя 
мцхтялиф ямяк, пешя, ишэцзарлыг габилиййятиня малик оланларын 
эялирлярини, бярабяр щяйат тярзини нязярдя тутмур. Чцнки ейни 
игтисади мцщит вя шяраит мадди немятлярин ялдя олунмасы цчцн 
бярабярлик йаратса да, адамлар дини-мяняви дяйярлярин 
мянимсянилмяси, иъра вя ямял олунмасында мцхтялиф мювгедя 
дурурлар. Гурани-Кяримдя бу барядя чох мцфяссял гейд олун-
мушдур: «Сизин щяр бириниз цчцн бир шяраит вя бир йол тяйин етдик. 
Яэяр Аллащ истясяйди, сизи (ейни шяриятя табе) ващид бир цммят 
едярди. Лакин бу мцхтялифлик Аллащын вердикляри (сярвят вя 
немятлярля) иля сизи имтащан етмяк цчцндцр» (5.Ял-Маидя 
суряси, айя 48). Диэяр тяряфдян, рузи бахымындан да инсанлар 
мцхтялиф мювгедя дурурлар. «Аллащ рузи бахымындан биринизи 
диэяриниздян цстцн етмишдир» (16.Ял-Нящл суряси, айя 71). 

Она эюря дя, ислам игтисадиййатында сярвят вя немятлярин 
бярабяр бюлэцсц дейил, онларын ялдяолунмасы цчцн бярабяр 
шяраитин йарадылмасы ясас принсипдир. Ейни заманда, бу сярвят вя 
немятляри ялдя едя билмяйянляр цчцн ялдя олунан малдан 
онларын əн зярури ещтийаъыны юдямякдян ютрц бярабяр бюлэц 
тятбиг олунур. Чцнки исламда щятта валидейнлярдян мирас 
галмыш ямлак беля ювладлар арасында мцхтялиф бюлцнцр. «Ва-
лидейнляриниздян вя ювладларыныздан щансы биринин хейир вя 
мянфяят ъящятдян сизя даща йахын олдуьуну билмядийиниз цчцн 
бу (бюлэц), Аллащ тяряфиндян мцяййян едилмишдир» (4.Ян-Ниса 
суряси. айя 11) 

 Мцхтялиф сосиал тябягялярин вя ямяк габилиййятли ящалинин 
йашадыьы бир шяраитдя юлкянин игтисади потенсиалындан истифадя 
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олунмасы цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы вя онун бцтцн 
фяалиййят дюврц ярзиндя горунмасы ваъиб бир истигамят кими 
гаршыда дурур.  

Исламда сярвят вя немятлярин истещсалы вя мянимсяНил-
мясинин инщисарлашмасына, онун аз бир групун ялиндя 
ъямляшмясиня йол верилмир. Чцнки исламда юлкянин бцтцн сярвят 
вя немятляриндя йохсулларын, касыбларын, ямяк габилиййяти 
олмайанларын да щаггынын олдуьу нязярдя тутулур. Бунун цчцн 
сярвят вя немятлярин бюлэцсцндя адамларын юз Араларында 
ядалятли ряфтар етмяси ясас эютцрцлцр.  

Ислам игтисадиййатында щям сосиал ядалят, щям дя онун 
игтисади ясаслары эюстярилир. Бир ъящят нязяря алынмалыдыр ки, ислам 
ягидяли инсанлар дювлятин гейри-ислам инкишаф йолу иля 
эетмясиндян асылы олмайараг, онларын ялдя етдикляри ещтийаъла-
рындан артыг сярвят вя немятлярдя имкансызларын, йохсулларын, 
фаьырларын да пайы олдуьуну гябул етмялидирляр.  

 Ислам юзцндя щям дини, щям дя игтисади амилляри цзви шя-
килдя бирляшдиряряк, инсан мянявиййатынын инкишафы цчцн игтисади 
принсиплярдян чевик истифадя олунмасы йолларыны мцяййян 
етмишдир.  

 
Лцьят 
 

тямял – основа, фундамент 
дяйярляр – ценности 
сяъиййяви – характерный 
анлайыш – понятие 
мадди немят – материальное благо 
 

Чалышмалар 
 

1. Мятндяки кюмякчи нитг щиссялярини сечиб йазын вя нювцнц 
мцяййянляшдирин.  

2. Мятндяки явязликляри мяна нювляриня эюря груплашдырын. 
3. Тямял, дярк етмяк, сярвят, эялир, чыхар, мцфяссял 

сюзляринин синонимлярини йазын. 
 4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
 реклам, мязяння, манко, лотерейа 
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6. AZƏRBAYCAN VƏ BEYNƏLXALQ 
İQTİSADİ TƏŞKİLATLAR 

 
 Azərbaycan bir sıra beynəlxalq iqtisadi təşkilatların üzvü-

dür.Bu təş-kilatlardan Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankını (BYİB) və Beynəlxalq Valyuta Fondunu (BVF) xüsusi 
qeyd etmək lazımdır. 

 BYİB və BVF 1944-cü ildə Amerikanın Bretton-Vuds 
şəhərində təsis olunub. Bretton-Vuds əkizləri adlanan bu təş-
kilatların təsisçiləri ABŞ, İngiltərə, Fransa və digər ölkələr 
olmuşdur. BYİB və BVF Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
(BMT) ixtisaslaşdırılmış müəssisələridir. Onların yaradılmasın-
da məqsəd İkinci Dünya müharibəsindən sonra dağılmış iqtisa-
diyyat və maliyyə sistemi şəraitində fondun üzvü olan ölkələr 
arasında valyuta ittifaqı yaratmaq idi. Bretton-Vuds əkizlərinin 
əsas vəzifəsi isə beynəlxalq ticarət və valyuta əməkdaşlığına 
kömək etməkdir. Bu təşkilatlara istənilən dövlət daxil ola bilər. 
Burada üstünlük ondan ibarətdir ki, verilən kreditin faizi başqa 
beynəlxalq təşkilatlara nisbətən aşağıdır.Bu təşkilatlarda yüksək 
ixtisaslı mütəxəssislər çalışırlar. Onlar kredit almaq üçün müra-
ciət edən ölkələrə lazımi tövsiyələr verirlər. 

 İlk dövrlərdə BYİB və BVF-nun cəmi 148 üzvü var 
idi.1991-ci ilin oktyabrında onların sayı 155-ə çatdı. Hazırda isə 
bu beynəlxalq təşkilatların 170-dən artıq üzvü vardır. 

 BVF-nun fəaliyyətində inkişaf etmiş 10 kapitalist ölkəsi, 
o cümlədən 

ABŞ əsas rol oynayır. Qeyd edək ki, ABŞ-ın bu təşkilatda 
kvotası, yəni payı fondun təxminən 20%-ni təşkil edir. 

 Azərbaycan 1992-ci ilin sentyabr ayından BYİB və BVF-
nun üzvüdür. BVF-da Azərbaycanın kvotası106 milyon 860 
min dollar müəyyən edilmişdir. Fonda daxil olmaq üçün üzvlük 
haqqı bu kvotaya bərabərdir. 

Üzvlük haqqının 22,8 faizi möhkəm valyuta ilə, qalanı isə 
milli valyuta ilə ödənilməlidir. 
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 Azərbaycan müsəlman respublikası olduğu üçün bir neçə 
beynəlxalq islam təşkilatına da üzv olmuşdur.Bunlardan biri 
Ümumdünya İslam Konqresidir. Bu təşkilat 1926-cı ildə 
Səudiyyə Ərəbistanında təsis edilib. 

 Ən nüfuzlu müsəlman təşkilatlarından biri də İslam Kon-
fransı Təşkilatıdır (İKT). Bu təşkilat 1969-cu ildə Mərakeşin 
Rabat şəhərində yaradılmışdır.1991-ci ildə Azərbaycan İKT-йя 
üzv qəbul olunub.Azərbaycan bu təşkilatın 47-ci üzvüdür. 
Azərbaycan İKT-nın bir sıra ixtisaslaşdırılmış köməkçi idarələ-
rinin, o cümlədən İslam İnkişaf Bankının (İİB) da üzvlüyünə 
qəbul edilmişdir. Bu təşkilat respublikamıza aşağı faizlə kre-
ditlər verir, əvəzsiz köməkliklər göstərir. Məsələn, İİB Bakı və 
Sumqayıt şəhərlərinin su təminatında misilsiz əhəmiyyəti olan 
Samur-Abşeron kanalının yenidən qurulması layihəsinin hazır-
lanması üçün əvəzsiz olaraq 280 milyon ABŞ dolları ayırmış-
dır.  

 
Lüğət 
 

ixtisaslaşdırılmış müəssisə-специализированное  
учреждение 
maliyyə sistemi-финансовая система 
valyuta ittifaqı-валютное сообщество 
beynəlxalq ticarət-международная торговля 
əməkdaşlıq-сотрудничество 
üstünlük-преимущество 
üzvlük haqqı-членский взнос 
ödəmək-выплачивать 
nüfuzlu-влиятельный 
əvəzsiz kömək-безвозмездная помощь 
təminat-обеспечение 
misilsiz-уникальный 
yenidən qurulma- реконструкция 
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Чалышмалар 
1. Суаллара ъаваб верин: 
 БЙИБ вя БВФ щаггында ня билирсиниз? 
 Азярбайъан ня замандан бу тяшкилатларын цзвцдцр? 
 Азярбайъан даща щансы бейнялхалг тяшкилатларын 

цзвцдцр? 
2. Лцьятдяки сюз вя сюз бирляшмялярини ъцмлядя ишлядин 
3. Мятндяки сайларын мянаъа нювцнц мцяййянляшдирин 
4. Мятни рус дилиня тяръцмя един 
5.Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
  юдяниш, паритет, реквирент, сазиш 
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7. BAZAR İQTİSADİYYATI 
BAZAR VƏ ONUN NÖVLƏRİ 

 
 Artıq sübut olunmuşdur ki, azad rəqabətə əsaslanan bazar 

iqtisadiyyatı digər iqtisadi sistemlərdən üstündür və onun alter-
nativi yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı müəyyən dərəcədə risklə bağ-
lıdır. Belə ki, bazar вя rəqabət «Əkiz qardaşlar» sayılır. Rəqa-
bət inkişafa təkan verən amillərdən biridir və rəqabətdə, adətən, 
ağılla risk edən istedadlı sahibkarlar qalib gəlirlər.  

 Bazar iqtisadiyyatı bazar mexanizmi vasitəsilə tənzim 
olunur. Bazar ilk dəfə sadə əmtəə təsərrüfatı zamanı meydana 
gəlmişdir. Sonralar azad sahibkarlığın inkişafı ilə əmtəə tədavü-
lü son dərəcə genişlənmiş və bunun nəticəsində bazar sistemi 
də təkmilləşmişdir.Yeni-yeni bazar növləri yaranmış və inkişaf 
etmişdir. Bunlardan istehsal vasitələri bazarı, istehlak şeyləri 
bazarı, iş qüvvəsi bazarı, qiymətli kağızlar bazarı və başqa ba-
zar növlərinin adını çəkmək olar. 

 Bazarın növləri içərisində istehsal vasitələri bazarının 
xüsusi əhəmiyyəti vardır .Burada təkcə istehsal vasitələri alınıb-
satılmır, eyni zamanda istehsal təyinatlı bütün mallar reallaşdı-
rılır. İstehsal vasitələri istehsal edən sahibkarlar əmtəələrin kə-
miyyətini artırmağa və keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa səy göstə-
rirlər. Eyni zamanda, onlar çalışırlar ki, daha ucuz xammaldan 
istifadə etməklə yeni növ istehsal vasitələri istehsal etsinlər və 
öz rəqiblərini geridə qoysunlar. Nəticədə istehsal genişlənir, 
iqtisadiyyat inkişaf edir. Bu da əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəlməsinə, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmlənməsi-
nə və dövlətin nüfuzunun atmasına səbəb olur. 

 Bazar növlərindən biri də istehlak şeylərinin və xidmət-
lərin bazarıdır. Burada, əsasən, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının 
alqı-satqısı baş verir və müxtəlif xidmətlər təklif olunur. Bu ba-
zarda bir çox subyekтlər iştirak edir.Belə ki, burada bir tərəfdən 
istehlak seyləri istehsal edən sahibkarlarla onların əmtəələrinin 
reallaşmasını təşkil edən kommersantlar, digər tərəfdən isə ti-
carət müəssisələri ilə əhali arasında qarşılıqlı əlaqələr yaranır. 
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 İş qüvvəsi bazarı da iqtisadi həyatda mühüm rol oynayır. 
İş qüvvəsi bazarının mövcudluğu imkan verir ki, insan öz iş 
qüvvəsini satmaqla rifahını yaxşılaşdırsın, eyni zamanda sahib-
karların fəaliyyətinin genişlənməsinə, dövlətin inkişafının sü-
rətlənməsinə kömək etsin. 

 Bazarın növlərindən biri də auksiondur (hərracdır). Auk-
sion» alman sözüdür, mənası nümayiş etdirmək yolu ilə ən yük-
sək qiymətə satmaq deməkdir. Əgər bu və ya digər əmlakını, 
yaxud qiymətli əşyalarını banka girov qoyan şəxs borcunu vax-
tında qaytarmırsa, girov qoyulan əmlak bankın mülkiyyətinə 
keçir. Bank isə həmin əmlakı auksionda ən yüksək qiymət 
verənə satır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində geniş yayılmış bazar növləri 
sırasında kapital bazarı və qiymətli kağızlar bazarının da xüsusi 
yeri və əhəmiyyəti vardır. 

 
Lüğət 
 

azad rəqabət-свободная конкуренция 
sahibkar-предприниматель  
əmtəə tədavülü-товарооборот 
istehsal vasitələri-производственные средства 
istehlak маллары-потребительские товары 
iş qüvvəsi-рабочая сила 
istehsal təyinatlı mallar-товары предназначенные для  
производства 
müdafiə qabiliyyəti-обороноспособность 
nüfuz-влияние 
ərzaq və qeyri-ərzaq malları-продовольственные и  
непродовольственные товары 
rifah-благосостояние 
nümayiş-показ, демонстрация 
əmlak-собственность, имущество 
girov-залог 
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Чалышмалар 
1. Суаллара ъаваб верин: 
Базар игтисадиййаты нядир вя о неъя тянзим олунур? 
Базар илк дяфя ня заман мейдана эялмишдир? 
Базарын щансы нювляри вар? 
2. Ауксион термининин мянасыны изащ един 
3.Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 санксийа, риторно, такса, учот 
 
 

 152 

8. АЗАД ТИЖАРЯТ ЗОНАСЫ 
 
 Азад тижарят зонасы бу зонайа цзв юлкяляр арасында 

ямтяя вя хидмятлярин мцбадиляси сферасындан эюмрцк тарифля-
рини вя гейри-тариф мящдудиййятлəрини арадан галдырмагла, 
онларын блокдахили сярбяст щярякятини тямин едян бир мякан-
дыр. Азад тижарят зонасынын цзвляри цчцнжц юлкялярля мцнаси-
бятдя тамамиля сярбястдирляр вя онларын бу сащядяки фяалиййя-
ти щеч бир цмумреэион характерли разылашмаларла мящдудла-
шмыр. 

Интеграсийанын бу мярщялясиндя юз мащиййяти етибариля 
мцщцм васитя кими тятбиг едилмяси зярури олан ващид эюмрцк 
тарифи дя (цчцнжц юлкяляря гаршы) йохдур. Йяни цзв юлкяляр 
реэионхарижи игтисади ялагялярдя эюмрцк тарифляринин тятбиги 
мясялясиндя тамамиля мцстягил щярякят едирляр. Айдындыр ки, 
азад тижарят игтисади ямякдашлыгдан интеграсийайа кечидин 
щям илкин, щям дя ян зяиф формасыдыр. Бу бахымдан нцмуня 
кими ЕФТА-ны (Азад Авропа Тижарят Ассосиасийасы) эюстяр-
мяк олар.  

Эюмрцк бирлийиня цзв юлкяляр гаршылыглы тижарятдя бцтцн 
мящдудиййятляри арадан галдырмагла йанашы, цчцнжц юлкяля-
ря гаршы ващид эюмрцк тарифи тятбиг едирляр. Беля бирликляр 
няинки ващид сосиал-игтисади, еляжя дя сийаси мяканын форма-
лашмасына эятириб чыхарыр. Мясялян, вахтиля АБШ-да Жянуб вя 
Шимал арасында баьланан эюмрцк бирлийини, Италийа бирлийини, 
алман бирлийини, Бенилйцксц вя с. эюстярмяк олар. Алман 
эюмрцк бирлийи 1834-жц илдя йарадылмыш вя Бисмаркын ващид 
Алманийа уьрунда апардыьы мцбаризядя мцщцм рол ойна-
мышлыр.  

Цмуми базар азад тижарят зонасы вя эюмрцк бирлийинин 
бцтцн хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирмякля истещсал амил-
ляринин блокдахили сярбяст щярякятини тямин едир. Бу бахмдан 
Авропа Игтисади Бирлийини эюстярмяк олар.  

Игтисади Иттифаг интеграсийанын игтисади иттифаг мярщяля-
синдя милли сийасятлярин уйьунлашдырылмасыны щяйата кечирир. 
Бу сийасятин бир гисми бирликдахили проблемлярин, диэяр гисми 
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ися макроигтисади сийасятин ейниляшдирилмясиня вя бцтцн цзв 
юлкяляр тяряфиндян щяйата кечирилмяси зярури олан проблемля-
рин щяллиня йюнялдилир. Йяни, няглиййат проблемляри вя инщисар 
фяалиййятиня нязарят, еляжя дя тижаряти янэялляйян васитялярин 
арадан галдырылмасы, валйута-кредит, тядиййя мясяляляри вя с. 
цзря реэионал сийасят ишляниб щазырланыр. 

Там интеграсийа, йахуд сийаси иттифаг. Игтисади интегРа-
сийанын мягсядляриня илк бахышдан аид олмайан сийаси аспек-
тляр сон нятижядя бу просеси щям сцрятляндирмяк, щям дя лян-
эитмяк бахымындан мцщцм рол ойнайыр. Игтисади ялагялярин 
эенишлянмяси, мал вя истещсал амилляринин блокдахили сярбяст 
щярякятинин тямин едилмяси вя реэион юлкяляринин игтисади 
структурлары арасында гаршылыглы тамамланманын щяйата кечи-
рилмяси вя с. дахили сийаси тядбирлярин автоном гайдада тятби-
гини гейри-мцмкцн едир. Буна эюря дя, игтисади интегРасийа-
нын сонунжу мярщялясиндя сийаси йахынлашма вя бцтювляшмя 
обйектив зярурятя чеврилир.  

 

 Явяз Байрамов «Реэионал игтисади  
 интеграсийа: нязяриййя вя практика» китабындан.  
 
Lüьət 
aзад тижарят зонасы – зона свободной торговли 
gюмрцк бирлийи – таможенный союз 
üмумбазар – общерыночный 
iгтисади иттифаг – экономический союз 
tам интеграсийа – полная интеграция 
sийаси иттифаг – политический союз 
Чалышмалар 
 

1. Мятнин гыса мязмунуну данышын. 
2. Сюзлцкдяки терминляри жцмлядя ишлядин вя жцмлялярдян 

икисини синтактик тящлил един. 
3. Мятнин сонунжу абзасыны тяржцмя един. 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
  валйута, тяфтиш, верэи, зяманят 
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9. DÖVLƏTİN ANTİİNFLYASİYA SİYASƏTİ  
 
 Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя дювлятин щяйата 

кечирдийи ян мцщцм тянзимляйижи функсийалардан бири инфлйа-
сийайа гаршы мцбаризядир. Щяр бир юлкя инфлйасийа ялейщиня 
фяалиййятини мцяййян едяряк, йа радикал тядбирляр щяйата ке-
чирмякля инфлйасийаны ляьв етмяйя чалышыр, йа да инфлйасийайа 
уйьунлашмаг сийасяти йеридир.  

Инфлйасийаны щямишялик вя бирдяфялик ляьв етмяк реал бир 
вязифя дейилдир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, 
дювлятин антиинфлйасийа сийасятиндя мягсяд ондан ибарятдир 
ки, инфлйасийа идаря едиля билсин, онун сявиййяси ися мютядил 
олсун. Мясялян, 3,5%-лик инфлйасийа тянзимляйижи инфлйасийайа 
даща уйьундур. Беля инфлйасийа адятян, игтисади жанланма 
просеси иля мцшащидя олунур. 

Инфлйасийа ялейщиня фяалиййятдя антиинфлйасийа стратеэий-
асы вя тактикасы дцзэцн сечилмялидир. Бурада стратеэийа 
дедикдя, нисбятян гыса мцддят ярзиндя щяйата кечириляжяк 
тядбирляр нязярдя тутулур.  

Щазырда инфлйасийанын жиловланмасы, она гаршы мцбари-
зянин конкрет йолларынын сечилмяси сащясиндя топланмыш кифа-
йят гядяр дцнйа тяжрцбяси, анти-инфлйасийа сийасятинин ишляниб 
щазырланмыш нязяри ясаслары мювжуддур.  

Билдийимиз кими, Кейнс тялими игтисади сийасятдя тясирли 
алят кими ики васитя тювсийя едир: ишсизлик вя дурьунлуг щалында 
дювлят мясряфлярини артырмаг, инфлйасийа сцрятляндикдя бу 
хяржляри азалтмаг. Кейнся эюря, базар сямяряли тяляб йарат-
маьа гадир дейилдир. Лакин Кейнс тялиминин тяклиф етдийи ре-
септляр ейни вахтда инфлйасийанын артмасы вя истещсалын ашаьы 
дцшмясинин гаршысыны алмаг вя игтисади артымы тямин етмяк 
цчцн кифайят гядяр сямяряли олмады.  

 
 Проф.Ариф Шякярялийевин «Кечид игтисадиййаты  
 вя дювлят» китабындан. 
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Lüğət 
 
dювлятин антиинфлйасийа сийасяти – антиинфляционная  
политика государства 
iнфлйасийанын жиловланмасы – обуздание инфляции 
tянзимляйижи инфлйасийа – регулирующая инфляция 
iгтисади сийасятдя тясирли алят - эффективное средство в  
экономической   
политике 
rеал вязифя – реальная задача 
uйьунлашдырмаг – приспособиться 
sтимуллашдырмаг – стимулировать 
 
 
Çalışmaлар 
 
1. Сюзлцкдян истифадя едиб, мятни рус дилиня тяръцмя 

един. 
2. Мятня аид суаллар тяртиб един. Щямин суаллар ясасында 

мятнин гыса мязмунуну данышын. 
3. Мятндя ишлянмиш баьлайыъылары тапыб, мяна нювлярини 

мцяййянляшдирин.  
4.Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 

 чартер, дебитор, бесса, авуар 
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10. BİRJA 
 
 «Birja» alman sözü olub, аzərbaycanca mənası «çanta, 

pul кисяси» deməkdir. Birja bazarın infrastrukturuna daxildir. 
Başqa sözlə, birja alqı-satqı prosesilə məşğul olan bazarın təşki-
lati formasıdır. Birjanın yaranması azad sahibkarlığın inkişafı-
nın yüksək mərhələsində zərurətə çevrilmişdir. Həqiqətən, iqti-
sadiyyatın sürətlə inkişafı nəticəsində tədavülə daha çox, həm 
də müxtəlif əmtəələr daxil olur və onların reallaşması çətinləşir. 
Beləliklə, bazarın birja növünü təşkil etmək zərurəti meydana 
çıxır.  

 Birjada alql-satqı əməliyyatları bilavasitə istehsalçı ilə 
istehlakçı arasında deyil, vasitəçilər, dəllallar tərəfindən həyata 
keçirilir. Birja ayrı-ayrı şəxslər və dövlət tərəfindən təşkil olu-
nur. Orada keçirilən əməliyyatlar onu təşkil edənlərin nəzarəti 
altında baş verir. 

 Birjanın əmtəə, fond, valyuta və əmək birjaları kimi növ-
ləri vardır. Əmtəə birjasında alqı-satqı əməliyyatları böyük 
həcmdə, yəni topdansatış formasında həyata keçirilir. Burada 
müxtəlif məhsullar, əsasən xammal və kənd təsərrüfatı malları 
topdan satılır. Şübhəsiz, xatırlatmaq yerinə düşər ki, ilk əmtəə 
birjasının binası 1531-ci ildə Belçikanın Antverpen şəhərində 
tikilmişdir.Yeni sistemə qədəm qoyandan sonra Azərbaycanda 
da bazarın bu növü yaranmağa başlamışdır. Hazırda respublika-
mızda Azərbaycan Xalq Birjası və Respublika əmtəə xammal 
birjası fəaliyyət göstərir. 

 Qiymətli kağızlar, yəni istiqrazlar, səhmlər və başqaları-
nın alqı-satqısı ilə məşğul olan bazarlara fond birjası deyilir. 
Fond birjalarında qiymətli kağızların alqı-satqısı birja kursu ad-
lanan qiymətlər əsasında həyata keçirilir. Bu kurs qiymətli ka-
ğızlara olan tələb və təklifin təsiri altında tez-tez dəyiшиr. Hazır-
da dünyada təqribən 250 fond birjası, o cümlədən Azərbaycan-
da bir fond birjası fəaliyyət göstərir ki, bunlardan ən böyükləri 
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və ən məşhürları Nyu-york, London, Tokio və Frankfurtda 
yerləşir.  

 Fond birjalarında alqı-satqı əməliyyatlarını brokerlər 
həyata keçirirlər. «Broker» ingilis sözüdür, tərcüməsi «vasitəçi» 
deməkdir. Broker sahibkar deyil, o yalnız sahibkarın adından 
təkliflər edə bilər. Broker çalışır ki, daha çox alqı-satqı əməliy-
yatlarına vasitəçilik etsin, çünki o, yalnız satılan əmtəələrə görə 
haqq alır. Broker rolunda ayrı-ayrı şəxslər və firmalar çıxış edə 
bilərlər. 

 Bazar iqtisadiyyatı sistemində bazar subyektlərindən biri 
də dilerdir. Dilerlər də fond birjasında alıcılarla satıcılar arasın-
da vasitəçilik edirlər. Lakin brokerdən fərqli olaraq, diler sonra-
dan daha baha qiymətə satmaq məqsədilə qiymətli kağizlar 
almaq hüququna da malikdir. 

 Valyuta birjalarında xarici valyutaların alqı-satqısı həyata 
keçirilir və faktiki tələb və təklif əsasında onların kursu, yəni 
qiyməti müəyyənləşdirilir. Əmək birjalarında isə işsizlərin 
siyahıya alınması və onların öz ixtisaslarına uyğun işlə təmin 
olunması uzrə xidmətlər göstərilir. Azərbaycanda da bazar iqti-
sadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq əmək birjaları fəaliyyət 
göstərir. 

 
Lüğət 
 
pul кисяси-кошелёк  
təşkilati forma-организационная форма 
azad sahibkarlıq-свободное предпринимательство 
zərurət-необходимость 
tədavül-оборот 
istehlakçı-потребитель 
vasitəçi-посредник 
dəllal-маклер 
topdansatış-оптовая продажа 
xammal-сырьё 
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istiqraz-облигация 
səhm-акция 
tələb və təklif-спрос и предложение  
  
Чалышмалар 
 

1. Суаллара ъаваб верин: 
Биржа нядир? 
Биржанын щансы нювляри вар? Бу нювляр щаггында ня 

билирсиниз? 
Брокерляр вя дилерляр ня иля мяшьул олурлар? 
Азярбайъанда щансы биржалар фяалиййят эюстярир? 
2. Мятндя ишлядилмиш игтисади терминляри юйрянин вя 

онлардан бир нечясини ъцмлялярдя ишлядин 
3. Ъцмляляри Азярбайъан дилиня тяръцмя един 
 
 Первое здание специально для биржи было соружено 

в 1531 году в белгийском городе Антверпене. В начале 
ХВЫЫ столетия торговый и финансовый центр перемеща-
ется из Антверпена в Амстердам. В 1608 году здесь была 
создана биржа, а спустя более двух десятилетий построили 
специальное большое здание 

 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 бонанза, жяримя, дотасийа, ямлак 
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11. PULUN MEYDANA GƏLMƏSİ TARİXİNDƏN 
 
 Tarixi mənbələr göstərir ki, pul insan cəmiyyətinin yaran-

ması ilə bir vaxtda meydana gəlməyib. Milyon ildən çox tarixi 
olan bəşər cəmiyyətində pul təxminən 6-8 min ildir ki, möv-
cuddur. Pulun kəşfindən əvvəl insanlar arasında barter ticarəti, 
yəni əmtəənin əmtəəyə mübadiləsi geniş yayılmışdı. Əmtəə 
mübadiləsi prosesində müxtəlif ərazilərdə müəyyən bir əmtəə 
bütün başqa əmtəələr üçün ümumi ölçü vahidi funksiyasını icra 
edirdi. Bu cür ölçü vahidi kimi Afrikada balıqqulağı, Rusiyada 
isə xəzdən istifadə olunurdu. 

 Metalların kəşfi və onların xassələrinin öyrənilməsi nəti-
cəsində alqı-satqı prosesində ümumi ölçü vahidi rolu tədricən 
metallara, yəni misə, gümüşə və qızıla keçdi. Qeyd etmək 
lazımdır ki, gümüş və qızıl təbiətən pul olmamışдыr. Onlar da 
başqa əşyalar kimi insan əməyinin məhsullarıdır. Lakin bu 
metalların bir sıra təbii xassələri uzun tarixi dövr ərzində 
onların pul rolunu icra etməsinə səbəb olmuşdur. 

 Ən qədim pul nümunələri eramızdan əvvəl (e.ə.) YII 
əsrdə Çində mövcud olmuşdur. E.ə. təxminən 500-cü ildə İran 
şahı Dara dövriyyəyə pul buraxaraq barter ticarətini onunla 
əvəz etdi. İranın dağ mağaralarından tapılmış qayaüstü yazılar 
dediklərimizi bir daha sübut edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ilk 
kağız pullar da XII əsrdə məhz Çində buraxılmışdır. Amma ar-
tıq 1500-cü ildə Çin hökuməti kağız pul buraxılışını dayandır-
mağa məcbur oldu, çünki bu pullar dövriyyəyə həddən çox bu-
raxıldığına görə qiymətdən düşmüşdü. 

 Tarixdən bizə bu da məlumdur ki, əsası XVI əsrin əvvəl-
lərində, daha dəqiq desək, 1502-ci ildə Şah İsmayıl Xətaйi tərə-
findən qoyulmuş müstəqil Azərbaycan dövləti olan Səfəvilər 
dövlətində də qızıl və gümüş pullar kəsilirdi. 

 Artıq 1724-cü ildən etibarən Rusiyanın bir çox yerlərin-
də, o cümlədən Moskvada, Peterburqda, Uralda və Sibirdə me-
tal pullar kəsmək üçün xüsusi müəssisələr yaradılırdı.  
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 1793-cü ildə ABŞ hökuməti də dollar adlanan gümüş pu-
lun buraxılmasına başladı. Dollar öz adını bir neçə Avropa öl-
kəsində istifadə olunan gümüş talerin adından götürmüşdür. Bu 
puldan istifadə bimetallizmə əsaslanırdı. Bimetallizm elə bir 
pul sistemidir ki, orada iki nəcib metal, yəni həm qızıl, həm də 
gümüş qanuni ödəniş vasitəsi sayılır. Təbii ki, qızıl və gümüşün 
qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində bu metallardan biri ticarət 
üçün daha sərfəli olurdu. Beləliklə də, dövriyyədə bu nəcib me-
tallardan yalnız biri işlənirdi. 

 1873-cü ildə ABŞ-da gümüş pulun azad kəsilməsi ləğv 
edildi və pul vahidi kimi qızıl dollar fəaliyyətə başladı. 1913-cü 
ildə isə «Federal ehtiyat aktı» adlanan qanun qəbul edildi ki, bu 
akta əsasən banknot emissiyası, yəni qiymətli kağızların bura-
xılması 12 federal banka həvalə edildi və bu günə qədər də 
ABŞ-da kağız pullar həmin banklar tərəfindən buraxılır.  

 
Lüğət 
 

mənbə-источник 
mövcud olmaq-существовать 
kəşf-открытие 
mübadilə-обмен 
ölçü vahidi-единица измерения 
xəz-мех 
xassə-свойство, особенность 
təbiətən-по своей природе 
nümunə-образец 
pul dövriyyəsi-денежное обращение 
qiymətdən düşmək-обесцениваться 
həddən çox-чрезмерно 
nəcib-благородный 
qanuni ödəniş vasitəsi-законное платёжное средство 
metal pulların kəsilməsi-чеканка монет 
tənzimləmək-урегулировать 
federal ehtiyat aktı-федеральный резервный акт 
həvalə etmək-поручить 
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Çalışmalar 
 
1. Mətnə aid suallar tərtib edin və suallar əsasında mət-

nin məzmununu danışın. 
2. Mətndəki təsriflənməyən felləri tapıb növünü müəy-

yənləşdirin. 
3. Barter, bimеtaлlizm terminlərinin mənasını izah edin. 

Bu sözləрдəн, eləcə də  pul dövriyyəsi və qiymətli kağızlar bir-
ləşmələriндян истифадя етмякля cümlələr  qurun 

4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
 бизнес, жяримя, дотасийа, яскиназ 
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12. PUL SİSTEMİ 
(ихтисарла) 

 
 Пул системи щяр бир юлкядя тарихян йаранмыш вя милли 

ганунла мющкямляндирилмиш пул тядавцлцнцн тяшкил едилмяси 
формасыдыр. Пул системинин йаранмасы ХВЫ – ХВЫЫ ясрляря, 
капиталист истещсалы цсулунун, щям дя мяркязlяшдирилмиш дюв-
лят вя mилли базарын йаранмасы вя тясдиглянмяси дюврцня тяса-
дцф едир. Онун айры-айры цnсüрляри ися даща яввялки дюврлярдя 
йаранмышдыр. Ямтяя-пул мцнасибятляри вя капиталист истещсал 
цсulu инкишаф етдикъя, пул системиндя кюклц дяйишикликляр баш 
вермишдир. 

 Паралел валйута заманы гызыл вя gцmцш сиккяляр арасын-
дакы нисбят кортябии, металларын базар гиймятиня уйьун 
мцяййян едилирди. Дювлят икили валйута системиндян истифадя ет-
дийи заман, металлар арасындакы нисбяти гейд едирди. Qызыл вя 
эцмцш сиккялярин кясилмяси вя ящалинин онлары гябул етмяси 
бу нисбят цзря апарылырды. 

 “Ахсaйан” валйута заманы эцмцш сиккяляр гануни 
юдяниш васитяси олсалар да, щеч дя бярабяр сявиййядя, ясасда 
дейилдиляр. Мясяляn, яgяр эцмцшдян сиккя кясилмяси гапалы 
гайдада апарылырдыса, онда onlar тяърцбядя гызыlын нишаняси 
кими чыхыш едирдиляр.  

 Биметаллизм ХВЫ – ХВЫЫЫ ясрлярдя, Гярби Авропанын 
бязи юлкяляриндя ися ХЫХ ясрдя эениш yайыlмышды. 1865-cи илдя 
Латын сиккяси иттифагı адланан бейнялхалг мцгавилянин (сази-
шин) кюмяйи иля Франса, Белчика, Исвечря вя Италийа биметаллиз-
ми сахламаьа cящд етмишляр. Баьланмыш сиkкя конvенсийа-
сында дяйяри 5 вя даща чох олан франкын гызыл вя эцмцш ара-
сында гануни нисбяти 1:15,5 олмуш вя щяр ики металдан сяр-
бяст сиккя кясилмяси нязярдя тутулмушдур. Амма биметаллист 
пул системи инкишаф етмиш капиталист тясяррцфатынын тялябляриня 
ъаваб вермирди. Bеля kи, ейни вахтда ики металдан - гызыl вя 
эцмцшдян дяйяр юлчцсц кими истифадя едилмяси пулун бу 
функсийасынын тябияти иля зиддиййят тяшкил едирди. Цмумц дяyяр 
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юлчцсц йалныз бир ямтяя ола биляр. Бундан башга, дювлятин гы-
зыl вя эцмцш арасында мцяййян етдийи мющкям нисбят онла-
рын базар дяйярляриня уйьун эялмирди. ХЫХ ясрин сонунда эц-
мцш истещсалынын уcузlaшмасы, онун гиймятдян дцшмяси няти-
ъясиндя гызыл сиккяляринин тядавцлдян чыхараг дяфiняйя чеврил-
мясиня сябяб олду. Bурада Коперник Грешема ганунунун 
“пис пуллар йахшылары тядавцлдян сыхышдырыр” фяалиййяти юзцнц 
эюстярди.  

 Капитализмин инкишафы мющкям пул, ващид цмуми екvi-
vaлент тяляб едирди. Одур kи, биметаллизм юз йерини мономе-
таlliзмя верирди. 

 

(Pул, кредит вя банклар. Бакы: “Ганун”, 2000) 
 
Лцьят 
 

 pул системи – денежная система 
vалйута системи - валютная система 
pаралел валйута системи – параллельная валютная  
система  
qызылын нишаняси – символ золота  
sиккя кясилмяси – отчеканивание валюты 
kапиталист тясяррцфаты – капиталистическое хозяйство 
 
Чалышмалар 
 

1. Мятндян беш ъцмля сечиб синтактик тящлил един. 
2. Мятндя садя ъцмляляри тапын. 
3. Mətndəki mürəkkəb cümlələri seçib növünü 

müəyyənləşdirin. 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
 паритет, реклам, санксийа, салдо 
 
 
 
 

 164 

13. MENECMENT 
 

 Menecment istehsalın gəlirлиliyini və səmərəliliyini yük-
səltmək məqsədi ilə idarəetmədə istifadə olunan prinsip, üsul, 
forma və vasitələrin məcmusudur.Menecmentlik hər hansı ob-
yektin idarə edilməsidir. Bazar iqtisadiyyatı sistemli ölkələrdə 
istehsal müəssisələrini idarə edən şəxslərə menecer deyilir. 

 Menecment nəzəriyyəsinin vətəni ABŞ-dır. Elmi menec-
mentin, yəni əməyin elmi təşkili nəzəriyyəsinin əsasını Ameri-
ka mühəndisi F.Teylor qoymuşdur. Onun elmi menecmentinin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, idarə edənlərin (menecerlərin) və 
fəhlələrin birgə fəaliyyəti ümumi mənafeyə xidmət etməlidir. 
Başqa sözlə, desək, sahibkar, menecer istehsalın gəlirlə işləmə-
sində nə qədər maraqlıdırsa, fəhlələr də o qədər maraqlı olmalı-
dır. 

 Bazar iqtisadiyyatı istiqamətində inkişaf edən ölkələrdə 
menecment nəzəriyyəsi inkişaf etdirilir və təkmilləşdirilir. Bu 
sahədə Yaponiya daha çox uğur əldə etmişdir. Yapon menec-
ment sisteminin əsasını insanlar arasında qurulan düzgün müna-
sibət təşkil edir.Sahibkarlar dərk etmişlər ki, heç bir proqram və 
ya siyasət müəssisədə istehsalı uğurla inkişaf etdirə bilməz. Ya-
pon menecerinin ən mühüm vəzifəsi odur ki, işçilər üçün nor-
mal iş şəraiti yaratsın. Bununla da onlarda inam oyada bilsin ki, 
menecer öz işçiləri ilə eyni taleyə malikdir və çalışdıqları müəs-
sisə onların doğma ailəsidir. 

 Müasir dövrdə menecmentin əsas xüsusiyyətlərindən biri 
istehsalı sosial istiqamətdə inkişaf etdirməkdir. Başqa sözlə de-
sək, istehsalı elə təşkil etmək lazımdır ki, əhalinin həyat səviy-
yəsi əvvəlki dövrə nisbətən daha da yüksəlsin. Təcrübə sübut 
etmişdir ki, pis yaşayan işçi əmək məhsuldarlığını yüksəldə bil-
məz. Sahibkarın, dövlətin mənfəətinin artması işçilərin əmək 
fəaliyyətinin yüksək olmasından asılıdır. Məhz buna görə də 
menecment istehsalı sosial istiqamətdə inkişaf etdirməyə üstün-
lük verir. Hazırda respublikamızın və xarici ölkələrin idarəetmə 
sistemlərinin müqayisəsi göstərir ki,menecmentin inkişafı 
sahəsində biz hələ çox işlər görməli və hər şeydən əvvəl həqiqi 
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menecerlər yetişdirməliyik. Bu işin həyata keçirilməsində 
universitetimizin xüsusi rolu vardır. 

Lüğət 
 
istehsalın gəlirliyi və səmərəliliyi-прибыльность и  
рентабельность производства 
nəzəriyyə-теория 
mahiyyət-сущность, суть 
əmək məhsuldarlığı-производительность труда 
 
 
Çalışmaлар: 
 
1. Mətnə aid suallar tərtib edin 
2. Menecment, menecer terminləriniн mənasını izah eдин.  
3. Mətndən istədiyiniz 5 cümləni rus dilinə tərcümə edin. 
4.Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
банкир, жяримя, дотасийа, яскиназ 
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14. МARKETİNQ NƏDİR? 
 

 Marketinq ingilis termini olub,”market”sözündən əmələ 
gəlmişdir. 

Mənası «bazar, bazar yaratmaq» deməkdir.Marketinqin zə-
ruriliyinə ehtiyac 

istehsalın və bazarın inkişafının müəyyən mərhələsində 
yaranır. Belə zərurət ilk dəfə XX əsrin əvvəllərində ABŞ-da ya-
ranmış və marketinq də ilk dəfə orada meydana gəlmişdir. 

 Azad sahibkarlığın ilk dövründə sahibkar imkanı çatdığı 
qədər məhsul istehsal etmişdir və bu, vaxtaşırı əmtəə qıtlığına sə-
bəb olmuşdur. Beləliklə, istehsalла istehlak arasındakı ziddiyyət 
iqtisadi böhranlar törətmişdir. 

 Azad sahibkarlığın inkişafının sonrakı mərhələsində istehsal 
qüvvələri daha sürətlə inkişaf edirdi və sahibkarlar bazara böyük 
həcmdə məhsul çıxarırdılar. Lakin indi də əhalinin alıcılıq 
qabiliyyəti bütün əmtəələri reallaşdırmağa imkan vermirdi.  

 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalçılar rəqabət müba-
rizəsində məğlub olmamaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə 
edirlər. Bu vasitələrdən biri də marketinqdir. 

 Artıq XX əsrin ortalarından inkişaf etmiş dövlətlərdə iri 
firmalar marketinqin köməyi ilə bazarda satıla bilən qədər məhsul 
istehsal etməyə çalışırlar. Marketinqin tətbiqinin son məqsədi 
firmaların gəlirlərini artırmaq və istehsal xərclərini endirməkdir. 
Marketinq idarəetmənin ən müasir, aparıcı formasıdır. 
Marketinqin vəzifəsi tələbatın və qiyməтin səviyyəsini öyrən-
məklə bitmir. Marketinq əmtəələrin daşınması, saxlanması, 
reklamın təşkili və s. məsələləri öyrənir və istehsalı bazarın tələ-
binə uyğun istiqamətləndirir. Marketinq eyni zamanda ölkə 
müəssisələrinin müstəqil olaraq xarici bazarlarla əlaqələrinin 
genişlənməsində də rol oynayır. 

 Məhsulun hansı məqsəd üçün istehsalından asılı olaraq, 
marketinqin bir neçə növü var: istehsal маллары marketinqi, is-
tehsal vasitələri marketinqi, beynəlxalq marketinq və s. 

 Unutmaq olmaz ki, marketinq əmtəə qıtlığı ilə bir araya 
sığmır. Onun fəaliyyəti yalnız əmtəə bazarının bolluğu şəraitində 
mümkündür və bu, əsasən, iri firmalar üçün daha əlverişlidir. 
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Lüğət 
 

istehsal-производство 
azad sahibkarlıq-свободное предпринимательство 
vaxtaşırı-периодически 
əmtəə qıtlığı-дефицит товаров 
iqtisadi böhran-экономический кризис 
tələbat-спрос 
istehlak маллары-потребительские товары 
istehsal vasitələri-производственные средства 
bir araya sığmamaq-быть несовместимым 
bolluq-изобилие 
əlverişli olmaq-быть выгодным 
 
Çalışmalar 
 

1. Mətnə aid suallar tərtib edin və həmin suallar əsasında 
mətnin məzmununu danışın. 

2. Mətndəki iqtisadi terminləri seçib yazın və onlar ясасында 
cümlələr qurun.  

3. Aşağıdakı cümlələri Azərbaycan dilinə tərcümə edin:  
 

 Маркетинг является в определенном смысле филосо-
фией производства, полностью подчиненной условиям и тре-
бованиям рынка, находящимся в постоянном динамическом 
развитии. Маркетинг комплексная система организации про-
изводства и сбыта продукций. 

4. Cümlələri rus dilinə tərcümə edin: 
  Marketinq buraxılan məhsulun satışı üçün əlverişli şərait 

yaratmaq, onun keyfiyyətini, çeşidini və istehsal həcmini istehlak-
çıların təlяbatına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə bazar şəraitinin 
təhlili və proqnozlaşdırılmasıdır. Marketinqin fəlsəfəsi çox sa-
dədir: elə məhsul istehsal et ki, onun satışı təmin edilmiş olsun. 
Yalnız belə olduqda, müəssisə bazarda özünə möhkяm yer tuta 
bilər və onun gəliri də yüksək ola bilər.  

5. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
  
 эюмрцк, гябз, ломбард, мязяння 
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15. ƏMTƏƏ VƏ ƏMTƏƏŞÜNASLIQ 
 

 Satış üçün istehsal olunan məhsula əmtəə deyilir. İstehsalçı 
məhsulu özünün tələbatını ödəmək üçün deyil, satmaq məqsədilə 
istehsal edir.  

 Əmtəə istehsalı hər şeydən əvvəl ictimai əmək bölgüsü ilə 
bağlıdır. Başqa sözlə desək,istehsalçılar bu və ya digər məhsul 
istehsalı üzrə ixtisaslaşmalıdırlar. Bu zaman bir əmtəə istehsalçısı 
başqa əmtəə istehsalçısının məhsuluna ehtiyac duyur, yəni onlar 
bir-birindən asılı vəziyyətə düşürlər və bir-birilə alqı-satqı yolu ilə 
məhsul mübadilə etməyə məcbur olurlar. 

 Əmtəə istehsalı hələ ibtidai icma quruluşunun axırlarında 
meydana gəlməyə başlamışdı. Lakin yalnız ibtidai icma quruluşu-
nun dağılması və xüsusi mülkiyyətin yaranması əmtəə istehsalının 
genişlənməsinə şərait yaratdı. İnsan cəmiyyətinin yaşının bir 
milyon ildən çox olmasına baxmayaraq yalnız, 6-8 min il əvvəl 
insan əməyinin məhsulları əmtəə kimi alqı-satqıya daxil olmuşdur. 

 Qeyd etdiyimiz kimi, insanların hər hansı bir ehtiyacını 
ödəyən və satılmaq üçün nəzərdə tutulan əşya, məhsul əmtəə 
adlanır. Əmtəəşünaslıq elmi əmtəələri istehlak predmeti kimi 
öyrənir. Əmtəələrin fiziki, kimyəvi və digər xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı istehlak xüsusiyyətləri də olur və bu xüsusiyyətlər müxtə-
lifdir. Belə ki, bir qrup əmtəələrdən, məsələn, geyim və ayaqqa-
bıdan insan bədənini qorumaq, bəzənmək üçün, başqa qrup 
əmtəələrdən, yəni: meyvə, tərəvəz, yağ, ət, çörək və digər məhsul-
lardan insanın qidaya olan tələbatını ödəmək üçün, sement, taxta-
şalban, kərpic və s. kimi üçüncü qrup əmtəələrdən isə binalarin 
tikintisi üçün istifadə edilir. 

 İstehlak dəyəri əmtəənin əsas xassələrindən biridir. Əmtə-
ənin istehlak dəyəri onun faydalılığının göstəricisidir. Belə ki, 
bazarda bu və ya digər tələbatı ödəməyən məhsulu heç kim almaz 
və heç bir şeyə yaramayan məhsulu da heç kim istehsal etməz. 
Əmtəəşünaslıq elmi əmtəələrin istehlak dəyərini öyrənir. Bu elmin 
əsas vəzifələrindən biri əmtəələrin insana faydalı olan xüsusiy-
yətlərini açıb göstərməkdir. Əmtəəşünaslıq əmtəələrin istifadəsi və 
onların saxlanma üsullarını tədqiq edir, eləcə də saxlanma zamanı 
əmtəələrin xarab olması və itkisinin səbəblərini və bu səbəblərin 
aradan qaldırılması yollarını öyrənir. 
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 Əmtəələrin keyfiyyəti onların istifadəyə yararlılıq dərəcə-
sini müəyyənləşdirən xüsusiyyətlərlə ölçülür. Yararlılıq dərəcəsin-
dən asılı olaraq, əmtəələr yüksək, orta və aşağı keyfiyyətli ola 
bilər. 

 Əmtəələrin keyfiyyətinin qorunub-saxlanması onların qab-
laşdırılması, daşınması və saxlanma şəraitindən çox asılıdır. Buna 
görə də, əmtəələrin yüksək keyfiyyətini qoruyub-saxlamaq uçün 
bütün zəruri tələblərə düzgün əməl edilməlidir. 

 
Lüğət 
 

əmtəə istehsalı- производство товара 
ictimai əmək bölgüsü- общественное разделение труда 
ixtisaslaşmaq- специализироваться 
xüsusi mülkiyyət- частная собственность 
ehtiyac- потребность 
ödəmək- удовлетворять, оплачивать  
istehlak xüsusiyyətləri- потребительские свойства 
istehlak dəyəri- потребительская стоимость 
faydalılığın göstəricisi- показатель полезности 
əmtəələrin istifadəyə yararlılıq dərəcəsi-степень  
пригодности товаров для использования 
daşınma- транспортировка 
saxlanma- хранение 
qablaşdırılma- упаковка 
  
Çalışmalar 
 

1. Suallara cavab verin: 
1) Əmtəə və əmtəə istehsalı nədir?  
2) Əmtəələrin hansı xüsusiyyətləri var? 
3) Əmtəəşünaslıq elmi nəyi öyrənir? 
2. Lüğətdəki iqtisadi terminlər ясасында cümlələr qurun və 

onlardan birini  sintaktik təhlil edin. 
3. Mətndəki düzəltmə və mürəkkəb isimləri seçib yazın və 

onların  əmələgəlmə yоllarını müəyyənləşdirin. 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
  реклам, сазиш, тариф, валйута 
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ЯВЯЗ БАЙРАМОВ  
Игтисад елмляри доктору, профессор 

 
16. ДЮВЛЯТ МЦСТЯГИЛЛИЙИ ГЛОБАЛ ИНКИШАФ 

ПРОСЕСИНДЯ: 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН БАХЫШЛАР СИСТЕМИ 

 
 

Биринжи дяряжяли мясяля, биринжи дяряжяли вязифя 
цмумхалг, умуммилли мянафейимиздир. 

 
Щейдяр Ялийев 

 
Цмуммилли мянафелярин ясас тяминатчысы олан дювлятя 

мцнасибятдя «бирюлчцлц» йанашма давам етмякдядир. Гло-
бал игтисади эерчяклийин ифрат «обйективляшдирилмясиня», 
спонтан гайданын максимум еффектив веря биляжяйи инамына 
истинадла дювлятин йери, ролу вя функсийаларынын мащиййяти дя-
йишкянлийиня жанатма мцасир елми фикрин ясас тядгигат об-
йектляриндян бириня чеврилмишдир. Сющбят, дювлят мцстягилли-
йинин инкишафына янэялляйижи тясир эюстярмясиндян, глобал рифа-
щын йахшылашдырылмасы просесиндя (яслиндя, просес якс-истига-
мятлидир) мцяййян мящдудиййятляр системинин тятбиги вя 
цмумиййятля, мцасир макропросеслярин башлыжа манеясиня чев-
рилмясиндян эедир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев гейд едирди ки, 
«… Мцстягиллийин ялдя олунмасы ня гядяр чятиндирся, онун 
сахланылмасы, даими, ябяди олмасы бундан да чятиндир». 

Глобал гаршылыглы асылылыьын эетдикжя эцжляндийи бир 
шяраитдя дювлят мцстягиллийинин щяр щансы  бир чярчивядя мящ-
дудлашдрылмасы, Милли щюкумят гурумларына, йахуд бейнял-
халг тяшкилатлара (сющбят юлкянин цзв олдуьу тяшкилатлардан 
эедир) щяваля едилмяси дцнйа чапында артыг тябии просес 
характери алмагдадыр. Реэионал интеграсийа блоклары чярчивя-
синдя гейд едилян истигамятдя щяйата кечирилянляр даща габа-
рыг шякилдя тязащцр етмякдядир. Мцасир елми бахыш просесин 
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щягигятян тябии характеря маликлийини, гачылмазлыьыны вя щяр 
бир айрыжа эютцрцлмцш юлкянин дайаныглы инкишафынын 
тяминатында щялледижи рол ойнадыьыны бирмяналы шякилдя тясбит 
етмякдядир. Беля бир тезисдян чыхыш едирляр ки, мцряккяб 
системлярин еффектив идаря олунмсы цчцн идаряедян механиз-
мин юзц щетероэен характер дашымалыдыр. Интеграсийа просе-
синин мянтиги йекуну кими реэионал сявиййядя ялдя олунан-
ларын, йахуд эюзлянилянлярин йетярли олмадыьы, щяр щалда, 
сюзцн мцстягим мянасында гапалылыг йаратдыьыны ясас эя-
тиряряк глобал мигйасда дювлятин «йох едилмяси» просесиня 
старт верилмишдир. Глобал тянзимлямя ады алтында щяйата 
кечирилян кооперасийа вя сийасятин планетар сявиййядя «разы-
лашдырылмасы»нын зярурилийи юн плана чякилмишдир. Яслиндя, баш 
верянляр тянзимлямядян даща чох бирбаша идаряетмя тяяссц-
раты йарадыр. Бу просеся паралел олараг «суверен дювлят» 
консептинин йени интерпретасийалары мейдана чыхмаьа 
башламышдыр. Артыг глобал политолоъи фикир «ямялиййат суве-
ренитетиндян» бящс едир. Башга сюзля, сющбят мцхтялиф бей-
нялхалг нормалар, ики вя чохтяряфли разылашмалара истинадла 
суверенлийин мящдудлашдырылмасындан эедир. Диэяр тяряфдян 
«позитив» вя «негатив» (гисмян асылы) суверенитет анлайышлары 
да елми лексикона дахил едилмишдир. Йяни даща конкрет шякил-
дя ифадя етсяк, сющбят суверенлийин мящдудлашдырылмасы дяря-
жяси иля ялдя олунажаг игтисади еффектин адекватлыьындан эедир. 
Йяни мцасир игтисади фикир глобал эерчяклийин орталыьа чыхар-
дыьы щадися вя просеслярин ардынжа «сцрцняряк» цмуммилли 
сявиййядя «итки -- файда» дихотомийасинын юлчц ващидлярини 
(оху: чяки башлары) вя юлчмяни щяйата кечиряжяк «тярязи»ни 
гурмаьа чалышыр. «Итки» (дювлят мцстягиллийинин мцяййян 
щяддя гядяр мящдудлашдырылмасы) иля «файда» (ялдя едиляжяк 
игтисади еффектин дяряжяси) арасында «бярабярлик» йарандыьы 
тягдирдя, бу просес бцтювлцкдя мягсядйюнлц щесаб едилир.  

 
«Дайаныглы инкишафын Щейдяр Ялийев модели» 

Бакы: Игтисад Университети Няшриййаты, 2009.- С.159-202 
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Лцьят  
цмуммилли мянафеляр – общенациональные интересы 
янэялляйижи тясир – препятствующее влияние 
реэионал интеграсийа – региональная интеграция 
гаршылыглы асылылыг – взаимозависимость 
бирюлчцлц мянтиг – единомерная логика 
милли юзцнямяхсуслуг – национальное своеобразие 
тядгигат обйекти- обьект исследования 
 
 
Чалышмалар: 
 

1. Мятндян 4 игтисади термин сечиб щярясиня бир 
жцмля йазын. 

2. Мятнин мязмунуну мянимсяйиб данышын. 
3. 5 сюз сечин вя фонетик тящлил един.  
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ЩАЖЫ МЦЗЯФФЯР МЯММЯДОВ 
Игтисад елмляри намизяди, досент 

 
17. ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦСТЯГИЛЛИЙИМИЗИ 
ЯБЯДИ ВЯ ДЮНМЯЗ ПРОСЕСЯ ЧЕВİРДИ 

 
1993-жц ил ийунун 15-дя Щейдяр Ялийев Азярбайжан Али 

Советинин сядри сечилди. Щямин эцн тарихимизя «Милли Гуртулуш» 
Эцнц кими йазылды. Гуртулуш эцнц тарихимизин ян йаддагалан, 
ян унудулмаз бир щадисясидир. Щямин эцнцн мащиййятини дярк 
етмяк цчцн о дюврдя баш верянляр щаггында мялуматлы олмаг, 
Азярбайжанын мцстягиллийинин тящлцкядя олдуьуну  дярк етмяк 
лазымдыр. Нахчывандан Бакыйа эялян Щейдяр Ялийев елм 
хадимляри вя танынмыш зийалыларла эюрцшцндя бу щагда даны-
шаркян демишди:  «Щяйатда вя жямиййятдя щеч бир хидмяти ол-
майан адам бюйцк иддиаларла эялиб Азярбайжан мцстягиллийи-
нин сащибинин йалныз онун олдуьуну, Азярбайжан мцстягиллийи-
нин   монополийасынын йалныз онун ялиндя олдуьуну дейяряк 
алимя щюрмятсизлик едирся, бу дящшятдир». 

Мцстягиллик елан олунандан сонра республикайа сийаси-иг-
тисади, мяняви-психолоъи тязйигляр эцжлянди, юлкя бир чох проб-
лемлярля цз-цзя дайанды. Щятта юлкямизин яразисинин парчалан-
масы тящлцкяси вя вятяндаш гаршыдурмасы йаранды. Бажарыгсыз, 
сяриштясиз рящбярлярин сящвляри ужбатындан бу тящлцкяляр даща да 
амансыз хатактер алмаьа башлады. Халг зцлм вя ясарятдян, 
парчаланма вя тарих сящнясиндян силинмяк тящлцкясиндян 
гуртулду.  

Мцстягиллик ялдя етмяк цчцн ики важиб шярт лазымдыр. 
Биринжиси, тарихи шанс, икинжиси ися тарихи шяхсиййят. 

Тарихи шанс Азярбайжан цчцн 1991-жи илдя олду. Щямин 
тарихи шансы эерчякляшдирмяк, ондан дольун истифадя етмяк, га-
заныланы горуйуб сахламаг мясулиййяти тарихи шяхсиййятин цзя-
риня дцшдц. Танры 1992-жц илдя бу мясулиййяти Щейдяр Ялийевин 
цзяриня гойду. Яэяр 1993-жц илин 15 ийун – «Милли Гуртулуш» 
эцнц олмасайды, йяни Щейдяр Ялийев щакимиййятя икинжи дяфя 
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гайытмасайды, щямин тарихи шанс ялдян чыхмыш олажагды. Азяр-
байжанын щямин тарихи шансыны реаллыьа чевирян, щямин тарихи шан-
сы, мягамы йетяринжя щяйата кечирян, Азярбайжаны идаря едя биля-
жяк тарихи шяхс мящз Щейдяр Ялийев иди. Щямишя улу Танры Азяр-
байжан халгынын талейиня чятин, язаблы эцнляр йазыр вя бу язаблы 
эцнлярдян ону чыхара биляжяк бюйцк шяхсиййятляри гисмят едир.  

Щейдяр Ялийевин йенидян рящбярлийя гайыдышы – 15 ийун 
1993-жц ил тарихя «Милли Гуртулуш Эцнц» кими дахил олду. 
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышы щям дя заманын тяляби 
иди. Щямин тарихи андан етибарян халгын юз мцстягиллийинин 
дюнмязлийиня, ябядилийиня инамы артмыш вя бюйцк рущ йцксяк-
лийи иля дювлятчилийимизин тяшяккцл тапмасы, дювлят вя жямиййят 
ишляриндя фяаллыгларыны артырмышдыр. Мцстягиллийимизи горумаг 
миссийасы Щейдяр Ялийевин цзяриня дцшдц. Онун мцдрик бир 
хиласкар, дюнмяз ирадяли гуружу олмасыны бцтцн халг дярк етди.  

 
«Дайаныглы инкишафын Щейдяр Ялийев модели» 

Бакы: Игтисад Университети Няшриййаты, 2009.- С.197-202 
 
Лцьят  

тарихи шанс – исторический шанс 
милли гуртулуш – национальное освобождение 
мцстягиллийимизин дюнмязлийи – необратимость суверенитета 
мцдрик хиласкар – мудрый спаситель 
дювлятчилийимизин тяшяккцл тапмасы – обоснование 
государственности 
дюнмязлик, ябядилик – необратимость, вечность 
мяняви-психолоъи тязйигляр – морально-психологическое 
давлние,  воздействие 
 

Чалышмалар 
1. «Милли Гуртулуш эцнц» мювзусунда сярбяст иш 

йазын. 
2. 5 сюзц фонетик тящлил един. 
3. Мятнин мязмунуну данышын. 
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 и.е.д.Ящмядов М.А. 
 

18. ДАВАМЛЫ  ИНКИШАФ ВЯ ОНУН ТЯМИН 
ЕДИЛМЯСИНИН БАШЛЫЖА ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
 
Мцасир дюврдя дцнйада истещсалын мигйасларынын кяс-

кин эенишлянмяси сайясиндя дювриййяйя даща чох мадди ре-
сурсларын жялб олунмасы, лакин онларын щяжминин мəщдудлуьу 
вя эетдикжя онларын даща баща баша эялмяси, техники-техно-
лоъи тяряггинин тясири алтында еколоъи проблемлярин кяскинляш-
мяси, дцнйада баш верян глобаллашма просесляринин мянтиги 
нятижяси олараг, юлкялярин гаршылыглы асылылыьынын эцжлянмяси, иг-
тисади-сосиал, демографик, эеолоъи вя с. проблемлярин цмум-
бяшяри характер дашымасына эятириб чыхармышдыр.  

Бцтцн бу вя диэяр амиллярин тясири алтында дцнйада ин-
сан-тябият мцнасибятляринин эярэинляшмяси, жямиййятин тябии 
базисиня ясасланан сосиал-игтисади структурун, инкишаф амилляр-
инин, давамлы тякрар истещсалын инкишаф моделиня ясасланан 
консепсийасынын ишляниб щазырланмасыны обйектив зярурятя че-
вирмишдир. Беля бир шяраитдя юлкямиздя давамлы инкишафа наил 
олунмасы, онун тямин едилмясинин башлыжа структур истига-
мятляринин мцяййянляшдирилмяси, юлкямизин малик олдуьу ре-
сурслар балансы, истифадя едилмя дяряжяси мювжуд имканлар 
дахилиндя онларын реаллашдырылмасы мцмкцнлцйцнцн дяйярля-
ндирилмяси вя бунларын ясасында Азярбайжанда узун мцддя-
тя жари вя перспектив мягсядлярин узлашдырылмасына ясасланан 
оптимал вя сямяряли стратеъи инкишаф стратеэийасынын чохвари-
антлы консепсийасынын ишляниб щазырланмасыны тяляб едир.  

Давамлы инкишаф консепсийасы ХХ ясрин икинжи йарысында 
иряли сцрцлмцшдцр. Бу консепсийанын формалашмасында илк 
нювбядя игтисади вя сосиал тяряггинин ятраф мцщитин горун-
масы вя тябии ещтийатлардан сямяряли идаря иля баланслашдырыл-
мыш шякилдя апарылмасы зярурятиндян иряли эялмишдир.  

Бу сябябдян, давамлы инкишаф ХХ ясрин приоритети кими 
иряли сцрцлмцшдцр. БМТ вя ЙУНЕСКО тяряфиндян 2005-жи 
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иллярин давамлы инкишафынын тямин едилмясинин нязяри вя прак-
тики проблемляринин тящлили эюстярир ки, глобаллашан дцнйада 
щяр бир юлкя бу мягсядя чатмаг цчцн щяр шейдян яввял дюрд 
проблеми щялл етмялидир.  

Биринжиси, ХХ ясрдя дцнйа игтисадиййатынын инкишафы няти-
жясиндя еколоъи бющран. Башга сюзля, тябиятля жямиййятин гар-
шыдурмасы еля бир щяддя эялиб чатмышдыр ки, бу проблемя би-
эаня мцнасибят бяшяриййятин юзцнцн мювжудлуьуну шцбщя 
алтына ала биляр.  

Икинжиси, бейнялхалг мигйасда давамлы инкишафын тямин 
едилмясинин мцщцм истигамяти давамлы инсан инкишафынын тя-
мин едилмяси иля баьлыдыр. Бу ися юзцня щяр шейдян яввял ся-
щиййя, тящсил, бцтцнлцкдя инсан инкишафыны характеризя едян 
проблемлярин щяллини дахил едир. Цчцнжцсц, дцнйа мигйасын-
да давамлы инкишафын тямин едилмясинин диэяр истигамяти сис-
темин бющранына дцчар олмуш юлкялярдя йаранан эярэин де-
мографик просеслярля шяртлянир.  

Дюрдцнжцсц, бцтцн бунларла йанашы, айры-айры юлкяляр 
цзря давамлы инкишафы тямин едян амил вя шяртлярин системли 
тящлили эюстярир ки, онун мцщцм ясасы игтисади проблемлярля 
баьлыдыр. Чцнки сон нятижядя еколоъи, сосиал вя истярся дя де-
мографик проблемлярин щялли имканлары щялледижи дяряжядя 
игтисади инкишафын сявиййяси вя характериндян асылы олур.  

Бу бахымдан, щяр щансы бир юлкядя давамлы инкишаф 
проблеминин характеризя едилмяси «артым» вя «инкишаф» анла-
йышларынын гаршылыглы ялагясинин мювжуд реаллыглар призмАсын-
дан дяйярляндирилмясини тяляб едир. Чцнки, щяр щансы бир игти-
сади артым щеч дя бцтцн щалларда давамлы инкишафа эятириб чы-
хармыр.  
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Чалышмалар 
 

1. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя етмякля, грам-
матик тящлил апарын: 

1) По этой причине устойчивое развитие было выд-
винуто приоритетом ХХ века. 

2) В условиях глобализации анализ теоретических и 
практических проблем обеспечения устойчивого развития 
показывает, что в глобализованном мире каждая страна для 
достижения этой цели, прежде всего, должна решать че-
тыре проблемы. 

3) Потому что, в конечном результате возможность 
решения экологических, социальных, а также демогРафи-
ческих проблем решающе становится зависимым от уровня 
и характера экономического развития. 

4) Потому что, какое-то экономическое повышение 
не всегда приводит к устойчивому развитию. 

5) Понятие «устойчивое развитие» подразумевает то 
развитие национальной экономики, при которой способ-
ность успешного удовлетворения потребностей будущих 
поколений не будет под сомнением обеспечивая современ-
ную потребность. 

 

2. Лцьятдян истифадя етмякля 10 жцмля гурун: 
 

устойчивое развитие – дайаныглы инкишаф 
понятие – анлайыш 
причина – сябяб 
глобализация – глобаллашма 
поколение – нясил 
обеспечивать – тямин етмяк 
потребность – тялябат 
общество – жямиййят 
население – ящали 
 
 3. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун: 
  
 тариф, смета, патент, юдяниш 
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Щ.С.Щясянов 
 

19. ИРИ КОРПОРАСИЙАЛАРЫН СОСИАЛ 
СТРАТЕЭИЙАЛАРЫНЫН 

 ФОРМАЛАШМАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Корпорасийанын сосиал стратеэийасы ири сащибкарлыьын со-
сиал мащиййятини вя онун тяркибинин айры-айры щиссялярини ха-
рактеризя едир. П.Друкер щаглы олараг гейд едир ки, щяр кор-
порасийанын сащибкарлыг вя функсионал сосиал стратеэийа нязя-
риййяси олмалыдыр.  

Жямиййятин вя ящалинин йцксяк щяйат кейфиййятляринин 
тямин олунмасы сосиал корпоратив стратеэийанын нцвясини тяш-
кил едир. Яэяр ширкят ямякдашлары ямтяя истещсал етмяйя йюня-
лирся, онда сосиал корпоратив стратеэийанын реаллашмасы цчцн 
зямин йараныр.  

Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, корпоратив мядяниййят шир-
кятин горунмасынын вя инкишафынын ян мцщцм ресурсудур. 
Щал-щазырда, «корпоратив мядяниййят» тяшкилатларын дахилин-
дяки вя онларын арасындакы олайлары анламаг цчцн ян реал 
васитядир. Мцасир Азярбайжанын тездяйишян игтисади вя сийаси 
шяраитиндя, бизнесин глобаллашмасы шяраитиндя мцяссися рящ-
бярляринин еффектли идаряетмяйя олан тялябатлары артыр.  

Корпорасийанын корпоратив мядяниййяти чох мцряккяб 
категорийадыр, амма бир чох елми ясярлярдя буна ширкятин 
имижиня вя ишчилярин фялсяфясиня истинадян, мяняви-психолоъи вя 
фялсяфи категорийалар чярчивясиндя бахырлар. Бизя беля эялир ки, 
бу бахым «корпоратив мядяниййятин» тяснифатыны мящдудлаш-
дырыр вя онун эенишляндирилмяси цчцн бурайа мцяййян еле-
ментляр ялавя олунмалыдыр:  

- ширкятин фялсяфяси онун базардакы щярякятляринин стра-
теэийасы иля бирляшмялидир; 

- дювляти тямсил едян нязарят, верэи вя тянзимлямя ор-
ганлары иля сивил-мядяни ялагялярин гурулмасы; 
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- реаллашдырылан корпоратив мядяниййятин дювлятин вя 
жямиййятин милли дяйярляриня уйьун олмасы; 

- корпоратив менежментин корпоратив мядяниййятин 
ясас елементи кими дяйярляндирилмяси. 

Щямин тяклифляр корпорасийаларын ишинин стратеъи тящлили 
заманы нязяря алынмалыдырлар. Бу, хцсусян Азярбайжан игти-
садиййатынын имижини формалашдыран ири корпорасийалара аид-
дир.  

Корпоратив мядяниййят – чохфунксийалы, мцряккяб кате-
горийадыр, она наил олмаг узунмцддятли, функсионал жящят-
дян мцхтялиф, чохмярщяляли просесдир. Бура ашаьыдакылар да-
хилдир: 

 - щакимиййят мядяниййяти, ясасян, компанийаларын рящ-
бярляринин нцфузларына вя хцсуси кейфиййятляриня сюйкянир.  

Корпоратив мядяниййятин бу нювцнцн щакимиййят 
мянбяйи рящбярин сярянжамында олан ресурслардыр. Бир гайда 
олараг, бу нюв мядяниййятли корпорасийалар сярт иyерархийа 
структуруна маликдирляр. Бу нюв мядяниййят тяшкилата ситу-
асийанын дяйишмясиня чевик реаксийа вермяк имканы йарадыр 
ки, гярарлары тез гябул едяряк вя онларын ижрасыны тяшкил етсин: 

- ирадя мядяниййяти – иштиракчыларын ихтисаслашмасы вя он-
ларын ролларынын жидди функсионал пайланмасы иля характеризя 
олунур. Бу нюв тяшкилатлар, онун еффектлийиня зяманят верян 
гайдалаr, проседурлар вя фяалиййят стандартлар чярчивясиндя 
ишляйир. Щакимиййятин ясас мянбяйи иyерархийа структурунда 
тутдуьу вязиййятдир. Беля тяшкилат стабил ятраф мцщитдя уьурла 
ишляйя биляр; 

- мясялянин мядяниййяти – бу нюв мядяниййят илк нюв-
бядя мясялялярин щяллиня вя лайищялярин реаллашмасына йюнялиб. 

Беля мядяниййятли тяшкилатларын фяалиййятинин еффектлийи 
груплашма еффекти иля мцяййян олунур. Бу мядяниййят юз 
еффектини базарын ситуасийа тялябляри тяшкилатын фяалиййятиндя 
щялледижи рол ойнайаркян эюстярир.  
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Чалышмалар 
 
1. Мятн ясасында тяртиб олунмуш жцмляляри Азярбайжан 

дилиня тяржцмя един: 
 
Обеспечение высшего жизненного качества обшества 

и населения является ядром социальной корпоративной 
стратегии. 

В настоящее время «корпоративная культура» являя-
ется самым реальным средством осознания происшествий 
внутри организаций и между ними. 

Эти предложения должны быть приняты во внимание 
при стратегическом анализе. Это касается крупных корпо-
раций, формирующих экономический имидж Азербайджа-
на. 

Эффективность деятельности организаций с такой 
культурой определяется эффектом группирования. 

При снижении этого показателя влияние эмитента и 
риск «портфельных» инвесторов также повышается. 

 

2. Лцьяти язбярляйин вя бу сюзляр ясасында 3 жцмля гурун: 
деятельность – фяалиййят 
корпорация – кооrпорасийа 
предложение – тяклиф 
анализ – тящлил 
средство – васитя 
организация – тяшкилат 
повышение – артма, галхма 
эмитент – емитент 
влияние – тясир 
касаться – аид олмаг 
 

3. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 юдяниш, реклам, сазиш, валйута 
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Н.Исмайылов 
 

20. МЦЯССИСЯНИН МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИНИН 
ТЯЩЛИЛИНИН ИНФОРМАСИЙА БАЗАСЫ 

 
Нязяриййя вя практикадан мялумдур ки, тясяррцфат суб-

йектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя 
нятижяляринин учотда якс етдирилмясинин ясас принсипляри игти-
сади щадися вя просеслярин хронолоэийасы бахымындан эялирин 
мябляьинин дцзэцн мцяййян едилмяси иля характеризя олунур. 
Бир мясяляни гейд етмяк йериня дцшяр ки, мцщасибат учо-
тунун фасилясизлик принсипинин тялябляриня эюря, тящлил иши апа-
рылан мцяссисянин перспективдя истещсал вя коммерсийа фя-
алиййятинин щяжминин ихтисары вя азалмасы нязярдя тутулмур. 
Бундан башга, йухарыда сюзцэедян учот принсипинин ясаслан-
дыьы ещтимал мянфяятин мцтляг мябляьинин дцзэцн щесаблан-
масы вя гиймятляндирилмяси просесиндя мцстясна ящямиййят 
дашыйыр. Зяннимизжя, беля бир вязиййят тясяррцфат субйектляри-
нин нормал истещсал вя коммерсийа фяалиййяти заманы онун 
активляринин алыш дяйяри вя йа жари дяйярля гиймятляндирилмяси 
иля баьлы ола биляр. Бу щалда, мцяссися активляринин ляьв дяйяри 
кичик бир щиссяни тяшкил едир. Мясяляйя бу призмадан йанаш-
дыгда, башга учот проседурларынын тятбиг едилмясиня обйек-
тив зярурят йараныр. Мялумдур ки, эялир ялдя олунмасы мягся-
ди иля мцяссисянин сярф етдийи хяржлярин баш вердийи щесабат 
дюврцня аид истещсал вя коммерсийа фяалиййяти иля баьлы йара-
нан хяржляри эялир ялдя елидян конкрет щесабат дюврцня аид 
етмяк мцмкцн олмадыгда, мцяссисянин мясряфляринин щеsa-
бат дюврляри арасында щяр щансы бир базайа пропорсионал 
олараг бярабар юлчцсц артырылыр. Мцщасибат учотунун щесаб-
лама принсипиня эюря, пул васитяляринин алынмасы вя юдяНил-
мяси иля ялагядар олмайан ямялиййатлар баш вердийи вахтда 
мцяссисянин малиййя нятижяляри йараныр (формалашыр). Бир тари-
хи факта диггят йетирмяк йериня дцшяр ки, мяшщур игтисадчы 
С.М.Баратс 1912-жи илдя «Икили мцщасибат курсу» ясяриндя 
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мцщасибат учотунда ямялиййатларын гейдя алынмасы заманы 
вахт амилинин ролуну хцсуси вурьуламыш вя бу фикир щяля дя юз 
елми вя практики ящямиййятини сахлайыр. Доьрудан да, ямя-
лиййатларын гейдя алынмасы заманы вахт эюстярилмядикдя апа-
рылан гейдляр дцзэцн олмур вя мцщасибат учоту юзцнцн сц-
бутедижи гцввясини итирир. Сянайенин, кянд тясяррцфатынын вя 
тижарятин мцхтялиф сащяляриндя щесабат дюврцнцн ясасландырыл-
масы заманы С.М.Баратс йухарыда сюзцэедян ясяриндя мцх-
тялиф елми фикирляр иряли сцрцр. Онун фикринжя, мцхтялиф САщя-
лярдя истещсал вя сатыш просесляри цст-цстя дцшмядикдя, щеса-
бат дюврц онларын щамысы цчцн ейни олмур. Мящз буна эюря 
дя, мцасир дюврдя мювжуд ганунверижилийя эюря, мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг, щяр бир мцяссисяйя малиййя ще-
сабатынын тягдим едилмяси вахтыны сярбяст сечмяк щцгугу ве-
рилир. Зяннимизжя, беля бир вязиййят илк нювбядя, кечмиш ямяк 
мясряфляринин эялирля бирликдя щямин вахт мцддятиня аид 
едилмяси иля ялагядар ола биляр.  

 
Чалышмалар 
 

1. Мятндян ики жцмляни грамматик тящлил един. 
2. Ашаьыдакы жцмлялярин ичярисиндян игтисади терминlяри 

сечин вя Азярбайжан  дилиндя жцмля гурун: 
 

1) При этом, стоимость удаления активов учрежде-
ния составит незначительную часть. 

2) Во время основания отчетного периода в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве и в разных отраслях тор-
говли С.М.Баратс, на своем выше упомянутом произведе-
нии, выдвинул разные научные мнения. 

3) По нашему мнению, такая ситуация может быть 
связана прежде всего с отнесением бывших трудовых ре-
сурсов вместе с доходами к тому времени. 
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4) По нашему мнению использование кассовых ме-
тодов при отражении денежных доходов на бухгалтерских 
учетах может реализоваться при следующих условиях. 

5) По нашему мнению, такая ситуация при нормаль-
ных производственных и коммерческих деятельностях 
хозяйственных субьектов может быть связана покупочной 
стоимостью его активов или же оценкой существующей 
стоимости. 

 
3. Лцьяти язбярляйин: 
хозяйство – тясяррцфат 
стоимость – дяйяр 
бухгалтерия – мцщасибат 
доход – эялир 
трудовые ресурсы – ямяк ещтийатлары 
отрасль – сащя 
промышленность – сянайе 
происшествие – щадися 
учреждение – мцяссися 
составлять – тяшкил етмяк 
 

4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 валйuта, тяфтиш, верэи, зяманят 
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Р.Б. Мящяррямов  
 

21. АЗЯРБАЙЖАНДА ВЕРЭИ ИСЛАЩАТЛАРЫНЫН 
АПАРЫЛМАСЫНЫН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 
Верэи ислащатлары васитясиля игтисадиййатын сабитляшдирил-

мяси цзря сямяряли фяалиййят апармаг арзусунда олан дювлят-
ляр цчцн верэи ислащатларынын йалныз мязмуну дейил, щям дя 
онун вахтында вя сцрятля щяйата кечирилмяси чох ящямиййятли-
дир. Йубанмаг она эятириб чыхарар ки, игтисадиййатда бющран 
вязиййяти дяринляшяр вя щяйата кечирилян ислащатлар нязярдя 
тутулан сямяряни вермяз.  

Верэитутма системиндяки дяйишикликлярин вахтында апары-
лмасындан асылы олараг, ортайа чыхан проблемляри ашаьыдакы 
беш групда жямляшдирмяк олар: 

- верэи сийасятинин дяйишдирилмяси зярурятиня вахтында 
риайят едилмямяси; 

- верэи експериментинин апарылмасында олан эериликляр; 
- верэи експериментинин истигамят вя мязмунунун 

дцзэцн мцяййянляшдирилмяси вя експериментин эедишиня дяйи-
шикликляр едилмясиндяки эежикмяляр;  

- верэи ислащатларындан эюзлянилян сямярянин эеж ялдя 
едилмяси; 

- реаллыьын дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя верэи иля 
баьлы диэяр малиййя-тясяррцфат нормаларына йанлыш дцзялиш-
лярин едилмяси. 

- реаллыьын дцзэцн гиймятляндирилмямяси вя верэи иля 
баьлы диэяр малиййя-тясяррцфат нормаларына йанлыш дцзялишля-
рин едилмяси. 

Верэи ганунларынын фяалиййятинин мянфи симптомларына 
щюкумятин дярщал реаксийа вермяси чохлу сайда амиллярдян 
асылыдыр. Бу амиллярдян икиси даща чох ящямиййят кясб едир: 

- ислащатчыларын игтисади жящятдян зярури олан верэи исла-
щатларынын апарылмасына пешякаржасына щазыр олмалары; 
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- игтисадиййатын бу дяйишикликляри гябул етмяйя щазыр 
олмасы. 

Игтисадиййатын верэи ганунверижилийиндя апарылан дяйи-
шикликляря нежя реаксийа веряжяйини габагжадан мцяййянляш-
дирмяк чох мцряккяб бир просесдир. Бир-бирини истисна едян 
ики реаксийа мцмкцндцр: 

- биринжи реаксийа: игтисадиййат она тяклиф едилмиш верэи 
стимулларыны вя гадаьа санксийаларыны гябул едир. Бу заман 
игтисадиййата инвестисийа гойулушунун щяжми, эизли игтиСАдий-
йатдан легал игтисадиййата капитал ахыны артажаг.  

- икинжи реаксийа: бизнес тез бир заманда бир верэи сыьы-
нажаьыны ганунверижиликдя гадаьасы олмайан диэяр верэи сы-
ьынажаьы иля явяз едяжяк.  

Бу дилемманы там щялл етмяк щяля ки, щеч бир дювлятя 
мцйяссяр олмайыб.  

Верэи ислащатларынын мцвяффягиййятлийи адятян, онун 
щяйата кечирилмяси иля баьлы олан иткилярин аз олмасы дяряжяси 
иля гиймятляндирилир. Гиймятляндирмянин даща бир мейары ися 
ганун гябул едиляркян гаршыйа гойулмуш мягсядляря ня 
дяряжядя наил олунмасыдыр. Буна эюря дя, щяр бир йени верэи 
ислащаты нювбяти ислащата доьру щярякятин башланьыжыдыр.  

Ислащатлар заманы кечид игтисадиййатлы дювлятляр даща 
бюйцк чятинликлярля цзляширляр. Верэи ислащатларынын апарылмА-
сына зярурятин артмасы щяр шейдян яввял онунла ялагядардыр 
ки, базара кечид шяраитиндя юлкя игтисадиййаты дярин бющран 
вязиййяти кечирир. Дювлят эялирляринин ясас мянбяйи олан истещ-
сал сащяси тяняззцлдя олур. Ящалинин эялирляри аз олдугда, 
бцджяйя юдянишлярин дя сявиййяси ашаьы олур. Буна эюря дя, 
дювлят верэилярин сявиййясини галдырмадан, игтисадиййатын дир-
чялмясиня наил олмаг цчцн малиййя вясаити ахтарышы проблеми 
иля растлашыр.  

 

1. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един вя верэи 
терминляри ясасында жцмля гурун. 
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1) Мгновенная реакция правительства на отрицатель-
ные симптомы деятельности налоговых законов зависит от 
многочисленных факторов. 

2) В это время обьем вклада инвестиций на экономи-
ку повысится, приток капитала от нелегальной экономики 
к легальному тоже повысится. 

3) Потому каждая новая налоговая реформа является 
началом движения к следующей реформе. 

4) Основной источник государственных доходов – 
производственная отрасль поражается. 

5) Поэтому при проведении налоговых реформ в 
странах с переходной экономикой, включая и Азербай-
джанскую Республику, 3 основные принципы должны быть 
приняты во внимание. 

 

2. Лцьятдян истифадя етмякля 2 жцмля йазын вя морфолоъи 
тящлил един: 

налог – верэи 
реформа – ислащат 
производство – истещсалат 
источник – мянбя 
поэтому – она эюря дя 
правительство – щюкумят 
государство – дювлят 
доход – эялир 
движение – щярякят 
переходная экономика - кечид игтисадиййаты 
 

3. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 бонус, дебитор, жяримя, банко 
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В.С.Пашайев 
 

22. МЦАСИР ЖЯМИЙЙЯТИН МОДА ДАВРАНЫШЫ 
 
Мода костйумун вя бцтцнлцкдя мцасир жямиййятин 

мцщцм тякамцл факторудур. Мядяниййятин феномени олан 
мода юйрянилмиш, илк нювбядя онун естетик тязащцрцнцн иде-
алы вя зювгц щаггында шярщ верилмишдир. Лакин моданын тяза-
щцрцнцн щягиги мащиййятинин баша дцшцлмяси жямиййятдя 
онун ямяля эялмяси вя функсийа едилмяси механизминин ачыл-
мАсына, моданын юйрянилмясиня сосиолоъи жящятдян 
йанашылмасына имкан веря биляр.  

Моданын тядгигатчылары она илк нювбядя, сосиал фено-
мен кими бахараг, онун ямяля эялмяси вя инкшафынын сябяб-
лярини вя щям дя сосиал-игтисади, мядяни тясиринин нятижялярини 
тящлил етмишляр. Моданы мцхтялиф нязяр-нюгтялярдян юйрян-
мишляр: сосиал, психолоъи, капитализмин базар игтисадиййаты вя 
културолоъи. Щяр бир щалда моданы мцасир жямиййятин инкиша-
фынын динамиклийини мцяййян едян мцщцм компонент кими 
тягдим едирляр. Мядяни нцмуняляри йарадан дизайнерин мо-
да феноменинин тябияти щаггында бцтюв тясяввцрц олмалыдыр.  

Бир чох тядгигатчылар моданы онун адынын кцтляви дав-
раныш гайдалары иля баьлы олдуьуну шярщ едирляр.  

Бязи мцтяхяссисляр беля щесаб едирляр ки, моданын ямяля 
эялмясини щяр щансы мцяййян дювря аид етмяк вя йа щадися 
кими гябул етмяк чятиндир.  

Моделчинин щяр бир йени тяклифини низя иля гаршылайанлар 
да вар. Онлар мцасир дябдя эейинмиш адамлары эюрдцкдя 
донгулданыр, щиддятлянир, яля салырлар. Лакин буна бахмА-
йараг, ону дайандырмаг щеч бириня нясиб олмайыб.  

Мода ижтимаи инкишафын мцхтялиф тяряфляри иля баьлыдыр, 
бурада мядяниййятин, ижтимаи щяйатын бцтцн аспектляри юз 
яксини тапмышдыр. Жямиййятин инкишафы моданын динамикасы 
иля баьлыдыр. Моданын инкишафында ямяля эялян сычрайышлар 
сосиал вя сийаси сарсынтылар ямяля эятирир. Жямиййятин диггятини 
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жялб едян бцтцн сийаси щадисяляр йени модалы стандартларын вя 
нцмунялярин ямяля эялмясиня тясир эюстярир.  

 

Чалышмалар 
 

1. Мятнин мязмунуну данышын. 
2. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
 

1) Мода является важным эволюционным фактором 
костьюма и вообще современного общества. 

2) Мода была изучена с разных точек зрений: соци-
ально-психологической, рыночной экономикой капитализ-
ма и культурологической. 

3) У дизайнера, создающегося культурные примеры 
должны быть общие представления о натуре модного фено-
мена. 

4) Мода охватывает все сферы культуры. 
5) Очень вероятно, что как и она сама, ее конец 

также является неопределенным. 
 

3. Лцьяти язбяр юйрянин: 
 

вероятность – ещтимал 
культура – мядяниййят 
представление – тясяввцр 
пример – нцмуня 
эволюция – тякамцл 
общество – жямиййят 
рыночная экономика – базар игтисадиййаты 
важный – важиб 
охватывать – ящатя етмяк 
создавать - йаратмаг 
 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 аудитор, чартер, фактура, эиров 
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А. Гулийева 
  

23. ИНФОРМАСИЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН 
НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ 

 
Мануел Кастелс щазыркы капитализмин йени фазайа – ин-

формасийа капитализминя кечдийини илк олараг сюйляйян алим-
лярдян биридир. Онун фикринжя, информасийа капитализми инфор-
масийа шябякяляриндян истифадя едир ки, бу да щям дцнйа 
истещсалында, щям дя маркетингдя проблемлярин мцвяффягий-
йятли щяллиня наил олмаьа имкан верир. Шябякя жямиййятлярин-
дя жоьрафи мящдудиййятляр арадан галдырылыр. Айдындыр ки, 
бцтцн бунлары инкишаф етмиш информасийа коммуникасийа 
технолоэийаларындан кянар тясяввцр етмяк мцмкцн дейил-
дир. Нящянэ трансмилли корпорасийаларда бцрократийа артыг 
юз йерини информасийа шябякяляриндя, бцтцн дцнйа мякАнын-
да тижарят ямялиййатларı апаран информасийа алятляриня, инфор-
масийа ишчиляриня верир. Корпорасийа сялащиййятлярини даща 
эцжлц тяшкилатланмыш, юз-юзцнц програмлашдыра вя идаря едя 
билян тясяррцфат ващидляриня верир вя бурада демяркязляш-
дирмя, щямчинин координасийада иштирак ясас кими эютцрцлцр. 
Рягабятин глобаллашмасы заманы ири корпорасийалар мцхтялиф 
шябякяли бюйцк тора чевирилир. Кастелс щеч дя беля гябул етмир 
ки, глобал информасийа шябякяляринин йаранмасы милли дювлят-
чилик просесляринин зяифлямясиня сябяб олур. Чцнки глобаллаш-
ма мейiлляриня бахмайараг, бу, дювлятлярдян уйьунлашмаг 
цчцн эцжлянмяйи тяляб едир. 

Информасийа игтисадиййаты юзцндя 2 анлайышы бирляшдирир: 
1. Информасийа игтисадиййаты сивилизасийанын йарадыжы 

ямяк вя информасийа немятляриндян ибарят олан йени мярщя-
лясидир.  

 Информасийа игтисадиййаты информасийа жямиййятиня 
мяхсус игтисади нязяриййядир. 
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Информасийа жямиййяти йени жямиййят олуб, 30 – 40 или 
ящатя едир. Бу анлайышы елмя испан мяншяли Америка алими 
Мануел Кастелс эятирмишдир.  

 
Чалышмалар: 
 

1. Мятнин мязмунуну данышын. 
2. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
 

1) В освновных организациях географические огра-
ниченности предотвращаются. 

2) Ясно что, представление всего этого вне развитых 
информационных коммуникационных технологий является 
невозможным. 

3) Если рассмотреть трансформацию вопросов, опре-
деляющих индустриальную экономику на информАцион-
ную экономику, то можно увидеть следующие отличия. 

4) Здесь наоборот, производственный труд считается 
плодотворным. 

 
3. Лцьятдян истифадя етмякля 5 жцмля йазын вя онлары 

синтактик тящлил един: 
географический – жоьрафи 
ограниченность – мящдудиййят 
предотвратить – гаршысыны алмаг 
представление – тясяввцр 
развитый – инкишаф етмиш 
невозможный – гейри-мцмкцн 
вопрос – мясяля 
определяющий – мцяййянляшдирян 
индустриальный – индустриал 
отличие - фярг 
 

4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 аудитор, чартер, фактура, эиров 
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М.Г. Мяммядов  
 А.М.Щажыйева  

 
24. СЦРЯТЛЯ ИНКИШАФ ЕДЯН АЗЯРБАЙЖАН 

ГЯРБИН ЕНЕРЪИ МЦСТЯГИЛЛИЙИНИН АЧАРЫДЫР 
 

Азярбайжан ики енеръи нящянэинин – жянубдан Иранын вя 
шималдан Русийанын арасында йерляшир, онларын енеръи ещти-
йатлары узун илляр цчцн кифайят едяжякдир. Гярбин Азярбай-
жанда цч мараьы вардыр: нефтя ещтийажыны тямин етмяк, де-
мократийанын эенишляндирилмяси вя терроризмля мцбаризя. 

Ящалисинин сайына эюря Нйу-Йоркла мцгайися олуна 
биляжяк Азярбайжанла игтисади алйанс, йени енеръи мянбяляри 
уьрунда Чин вя диэяр Асийа юлкяляри иля рягабятин кяскинляш-
дийи шяраитдя енеръи дашыйыжылары иля тяминатлы тяжщизат цчцн 
цмдя ящямиййятя маликдир. Щяля ахырадяк кяшф едилмямиш 
олан Хязяр йатагларында нефтин цмумдцнйа ещтийатларынын 
тяхминян 7 фаизи ола биляр, йени бору кямяри иля ихраж ися 
дцнйа базарында щялялик жями 1 фаиз тяшкил едир. Лакин эяля-
жякдя газ бору кямяри иля Газахыстан вя Тцркмянистанын 
даща зянэин газ йатагларындан Гярбя хаммал нягл етмяк 
мцмкцн олажагдыр.  

Бакы – Тбилиси - Жейщан (БТС) хятти дцнйада ян узун 
бору кямярляриндян биридир вя онун тикинтиси 4 млрд. доллара 
баша эялмишдир. Бору кямяри Азярбайжан, Британийа – Аме-
рика нефт ширкятляриня вя онун консорсиум цзря тяряфдашларына 
мяхсусдур. Онларын арасында АБШ-ын «Жщеврон», «Жоножо 
Пщилирс» вя «Щесс» нефт ширкятляри дя вардыр. Инди бу бору иля 
эцндя бир млн. баррел нефт нягл едилир, тезликля онун щяжми 
1,5 млн. барреля чатажагдыр. Артыг буна паралел маршрутла чя-
килмиш газ кямяри истифадяйя верилмишдир. Беляликля, Хязярин 
100 милйардларла кубметр мави йанажаьы Гярби Авропайа 
Русийа газындан щядсиз асылылыьы арадан галдырмаьа имкан 
веряжякдир.  
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Чалышмалар 
 

1. Мятни Азярбайжан дилиндя данышын. 
2.Ашаьыда верилмиш жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя 

едяряк онлары синтактик тящлил един: 
 

1) У Запада 3 интереса на территории Азербайджана: 
обеспечение потребности на нефть, развитие демократии и 
борьба с терроризмом. 

2) Но в будущем транспортировка сырья из более 
богатых газовых месторождений Казахстана и Туркмении 
по газовыми трубопроводами будет возможным. 

3) Линия Баку-Тбилиси-Джейхан одна из самых 
длинных линий мира и ее строительство обошлось за 4 
млрд. долларов. 

4) Газовая линия, параллельно построенная наряду с 
этим маршрутом сдано в эксплуатацию.  

5) БТД – явный успех не только с технической, но и 
геополитической точки зрения. 

 

3. Лцьяти язбярляйин: 
борьба – мцбаризя 
транспортировка – дашынма 
сырье – хаммал 
месторождение – йатаг 
строительство – тикинти 
обойти – баша эялмяк 
эксплуатация – истисмар 
успех – наилиййят 
геополитический – эеосийаси 
точка зрения - нязяр нюгтяси 
 

4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 инфлйасийа, хязиня, щолдинг, эюмрцк 
 



 193

Е.И. Ибишов  
 

25. МАРКЕТИНГИН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЪИ 
ПРОБЛЕМЛЯРИНЯ  СИСТЕМЛИ ЙАНАШМА 

 
Глобаллашма шяраитиндя милли игтисадиййатын просесинин 

базар принсипляри ясасында щяйата кечирилмяси системли ислащат-
ларын башлыжа мягсядляриндян биридир. Инзибати-амирлик систе-
минин ляьви иля башланан хаотик просеслярин низамланмасы, 
мцяййян ахара салынмасы мцасир кечид дюврцнцн спесифик 
юзялликляри фонунда бир сыра проблемлярин комплекс вя па-
ралел олараг щялл едилмяси, алынан нятижялярин реал эерчяклийя 
адекватлыьы вя системлилийиндян функсионал асылылыгдадыр. Бяшя-
риййятин игтисади инкишафынын тарихи тяжрцбясиня ясасланмагла, 
бирмяналы шякилдя гейд етмяк мцмкцндцр ки, мювжуд проб-
лемляр чохлуьу ичярисиндя реал базарын инкишафы хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Нязяря алсаг ки, юз актуаллыьы иля сечилян 
мясяляляр - бу просеслярин щяйата кечирилмясиндя базар меха-
низминин йарадылмасы мащиййятжя, еля щямин игтисадиййатын 
юзцнц формалашдыран башлыжа цнсцрдцр, онда арашдырдыьымыз 
проблемин цмуммилли мянафе тяминаты бахымындан ялащиддя 
ящямиййят дашыдыьы мялум олажагдыр.  

Маркетингин базар фяалиййятинин консепсийасы кими ме-
йдана чыхмасы яксяр мцяллифлярин иддиа етдикляри кими, тякжя 
«истещсал артыглыьы», «сатыш проблемляри» дейил, щям дя 
бяшяриййятин игтисади инкишаф просесиндя баш верян кейфиййят 
дяйишикликляри, йаранан тязадлы нисбятляр базар субйектинин 
фяалиййятиня тясир эюстярян башлыжа жящятлярдян биридир. Бу-
нунла йанашы, фикримизжя, маркетинг щям игтисад елминин 
конкрет бир сащяси, щям дя базарын идаряедилмяси системи 
кими чохлу сайда амиллярин бирбаша тясир зонасына дахил олан 
мцнасибятляр комплексиндян доьулан инкишафын Ганунауй-
ьунлуглары чярчивясиндя формалашан базар фяалиййяти консеп-
сийасыдыр. 
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Чалышмалар 
 

1. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
1. В условиях глобализации осуществление процесса 

формирования национальной экономики на основе рыноч-
ных принципов является одним из целей системных ре-
форм. 

2. Изменение такой основы, происходящее на фунда-
менте рыночной деятельности, может обьяснятся рядами 
факторов. 

 3. Как известно, речь идет не только о потреб-
ительских свойствах произведенного продукта. 

 
2. Лцьяти язбярляйин: 
условие – шяраит 
глобализация – глобаллашма 
осуществить – щяйата кечирмяк 
экономика - игтисадиййат 
национальная экономика – милли игтисадиййат 
реформа – ислащат 
рыночный – базар  
деятельность – фяалиййят 
обьясняться – изащ етмяк 
потребитель – истещлакчы 
свойства - хцсусиййятляр 
 
3.Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 

 дотасийа, яскиназ, жяримя, биръа 
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Т.Я.Щцсейнов 
Ц.Р.Рясулова 

 

26. ИННОВАСИЙА ИНФРАСТРУКТУРУ:  
ЗЯРУРИЛИЙИ ВЯ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
Базар игтисадиййаты юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, 

рягабят габилиййятли мящсул истещсалында, истещсалын технолоъи 
cящятдян йенидян гурулмасында инновасийа просесинин сцрят-
ляндирилмяси мцщцм рол ойнайыр. Елм вя истещсал еля игтисади 
механизмлярин тятбиг едилмясини тяляб едир ки, бунлар йалныз 
инновасийанын сцрятляндирилмяси дейил, ейни заманда иннова-
сийа тяшкилатлары шябякясинин эениш сурятдя йайылмасыны да тя-
мин едя билсинляр. Бу просеся тякан вермяк цчцн инновасийа 
инфраструктурунун йарадылмасы вя инкишафы чох юнямлидир.  

Мялумдур ки, елми-техники тяряггийя ясасланан иннова-
сийалар жямиййятин обйектив тялябаты иля, бу тялябатын дурмА-
дан артмасы гануну иля шяртляниб вя инкишаф едир. Инновасийа 
инфраструктуру инновасийанын фундаменти ролуну ойнайыр. 
Онун елементляриня елми-тядгигат вя лайищя инфраструктурла-
ры, али тящсил ожаглары, сянайе вя венчур гурумлары, техно-
парклар вя с. аид едилир.  

Азярбайжанда инновасийа мцщитинин, хцсусиля дя онун 
елементи олан инновасийа инфраструктурунун йарадылмасынын 
дювлят дястяйиндян данышанда, илк вя бялкя дя ян ясас мА-
лиййя чатышмазлыьы проблеми диггяти жялб едир. Бу жцр мящдуд 
мянада гябул совет вахтларындан галан стeреотиплярля ялагя-
дардыр. О вахтлар дювлят билаваситя бцтцн елми-техники фяалий-
йяти малиййяляшдирир вя сянайедя елми-техники тядгигатларын 
тятбигиня рящбярлик едирди. Яслиндя, малиййяляшдирмя проб-
леминя бу жцр хцсуси диггят анлашыландыр, чцнки щягигятян дя 
инновасийа фяалиййятиндя инфраструктурун инкишафына жцзи вя-
саитляр айрылырды. Бунунла беля, дювлят малиййяляшдирилмясинин 
зяифлийи проблемин йалныз бир тяряфидир. Ясас мясяля щеч дя ва-
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ситялярин щяжми дейил, бу васитялярин нежя, кимя, щансы меха-
низмлярля айрылмасы олмушдур.  

Проблемин диэяр бир тяряфи елми-инновасийа фяалиййятинин 
стимуллашдырылмасында дювлятин долайы васитялярдян зяиф истифа-
дя етмясиндя иди. Мящз долайы йолла тянзимлямя инкишаф ет-
миш юлкялярдя ялверишли инновасийа мцщитинин йарадылмасында 
ясас метод кими чыхыш едир. Долайы йолла стимуллашдырма де-
дикдя, щцгуги-норматив тянзимлямя, инновасийа просесиндя 
мцхтялиф институтларын иштиракы, йарадылмыш интеллектуал мцлкий-
йятя олан щцгуглар, верэи, амортизасийа тянзимлямяси вя с. 
механизмляр нязярдя тутулур.  

Шярти олараг, инновасийа фяалиййятинин инфраструктуру-
нун 3 елементини айырмаг олар – технолоъи, малиййя вя кадр.  

Инновасийа сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмяси цчцн 
мцтляг инновасийа парклары, даща доьрусу, технопарклар 
йарадылмалыдыр.  

 
Чалышмалар 
 

1. Мятнин мязмунуну данышын. 
2. Жцмляляри тяржцмя един вя мятнля уйьунлуьуну 

йохлайын: 
1) А для улучшения этого процесса очень важное 

значение имеет создание и развитие инновационной ин-
фраструктуры.  

2) К его елементам относятся научно-исследователь-
ские и проектные институты, очаги высшего образования. 
Промышленные и венчурные организации, технопарки т.д. 

3) Именно косвенное регулирование выступает ос-
новным методом в создании блогоприятной инновацион-
ной среды в развитых странах. 

4) Условно можно выделить 3 элемента инфраструк-
туры инновационной деятельности – технологический, фи-
нансовый и кадровый. 
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5)  Что касается финансового элемента инновацион-
ной инфраструктуры, то он сможет формироваться нес-
колькими механизмами. 

 
3. Лцьятдяки сюзлярин щяр бириня аид жцмля гурун: 
условно – шярти 
выделить – сечмяк 
финансовый – малиййя  
касаться – тохунмаг, аид олмаг 
несколько – бир нечя 
улучшение – йахшылашма 
значение – ящямиййят 
научно- исследовательский – елми-тядгигат 
образование – тящсил 
косвенный - долайы 

 

4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
  
 нетто, сазиш, тариф, ваучер 
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 А.Б.Аббасов 
 

27. КЕЧИД ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ  
БИЗНЕСИН ТЯШКИЛИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
Базар игтисадиййатынын формалашмасы вя давамлы инкиша-

фында, дахили базарын кейфиййятли мящсул вя хидмятлярля зян-
эинляшмясиндя, юлкянин ихраж потенсиалынын артырылмасында, 
йени иш йерляринин ачылмасында, ящалинин мяшьуллуг сявиййя-
синин йцксялдилмясиндя вя азад рягабят мцщитинин йарадылм-
асында бизнес мцстясна рол ойнайыр. Бизнесин вя онун мц-
щцм истигамяти олан сащибкарлыьын инкишафы Азярбайжан дюв-
лятинин игтисади сийасятинин приоритет истигамятляриндян бири ол-
магла, юлкядя сосиал-игтисади проблемлярин щяллинин вя жямий-
йятдя сабитлийин мющкямляндирилмясинин мцщцм амили сайы-
лыр.  

Азярбайжан Республикасында бизнес фяалиййятинин инки-
шафы сайясиндя эенишмигйаслы вя стратеъи ящямиййятли тядбирляр 
эюрцлмцшдцр. Дювлят ямлакынын юзялляшдирлмяси, торпаг исла-
щаты вя институсионал структур дяйишикликляри щяйата кечирилмиш, 
сащибкарлыьын инкишафы цчцн зярури ганунверижилик базасы 
йарадылмышдыр.  

Азярбайжан Республикасында 22922 кичик мцяссися, о 
жцмлядян 498 сянайе, 79 кянд тясяррцфаты, 425 тикинти, 2981 
тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляри юзялляшдирилмиш, кичик вя 
орта мцяссисялярин ясасында 1547 сящмдар жямиййятляри йара-
дылмышдыр. Юзялляшдирмядян дювлят бцджясиня 117,2 милйон 
манатдан чох вясаит дахил олмушдур.  

Инвестисийа щяр бир жямиййятин сосиал-игтисади инкишафынын 
башлыжа амили олмагла рягабят габилиййятли игтисадиййатын фор-
малашмасында, сащибкарлыьын инкишафында вя игтисади тящлцкя-
сизлийин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мящз буна 
эюря дя, кечид дюврцндя ясас капиталын кцтляви шякилдя тязя-
лянмясиня ещтийажы олан юлкяляр, хцсусиля, Азярбайжан Рес-
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публикасы цчцн инвестисийанын мянбяляриня, механизмляриня 
вя ахын темпляриня жидди диггят йетирмяси зяруридир.  

Кечид дюврцндя игтисадиййаты зяиф инкишаф етмиш юлкяля-
рин кифайят гядяр инвестисийа имканлары олмур. Щямин юлкяляр 
цчцн йеэаня чыхыш йолу харижи инвестисийалардан истифадя, йа-
худ игтисадиййатын реал секторуну инвестисийалашдырмаг мяг-
сядиля милли эялирлярин истещлак щиссясинин мящдудлашдырылмасы 
ола биляр. Бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкяляр, о жцмлядян 
Азярбайжан Республикасы инвестисийанын харижи вя дахили 
мянбяляри щесабына инкишаф йолуна инамла гядям гоймуш-
дур.  

Инвестисийа сийасятинин реаллашдырылмасы эедишиндя Азяр-
байжан щюкумятинин гаршысында цч - инвестисийа мцщитинин 
даим йахшылашдырылмасы; юлкя игтисадиййатына харижи инвестиси-
йаларын жялб едилмясиня селектив йанашма; нефт секторунун вя 
йерли сащибкарлыьын инкишафынын стимуллашдырылмасы вязифяляри 
дурурду. 

 
Чалышмалар 
 

1. Мятнин мязмунуну юйрянин. 
2. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
 

1) В Азербайджанской Республике в сфере развития 
бизнесной деятельности предприняты широкомасштабные 
и стратегически важные меры. 

2) В Азербайджанской Республике приватизированы 
всего 22 922 малых предприятий, в том числе 498 промыш-
ленных, 79 сельскохозяйственных, 425 строительных, 2981 
торговых и общественных предприятий, созданы 1547 ак-
ционерных обществ на основе малых и средних предприят-
ий. 

3) От приватизации в государственный бюджет пос-
тупило более чем 117,2 млн. манатов средств. 
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4) Ряд развивающихся стран, в том числе Азербай-
джанская Республика за счет внешних и внутренних источ-
ников инвестиции уверенно вступили на путь развития. 

5) В стране предпринимаются целенаправленные ме-
ры по улучшению инвестиционной среды. 

3. Лцьятдян истифадя етмякля 5 жцмля йазын вя онлары 
морфолоъи тящлил един: 

  
 приватизация – юзялляшдирмя 
 среда – мцщит 
 источник – мянбя 
 уверенно – инамла 
 целенаправленный – мягсядйюнлц 
 предпринимать меры – тядбирляр эюрмяк 
 улучшение – йахшылашма 
 широкомасштабный – эенишмигйаслы 
 стратегически – стратеъи жящятдян 
 важный - важиб 
 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
  
 транзит, зяманят, верэи, тендер 
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проф.Г.Р.Рзайев 
 

28. БЕЙНЯЛХАЛГ СТАНДАРТЛАР ЦЗРЯ  
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН УЧОТУ ВЯ  
ОНЛАРДАН ИСТИФАДЯ ОЛУНМАСЫ 

 
Харижи юлкя ширкятляриндя пул вясаитляри ян важиб актив 

олдуьу цчцн онун учоту вя истифадясиня хцсуси диггят йети-
рилир. МЩБС-да пул вясаитляри ясасян 7№-ли «Пул вясаитляринин 
щярякятиня даир» стандартла тянзимлянир. Эюстярилян стандарт 
1977-жи илдя Бейнялхалг мцщасибат цчоту стандартлары ко-
митяси тяряфиндян (БЩМУСК) ишляниб щазырланмыш вя бу 
стандарта 1992-жи илдя йенидян бахылмыш, 1994-жц илдян щямин 
стандартдан истифадя олунмаьа башламышдыр. 7 №-ли стандарт 
малиййя (мцщасибат) щесабаты тяркибиндя щесабатдан истифадя 
едянляр цчцн пул вясаитинин щярякятини якс етдирян щесабатын 
щазырланыб тягдим олунмасыны тяляб едир. 7№-ли стандартын 
мцяййян етдийи принсипляря уйьун гайдаларда мцяссисянин 
пул вясаитинин цмуми мябляьи кассада вя банкларда олан 
щесаблашма щесабында галыгда олан вясаитин цмуми мябля-
ьини тяшкил едир. Мцяссися балансынын пул вясати маддясиндя 
истифадя олунмасы цчцн сярбяст олан пул вясаити якс олунур. 
Америка Бирляшмиш Статларында вя диэяр юлкялярдя стандарт-
лара уйьун олараг пул вясаитиня мцяссися кассасында вя бан-
кда олан пул вя валйута мябляьляри аид едилир ки, онлардан 
истянилян вахт истифадя олунмасы мцмкцндцр.  

«Пул вясаитляринин щярякятиня даир» стандартда мцяййян 
щесабатда бцтцн пул вясаитинин щярякяти якс олунмалыдыр. 
Цмумиййятля, щяр бир тясяррцфат субйектиня мяхсус олан пул 
вясаитинин цмуми мябляьи цч група айрылыр. Йяни, цмуми 
дахил олан пул вясаитиня цч фяалиййят: пул вясаити, сярмайя го-
йулушундан дахил олан пул вясаити вя малиййя фяалиййятиндян 
дахил пул вясаити аид едилир.  

Ямялиййат фяалиййятиндян – дахил олан пул вясаити 
мцяссисясинин ян ясас эялир мянбяйи щесаб олунур. Эюстярилян 
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ямялиййат цзря дахил олан пул вясаити цмуми мянфяятин 
ясасыны тяшкил едир.  

 
Чалышмалар 
 

1. Жцмляляри тяржцмя едиб мятня уйьун йохлайын: 
1) В зарубежных странах денежные средства являя-

ются самым важным активом. К его учету и использованию 
уделяется особое внимание. 

2) Вообще, общая сумма денежных средств принад-
лежащих каждому хозяйственному субьекту делится на       
3 группы. 

3) Денежное средство поступающее по указанной 
операции составляет основу общей прибыли. 

 
2. Лцьяти язбярляйин: 
финансовый вклад – малиййя гойулушу  
денежные средства – пул вясаити 
вложить – гоймаг 
зарубежные страны – харижи юлкяляр 
составить – тяшкил етмяк 
относиться – аид олмаг 
покупка – алыш 
продажа – сатыш 
долгосрочный – узунмцддятли 
оценка - гиймят, гиймятляндирмя 
  
3. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
  

 кредитор, гонорар, ипотека, идхал 
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С.М. Сябзялийев  
 

29. КОРПОРАТИВ ЩЕСАБАТЛАРЫН  
НЯЗЯРИ – МЕТОДОЛОЪИ ЯСАСЛАРЫ 

 
«Корпоратив щесабат» анлайышы харижи юлкялярин ядябий-

йатында артыг эениш истифадя олунса да, Азярбайжан Республи-
касынын мцяссисяляри цчцн йени сайылыр. Она эюря дя, щяр 
шейдян яввял мцяййянляшдирмяк лазымдыр ки, Азярбайжанda 
щансы тяшкилати-щцгуги формалы мцяссисяляр корпорасийа ще-
саб олунур.  

Мцщасибата даир дярж олунан бязи ядябиййатларда 
«корпорасийа» - пайла мцлкиййяти, щцгуги статусу вя идаря-
етмя функсийаларыны муздла ишляйян пешякар менежерлярин 
ялиндя жямляшдирмяйи нязярдя тутан сащибкарлыг формасы кими 
нязярдян кечирилир. Корпорасийалар щям дювлят, щям дя хц-
суси мцлкиййятя ясасланыр. Корпорасийаларын щцгуги стату-
суну онларын мянфяятинин верэийя жялб олунмасы системи 
мцяййянляшдирир.  

Республикада вя онун щцдудларындан кянарда дярж 
едилян елми ядябиййатларда корпоратив щесабатларын, бир сыра 
мянбялярдя ися йалныз мцщасибат (малиййя) щесабатынын тярифи 
верилир.  

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республика-
сынын Гунунуна (24 март 1990-жı ил) ясасян, «Малиййя (мц-
щасибат) щесабаты – мцяссисясинин, идарянин, тяшкилатын вя баш-
га тясяррцфат субйектляринин ямлакынын, малиййя вязиййятинин, 
тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин вя с. истифадячиляр (сящм-
дарлар, кредиторлар, сащибкарлар, дювлят органлары вя с.) цчцн 
тяйин едилмиш формаларда юз яксини тапа билян мцщасибат 
учотунун фактики вя дцзэцн тясдиг олунмуш эюстярижиляринин 
йекунларынын мяжмусудур.  

Малиййя щесабатынын бу тяртибиндя мцяссисялярин йалныз 
маллийя информасийаларынын тянзимлянмяси нязярдя тутулур. 
Щесабатын мцхтялиф формаларында гейдя алынан эюстярижиляр 
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мцхтялиф идаряетмя гярарларынын гябулуну мцяййян мянада 
чятинляшдирир. Беля гярарларын гябулу цчцн малиййя щесабат-
ларында активлярин, ющдяликлярин, хцсуси капиталын, эялирлярин 
вя хяржлярин (мянфяят вя зярярляри дя дахил етмякля), пул вя-
саитляринин щярякяти вя с. эюстярижилярин дя щесабатда юз яксини 
тапмасы важибдир.  

Азярбайжанда учота даир норматив-щцгуги базада вя 
елми ядябиййатда мцщасибат вя малиййя щесабатлары арасында 
бярабярлик ишаряси гойулур. Бизим фикримизжя, бу анлайышлар 
щеч дя ейни дейилдир. «Малиййя щесабаты» анлайышы «мцщасибат 
щесабаты» анлайышындан нисбятян эенишдир. Малиййя щесаба-
тында мцяссисянин малиййя вязиййятини характеризя едян эюс-
тярижиляр (мцяссисянин фяалиййятинин эярэинлийи, хцсуси капита-
лын рентабеллийи, ямялиййат фяалиййятинин рентабеллийи, сатышын 
рентабеллийи вя и.а.) гейдя алыныр. Шцбщя йохдур ки, мцщасибат 
учоту вя онун эюстярижиляри щямин эюстярижиляри мцяййянляш-
дирмяк цчцн ясас информасийа базасы щесаб олунур. Щазырда 
тягдим олунан щесабатлара истифадячиляр тяряфиндян тялябат 
артыр вя мцвафиг сурятдя мцщасиб баш верян тясяррцфат факт-
ларынын тякжя гейдиййатчысы дейил, ейни заманда мцяссисядя 
гябул олунан гярарларын сямярялилийиня мясулиййят дашыйан 
менежердир. 

Игтисади просеслярин вя информасийа технолоэийаларынын 
мцасир инкишафы тялябляриня «корпоратив щесабат» анлайышы да-
ща чох уйьун эялир. Американ алимляри корпоратив щеСАбат-
ларын ящямиййятини мцщасибат (малиййя) щесабатларына бяра-
бяр тутурлар.  

 
Чалышмалар 
 
1. Мятнин мязмунуну юйрянин. 
 2. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
1. Несмотря на то, что понятие «корпоративный 

отчет» уже широко используется в научных литературах 
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зарубежных стран, для Азербайджанской Республики оно 
считается новым. 

2. Корпорации основываются на государственной, а 
также на личной собственности. 

3. На этом определении финансового отчета имеется в 
виду регулирование только финансовых информаций. 

4. Американские ученые отождествляют значение 
корпоративных отчетов с бухгалтерскими (финансовыми) 
отчетами. 

 
3. Лцьяти язбярляйин: 
понятие – анлайыш 
отчет – щесабат 
литература – ядябиййат 
считаться – щесаб едилмяк 
основываться – ясасланмаг 
собственность – мцлк 
регулирование – тянзимлямя 
только – йалныз 
отождествлять – ейниляшдирмяк 
бухгалтерия - мцщасибат 
 
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
 

 жяримя, дотасийа, яскиназ, щолдинг 
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 М.И. Бярхударов  
 

30. АЗЯРБАЙЖАНДА ЙЕНИ ТИПЛИ ИРИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИНИН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН 
КОНСЕПТУАЛ ГОЙУЛУШУ ЩАГГЫНДА 

 
Глобал игтисадиййатын мязмунунда мезо сявиййяли 

принсипиал характерли йени кейфиййят дяйишикликляри «кечид игти-
садиййатлы кичик юлкя» кими дцнйа тясяррцфат ялагяляриня ин-
теграсийа олунан мцстягил Азярбайжан Республикасында ири 
бизнес системинин формалашмасы цчцн щяр шейдян яввял проб-
лемин консептуал щяллинин тапылмасыны шяртляндирир. 

Глобаллашма шяраитиндя дцнйа эялирляринин бюлцшдцрцл-
мясиндя юлкянин актив иштиракынын тямин едилмяси корпоратив 
бизнесин формалашдырылмасы нятижясиндя мцмкцн олур. Кор-
поратив бизнесин формалашдырылмасы цчцн яввялжя юлкянин игти-
сади фяалиййят амилляри, структуру, игтисадиййатын фяалиййят 
эюстярмясинин институсионал ясаслары, харижи игтисади фяалиййя-
тин тяшкили вя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мцасир 
вязиййяти, тясяррцфат ялагяляри системиндя йери вя юлкянин она 
уйьун стратеъи мягсядляри мцяййянляшдирилмялидир. 

Бейнялхалг базарлар системиндя мцяййян мювгелярин 
яля кечирилмяси милли мяншяли корпорасийалар тяряфиндян щяйа-
та кечирилир. Мящз бу корпорасийалар бейнялхалг базарларда 
дцнйа эялирляринин бюлцшдцрцлмясиндя актив иштирак едирляр.  

 

Чалышмалар: 
1. Мятнин мязмунуну данышын. 
2. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
1) В условиях глобализации при распределении ми-

ровой прибыли обеспечение активной участии страны ста-
новится возможным в результате формирования корпоРа-
тивного бизнеса. 

2) После этого должны определяться место нацио-
нальной экономики в системе мировых хозяйственных от-
ношений и цели страны. 
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3) В международной рыночной системе усвоение оп-
ределенных позиций осуществляется корпорациями нацио-
нального происхождения. 

 
3. Лцьят ясасында 5 жцмля гурараг, онлары морфолоъи тящ-

лил един: 
именно – мящз 
международный – бейнялхалг 
рынок – базар 
позиция – мювге 
определенный – мцяййян 
происхождение – мяншя 
условие – шяраит, шярт 
распределение – пайланма 
прибыль – эялир 
обеспечение - тямин едилмя 
  
4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:  
  
 бизнес, жяримя, бойкот, ямлак 
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проф. Я.Г.Ялирзайев  
 

31. АЗЯРБАЙЖАНДА ЯЩАЛИНИН ЩЯЙАТ 
СЯВИЙЙЯСИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНИН 

ПРОБЛЕМЛЯРИ: РЕАЛЛЫГЛАР ВЯ ИМКАНЛАР 
 
Ящалинин щяйат сявиййяси игтисади ислащатларын сосиал-игти-

сади мейары олмагла, мцасир сцрятлянмя стратеэийасы вя йцк-
сяк артым шяраитиндя бир сыра йени хцсусиййятляр кясб едир. 
Юлкядя даща чох ислащатлар мцстявисиндя ващид консептуал 
инкишаф стратеэийасы вя онун реаллашмасы механизмляринин ся-
мяряли вариантларı нязяри-практик мясяляляр олмагла, даща 
актуал мяна кясб едир. Ящалинин щяйат сявиййясинин тядгиги-
нин формал тяряфи иля йанашы, «щяйат кейфиййяти», «щяйат тярзи-
нин» гиймятляндирилмяси, бу мейарларын вя ситуасийаларын эюс-
тярижиляр системинин сечилмяси вя идаря олунмасы йоллары елми 
ясасларла щазырланмыш методики аспектляр вя реал нятижяляря 
эятириб чыхарыр. Мцасир игтисади инкишаф вя сосиал тярягги кон-
текстиндя республика ящалисинин щяйат сявиййясиня эюря гцтб-
ляшмяси вя йохсуллуг проблеми щялл олунмуш эюрцнцр. Амма 
рясми статистик рягямлярин кейфиййятжя тящлил нятижяляри эюстя-
рир ки, Азярбайжан игтисадиййатында ислащатлар вя харижи гло-
баллашма тясирляри ящалинин рифащ эюстярижиляриня эюря тябягя-
ляшмяйя эятириб чыхарыр. 

Бир сыра игтисади проблемлярин олмасы игтисади сийасятин 
ясас истигамятлярини, приоритетляри вя щямчинин, вясаитлярин 
сямяряли истифадя йолларыны ясасландырыр, игтисади сийасятин ясас 
мейарларыны вя онларын щялли цчцн зярури шяраитин йарадылмасы 
механизмлярини формалашдырыр.  

Республикада сцрятлянəн артым темпи вя дювлят эялир-
ляринин чохалмасы хяржлярин сямяряли вариантлары цчцн зярури 
вя сямяряли истигамятлярин сечилмясинин елми ясасларла апарыл-
масыны тяляб едир. Щяр бир хярж щеч дя мягсяд дейил. Онун ся-
мяряли тяшкилати механизм олмаг функсийасы даща важиб амил-
дир. Дювлят хяржляри иля ящали хяржляри бир-биринин формалашма 
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мянбяляри олараг, гаршылыглы ялагядя вя систем щалында перс-
пектив структур сийасятинин ясас елементляридир. Она эюря дя, 
республикада ящали рифащынын перспективи реструктуризасийа вя 
истещлак проблеминин гаршылыглы ялагяси иля щялл олунмалыдыр. 
Сащибкарлыг шяраити вя рягабят мцщитиндя дястяк вермяк тяля-
бинин приоритетлик мцщити ящалинин рифащынын щядлярини, онун 
игтисади артыма стимул йарадылмасы функсийасыны тямин етмяйи 
тяляб едир. Беляликля, нязяри аспектдя ящали рифащына тясир ет-
мяк йоллары, ресурслары, онларын истифадяси вя щямчинин, сосиал 
ядалят принсипляринин тяшкили проблемляри хцсуси ящямиййят 
кясб едир вя йени йанашма методлары тяляб едир.  

Йохсуллуьун йаранмасы бир сыра сосиал-игтисади амилляр 
вя нятижялярля тязащцр едир. Бейнялхалг сявиййяли проблем 
олан йохсуллуг харижи вя дахили имканларын сямяряли истифаdяси 
йолларыны ясасландырмаьы тяляб едир. Характерик жящят кими 
йохсуллуьун щяр бир юлкядя ясас сябябляри вя онун нятижяля-
ринин арадан галдырылмасы йолларынын спесифик жящятляри ясас 
эютцрцлцр.  

Юлкядя йохсуллуг щядди адамбашына дцшян эялир сявий-
йяси иля бейнялхалг конвенсийалара уйьун мцяййян едилир. 
Тябii ки, бурада мцасир тяляб вя тяклиф, щямчинин базар ря-
габяти шяраитиндя йохсуллуг, реал истещлак сявиййяси, онун ай-
ры-айры мящсул вя хидмятляр цзря структуру ясас рол ойнайыр. 
Ярзаг истещлакынын ящали истещлакында хцсуси чякисинин йухары 
олмасы йохсуллуг мейарынын эюстярижиси кими гябул едился дя, 
щяр щансы мящсул вя хидмятлярин гиймятляринин дяйишмяси 
онун хцсуси чякисинин дяйишмясиня сябяб олур. Она эюря дя, 
истещлак щяжми, онун структурунун айры-айры истещлак сег-
ментляри цзря формалашмасы реал щяйат сявиййясинин мювжуд 
вя перспектив вязиййятини мцяййянляшдирир.  
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Чалышмалар 
 

1. Мятнин мязмунуну данышын. 
2. Жцмляляри Азярбайжан дилиня тяржцмя един: 
1) Являясь социально – экономическим критерием 

экономических реформ жизненный уровень населения в 
условиях стратегии современного ускорения и прироста 
имеет ряд новых свойств. 

2) Но анализированные по качеству результаты офи-
циальных статистических данных показывает, то реформы 
в Азербайджанской экономике и внешние глобализирую-
щиеся влияния приводят к услоению населения по благо-
состоянию. 

3) Бедность являясь проблемой международного 
уровня требует обосновать рациональное использование 
внешних и внутренних возможностей. 

4) Уровень бедности страны определяется соответс-
твенно с международными конвенциями по уровню прибы-
ли на каждого человека. 

5) Дифференциация заработной платы по отрасли и 
территории уточняет межотраслевую конкуренцию, а 
также его масштаб. 

  

3. Лцьяти язбярляйин: 
заработная плата – ямякщаггы 
конкуренция – рягабят 
масштаб – мигйас 
критерий – мейар 
реформа – ислащат 
жизненный уровень – щяйат сявиййяси 
ускорение – сцрятляндирмя 
цель – мягсяд 
отношение – мцнасибят 
услоение - тябягяляшмя 
 

4. Ашаьыдакы игтисади терминляря аид жцмляляр гурун:    

 биръа, чартер, фактура, ямлак 
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КИТАБЫН ИЧИНДЯКИЛЯР 
 

Ядяби мятнляр 
 

1. Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан дили..................... 
2. Azərbaycan шиfahi хalq яdəbiyyati........................ 
3. “Kitabi-Dədə Qorqud”дa иqtisadi фikirlər............. 
4. Кашьарлы Мащмуд........................................... 
5. Məhsəti Gəncəvi.................................................. 
6. Хагани Ширвани.................................................... 
7. Nizami Gəncəvi.................................................... 
8. Nizami Gəncəvinin иqtisadi фikirləri..................... 
9. Nəsиrəddin Tusi. ................................................. 
10. İmadəddin Nəsimi............................................... 
11.  Şah İsmayil Xətayi............................................. 
12.  Məhəmməd Füzuli............................................. 
13.  Гарабаь ханлыьы................................................ 
14.  Molla Pənah Vaqif............................................. 
15.  Mirzə Fətəli Axundzadə..................................... 
16. Мирзя Казымбяй............................................ 
17. Aşыq Ələsgər....................................................... 
18.  Mirzə Ələkbər Sabir.......................................... 
19. Cəlil Məmmədquluzadə...................................... 
20.  Щажы Зейналабдин Таьыйев............................ 
21.  Ящмяд Жавад............................................... 
22.  Жяфяр Жаббарлы............................................... 
23.  Щцсейн Жавид ............................................... 
24.  Ататцрк............................................................. 
25.  Məhəmmədhüseyn Şəhriyar.............................. 
26.  Цзейир Щажыбяйли ............................................. 
27.  Səməd Vurğun................................................... 
28.  Süleyman Rüstəm............................................... 
29.  Mikayil Müşfiq.................................................. 
30.  Мирзя Ибращимов............................................. 
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31.  Mir Cəlal.......................................................... 
32.  Rəsul Rza.......................................................... 
33.  Мирварид Дилбази.............................................. 
34.  Bəxtiyar Vahabzadə........................................... 
35.  Xəlil Rza Ulutürk.............................................. 
36.  Məmməd Araz................................................... 
37. Азадлыьа эедян йол – 20 Йанвар....................... 
38.  Хожалы фажияси ................................................... 

 
Игтисади мятнляр 

 
1. Щейдяр Ялийев вя милли игтисади систем: 
     консептуал йанашманын ясаслары....................... 
2. Azərbaycanda iqtisadi fikrin тəşəkkülц  
     və formalaşması................................................... 
3. Гядим Азярбайъанын игтисади щяйаты,  
     тясяррцфаты  щаггында тясяввцрляр ..................... 
4. Azərbaycanda orta əsrlərin iqtisadi fikirləri və   
     ideyaları............................................................... 
5.  Исламда игтисади фяалиййятин тямяли.................. 
6.  Azərbaycan və beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar .... 
7.  Bazar iqtisadiyyatı. Bazar və onun növləri......... 
8.  Дювлятин антиинфлйасийа сийасяти....................... 
9.  Азад тижарят зонасы.......................................... 
10.  Birja................................................................... 
11.  Pulun meydana gəlməsi tarixindən.................... 
12.  Pul сistemi.......................................................... 
13.  Menecment........................................................ 
14.  Marketinq nədir?................................................ 
15.  Əmtəə və əmtəəşünaslıq.................................... 
16.  Дювлят мцстягиллийи глобал инкишаф  
      просесиндя : Щейдяр Ялийевин бахышлар системи. 
17. Щейдяр Ялийев мцстягиллийимизи ябяди вя  
      дюнмяз просеся чевiрди..................................... 
18. Давамлы инкишаф вя онун тямин едилмясинин       
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       башлыъа истигамятляри......................................  
19. Ири корпорасийаларын сосиал стратеэийасынын  
      формалашмасы мясяляляри ................................. 
20. Мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлилинин  
      информасийа базасы............................................. 
21. Азярбайъанда верэи ислащатларынын  
      апарылмасынын ясас истигамятляри ..................... 
22. Мцасир ъямиййятин мода давранышы ............... 
23.  Информасийа игтисадиййатынын нязяри ясаслары  
24.  Сцрятля инкишаф едян Азярбайъан Гярбин  
        енержи мцстягиллийинин ачарыдыр....................... 
25. Маркетингин нязяри-методоложи проблемляриня  
      системли йанашма .............................................. 
26. Инновасийа инфраструктуру, зярурилилийи вя  
      проблемляри ................................................... 
27. Кечид игтисадиййаты шяраитиндя бизнесин тяшкили  
      проблемляри ................................................... 
28. Бейнялхалг стандартлар цзря пул вясаитляринин  
      учоту вя онлардан истифадя олунмасы ............. 
29. Корпоратив щесабатларын нязяри-методоложи  
      ясаслары ........................................................... 
30. Азярбайъанда йеniтипли ири бизнес системинин  
      формалашдырылмасынын консептуал гойулушу  
      щаггында........................................................ 
31. Азярбайъанда ящалинин щяйат сявиййясинин  
      йцксялдилмясинин проблемляри: реаллыглар вя  
      имканлар ........................................................ 

 
Kitabın içindəkilər...................................................  

  
 

 
 


