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ƏLVİDA,
“BİLMİRƏM”

I hissə
Bizə dərs deyən müəllimlər

ara sında ən çox istədiyimiz Gü -
nay müəl limdir. Hətta mənim
rəfiqələ rim dən bir neçəsi ona
oxşamağa çalışır və bu səbəbdən
gələcəkdə müəllim olmaq arzu -
sundadır. Gü nay müəllim hər bir
fikri bizə elə tərz də çatdırır ki, biz
dərhal onu anlayır, dediklərinə
əməl etməyə can atırıq. 

Budur, ilk dərs günüdür. Bir
azdan Azərbaycan dili dərsi baş -
layacaq. Biz səbirsizliklə Günay müəllimi gözləyirik. Nəhayət, o, sinfə daxil
olur və bizimlə salamlaşır. Həmişəki kimi gülərüzdür. Qəribədir, hamımızda
xoş ovqat yaradan səmimi təbəssüm heç vaxt onun simasından əskik
olmur. Hərdən adama elə gəlir ki, Günay müəllim tamamilə qayğısız bir
həyat sü rür. Ancaq, məncə, belə ola bilməz. Sadəcə olaraq, dərsə gələndə
o, qayğılarını qapının ağzında qoyub sinfə daxil olur. 

Günay müəllim tətil təəssüratlarımızı soruşdu. Bəzi uşaqlara kompli-
ment dedi. Oğlanlara dedi ki, onlar bu yay ərzində əməlli-başlı böyüyüblər.
Qızların isə gözəlliyindən söz açdı. Mənə dedi ki, əsl Hollivud aktrisaları
kimi qaralmısan. 

II hissə

Nəhayət, dərsin mövzusuna keçdi:
– Uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusu... 
Sözünə ara verib bir qədər düşündü. Sonra dedi:
– Yox, dərsimizin adını sonda birlikdə müəyyənləşdirərik. İndi isə mən si -

zə vərəqlər paylayacağam. Siz bu vərəqlərdə öz zəif cəhətlərinizi qeyd et -
məlisiniz. Hər cümləniz “bacarmıram” və ya “bilmirəm” sözü ilə bitməlidir.

1. Oxuduğunuz abzaslardan Günay mü�llim haqqında deyil�nl�ri
ümumi l�şdirib onun xarakteri haqqında fikir söyl�yin. Sizc�,
bu hekay�d� onun hansı c�h�ti daha qabarıq açılacaq?

I BÖLMƏ10
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Mən bir xeyli qarşımdakı ağ vərəqə baxıb fikrə daldım. Heç vaxt öz zəif
cəhətlərim haqqında düşünməmişdim. Nəhayət, birinci cümləmi yazdım:

“Mən riyazi məsələnin tənliyini qura bilmirəm”.
Sonra bir az da düşündüm və bir-birinin ardınca yazmağa başladım:
“Sinif qarşısında çıxış edərkən sərbəst ola bilmirəm”.
“Küsdüyüm rəfiqəmlə barışmaq istədikdə ilk addımı ata bilmirəm”.
“Aytən kimi rəqs etmək istəyərdim, ancaq bacarmıram”...
Artıq səhifənin yarısından çoxunu yazmışdım. Öz-özümə düşün düm:

“Mənim nə çox zəif cəhətim varmış”. Başımı qaldıranda gör düm ki, başqa
uşaqlar da çox ciddi şəkildə vərəqlərində qeydlər aparırlar. Hətta Günay
müəllim də qarşısındakı vərəqdə nə isə yazırdı. Nəhayət, o dilləndi:

– Kifayətdir. Yazdığınızı imzalamağa ehtiyac yoxdur. Vərəqlərinizi iki
qatlayın. Kim istəyirsə, yaxın dostu ilə vərəqini dəyişib onun yazdıqlarını
oxuya bilər. Sonra hamı vərəqlərini bu qutuya qoysun. 

Bunu deyib Günay müəllim masanın üstünə bir qutu qoydu.

III hissə

Mən sinfə göz gəzdirdim. Öz zəif cəhətlərimi kimə etiraf edə bilərdim
ki?! Birdən qarşımda Günay müəllimi gördüm. O, üzünü mənə tutub ya -
vaş ca dedi:

– Nigar, yazını mənimlə dəyişmək istəyirsən?
Әvvəlcə özümü itirdim. Sonra sevinc və qürur hissi duydum. Axı Günay

müəllim öz zəif cəhətləri haqqında düşüncələrini mənimlə bölüşürdü.
Vərəqlərimizi dəyişdik. Günay müəllimin yazdıqlarını oxu duqca sanki onu
daha yaxından tanımağa başlayırdım:

“Başladığım elmi işi tamamlaya bilmirəm”.
“Bəzən həftələrlə anama baş çəkməyə vaxt tapa bilmirəm”.
“Oğlumu ərköyün böyüdürəm. Onunla kifayət qədər ciddi rəftar edə

bilmirəm”.
“Sinfimdə ən qapalı uşaqlardan biri Oqtaydır. Onun qəlbinə yol tapa

bilmirəm”...
Sonuncu olaraq vərəqi qutuya qoyan mən oldum. Gözüm müəllimə

sataşdı. Biz başqalarından gizli sirri olan rəfiqələr kimi bir-birimizə baxıb
gülümsədik.

Günay müəllim qutunun ağzını örtüb ayağa qalxdı və dedi ki, hamı
onun arxasınca gəlsin. Biz hamımız maraq içində sinfi tərk edib məktəbin

2. Sizc�, v�r�ql�ri qutuya yığmaqda Günay mü�llimin m�q s� di n� idi?
3. Nigarın etiraflarından çıxış ed�r�k onun xarakterini açın. 



çıxış qapısına tərəf getdik. Yolüstü müəllim oğlanlardan birini təsərrüfat
otağına bel dalınca göndərdi. 

IV hissə

Biz məktəbdən çıxıb idman meydançasının yanındakı ağaclığa sarı
yollandıq. Müəllim iri gövdəli bir ağacın yanında dayanıb iki oğlana tapşırdı
ki, çala qazsınlar. Çala hazır olduqdan sonra o, qutunu çalaya qoydu və
bizə tapşırdı ki, çalanı torpaqla dolduraq.  Bir azdan “bilmirəm”lərlə dolu
qutu torpağın altında görünməz oldu. 

Әtrafa dərin sükut çökdü. Hamı yarım saat əvvəl yazdığı zəif cəhətləri
haqqında düşünür, sanki ürəyində öz qüsurları ilə vidalaşırdı. Nəhayət,
Günay müəllim ətrafa çökmüş sükutu pozdu: 

– Dostlar, “bilmirəm”lər hamımızın dilində var. Evdə də, məktəbdə də
biz bu sözü dəfələrlə səsləndiririk. Bu gün isə “bil  mi  rəm” lə rimizlə vi da -
laşırıq. Mən inanı ram ki, siz tez liklə bu sözü unudacaq, onun ye   rini
“bilirəm”lərə, “baca ra ram”la ra
verəcəksiniz. 

Sinfə qayıtdıqdan sonra
müəl lim təklif etdi ki, bugünkü
dərsin adını müəyyən edək.
Müxtəlif tək liflər oldu:

– Bacarıqsızlığa əlvida!
– Әlvida, “bilmirəm”!
– Yaşasın “bilirəm”!..
Lakin adından asılı olma-

yaraq, bu dərs həyatım boyu ya -
dımdan çıx ma yacaq. Baş qa
uşaq ları deyə bil mə rəm, ancaq
mən bundan sonra “ba  carmı -
ram” sözünü dil i mə gətir mə -
 yəcəyəm. Bu sözü iş lət məmək
üçün əlimdən gələni edəcəyəm. 

İşləyəni:

Rafiq İsmayılov

4. III hiss�ni oxuduqdan sonra Nigar haqqında mühakim�l�rini -
z� n� �lav� olundu? Sizc�, Nigarı da Oqtay kimi qapalı uşaq he -
sab etm�k olarmı? M�tn� istinad etm�kl� fikrinizi �saslandırın.

12 I BÖLMƏ



Düşün və cavab ver

5. M�tn� istinad ed�r�k Günay mü�llim haqqında aşağıdakı fikirl�ri
�saslandırın v� ya inkar edin.

1. Şagirdl�rin� böyük h�ssaslıqla yanaşır.
2. Pedaqoji f�aliyy�tl� yanaşı, elmi f�aliyy�tl� d� m�şğuldur.
3. Valideynl�ri il� bir yerd� yaşayır.                                   
4. Mü�llim kimi f�aliyy�ti onun üçün ön�mlidir.                              
5. Yüks�k peş�karlığa malik pedaqoqdur. 
6. Ail�lidir, iki qızı var.                                                                                               
7. Şagirdl�rin� qarşı münasib�td� qeyri-s�mimidir.   

Söz ehtiyatı 

6. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “ovqat” v� “kompliment” sözl�rinin
m�nalarını araşdırın.

7. “�lvida” sözü il� “sağ ol”, “xudahafiz” sözl�ri arasındakı m�na f�rq i ni
izah edin.

8. “Qayğılarını qapının ağzında qoyub sinf� daxil olur” ifad�sini nec�
başa düşürsünüz?

9. Hansı sütundakı ifad�l�rin bir sözd�n ibar�t qarşılığı var? N� üçün?
can atmaq  top atmaq
h�yat sürm�k maşın sürm�k
söz açmaq qapı açmaq

Dil qaydaları

10. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş cüml�d� h�r bir sözün sualını mü�yy�n -
l�ş dirin. Hansı sözl�r� sual verm�k olmur?

Dilimizd� h�r bir söz mü�yy�n nitq hiss�sin� aiddir. Nitq
hiss�l�ri iki qrupa ayrılır: �sas v� köm�kçi nitq hiss�l�ri. 

�sas nitq hiss�l�ri leksik m�naya malik olur, cüml� üzvü
olur, müvafiq suala cavab verir. Az�rbaycan dilind� altı �sas nitq
hiss�si var: isim, sif�t, say, �v�zlik, feil, z�rf. 

Köm�kçi nitq hiss�l�rinin yalnız qrammatik m�nası olur,
suala cavab vermir, ayrılıqda cüml� üzvü rolunda çıxış etmir.

Yadda saxla!                      NİTQ HİSSӘLӘRİ

13FƏRD VƏ CƏMİYYƏT



11. “Meydança” v� “yollanmaq” sözl�rinin leksik v� qrammatik m�na -
la   rını araşdırın.

12. “İl�” sözünü cüml�d� işl�din v� bu sözün qrammatik xüsu siy y� ti ni
araşdırın.

13. Cüml�l�rd� işl�nmiş �sas nitq hiss�l�rini seçin v� sualını mü�yy�n
edin.

1. Biz yalnız elmin köm�yi il� doğrunu yanlışdan seç� bil�rik.
(Şarl Aleksandr Kalonn)

2. H�qiq�ti sev, yalana nifr�t et, amma yanlışlığa dözüml� yanaş. 
(Fransua Volter)

3. Bilikli olmaq azdır, g�r�k bilikd�n istifad� etm�yi bacarasan. 
(Mark Tulli Siseron)

4. Elmd� �n yeni, �d�biyyatda is� �n q�dim kitabları oxu. 
(Emil Littre)

*14. “Bacarıqsızlıq” sözünün kökünü mü�yy�nl�şdirin. Leksik ş�kil -
çi l�r �lav� edildikc� yaranan sözl�rin nitq hiss�si kimi nec� d� -
yiş di yini izl�yin.

15. Ramin n�n�sin� m�ktub yazıb. M�ktubda buraxılmış s�hvl�ri
düz�ldin v� d�ft�riniz� köçürün.

�ziz n�n�m!
Nec�s�n? Özüvü nec� hiss edirs�n? 
M�n yaxşıyam. D�rsd�rimi d� yaxşı oxuyuram. H� -

miş� “�la” v� “yaxşı” qiym�td�r alıram. M�llimin bütün
söz d�rin� diqq�tl� qulaq asıram. M�llim d� m�ni
t�rifliyir. 

F�nnl�rin arasında �n çox sevdiyim Az�rbaycan di-
lidir. M�n dilimi yaxşı öyr�nm�liy�m ki, az�rbaycanlı
adına laiq olum. 

İndi is� s�ninl� sağollaşıram. G�l�c�y işd�rim haq -
qında yen� ya zacam. 

Sağ ol.
N�v�n Ramin

14 I BÖLMƏ



İNŞA

Gecə saat on iki idi. Altın cı
sinif şagirdi Vasif isə hələ də
masa ar xasında oturub nə isə
yazırdı. Anası ne çə dəfə onu
yatmağa səs lə miş di. Amma
Vasif hər dəfə:

– Müəllim inşa tapşırıb. Müt -
 ləq yazmalıyam, – de yir di.

Nəhayət, gecədən xeyli
keç miş atası ona yaxınlaşdı:

– A bala, nə inşadır elə,
yazıb qurtara bilmirsən?

– “Böyüyəndə kim olmaq
istəyirəm”.

– Həəə... Bu, vacib məsələdir. Ver, baxım görüm. 
Atası Vasifin qarşısındakı vərəqlərə nəzər saldı:
– Vasif, bu necə inşadır, yazıdan çox sxemlərdir ki?!
– Hə də, mən fermer olmaq istəyirəm. At ferması yaradacağam. Orada

Qarabağ atları yetişdirəcəyəm. Bu da fermanın sxemidir. Cəmi 10 hek -
tardır. Bax bu, evimizdir, 500 kvadrat metrdir. Bu iki düzbucaq isə tövlələri
göstərir. Hərəsi 250 kvadrat metr. Bu ərazi isə otlaq sahəsidir.

– Sən bu atlarla neyləyəcəksən? Heç olmasa, inək, qoyun ferması
açaydın. 

– Babam deyirdi ki, Qarabağ atları dünyada ən güclü və çevik atlardır.
Әvvəllər onlar idman yarışlarında birinci olardılar. Mən də istəyirəm ki,
atlarım beynəlxalq yarışlarda iştirak etsin. Hamı da desin ki, Azər bay -
candan gəlmiş Qa ra bağ atları yarışın qalibi oldu. Təsəvvür edirsənmi, düş -
mənlərimiz üçün necə zərbədir?!

– Elə isə, sən burada, – ata barmağını sxemə uzatdı, – idman məşqləri
üçün yer ayır. Yarım hektar bəs edər. 

Vasif sevinib əlini əlinə vurdu.
– Ay sağ ol, ata! Nə yaxşı yadıma saldın...

1. Oxuduğunuz hiss�y� �sas�n Vasif haqqında hansı q� na�tl�r�
g�lm�k olar? Fikirl�rinizi m�tnd�n seçilmiş nü mu n�l�rl�
�saslandırın.
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Ertəsi gün Vasif yeddi səhifədən ibarət olan inşanı müəllimə təqdim
etdi. Müəllim dedi ki, bir həftədən sonra nəticələri elan edəcək. 

Vasif günləri sayırdı. O, ürəyinin səsinə cavab eşitmək üçün tələsirdi.
Atası da tez-tez soruşurdu:

– Nə oldu? Müəllim inşanı yoxladı?
Nəhayət, həmin gün yetişdi. Müəllim bir neçə inşanı təriflədi. Həmin

in  şa lardan parçalar oxudu. Sonra yoxlanılmış inşaları uşaqlara qaytardı.
Va sif qırmızı qələmlə yazılmış “2” rəqəmini gö rən də gözləri doldu, az qaldı,
ağlasın. Birtəhər özünü ələ aldı. Dərsin so nu nadək gözlədi. Zəng
çalınanda müəllimə yaxınlaşdı. Titrək səslə soruşdu:

– Müəllim, mən niyə “2” almışam?
Müəllim inşanı ondan alıb vərəqlədi:
– Vasif, mən bilirəm ki, sən çalışqan oğlansan. Amma yazdıqların ger -

çəkliyə uyğun olmayan xəyallardır. XXI əsrdə yaşayırıq, oğlum, elm, tex -
nika, kompüter əsridir. Sən isə at sürmək istəyirsən. Həm də inşanın, az
qala, yarısı sxemlərdən ibarətdir. Mən sənin yazı bacarığını yoxlamaq is -
təyirəm, sən isə sxem çəkmisən. Amma bu sxemlərdən görünür ki, sən
hən dəsəni yaxşı bilirsən. Niyə də riyaziyyatçı, konstruktor və ya inşaatçı
ol mayasan? Sən başqa bir inşa yaz.

Müəllim Vasifə inşanı necə yazacağı barədə məsləhət də verdi.
...Həmin axşam Vasifgildə hamının qanı qara idi. O, müəllimin qərarını

ata-anasına söyləmişdi, indi onlardan məsləhət gözləyirdi:
– Nə deyirsən, ata, başqa inşa yazım?
– Nə deyim, Vasif, mənə qalsa, inşandan imtina edə bilərsən. Ancaq

xəyallarından belə asanlıqla əl çəkmə. Hər halda, qərarı özün ver mə lisən.
Sən mənim ağıllı balamsan...

* * *
25 il sonra...
Uşaqları ekskursiyaya aparan avtobus körpünü keçib yaşıl sahəyə

çıxdı. Yolda üstünə “Qarabağ atları” yazılmış lövhə göründü. Sürücünün
yanında oturmuş yaşlı müəllim astadan dilləndi:

– Deyəsən, çatırıq.
Doğrudan da, bir qədər irəlidə gözəl ikimərtəbəli ev, ondan bir qədər

aralı isə iri bir tövlə göründü. Әtrafda gənclər at çapır, bəziləri isə atın
yüyənindən tutub gəzdirirdilər.

Avtobus evin qarşısında dayandı. Uşaqlar düşüb maraqla atlara bax -

2. Atanın v� mü�llimin Vasifin arzusuna münasib�tini t�hlil
edin. Öz münasib�tinizi d� bildirin.
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mağa başladılar. Elə bu vaxt bir atlı onlara yaxınlaşdı. Gözəl bir sıçrayışla
atdan enib yüyəni məhəccərə bağladı və müəllimə yaxınlaşıb onunla əl
tutub görüşdü:

– Xoş gəlmisiniz, İsmayıl müəllim. 
İsmayıl müəllim uşaqları yanına çağırıb dedi:
– Sizə haqqında danışdığım Vasif Həsənov bax bu cavan oğlandır.
Vasif uşaqları tövləyə, idman meydançasına apardı. Qarabağ atları

haqqında onlara xeyli məlumat verdi. Sonra İsmayıl müəllimlə bir kənara
çəkilib çay içməyə başladılar. İsmayıl müəllim dedi:

– Maşallah, oğlun da sənin kimi ağıllı uşaqdır. O gün inşadan beş alıb.
– Doğrudan? Heç xəbərim yoxdur.
– Hə, yazmışdı ki, səyyah-kosmonavt olub başqa qalaktikaları gəzmək

istəyir. Bir kosmik xəritə çəkib səyahət marşrutunu da göstərmişdi. – Müəl -
lim gülümsədi. – Düzdür, 25 il əvvəl olsaydı, ona məsləhət görərdim ki, as -
tronom olsun. Amma sən mənə xəyalı gerçəkləşdirməyin mümkün
ol   du   ğunu sübut etdin. 

Bunu deyib İsmayıl müəllim mehribancasına əlini Vasifin çiyninə qoydu.
Vasif təvazökarlıqla başını aşağı salıb gülümsədi...

İşləyəni:

Dilrüba Cəfərova

Düşün və cavab ver
3. Hekay�nin ideyasını hansı atalar sözü il� ifad� etm�k olar?

A) S�n saydığını say, gör f�l�k n� sayır.
B) Halva-halva dem�kl� ağız şirin olmaz.
C) Niyy�tin hara, m�nzilin ora.
D) Yorğanına bax, ayağını uzat.

Yazı

4. Arzu etdiyiniz uşaq otağını yazıda t�svir edin.

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�rin hamısına xas olan qrammatik
xüsusiyy�tl�ri sadalayın. 

Düz�ltm� isiml�r �sas nitq hiss�l�rin� leksik ş�kil çi l�r artırmaqla
düz�lir: kitabça, görüş, �laçı, dostluq, qızartı, görüntü.

Yadda saxla!      DÜZӘLTMӘ İSİMLӘR



6. 1-ci s�tird� verilmiş sözl�r� 22-ci s�tird�ki müvafiq ş�kilçil�ri
artırmaqla düz�ltm� isiml�r yaradın..

1.   sandıq, döy, s�p, bil, göz�l 
2. -üş, -in, -lik, -ik, -çü, -ça

7. ��rçiv�d�ki sözl�ri müvafiq b�ndl�rd� yazmaqla d�ft�riniz� köçürün.

A. İsimd�n düz�l�n isiml�r: _____________________________
B. Feild�n düz�l�n isiml�r:  ______________________________
C. Sif�td�n düz�l�n isiml�r: _____________________________

8. Dördünd�n biri f�rqlidir.
1) m�ğlubiyy�t, keyfiyy�t, f�aliyy�t, m�suliyy�t
2) s�m�r�li, m�kt�bli, k�ndli, az�rbaycanlı
3) sınaq, daraq, maraq, dayaq

9. Verilmiş isiml�rin hansı nitq hiss�sind�n düz�ldiyini mü�yy�n edin.
Nümun�: bağlayıcı
bağ – sözün kökü, isim; 
bağla – isimd�n düz�lmiş feil;
bağlayıcı – feild�n düz�lmiş isim.

*10. Lüğ�tin köm�yi il� sözl�rin düzgün yazılış formasını mü�yy�n
edin. Sözl�rd� kökün son samitin� diqq�t yetirin. Ş�kilçil�rin söz
kökün� qoşulması il� bağlı qanunauyğunluğu mü�yy�n edin.

seçki/seçgi sevki/sevgi
çalqı/çalğı sürtgü/sürtkü
bitki/bitgi asqı/asğı

11. F�rql�ndirilmiş sözl�ri qrammatik m�nalarına gör� f�rql�n dirin.
1. Romantikl�r g�l�c�yi x�yallarında qururlar.
2. G�l�c�kdir babam m�nim yanıma,

Baxacaq allı-güllü bostanıma. (Abbas S�hh�t) 
3. Tarlalarda artıq s�pin işl�rin� başlanmışdı.
4. S�pin, s�pin toxumları,

Sevindirin siz torpağı. 
5. Dayanacaq avtobusu gözl�y�n adamlarla dolu idi.
6. Qatar növb�ti stansiyada c�mi 5 d�qiq� dayanacaq. 

döş�k, saflıq, köm�kçi, igidlik, t�mizlik, tikinti,
dinl�yici, üzümlük, f�aliyy�t, hesabdar, satıcı

insanp�rv�rlik, yell�nc�k, göy�rti, sınıqçı, qızdırıcı, qaraltı
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MÖCÜZƏNİN
QİYMƏTİ

Tanya doqquz yaşlı, qəşəng, am -
ma yaşına görə çox ciddi qız dır. Onun
Andrey adlı balaca bir qar daşı var.
Tanya qardaşını çox sevir, böyüklər
kimi onun hər şıl taq lığına dözür. 

Bir dəfə o, tə sa dü fən va li deyn -
lərinin Andrey haq  qında söhbə tini
eşitdi. Atası ümidsiz halda gö  zü yaşlı
anasına deyirdi: “İndi Andreyi yalnız
möcüzə xilas edə bilər”.

Tanya bi lir di ki, qardaşı ağır xəs -
tədir və vali deynləri onun müali cəsinə
pul çat dıra bilmirlər. Hətta kirayə qaldıqları mənzili də daha ucuzuna də -
yişmişdilər, çünki atası həm Andreyin müalicə xərclərini, həm də ev üçün
kirayə haqqını ödəyə bilmirdi. Andreyi isə yalnız çox bahalı cər rahiyyə
əməliyyatı xilas edə bilərdi.

Atasının sözlərini eşidən Tanya öz yataq ota ğına getdi, pullarını sax -
ladığı da xılı açıb için  də kiləri çarpayının üstünə tökdü. Pulları diqqətlə saydı.
Otuz rubl otuz qəpik idi. Sonra onları cibinə qoydu, kü çəyə çıxıb aptekə
tərəf qaçdı.

Tanya kənarda durub əcza çı nın ona diqqət yetirəcəyini sə bir lə
gözləyirdi. Lakin başqa bir adamla söhbət edən əczaçı, de yəsən, heç qızı
görmürdü. Tanya onun diqqətini cəlb etmək üçün ya vaşca öskürdü. Heç
bir reaksiya olmadı. Bərkdən öskürməyə başladı. Yenə heç nə alınmadı.
Nəhayət, cibindən qəpik çıxarıb şüşəni döyəcləməyə başladı. Bunun təsiri
oldu.

– Hə, bağışla, balaca, – deyə əczaçı, nəhayət, Tanyaya tərəf döndü. –
Neçə ildir, qardaşımı görmürdüm. Başım onunla söhbətə qarışdı.

– Lap yaxşı, elə mən də öz qardaşım haqqında danışmaq is təyirəm, –
deyə Tanya ciddi görkəmlə cavab verdi. – Bilirsiniz, o, çox, çox xəstədir...
və mən möcüzə almaq istəyərdim.

– Nə?!
– Onun adı Andreydir və onun başında nə isə pis bir şey böyüyür. Atam

deyir ki, indi onu ancaq möcüzə xilas edə bilər. Deyin, bu möcüzənin
qiyməti neçəyədir?
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– Mənim balam, biz burada möcüzə satmırıq. Bağışla, amma mən
sənə kömək edə bilməyəcəyəm.

– Qulaq asın, mənim pulum var və mən möcüzənin haqqını ödəyə bi lə -
rəm. Әgər bu pullar çatmasa, mən yenə taparam. Siz bircə qiymətini deyin.

Әczaçının çox səliqəli geyinmiş qardaşı qızcığazı yanına çağırdı:
– Sənin qardaşına necə möcüzə lazımdır, balaca?
– Mən bilmirəm, – deyə Tanya köksünü ötürdü. – Bircə bilirəm ki, o,

çox xəstədir. Ancaq atamın möcüzə almağa pulu yoxdur, buna görə mən
öz pulumu gətirmişəm.

– Sənin nə qədər pulun var ki? – deyə kişi soruşdu.
– Otuz rubl otuz qəpik, – deyə Tanya cavab verdi. – Bunların hamısı

mənim pulumdur. Amma lazım olsa, mən yenə taparam.
Әczaçının qardaşı qızın əlindən tutdu və onu evlərinə aparmağı xahiş

etdi:
– Mən sənin valideynlərinlə görüşmək və qardaşına baxmaq istəyirəm.

Görək sizə necə möcüzə lazımdır.
Bu gözəl geyimli adam paytaxt klinikalarının birində işləyən məşhur

neyrocərrah Fyodorov idi. O heç bir haqq almadan Andreyin üzərində
cərrahiyyə əmə liy yatı apardı və Tanyanın qardaşı tezliklə evə tamamilə
sağlam qayıtdı.

Həmin gün Tanyagilin balaca mənzilində hamının üzündən xoş bəxtlik
yağırdı. 

– Bu həkimin gəlişi əsl möcüzə oldu, – deyə ana nəvazişlə oğluna ba -
xıb pıçıldadı. – Maraqlıdır, görəsən, bu əməliyyat neçəyə başa gələrdi?

Tanya isə gülümsəyirdi. O, möcüzənin qiymətini dəqiq bilirdi: otuz rubl
otuz qəpik. Bir də kiçik qızın böyük inamı...

İqor Kols

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “�czaçı”, “reaksiya” v� “neyroc�rrah”
sözl�rinin m�nalarını araşdırın.

Düşün və cavab ver

2. M�tni hiss�l�r� ayırın. H�r hiss�y� başlıq verin. 

3. Tanyanın xarakterind�ki �sas c�h�tl�ri mü�y y�nl�şdirin. M�tn� isti-
nad ed�r�k fikirl�rinizi �saslan dı rın.

Yazı

4. Hekay�ni h�kim Fyodorovun dilind�n yenid�n yazın.
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Dil qaydaları

5. M�tnd� işl�nmiş “atamın”, “pulun”, “inamı” sözl�rinin qar şı sına han -
sı ş�xs �v�zliyini artırmaq olar? Cavabınızı �saslandırın.

6. Nöqt�l�rin yerin� uyğun g�l�n m�n su biyy�t ş�kilçil�ri yazmaqla
şeiri d�ft�riniz� köçürün.

�g�r olmasaydı ana z�hm�t...,
Qazana bilm�zdim heç bu hörm�ti.
Onun ruzi...l� xoş olar hal...,
Onun dua...yla gül�r iqbalım.
Onun h�r söz...d�n alıram qüvv�t,
Q�lb...i nur etdi, verdi n�sih�t.
Onun dualar... olmasaydı, ah,
Ömr... puç olardı, y�qin, bir sabah.

(�fz�l�ddin Xaqani)

7. Aşağıdakı söz birl�şm�l�rind� m�nsubiyy�t ş�kilçili sözl�ri mü�yy�n
edin.

dağ k�ndl�ri, k�ndimizin yolları, m�kt�bimizin direktoru,
�s�rin q�hr�manı, q�hr�manın xarakteri, Abşeron bağları,

bağların göz�lliyi, şairin sonuncu kitabı, gözümün işığı

�şyanın hansı ş�xs� (I, II, III) aid olduğunu bildirm�k üçün söz�
aşağıdakı m�nsubiyy�t ş�kilçil�ri artırılır:

M�nb�, mövqe, m�nafe, tale, m�nş�, su, n� sözl�ri m�nsubiyy�t
ş� kil çisi q�bul ed�rk�n y bitişdirici samitini q�bul edir. M� s� l�n:
tale-y-im, m�nafe-y-in, m�nb�-y-i, n�-y-imiz, m�nş�-y-i.

Yadda saxla!       İSMİN MӘNSUBİYYӘTӘ GÖRӘ DӘYİŞMӘSİ

Ş�xsl�r
T�k C�m

Ş�kilçi Nümun� Ş�kilçi Nümun�

I ş�xs -ım4 (-m)
d�ft�r-im
çanta-m

-ımız4 (-mız4)
d�ft�r-imiz
çanta-mız

II ş�xs -ın4 (-n)
d�ft�r-in
çanta-n

-ınız4 (-nız)
d�ft�r-iniz
çanta-nız

III ş�xs -ı4 (-sı4)
d�ft�r-i
çanta-sı

-ı4 (-sı4)
d�ft�r-i
çanta-sı
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İDMAN
AYAQQABISI

Məktəbin yaxınlığında balaca bir
ayaq qabı dükanı var idi. Sahibi nin
adı Әşrəf idi. O özü satıcılıq edir di.
Satış dan gə liri cüzi oldu ğu na görə
əlavə işçi   sax   laya bilmirdi.

Yay tətilinin başlanmasına az
qalmışdı. Ona görə də yüngül id man
ayaq qabılarına tələbat art mış dı.

Düka nın qarşısında 11-12 yaşlı
bir oğlan da yanıb vitrindəki ayaq qa -
bı la ra baxır dı. Oğlanın sol ayağı
dizdən aşağı yox idi. Qoltuq ağacının
kö məyi ilə gəzirdi. 

Әşrəf əmi yeni gətirdiyi malları vitrinə yerləşdirirdi. Bu zaman dü kanın
qarşısında duran oğlanı gördü. Oğlan gözünü bir cüt gözəl idman
ayaqqabısına zilləmişdi. 

– Ey, balaca, – deyə dükan sahibi onu səslədi, – xoşuna gəlir? Buil ki
modeldir. Gözəldir, elə deyilmi?

– Həqiqətən, çox gözəldir! – deyə oğlan utancaq bir təbəssümlə cavab
verdi.

Әşrəf əmi oğlanı içəri çağırdı.
– Gəl, əyləş.  İs tə yir sən, verim, bax gör ölçüsü uyğun gəlirmi? 
– Amma...
– Nə amma?
– Mənim bir qıçım var...
– Nə olsun? Әskikliyi olmayan adam var? Kiminin qıçı əskikdir, kiminin

əli, kiminin ağlı, kiminin əqidəsi. Məncə, adamın əqidəsi əskik olmaq-
dansa, qıçı əskik olsa, yaxşıdır.

– Әqidə nədir?
– Hələ balacasan. Böyüyəndə başa düşərsən. 
Bunu deyib Әşrəf əmi ayaqqabını uşağa uzatdı. Oğlan ayaqqabının

üstünə yapışdırılmış qiymət kağızına baxıb tez geri qaytardı:
– Yox, bağışlayın. Ala bilmərəm.
– Niyə, pulun çatmır? Problem deyil. İki aydan sonra bu ayaq qa bılara

20% endirim olacaq.  Sənin üçün endirim mövsümünü qabağa çə kərəm.
Onu da nəzərə alaq ki, sən ayaqqabının bir tayını alacaqsan. Deməli,

22 I BÖLMƏ



pulun yarısını verəcəksən. Bu eləyir... – Әşrəf əmi kalkulyatoru götürüb
hesabladı, – on manat.

– Bəs ayaqqabının o biri tayını nə edəcəksiniz?
– Dostum, söhbəti uzatdın ha! – Әşrəf əmi ərklə dedi. – Mən sənin iş -

lə rinə qarışmıram ki.  Sən də mənim işimə qarışma. Onu da sağ ayağı ol -
ma yan adama satacağam. Hə, yeri gəl mişkən, sən bu mək təbdə
oxu    yur san, eləmi? Mən bu məktəbin uşaq larına hər ayaqqabıda beş
manat güzəşt edirəm. Deməli, sənin mənə borcun beş manatdır.

Dükan sahibi uşağın çaşqın nəzərlərinə fikir vermədən onun köhnə
ayaqqabısını çıxarıb yenisini geydirdi.

– Әla! – deyə öz işindən razı halda ayağa qalxıb ayaqqabıya baxdı. –
Uşaqlar sənə həsəd aparacaqlar.

Sonra Әşrəf əmi uşağın köhnə ayaqqabısını götürüb ora-burasına
baxdı:

– Bu ayaqqabını daha geyinməyəcəksən?
– Yox.
– Mən bu ayaqqabını alardım. Neçəyə deyirsən?
Uşaq heyrətlə dükan sahibinə baxdı:
– Siz nə danışırsınız?! Onun dabanı yırtılmaq üzrədir.
Әşrəf əmi gülümsündü.
– Dostum, sənin ayaqqabı alverindən başın çıxmır. Heç mağazada

satılan cins şalvarları görmüsən? Ağarmış, dizi yırtıq şalvarları. Bəziləri
belə geyim üçün əldən-ayaqdan gedir. Güman edirəm ki, sənin bu
ayaqqabını ən azı on beş manata sata bilərəm. Beş manat mənim satıcılıq
haqqım, beş manat da təzə ayaqqabı üçün sənin borcun. Deməli, mənim
sənə beş manat borcum qalır. 

Bunu deyib Әşrəf əmi cibindən beş manat çıxartdı və uşağa uzatdı.
Balaca oğlan hadisələrin bu cür gedişindən özünü tamam itirmişdi. Hər

şey ona yuxu kimi gəlirdi. Anasının ayaqqabı üçün verdiyi 15 mana ta
qənaət etmişdi. Hələ üstəlik ona pul da təklif edirdilər.

– Yox, götürmərəm, – dedi. – Siz mənim üçün endirim etdiniz. Mən də
sizin üçün endirim edirəm.

– Nə yaxşı! Çox sağ ol. Vallah, bu gün mənim üçün çox uğurlu gündür.
Әyilib uşağın üzündən öpdü. Oğlan da qoltuqağacını buraxıb iki əli ilə

onun boynunu qucaqladı. Bu zaman o, Әşrəf əminin gözünün necə yaşar -
dığını görmədi.

İşləyəni: Rafiq İsmayılov

1 . Oğlanın almaq ist�diyi ayaqqabının ilkin satış qiym�ti neç�
manat idi?
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Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “�qid�” sözünün m�nasını araşdırın. Bu
sözü hansı sözl� �v�z etm�k olar? Altından x�tt ç�kilmiş cüml�ni
nec� başa düşürsünüz?

Düşün və cavab ver

3. �şr�f �minin son cüml�sini izah edin. Sizc�,  doğrudanmı, o h�min
gün çox uğurlu alver etmişdi?

4. M�tn� �sas�n �şr�f �minin h�yatda hansı �qid� il� yaşadığını izah
edin.

Dil qaydaları

5. Verilmiş cüml�d� yiy�lik hal v� m�nsubiyy�t ş�kilçili sözl�ri tapıb
onlara müxt�lif sözl�r artırmaqla yeni söz birl�şm�l�ri düz�ldin. 
Onu da n�z�r� alaq ki, s�n ayaqqabının bir tayını alacaqsan. 

6. Hansı söz birl�şm�sind� birinci söz� yiy�lik hal ş�kilçisi �lav�
etm�k olar?

A) idman ayaqqabısı
B) ayaqqabı dükanı
C) dükan sahibi

Yiy�lik hal ş�kilçisi artırdıqdan sonra h�min sözün m�nasındakı
d�yişikliyi izah etm�y� çalışın.

7. Verilmiş cüml�l�rd� nöqt�l�rin yerin� “alma” sözünü mü�yy�nlik
v�  ya qeyri-mü�yy�nlik bildir�n yiy�lik halda işl�din.
1. Bağımızda iki ... ağacı var idi.
2. N�n�m verdiyi ... dadı tumturş idi.
3. Mağazadan aldığımız ... şir�si çox dadlı idi.

İsmin yiy�lik halı iki cür olur: mü�yy�nlik bildir�n v� qeyri-
mü�yy�nlik bildir�n. Qeyri-mü�yy�nlik bildir�n yiy�lik halın xü-
susi qram matik ş�kilçisi yoxdur: bitki yağı.

Yiy�lik halda olan sözl�r, �sas�n, özünd�n sonra m�nsubiyy�t
ş� kilçili söz t�l�b edir. M�s�l�n: kitabın cildi, dövl�t dili v� s. 

Yadda saxla!        QEYRİ-MÜӘYYӘNLİK BİLDİRӘN YİYӘLİK HAL
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8. Sağ v� sol sütunda verilmiş sözl�r arasındakı uyğunluğu mü�y y�n
edib onlara müvafiq ş�kilçil�r artırmaqla söz birl�şm�l�ri düz�l din.
Hansı birl�şm�l�rd� birin ci söz� yiy�lik hal ş�kilçisi artırmaq
olmur? 

p�nc�r� h�y�t
m�kt�b h�kim
müst�qillik şüş�
�d�biyyat prezident
respublika d�rslik
diş gün

*9. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�rin ismin hansı halında olduğunu
mü�y y�nl�şdirin v� fikrinizi �saslandırın.
1. Abdulla Şaiq Az�rbaycan uşaq �d�biyyatının �n parlaq sima la -

rından biridir.
2. M�niml� bir parta arxasında oturan uşaq �d�biyyatı çox sevir.

10. Altından x�tt ç�kilmiş birl�şm�l�rin birinci t�r�fini mü�yy�nlik
bildir�n yi y� lik halda işl�tm�y� çalışın. Hansı cüml�l�rd� bunu
etm�k mümkün deyil?

1. �sg�rl�r qala qapısının ağzında keşik ç�kirdil�r. 
2. X�z�r d�nizi dünyada �n böyük göldür.
3. Balıq yağı gözün müalic�sind� istifad� olunur.
4. İstirah�t günl�ri dostlarımla g�zintiy� çıxacağam.
5. Bağçadakı meyv� ağacları yenic� çiç�kl�yirdi.

11. Hansı cüml�d� “daş” sözü qeyri-mü�yy�nlik bildir�n yiy�lik
haldadır?

A) Vüqar daş hasarı r�ngl�m�k q�rarına g�ldi.
B) R�ngsaz daş r�ngi almaq üçün bir neç� r�ngin qarışığından

istifad� etm�li oldu.
C) Daş döş�m�y� iri, q�dim xalça salınmışdı.

12. F�rql�ndirilmiş sözl�ri uyğun olaraq mü�yy�nlik v� ya qeyri-mü�y -
y�nlik bildir�n yiy�lik halda işl�tm�kl� cüml�l�ri oxuyun.

1. İnsan/insanın biliyi artdıqca gücü d� artır. 
2. C�sar�t qol/qolun gücünd�n deyil, ruh/ruhun gücünd�n yaranır.
3. Z�r/z�rin q�drini z�rg�r bil�r.
4. H�qiq�t/h�qiq�tin alovu onu aparanın �lini yandırır. 
5. Xalq/xalqın müdrikliyinin �sasını t�crüb� t�şkil edir.
�n çox xoşunuza g�l�n k�lamı ş�rh edin.
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MƏKTUB

Әziz qardaşım Yüz Manat! Çox -
dandır, görüşmürük. Bu müddət ər -
zində başıma nələr gəldiyindən
xə       bər sizsən. İstərdim ki, yaşa dıq  la -
rımı səninlə bölüşüm.

Bir gün məktəbli bir oğlanın ci -
bin də oturmuşdum. Bu vaxt dost ları
ona yaxınlaşdılar.  Da  nı  şıq larından
belə başa düşdüm ki, nəsə almaq
istə yir lər. Oğlan əlini cibinə saldı və
məni işıqlığa çıxartdı. O, pulu ortaya
qoyanda dostları məni görüb dedi -
lər:

– Bunu at. Kim cırılmış manat
götürər? 

Oğlan başqa pulları dostlarına verdi, bir qədər mənə baxdı və bir daşın
üstünə qoydu. 

– Bəlkə, kiməsə lazım olar,  – deyib getdi.
Mən onu nə qədər çağırdımsa da, eşitmədi. 

* * *
Külək daşın üstündə durmağa imkan vermədi. Məni havaya qaldırdı.

Bir xeyli küçələrdə, parklarda uçdum. Heç kəsə lazım olmamağım məni
kədərləndirirdi. 

Birdən kimsə məni tutdu. Orta yaşlı bir kişi idi. Astadan: "Nə yaxşı oldu.
Bu gün yol pulunu Allah yetirdi", – dedi. 

İnana bilmirdim ki, nəhayət, kiminsə işinə yarayacağam. Kişi məni
cibinə qoyub əli ilə möhkəm tutmuşdu. Avtobusa mindi. Bir müddət sonra
özümü bir qutuda, bacı-qardaşlarımın arasında gördüm. Sonra kiminsə
çirkli əlləri məni götürüb o tərəf-bu tərəfə çevirdi və hirslə avtobusdan
bayıra atdı. Külək məni yolun qırağındakı otluğa saldı.

* * *
Yaxınlıqdan bir oğlan keçirdi. O məni görüb dedi:
– Allahın işinə bax. Təcili zəng etməli idim. Telefonumda da danışıq

vaxtı qurtarıb. 
Cavan oğlan qarşıdakı dükana girib satıcıya yaxınlaşdı: 
– Dayı, bu pul bir az cırılıb. Amma sizdən xahiş edirəm, bu pulu götürüb

mə nə danışıq kartı verəsiniz. Uzağı yarım saata başqa manat gətirib də -
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yiş di rə cəyəm. Söz verirəm. Özüm də hər gün sizin dükanın qabağından
keçirəm.

Oğlan satıcını birtəhər yola gətirib danışıq kartı aldı. Bir müddət sonra
qa yıdıb məni yaxşı pulla dəyişdirdi. Heç nə başa düşmədiyimi fikirləşsə
də, mənimlə danışdı: “Allah səni mənim qabağıma çıxarmasaydı, işlərim
çox pis olacaqdı. Səni özümdə saxlayardım, amma fikirləşirəm ki, bəlkə,
Allah səni başqasının qabağına çı xar a caq və ona da kömək edəcək”.
Oğlan bu sözləri deyib məni küləyin ixtiyarına verdi. 

* * *
Hava yavaş-yavaş qaralırdı. Bu dəfə məni balaca bir oğlan götürdü.

Dayanıb üzümə baxırdı. Qabaqda gedən kök bir kişi uşağı səslədi:
– O nədir, götürmüsən? Neyləyirsən cırıq manatı? Camaat atandan

pul istəyir, sən də yerdən cırıq manat götürürsən. At onu.
– Ata, qoy bu gün məndə qalsın, sabah ataram.
Və mən bütün gecəni o uşağın cibində qaldım. Səhər uşaq həyətə

düşdü. Məni balaca bir qıza uzatdı və dedi:
– Al bunu, get, özünə istədiyin şokoladı al. Bu pula şokolad verirlər,

atam alanda görmüşəm.
* * *

Balaca qız pulu götürüb oğlana təşəkkür  etdi. Məni ovcunda sıxaraq
mağazaya doğru qaçdı. Mağazaya girən kimi şokoladlar olan tərəfə getdi.
Qızın baxışlarını görən hər kəs başa düşər di ki, o bu şokolada hər dəfə
yalnız baxmaqla kifayətlənib, indi isə arzusuna çatacaqdı. Әlbəttə ki, satıcı
pulu götürsə. Amma təəssüf... Kassadakı qadın məni götürmək istəmirdi.
Bu zaman arxadan yaşlı bir kişi səsi eşidildi:

– Qızım, gəl manatlarımızı dəyişək. Al bunu, əlindəkini mənə ver. 
Kişi məni götürdü. Qız şokoladını alıb qaçanda mən çox sevinirdim və

buna görə yeni sahibimə çox minnətdar idim.

* * *
Bəli, əziz qardaşım, bu bir neçə gündə mən çox adamın əlinə düşdüm.

Gördüm ki, mənə ehtiyacı olanlar da var, mənə yuxarıdan aşağı baxanlar
da. Adətən, insanlar sizi – mənim “böyük  qardaşlarımı” itirməkdən qorxur -
lar, mənə isə o qədər də fikir vermirlər. Amma çoxu məni əhəmiyyətsiz
saysa da, bu müddət ərzində mən darda qalanları xilas etdim: kiminsə
qarnını doyurdum, kimi isə arzusuna çatdırdım...

Nə isə ... Bu qədər... Səninlə sağollaşıram. 
Görüşmək ümidi ilə: kiçik qardaşın Bir Manat

İşləyəni: Aynur Rüstəmova
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Düşün və cavab ver

1. Hekay�nin ideyasını mü�yy�n edin.

2. Sizin  fikrinizc�, hekay�d�ki �n xeyirxah obraz hansıdır? Fikrinizi
�sas landırın.

3. M�tnin hiss�l�rin� başlıqlar verin.

Yazı

4. Qruplarla iş. Hekay�y� yeni epizodlar �lav� edin.  

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� t�sirlik hal ş�kilçisi �lav� edin.
Sizc�, bu zaman sözün m�na çalarında hansı d�yişiklik baş verdi?

6. Şeird� mü�yy�nlik v� qeyri-mü�yy�nlik bildir�n t�sirlik halda
işl�nmiş sözl�ri seçin.
Adam var ki, çör�k tapmaz dün ya da, 
Adam var, yağ yey�r, balı b�y�nm�z.

(Aşıq Abbas Tufarqanlı)

7. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�r hansı haldadır?
1. M�n h�qiq�t aşiqiy�m, m�nim vicdanım l�k� götürm�z.
2. Bundan sonra quş civiltisin� oxşayan bir s�s eşitdim.

8. Cüml�l�rd� “bilik” sözü hansı hallarda işl�nib?
1. �n böyük s�d�q� bilm�y�nl�r arasında bilik yaymaqdır. 

(M�h�mm�d peyğ�mb�r)
2. Bilik insanı bütün b�lalardan qoruyan zirehdir.

(Rud�ki)
3. Kitab bilik m�nb�yidir. 

(Maksim Qorki)

Qeyri-mü�yy�nlik bildir�n t�sirlik halın da xüsusi qram matik ş�kil -
çi si yoxdur. İsmin bu halında olan söz n�? sualına cavab verir v� cüm -
l�d�, �sa  s�n, feild�n �vv�l işl�nir. M� s�l�n: El bir olsa, dağ oynadar
ye rin d�n, söz bir olsa, z�rbi k�r�n sındırar.

Qeyri-mü�yy�nlik bildir�n  t�sirlik halda olan sözl�r for maca ad lıq
halda olan isim l�r� oxşayır. Onları yalnız kontekst da xilind� f�rq -
 l�ndirm�k mümkündür. M�s�l�n: Anam xör�k bişirdi. Xör�k bişdi.

Yadda saxla!       QEYRİ-MÜӘYYӘNLİK BİLDİRӘN TӘSİRLİK HAL
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“SƏNİN KİMİ
OLACAĞAM...”

– Atam gəldi. Uraa!!!
– Gəl görüm qucağıma. Ay səni,

dəcəl, günü-gündən böyüyürsən.
Be lə getsə, səni qucağıma ala bil -
mə  yəcəyəm.

– Bəli, mən böyük kişiyəm artıq.
Bu gün müəllim inşamı təriflədi.

– Nə gözəl! Afərin sənə! Sükanı
belə saxla!

– Baş üstə, amma sən də ve lo si -
ped alacağına söz vermişdin ha.

– Söz vermişəmsə, alacağam.
Qoy gedim, əllərimi yuyum. Gələ rəm,
söhbət edərik. 

Bir azdan ata-oğul söhbəti şam süfrəsi arxasında davam etdirdilər.
– Hə, de görüm, günün necə keçdi? – deyə ata soruşdu.
– Ata, bilirsən, bu gün Asiflə dalaşdıq. Birinci o başladı. Məni itələdi.

Mən də yıxıldım, sonra durub onu vurdum.
– Yaxşı eləmisən. Qoyma səni vursunlar. Heç vaxt!
– Yaxşı eləmişəm? Amma müəllim dedi ki, düzgün hərəkət etməmişik.

Dedi ki, “Allah insanlara şüur verib, dil verib. Aranızda nə varsa, danışaraq
həll edin. Dalaşaraq nəyisə həll etmək insan olmayan varlıqlara aiddir”.
Düz deyir, ata?

– Həə... Düz deyir.
Ata nədənsə qızardı. Tez söhbəti dəyişdi:
– De görək, yazdığın inşanın mövzusu nə idi?
– “Həyatda kimə oxşamaq istərdim?”
– Sən nə yazdın?
– Yazdım ki, mən atama oxşamaq istəyirəm.
– Afərin sənə.
– Hə, yazdım ki, atam kimi  həkim olacağam. Çoxlu xəstələrim olacaq

və mən də onları sağaldacağam. Atam kimi, mən də kasıblardan pul
almayacağam. Onları pulsuz sağaldacağam. Ehtiyacı olanlara pulsuz
dərmanlar verəcəyəm. Çünki mənim atam belə edir. 

Atanın iştahı nədənsə kəsildi. Artıq oğlunun söhbətinə qulaq asmaq
istəmirdi. Oğul isə dayanmaq bilmirdi:
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– Müəllim inşanı oxudu və məndən sənin adını soruşdu. Mən də de -
dim. Sonra dedi ki, atana halal olsun, dünyada belə insanlar azdır. 

Oğlu süfrədən durub atasını bərk-bərk qucaqladı: “Mən də böyü yəndə
sənin kimi olacağam”, – dedi. Ata oğlunu qucaqlayıb başını sığalladı. Zorla
gülümsədi. 

Ata yeməyini bitirmədən durub ağır addımlarla iş otağına keçdi. Stu-
lunda əyləşib fikrə daldı. Ürəyi sıxılırdı. Gözü oğlunun masanın üzərindəki
şəklinə sataşdı və beynində "Mən də böyüyəndə sənin kimi olacağam"
sözləri əks olundu. 

– Allahım, mən nə edirəm?! – deyə öz-özünə pıçıldadı.
Telefon dəstəyini götürüb işlədiyi xəstəxanaya zəng vurdu.
– Alo, Nazilə xanım. Dünən gələn xəstəyə zəng vurun. Deyin, indi təcili

xəstəxanaya gəlsin. Әməliyyat olunacaq. Otağı da hazırlayın. Mən
gəlirəm.

– Axı demişdiniz, pulu gətirməsələr, əməliyyat olmayacaq. Onlar hələ
pulu ödəməyiblər. 

– Nə deyirəm, onu da edin. Çatdırın ki, pul lazım deyil. Təcili olaraq
gətirsinlər. 

– Burada da heç kim yoxdur. İş saatı bitib. 
– Zəng eləyin, hamını yığın. Həkimlər üçün iş saatı bitmir. Artıq söz

istəmirəm. Mən gələndə hər şey hazır olsun.
– Baş üstə.
Maşınına əyləşib xəstəxanaya tərəf sürdü. Yol boyunca dünən yanına

gələn xəstənin qohumu ilə olan söhbəti xatırladı: 
“– Təcili əməliyyat olunmalıdır. Pulu ödəyin, həkimlər xəstəni əmə liy -

yata hazırlasınlar. 
– Qurban olum. Mən bu qədər pulu bir günə necə tapım? Ağrıları çox-

dur. Dözə bilmir. Bu gün əməliyyat eləsəniz, ömrüm boyu sizə minnətdar
olardım. Bir həftəyə pulu gətirəcəyəm.

– Xanım, xəstəxananın öz qaydaları var. Bura mağaza deyil ki, nisyə
dəftərimiz olsun. Әgər belədirsə, burada yazılan dərmanları verin, ağrısı
azalacaq. Pulu ödəyən kimi də əməliyyat olunacaq”. 

Bütün bu söhbətləri xatırladıqca utanırdı. Hələ indiyə qədər belə vicdan
əzabı çəkməmişdi.

2. “H�kiml�r üçün iş saatı bitmir” ifad�sini nec� başa düşür sü nüz?

1. Sizc�, atanın iş tahı niy� k�sildi? N� üçün oğluna daha qulaq
asmaq ist�m�di?
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…Әməliyyat uğurla keçdi. Xəstəyə narkoz verildiyinə görə hələ ayıl -
mamışdı. Reanimasiya otağından çıxanda dünən söhbət etdiyi xanımı
gördü. Başını aşağı saldı. Bu yaşına qədər hələ heç kimdən üzr istə mə -
mişdi. İstədi ki, söhbəti yayındırsın, üzr istəməsin, amma oğlunun sözləri
yadına düşdü: “Mən də böyüyəndə sənin kimi olacağam”. 

– Xanım, bağışlayın. Dünənki söhbətə görə çox utanıram. 
– Allah bağışlasın. Hamımızın gözünün tutulduğu an olur. 
– Haqlısınız. Xəstə bir azdan ayılacaq. Bu dərmanları götürün. Resept

də içindədir. Narahat olmaya bilərsiniz. Çətinlik arxada qaldı. Bircə
dərmanları vaxtlı-vaxtında verin.

– Hər şeyə görə çox sağ olun. Oğlunuz sizinlə öyünməkdə haqlı imiş.
İnşallah, dediyi kimi, gələcəkdə sizin kimi bir insan olar. O sizə qibtə edir.

– Siz...?
– Bəli, mən oğlunuzun müəllimiyəm. Bu da taleyin bir təsadüfüdür...

Şəbnəm Hümbətova

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “reanimasiya” v� “narkoz” sözl�rinin
m�nalarını araşdırın. 

4. “Nisy� d�ft�ri” n�dir?

5. “Sükanı bel� saxla” ifad�si hansı hallarda işl�dilir?

Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�rin kökünü mü�yy�nl�şdirin. Ş�kilçi
artır dıqdan sonra söz kökünd� baş ver�n d�yişikliyi izah edin.

Dilimizd� işl�n�n isim, qisim, n�sil, f�sil, fikir, �tir, s�tir, ömür,
sinif, eyib, ş�kil, meyil, xeyir, zehin v� s. kimi ikihecalı isim l�r� saitl�
başlanan ş�kilçi artırdıqda h�min sözl�rin kö kün d�ki ikinci sait
düşür. M�s�l�n: ismin, f�sli, n�slimiz v� s. 

Beyin, burun, ağız, alın, çiyin, qoyun (ağuş), qarın, �yin, oğul,
qayın kimi b�zi ikihecalı sözl�r yalnız saitl� baş lanan  m�n su biyy�t
ş�kilçisi q�bul ed�rk�n sözün kö kün d�ki ikinci sait düşür. M�s�l�n: 

s�nin alnın – alının qırışları 
onların oğlu – oğulun yaxşısı

Yadda saxla!         SÖZ KÖKÜNDӘ SAİTİN DÜŞMӘSİ
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7. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�rin düzgün variantını seçib ifad�l�ri 
d�ft�riniz� köçürün v� cüml�l�rd� işl�din.

isimin/ismin halları
uşağın ağızı/ağzı
işin xeyiri/xeyri
x�st�nin çiyni/çiyini
beyinin/beynin x�st�liyi
s�n�tkarın ömürü/ömrü
çiç�k �tri/�tiri
çiyin�/çiyn� qonmaq

8. Hansı cüml�l�rd� f�rql�ndirilmiş söz s�hv yazılıb?
1. X�zan ff�silinin bu k�d�rli gününd� Atab�y M�h�mm�din böyük

ordusu Şimali Az�rbaycana doğru ir�lil�yirdi.
2. ŞŞ�klimizi divar q�zetind� gör�nd� hamımız qürur hissi keçirdik.
3. T�bi�t qqoynunda istirah�t edirdik.
4. G�minin bburununu t�z� r�ngl�mişdil�r.
5. SSinfin bütün şagirdl�ri mü�llimin dedikl�rin� diqq�tl� qulaq

asırdılar.
6. Qollarım dolanar bboyununa bir gün,

Yen� baş qoyaram dizin�, T�briz. (Süleyman Rüst�m)

9. M�tnd� buraxılmış s�hvl�ri düz�ldin v� d�ft�riniz� köçürün.

�iyininin üstünd�n dönüb geri baxdı. Uşaqlığı, g�ncliki
keçmiş bu ev ona çox q�rib� göründü. Sanki hamıdan küsmüş,
talesinin bel� olması il� bir-t�h�r razılaşmışdı.

Ür�yi ağradı. Gözl�ri doldu. Anasınnan sora bura heç
g�lm�mişdi. İndi s�hf el�diyini anladı. Sanki anası qarşısında
durub incik ba xış lar nan ona baxırdı, onun ocaqına olan laqeyd -
 liyinin s�b�bini öyr�nm�k istiyirdi. 

Başını aşağı saldı. Göz yaşları yanağınnan süzülüb dodağına
düş dü. Ağzına şor v� eyni zamanda acı bir dad yayıldı.

Talesi el� g�tirmişdi ki, ata ocağınnan uzaq düşmüşdü.
Amma indi bur da özün� söz verdi. Söz verdi ki, anasının ruhu
yaşayan bu evi heç vaxt t�k qoymuyacaq.



DÜLGƏR OĞLU

Nazim ətraf məhəllələrdə tanın mış
usta idi. Kimə dülgər işi lazım olsa, ona
müraciət edərdi. Әlin  dən hər iş gəlirdi:
qapı-pəncərə düzəltmək, mebel təmir
etmək... 

İkimərtəbəli evinin birinci mər tə bə sini
emalatxana üçün ayırmışdı. Әv vəllər
onun işi yaxşı gedirdi. Hətta iki işçisi də
var idi. Lakin plastik qa pı-pəncərələr də -
bə düşdükdən son ra si farişləri azaldı.
İmkan sız lıqdan iş  çi   ləri buraxıb tək işlə -
məli oldu. İndi bütün günü emalat  xana -
sında zəhmət çəkib tər tökürdü ki, ailəsi
korluq çəkməsin. 

Nazimin ən böyük arzusu isə 12 yaşlı
oğlu Elxanı böyüdüb boya-başa çat -
dırmaq, ona yaxşı tərbiyə və təhsil ver -
mək idi. Elxan neçə dəfə ema lat xa na ya
girib atasının ağır zəhmətə qatlaş dığını
görəndə köməyini təklif etmişdi:

– Ata, qoy sənə kömək edim. Görürəm axı, sənin üçün çox ağırdır.
Usta Nazim isə cavabında demişdi:
– Yox, oğlum, sən dərslərinlə məşğul ol. Sənin mənə ən böyük köməyin

yaxşı oxumağındır.
Atasının bu sözləri heç vaxt Elxanın yadından çıxmırdı. Bu səbəbdən

səylə çalışır, dərslərini yaxşı oxuyurdu. O, ağıllı oğlan idi, başa düşürdü
ki, təhsildəki hər bir uğuru atasına güc verir. Bilirdi ki, yaxşı oxuyub bir iş
sahibi olsa, atasını bu ağır zəhmətdən qurtarar.

Həmin gün usta Nazimin təcili sifarişi var idi. Sabaha dörd qapı çat dır -
malı idi. Səhər tezdən durub işləməyə başladı. Yenicə dəzgahını işə salıb
taxtaları kəsməyə başlamışdı ki, birdən elektrik kəsildi. Nazimin qanı qa ral -
 dı. “Bu işıq verənlərin heç insafı yoxdur. İşıq pulu bir gün gecikən kimi gə -
lib qapının ağzını kəsdirirlər. Özləri isə istədikləri vaxt elektriki kəsirlər”, –
de yə düşündü. Bir müddət dəzgahı yağlamaqla, alətləri itiləməklə məşğul

1. Ata-oğul münasib�tl�rini nec� qiym�tl�ndirirsiniz? Onlar haq -
qın da ilkin t��ssüratlarınızı söyl�yin.
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ol du. Amma işıq yanmırdı ki, yanmırdı. Nəhayət, səbri tükəndi, ema lat xa -
na  dan çıxıb evin giriş qapısının yanındakı elektrik löv həsinə nəzər sal dı:
“Aaa, bu elektrik dəstəyini kim aşağı salıb?” Nazim ikinci [mər tə bi yə] apa -
ran pilləkənə yaxınlaşıb yuxarı baxdı. Heç kim gö rün mürdü, səs-səmir də
gəlmirdi. Qayıdıb elektrik dəstəyini qaldıran kimi işıqlar yandı.

Nazim [e:malatxanıya] keçib yenidən dəzgahı işə saldı. Lakin heç on
dəqiqə keçmədi ki, elektrik yenə də kəsildi. Bu dəfə usta cəld girişə tərəf
getdi. Burada pilləkənlə tez-tələsik yuxarı çıxan Elxanı gördü.

– Dayan! Sən burada nə edirsən? Düş aşağı görüm.
Elxan pilləkəndən düşüb atasının qarşısında başıaşağı dayandı.
– İşığı sən söndürdün? – deyə usta Nazim zəhmli səslə soruşdu.
Elxan başını tərpədib “Hə”, – dedi.
– Niyə? – Nazim oğlunun çiynindən tutub silkələdi. – Səndən so -

ruşuram. Niyə?
Elxandan səs çıxmırdı.
– Mən səhərdən axşama qədər qan-tər içində çalışıram ki, səni bir

yana çıxardım. Sən də mənimlə oyun oynayırsan?! Heç utanmırsan? 
Elxanın gözündə yaş damlaları göründü. Bu, atanın ürəyini bir qədər

yumşaltsa da, hirsini soyutmadı. Bir tərəfdən təcili sifariş, digər tərəfdən
oğlunun məsuliyyətsiz hərəkəti onu lap özündən çıxarmışdı. Elxanın
çiynindən yüngülcə itələyib:

– Get, dərslərinlə məşğul ol! – dedi.

Axşam evdə hamının qanı qara idi. Nazimin qorxusundan heç kim sə -
sini çıxarmırdı. Düzdür, Nazim sifarişçiyə zəng edib qapıları təhvil ver mək
üçün sabah axşama kimi möhlət almışdı, amma indi onu ən çox dü şün -
dürən oğlunun hərəkəti idi. O, həmişə elə düşünürdü ki, oğlu yaşına görə
çox məsuliyyətli, sözünün, hərəkətinin yerini bilən, ağıllı oğlandır. Birdən-
birə belə bir hərəkət...

Mətbəxdə oturub səssiz-səmirsiz şam etdilər. Sonra Elxan yavaşca
durub öz otağına getdi.  

Usta Nazim mətbəxin qapısını örtüb həyat yoldaşını məzəmmət et -
məyə başladı:

– Özün görürsən ki, mən səhərdən axşama kimi işləyirəm. Uşağın tər -
biyəsi ilə məşğul olmağa vaxtım yoxdur. Niyə ona nəzarət eləmirsən?
Məgər bunu da mən etməliyəm?!

– Nazim, vallah, bilmirəm, bu gün ona nə olmuşdu. Özün də bilirsən ki,
Elxan elə uşaq deyil. Sən allah, get, onun könlünü al. Həssas uşaqdır, ba -
rışmasanız, ürəyinə salacaq, dərslərində də geriləyəcək.

2. Sizc�, Elxan n� üçün işığı söndürürdü?
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Nazim bir qədər fikirləşdikdən sonra qərara gəldi ki, həyat yoldaşı düz
deyir. Oğlu ilə küsülü qalmaqdan yaxşı bir şey çıxmaz. Vəziyyəti düzəlt -
mək lazımdır. Bunu isə o etməlidir, çünki o, atadır. Bəlkə, oğlu ilə sa kitcə
söhbət eləsə, onun bugünkü hərəkətinin səbəbini də öyrənə bilər.

Qapını açıb dəhlizə çıxdı. Elxanın otağında zəif işıq yanırdı. Yavaşca
gəlib qapını açdı. Elxan öz çarpayısında yatırdı. “Görünür, stolüstü lam -
pa  nı söndürmək yadından çıxıb. Eybi yox, sabah söhbət edərəm”.
Nazim stola yaxınlaşıb lampanı söndürmək istədi. Elə bu zaman gözü 
“EL XA   NIN GÜNDӘLİYİ” yazılmış qalın dəftərə sataşdı. Dəftəri götürüb və -
rəq lədi. Elxan son bir neçə ayda başına gələnləri, fikir və duyğularını bu
dəf tərdə qeyd etmişdi. Ata qeydlərdən bir neçəsini oxudu. Bu onu çox ma -
raqlandırdı. Sanki oğlunu daha yaxından tanımağa başladı. Son qeyd lər
yazılmış vərəqi açdı. Sonuncu qeydin qarşısında bugünkü tarix yazılmışdı:

“21 noyabr 2012-ci il. Səhər saat 8.30. Bu gecə pis bir yuxu gördüm.
Gördüm ki, atam emalatxanada işləyərkən onu elektrik vurur. Allahım,
sənə qurban olum, onu qoru!.. Mən əlimdən gələni edəcəyəm ki, bu hadisə
baş verməsin!..”

Nazim ayaq üstə dura bilməyib stula əyləşdi. Onun gözləri yaşarmışdı. 

İşləyəni: Rafiq İsmayılov

Düşün və cavab ver

3. �s�rd�ki hansı epizoddan sonra sizd� hadis�l�r� maraq daha da
artdı?

Yazı

4. Sizin d� günd�liyiniz olsa idi, son bir h�ft� �rzind� h�yatınızda baş
vermiş �n mühüm hadis�ni nec� t�svir ed�rdiniz?

Dil qaydaları

5. M�tnd� transkripsiyada verilmiş sözl�rin düzgün yazılışını mü�y -
y�n edin.

Sonu “a”, “�” saitl�ri il� bit�n sözl�r yönlük halda işl� n�r k�n
h�min saitl�r [ı], [i], [u], [ü] kimi t�l�ffüz olunur. M�s�l�n: ana-
ya [anıya], n�n�-y� [n�niy�], qoca-ya [qocuya], kölg�-y�
[kölgüy�].

Yadda saxla!       YÖNLÜK HALDA OLAN SÖZLӘRİN TӘLӘFFÜZÜ

35FƏRD VƏ CƏMİYYƏT



6. Yönlük halda olan sözl�ri seçin. S�hvl�ri düz�ldib köçürün.
1. N�niy�, babıya hörm�t olmayan yerd� b�r�k�t olmaz.
2. Alma almıya b�nz�r.
3. Yük ağır olduğundan arabıya qoşulan atlar ç�tinlikl� yeriyirdi.
4. �n�niy� sadiq qalaraq bayram axşamı tonqal yandırdılar. 
Sözl�rin kökünü mü�yy�n edin. S�hvl�rd�ki ümumi c�h�ti mü�y -
y�nl�şdirin. 

7. “Dülg�r oğlu” m�tnind� göy h�rfl�rl� verilmiş sözl�rin deyilişi il�
yazılışı arasındakı f�rqi mü�yy�nl�şdirin.

8. Hansı cüml�l�rd� çıxışlıq hal ş�kilçisi q�bul etmiş söz var?
1. �aydan qaynayan kimi m�n� x�b�r el�.
2. Qızlar yığışıb çaydan su g�tirm�y� getdil�r.
3. H�rd�n gördüyüm işl�r haqqında özüm� hesabat verir�m.
4. Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
5. Bu sözü q�sd�n dedim.

*9. Hansı cüml�l�rd� [-nan2] çıxışlıq hal ş�kilçisinin t�l�ffüz for -
masıdır? 
1. [Rüst�mn�n] yola getm�k çox ç�tindir.
2. O, qapını döyüb [ehtiyatnan] iç�ri daxil oldu.
3. Bunu [atannan] soruşarsan. 
4. [Atamnan] g�zm�y� getdim. 

5. �li [aşınnan] da olduq, V�li [aşınnan] da.
6. Bu kitabı evin yanındakı [dükannan] almışam.
7. Bu sözl�r işıqlı g�l�c�y� [inamnan] x�b�r verir.
8. Bu sözl�ri el� [inamnan] dedi ki, hamımız ona inandıq.

İsmin çıxışlıq hal ş�kilçisi (-dan2) m, n samitl�ri il� bit�n sözl�r�
qoşulduqda [-nan2] kimi t�l�ffüz olunur. M�s� l�n: ç�m�n d�n
[ç�m�nn�n], inamdan [inamnan].

Yadda saxla!     ÇIXIŞLIQ HALDA OLAN SÖZLӘRİN TӘLӘFFÜZÜ
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“O MƏNİM
BACIMDIR...”

Qızıl Aypara Cəmiyyətinin səy -
yar tibb məntəqəsi cəbhə xəttindən
40 kilometr aralıda – Ağdam rayo -
nunun ərazisində yerləşdirilmişdi.
Burada işləyən həkimlərdən biri
əcnəbi idi. Әslən şotland olan cər -
rah Allen Maksvel hər gün bir neçə
ağır yaralı üzərində əməliyyat apar -
malı olurdu. Tibb bacılarından yal -
nız Aygün ingilis dilini bildiyindən
daim onun yanında olur, yaralılarla ünsiyyətinə kömək edirdi.

Günorta xəbər gəldi ki, düşmən cəbhə bölgəsindəki kəndlərimizdən
birini bombardman edib. Bir azdan yaralıları maşınla tibb məntəqəsinə
gətirəcəklər. Doktor Maksvel göstəriş verdi ki, böyük palatalardan birini
yeni gətirilən yaralılar üçün hazırlasınlar. 

Gələnlərin arasında dörd uşaq da var idi. Yeddi yaşlı bir qız uşağının
vəziyyəti çox ağır idi. Mərmi qəlpəsi onun çiynini yaralamış, qız xeyli qan
itirmişdi. Allen Maksvel ilk növbədə həmin qızı əməliyyat otağına aparmağı
tapşırdı. Doktor onu müayinə etdikdən sonra bildirdi ki, yaralıya təcili qan
köçürülməlidir. Tərslikdən qızın qanı nadir qan qrupundan idi.

O dəqiqə məntəqəyə xəbər yayıldı: “Yeddi yaşlı qızı xilas etmək üçün
qan lazımdır. IV qan qrupu olan könüllülərdən xahiş olunur, tibb bacısı
Aygünə müraciət etsinlər”. 

Yeni gələn uşaqlardan biri – doqquz yaşlı bir qız həyəcan içində əmə -
liy yat otağının qarşısında vurnuxurdu. O axsayırdı, bombardman zamanı
qaçarkən ayağı burxulmuşdu. Lakin ağrılara fikir vermədən yalvarıcı
nəzərlərlə otağa girib-çıxanlara baxır, içəridən bir xəbər bilməyə çalışırdı.
Nəhayət, o, əməliyyat otağına daxil olan Aygünün xalatından yapışdı:

– Xala, olar, mən də içəri keçim?
– Yox, balaca, bu otağa girmək olmaz. Get palatana, həkim indi gəlib

ayağına baxar.
– Nə olar, qurban olum, qoy keçim də! Axı o mənim bacımdır.
Aygün “Yox, yox, olmaz”, – deyib içəri keçmək istəyirdi ki, birdən ayaq

saxlayıb qıza tərəf döndü:
– Doğrudan, sənin bacındır?
– Hə, vallah, bacımdır.
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Aygün qızın əlindən tutub doktor Maksvelin yanına gətirdi: 
– Doktor, bu qız pasiyentin bacısıdır, – dedi. – Bəlkə, qan qrupları eynidir?
– Axı o lap balacadır.
– Başqa çarəmiz yoxdur, doktor. Məncə, problem olmaz. Sağlam qıza

oxşayır.
– Yaxşı. Qanını analiz edin.
Bir azdan məlum oldu ki, bacılar eyni qan qrupuna malikdirlər. Allen

Maksvel qıza yaxınlaşıb soruşdu:
– Adın nədir?
– Nərminə.
Aygün onların danışığını tərcümə edirdi.
– Nərminə, bacın çoxlu qan itirib. Öz qanından ona verməyə razısan?
Nərminənin gözləri yaşardı. Titrək səslə dedi:
– Yoxsa ölər? – deyə soruşdu.
Doktor qeyri-müəyyən tərzdə başını tərpətdi. Qız dedi:
– Hə, razıyam. 
Nərminəni çarpayıda uzatdılar. O, bir müddət damarından çıxan qanın

şüşəyə necə dolduğuna baxdı. Sonra üzünü yana çevirib hıçqırmağa
başladı. Qızcığaz tir-tir əsirdi. Maksvel narahat oldu:

– Nə olub, Nərminə, ağrıdır?
– Yox, – deyə Nərminə ağlaya-ağlaya cavab verdi.
Qanköçürmə əməliyyatı bitdi. Nərminə gözünü yumub çarpayıda

uzanmışdı. Doktor yaxınlaşıb Nərminənin başını sığalladı:
– Çox sağ ol, Nərminə, sən yaxşı bacısan.
Nərminə gözlərini açıb soruşdu:
– O sağalacaq?
– Әlbəttə, söz verirəm.
– Bəs mən nə vaxt öləcəyəm?
Aygün bu sözləri tərcümə edəndə Allen Maksvel özünü itirdi.
– Sən niyə ölməlisən ki?
– Axı siz mənim qanımı aldınız.
– Nərminə, biz sənin qanının az bir hissəsini aldıq. Bundan heç nə

olmur. Belə şeydən adam ölmür.
Sonra qızcığaza baxıb soruşdu:
– Öləcəyini düşünürdünsə, niyə qanını verməyə razı oldun?
– Axı o mənim bacımdır...
Maksvel heyranlıqla başını bulayıb Aygünə dedi:
– Neçə ölkədə işləmişəm. Sizin insanlardakı altruizmə heç yerdə rast

gəlməmişəm.
İşləyəni: Dilrüba Cəfərova
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Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “pasiyent”, “analiz”, “altruizm” sözl�rinin
m�nalarını araşdırın. “Altruizm” sözünün antonimini tapın.

Araşdırma

2. Qızıl Aypara C�miyy�ti haqqında m�lumat toplayaraq kiçik t�q di -
mat hazırlayın.

Dil qaydaları

3. Göy r�ngl� verilmiş cüml�l�rin x�b�rini mü�yy�n edin. Bu sözl� rin
sualı v� qrammatik xüsusiyy�tl�ri haqqında bildikl�rinizi danışın.

4. Cüml�l�rd� x�b�rlik ş�kilçil�ri q�bul etmiş isiml�ri seçin, neç�nci
ş�xs� aid olduğunu mü�yy�nl�şdirin. 
1. O, h�yatda ayağını yer� möhk�m dir�miş güclü v� eyni zamanda

çox yaxşı bir adamdır. (İlyas �f�ndiyev)
2. El� z�nn etm� ki, qapıçınam m�n, 

Bir az seçilir�m nök�r l� rin d�n... (S�m�d Vurğun)
3. M�n torpağam, nem�timi, varımı

Z�hm�t sev�n insanlarla böl�r�m. (R�sul Rza)

İsim cüml�d� x�b�r v�zif�sind� çıxış ed�rk�n müvafiq x�b�rlik
ş�kilçil�ri q�bul edir. Bu ş�kilçil�r aşağıdakılardır:

-dır4 v� -sınız4 ş�kilçil�rinin deyilişi il� yazılışı f�rql�nir:
alim-dir [a:limdi], mü�llim-siniz  [m�:llimsiz].

Yadda saxla!       XӘBӘRLİK ŞӘKİLÇİLӘRİ

Ş�xsl�r
T�k C�m

Ş�kilçi Nümun� Ş�kilçi Nümun�

I ş�xs
-am2

(-yam2)
şagird-�m
usta-yam

-ıq, -ik, -uq, -ük 
(-yıq, -yik, -yuq, 

-yük)

şagird-ik
usta-yıq

II ş�xs -san2 şagird-s�n
usta-san

-sınız4 şagird-siniz
usta-sınız

III ş�xs -dır4 şagird-dir
usta-dır

-dır4 + -lar2 şagird-dir-l�r
usta-dır-lar
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“ELEKTRON ÜNVANIM 
OLSAYDI...”

Bir çox gənc amerikalı kimi zənci
Coninin də ən böyük arzusu zəngin biznes-
men olmaq, cəmiy yətdə nüfuz qazanmaq
idi. Həyatda idealı dünyanın ən varlı adamı
sayılan Bill Qeyts idi. Eşitmişdi ki, bu şəxs
universitetdə təhsilini yarımçıq qoyub kom -
püter texno logiyalarının istehsalı ilə məş ğul
olan “Microsoft” şirkətini yaratmış və az
müddətdə milyarder olmuşdur. 

Coni də imkansız ailədə böyüdü yün dən
mükəmməl təhsil ala bilmə mişdi. Bəlkə də,
Bill Qeytsin şəxsiyyətinə maraq bununla bağlı idi.

Bir gün qəzetdə oxudu ki, “Microsoft” şirkətinə süpürgəçi tələb olunur.
Yubanmadan şirkətin ofisinə müraciət edib ərizə yazdı və tərcümeyi-halını
kadrlar şöbəsinə təqdim etdi. Təyin olunan gün gəlib psixoloji testdən keçdi
və ona bildirdilər ki, işə qəbul olunur. Sevincinin həddi-hüdudu yox idi.
Coninin özünə inamı çox idi. Bilirdi ki, süpürgəçi vəzifəsində çox qalmaya -
caq. Xəyallarında düşünürdü ki, bir gün şirkətin dəhlizində Bill Qeyts lə
rastlaşacaq. Ola bilməz ki, böyük biznesmen ondakı fərasəti duymasın.
O, Coniyə daha məsuliyyətli işlər tapşıracaq və günlərin bir gü nü bu gənc
oğlan Bill Qeytsin sağ əli olacaq.

Lakin birdən-birə xəyalları puç oldu. Kadrlar şöbəsində işləyən qız
Coninin şəxsi anketini doldurmaq üçün ondan elektron poçt ünvanını
soruşdu. Coni utana-utana dedi:

– Mən hələ kompüter almamışam. Ona görə də elektron poçt ünvanı
aç ma mı şam.

Qız təəccüblə ona baxıb soyuqqanlı tərzdə dedi:
– Bağışlayın, şirkətimizin prinsiplərinə görə, elektron ünvanı olmayanın

özü də mövcud deyil və bu səbəbdən biz sizi işə götürə bilmərik...

Coni başını aşağı salıb küçə ilə gedirdi. İndi o, “Microsoft”a, hətta Bill
Qeytsə də nifrət edirdi: “Mən sizə kim olduğumu göstərərəm. Siz məni işə

1. Bu sözl�ri eşid�n Coninin keçirdiyi hisl�ri t�svir edin. Sizc�,
o, uğursuzluğu il� barışacaqmı? Hadis�l�rin davamını t�xmin
edin. 
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götürmədiyinizə peşman olacaqsınız”. Nəhayət, dayanıb ətrafına baxdı.
Burada böyük bir bina var idi. Deyəsən, hərbi idarə idi. Maşından düşən
zabitlər qapının ağzında ayaq saxlayıb çəkmələrinin tozunu silir, sonra
içəri daxil olurdular. “Kiçik biznesə başlamaq üçün pis yer deyil”, – deyə
Coni düşündü.

Ertəsi gün o, 20 dollar pul verib ayaqqabı təmizləmək üçün ləvazimatlar
aldı və həmin binanın yanında özünə yer tutdu. İdarəyə gələn zabitlər
məmnuniyyətlə ona müraciət edirdilər. Coni çox səylə çalışırdı. Həm də
başa düşürdü ki, zabitlər tələsirlər, odur ki iki dəqiqəyə onların çəkməsini
par-par parıldadırdı. Elə birinci gün o, 30 dollar pul qazandı. Sonrakı günlər
gəliri daha da artdı. 

Bir aydan sonra Coni yaşadığı zənci məhəlləsindən tanış bir oğlanı öz
yerində oturtdu və yaxşı işləyəcəyi təqdirdə gününə 20 dollar pul ve -
rəcəyini dedi. Savadsız, işsiz bir amerikalı zənci üçün bu, yaxşı mə vacib
idi. Odur ki oğlan məmnuniyyətlə razı oldu. Coni isə üç tin yuxarıda – polis
məntəqəsi qarşısında yeni ayaqqabıtəmizləmə yeri açdı. Bir ildən sonra
Coninin şəhərdə 20-yə yaxın ayaqqabıtəmizləmə məntəqəsi var idi. O
artıq özü işləmir, yalnız işçilərə nəzarət edirdi.

Coni kiçik uğurlarla kifayətlənən adamlardan deyildi. Texnikaya böyük
həvəsi olan bu gənc indi də ayaqqabı təmizləyən elektrik qurğu üzərində
işləməyə başladı. Mütəxəssislərin köməyi ilə o bu qur ğu nun ilk modelini
yaratdı. Lakin qurğu fırçaları insan əli kimi işlədə, müxtəlif ölçüdə və for-
mada olan ayaqqabıların bütün hissələrini lazımınca tə mizləyə bilmirdi.
Onda Coni diş fırçaları hazırlayan konstruktorları da bu işə cəlb etdi. Nə -
ha yət, avtomatik ayaqqabı təmizləyən qurğu hazır oldu. Coni onun satışı
üçün idarələrlə, reklam şirkətləri ilə danışıqlar apardı. O, bankdan kredit
götürüb ayaq qabıtəmizləmə aparatının kütləvi istehsalına başladı. İdarələr
bu qurğunu məmnuniyyətlə alıb ofisin girişinə qoyurdular ki, işçilər və qo -
naq l ar daxil olarkən ayaqqabılarını təmizləyə bilsinlər.

İllər keçdi. Artıq Coninin qurğuları dünyanın bir çox ölkələrində satılırdı.
Bir gün Coni 600 milyon dollarlıq mülkiyyətini sığortalamaq üçün bir şirkətə
müraciət etdi. Sığorta agenti öz xidmət paketini göndərmək üçün ondan
elektron ünvanını istədi. Amma qəhrəmanımız yenə də elektron poçtunun
olmadığını dedi. Sığortaçı: “Çox maraqlıdır, sizin elektron ünvanınız ol -
madığı halda, belə nəhəng bir şirkət qura bilmisiniz. Gör indi elektron poç-
tunuz olsaydı, nələr edərdiniz?!” – deyə təəccübünü gizlədə bilmədi. Coni
isə əhvalını pozmadan: “Elektron ünvanım olsaydı, indi “Microsoft”da
süpürgəçi işləyirdim!!!” – dedi. 

Səlim Özdəmirin
“Səmərəli iş həyatı” kitabından 
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Düşün və cavab ver

2. Coninin xarakterind�ki �sas c�h�tl�ri hekay�d�ki müvafiq epizod-
larla �saslandırın.
X�yalp�rv�rdir, çünki ...
İnadkardır, çünki ...
Bacarıqlıdır, çünki ...

3. Debat. H�yatda uğur qazanmaq üçün ali t�hsil almaq vacibdirmi?

Araşdırma

4. Bill Qeyts v� “Microsoft” şirk�ti haqqında t�qdimat hazırlayın.

Yazı

5. Aşağıda verilmiş �riz� formasına uyğun olaraq Coninin “Micro soft”
şirk�tin� �riz�sini v� onun t�rcümeyi-halını t�x�yyülünüz� uyğun
t�rtib edin.

... nömr�li m�kt�bin direktoru
Nadir İsmayılova

h�min m�kt�bin 6 b sinif şagirdi 
Günel �hm�dovanın valideyni 
C�mil �hm�dovdan

�riz�

Övladım Günel �hm�dova 12-15 may
2013-cü il tarixl�rd� Budapeştd� ke çi ri -
l�c�k b�dii gimnastika üzr� beyn�l xalq
yarış lar da iştirak etm�k hüququ qazanıb.

Bununla �laq�dar mayın 11-d�n 16-na
q�d�r Güneli d�rsl�rd�n azad etm�yinizi
xahiş edir�m.

İmza: C�mil �hm�dov
02.05.2013 

�RİZ� FORMASI

(Mü�yy�n xahiş v� ya şikay�tl� bağlı v�zif�li ş�xsl�r� müraci�t) 

Müraci�t olunan ş�xsin v� -
zif�si v� adı v�r�qin yuxarı
sağ küncünd� yazılır.

Onun aşağısında müraci�t
ed�n ş�xsin kimliyi bildirilir. 

“�riz�” sözü v�r�qin m�rk�z
hiss�sind� yazılır.

�vv�lc� problemin mahiyy�ti
açıqlanır.

Sonra xahiş bildirilir.

�riz�nin sonunda imza qoyu-
lur v� tarix göst�rilir.



6. Aşağıda verilmiş t�rcümeyi-hal formasına uyğun olaraq öz t�rcü -
meyi-halınızı t�rtib edin.

Dil qaydaları

7. “Elektron ünvanım olsaydı...” m�tnind� göy r�ngl� verilmiş söz -
l�rin hamısına xas olan qrammatik xüsusiyy�tl�ri sadalayın. 

8. Aşağıdakı sözl�rin t�l�ffüz formasını d�ft�rinizd� yazın.
köpüklü, qeyr�tli, m�rif�tli, s�birli, dözümlü, boranlı, hasarlı

9. Sif�t düz�ld�n -lı4 v� -sız4 ş�kilçil�rini nec� adlandırmaq olar –
sinonim, antonim, yoxsa omonim ş�kilçil�r? Fikrinizi nümun�l�rl�
�saslandırın.

Düz�ltm� sif�tl�r müxt�lif nitq hiss�l�rin� leksik ş� kilçi
artırmaqla düz�lir. M�s�l�n: çalışqan, ağıllı, yandırıcı, bix�b�r. 

İsimd�n sif�t düz�ld�n -lı4 ş�kilçisi qoşulduğu sözün son
samitind�n asılı olaraq [-rı], [-nı], [-dı] kimi d� t�l�ffüz edilir: varlı
[varrı], qanlı [qannı], savadlı [savatdı].  

Yadda saxla!                 DÜZӘLTMӘ SİFӘTLӘR

T�rcü meyi-hal

M�n, Murad İsmayıl oğlu K�rimli, 15 avqust 2000-ci ild� Göyçay
ş�h�rind� anadan olmuşam. 2006-cı ilin aprel ayında ail�mizl� birg�
Bakı ş�h�rin� köçmüş�m. H�min ilin sentyabr ayında Bakı ş�h�ri
190 nömr�li orta m�kt�bin 1-ci sinfin� q�bul olunmuşam. Hal-hazırda
h� min m�kt�bin 6-cı sinfind� oxuyuram.

Ail�miz 5 n�f�rd�n ibar�tdir.
Atam – İsmayıl K�rim oğlu K�rimli, 1965-ci ild� anadan olmuşdur.

Hal-hazırda mühasibdir.
Anam – N�rgiz Hüseyn qızı K�rimli, 1968-ci ild� anadan olmuşdur.

Hal-hazırda mü�llimdir.
Qardaşım – Az�r İsmayıl oğlu K�rimli, 1993-cü ild� anadan olmuş -

dur. Hal-hazırda t�l�b�dir.
Bacım – Sevinc İsmayıl qızı K�rimli, 1997-ci ild� anadan olmuşdur.

Hal-hazırda 10-cu sinifd� oxuyur.

İmza:           M.K�rimli
25 sentyabr 2013-cü il
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1. M�tnl�rd�n çıxış ed�r�k cüml�l�ri tamamlayın.

1. “...” m�tnini daha çox b�y�ndim, ona  gör� ki, ...
2. “...” m�tninin q�hr�manının mövqeyi il� razılaşmadım, çünki ...
3. Hesab edir�m ki, “...” v� “...” m�tnl�rinin ideyaları oxşardır

(f�rqlidir), çünki ...

2. İsim v� sif�tl�ri qruplaşdırın.

azarkeş, palıdı, yağışlı, ş�h�rli, atlı, c�fakeş, qoruq, s�pki,
hörm�, dondurma, qurucu, satıcı, yaşıllıq, qorxaq

3. M�tni oxuyun. Düz�ltm� isim v� sif�tl�ri seçin, onların  t�l�ffüz
formasını d�ft�rinizd� yazın. 

Xınalıq k�ndinin camaatı şadyanalıq edirdi. Artıq k�nd� yeni yol
ç�kilirdi. K�ndlil�r yol sarıdan çox �ziyy�t ç�kirdil�r. Dağlıq �razi
olduğundan burada maşın yolu yox idi. Yağışlı günl�rd� yolda tez-tez
sürüşm� baş verir, gediş-g�liş daha da ç�tinl�şirdi. 

Ancaq yolun ç�kilişi heç d� asan başa g�lmirdi. Ona gör� buraya bir
neç� yüks�k s�viyy�li peş�kar müh�ndis c�lb olunmuşdu. İşçil�r böyük
h�v�sl� iş� girişmişdil�r.Yaxşı deyibl�r: “Yol ç�k�nin yeri c�nn�tdir”.

Budur, artıq iki maşınlıq yol uzandıqca uzanır. Sürüşk�n, dağınıq
yollar hamar, möhk�m olmuşdur. Turistl�rin sayı çoxalmışdır. Onlar
Xınalıq k�ndinin s�rin havasına, lal�li yamaclarına, ulduzlu gec� l� -
rin� heyran qalırlar.

Az�rbaycan t�bi�tin yaratdığı möcüz�li bir di yardır. Ancaq mö -
cüz�nin d� diqq�t�, qayğıya ehtiyacı var. Doğma yurdumuza sevgi
ver�k, göz�lliyind�n biz� pay versin. 

Yolunuz daim açıq olsun!

4. T�l�ffüz formasında verilmiş yönlük v� çıxışlıq halda işl�n�n isim -
l�ri düzgün yazmaqla cüml� l�ri d�ft�riniz� köçürün.

1. İndi yolumuz L�nk�rannan keç�c�k. 
2. Uşaq atasınnan güclüsünü bilm�z.
3. Araba bir anda d�riy� yuvarlandı. 
4. Xannan g�l�n nök�r�m, dinm�, dişl�rini tök�r�m.   
5. Aslan t�liy� düşmüşdü. Gah qocuya baxıb q�z�bl� n�rild� yir,

gah da ağrıdan yer� uzanıb qıvrılırdı.
6. Qocadan dem�k, cavannan köm�k.
7. Tamaşıya baxmağa xeyli adam g�lmişdi. 
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RİYAZİYYATÇILARIN ŞAHI

1777-ci il idi. Kasıb bir alman ailəsində oğ lan
uşağı dünyaya gəl di. Adını Karl qoydular. Hələ
uşaq ikən Karl ətrafda gördüklərinə həd siz marağı
ilə seçilirdi. Daim vali deyn lərinə cür bəcür suallar
verirdi. Ata-anası səbirlə onun bütün sual la rına
cavab verməyə çalışırdı, am  ma sualların
ardı-arası kəsil mirdi.

Bir gün Karlın əlinə bir kitab keçdi. O,
kitabı vərəqləyib içində cürbəcür işarələr
olduğunu görəndə soruşdu:

– Ana, bunlar nədir?
– Hərflərdir.
– Hərflər nə üçündür?
– Yazıb-oxumaq üçün.
– Bu kitabda nə yazılıb?
Anası kitabı ona oxudu. Karl valeh oldu. Bu nə möcüzədir!  Hərf lərdən

sözlər əmələ gəlir, sözlərdən cümlələr düzəlir. Bu cümlələr isə insana o
qədər maraqlı şeylər danışır ki!

– Ana, mənə oxumaq öyrət!
Anası üç yaşlı oğluna baxıb gülümsədi:
– Hələ çox tezdir, oğlum! Bir az böyüyərsən, məktəbə gedərsən,

yazıb-oxumağı öyrənərsən. Tələsmə.
Amma balaca Karl gözləmək istəmədi. O soruşa-soruşa özü hərfləri

öyrəndi və yazıb-oxumağa başladı. 
Karlın riyazi qabiliyyəti də göz qabağında idi. O saymağı bacarmaqla

yanaşı, müxtəlif hesablamaları fikrində yerinə yetirirdi. Hətta bir dəfə
fəvvarə ustası işləyən atasının hesablamalarında səhv tap mışdı. Onda
onun cəmi beş yaşı vardı...

Məktəbdə oxuyanda da Karl hamını öz dərrakəsi və məntiqi ilə heyran
edirdi.

O zamanlar məktəblərdə şagirdlərə fiziki cəza verilməsi adi bir hal idi.
Uşaqlar əlində qamçı sinifdə gəzən müəllimdən qorxaraq dərs lərini səylə
oxuyurdular.

Bir dəfə müəllim dərsdə uşaqlara 1-dən 100-ə qədər ədədləri top la -
mağı tapşırır. Həmin dövrdə yazı yazmaq üçün məktəblərdə kağız-qə -
ləmdən yox, kiçik taxta lövhələr və təbaşirdən istifadə edirdilər. Hər kəs
1-dən 100-ə qədər ədədləri lövhəyə yazıb toplamalı idi. 
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Bir neçə də qiqədən sonra Karl tapşırığı yerinə yetirdiyini və cavabı
tapdığını söyləyib lövhəsini müəllimin yazı masasına qoyur. Müəllim
şübhə ilə ona baxır, hətta hədələyir: “Səhv olsa...”, – başı ilə qam  çını
göstərir. Uşaq cəsarətlə deyir: “Bağışlayın, cənab müəllim! Mən düz
hesablamışam!” Dərsin sonuna qədər bütün şagirdlər tapşırığı yerinə ye-
tirib lövhələrini müəllimə ve rir lər. Müəllim tapşırığı yoxlayıb heyrətə gəlir:
hamının cavabı səhv idi, Karlın cavabından başqa. Onun lövhəsində
“5050” yazılmışdı. Müəllim çox təəccüblənir: 10 yaşında uşaq bir neçə
dəqiqəyə bu cəmi necə he sab la mışdı? 

Ağıllı Karl başa düşmüşdü ki, 1-dən 100-ə qədər ədəd lər sı ra sında
1-ci və sonuncu, 2-ci və sonuncudan əvvəlki, yəni kənar dan eyni
uzaqlıqda olan ədədlərin cəmi eynidir: 1+100=101; 2+ 99=101, 3+98=101...
Beləliklə, o, ədədləri cüt-cüt toplayaraq 50 dənə 101 al mışdı. 50-ni 
101-ə vuraraq cavabı asanlıqla tapmışdı: 5050. Bu, balaca istedadın ilk
riyazi kəşfi idi. 

Sonralar bu uşaq dünyanın ən böyük riyaziyyatçılarından biri oldu.
İndi Karl Fridrix Qauss adı elmdə hamıya tanışdır. Müasirləri onu “Ri ya -
ziy yatçıların şahı” adlandırmışdılar. O, fizika və astro no mi ya ilə də məş -
ğul olur, bir çox dillərdə sərbəst danışırdı. 78 yaşında vəfat etmiş Karl
ömrünün so nuna qədər hesablamaların çox hissəsini, vərdiş etdiyi kimi,
bey nində aparırdı.

Reyhan Yusifqızı

Düşün və cavab ver

1. M�tn� �sas�n verilmiş sillogizmi tamamlayın.
1-ci hökm: Karl Qauss 1777-ci ild� anadan olmuşdur.
2-ci hökm: Karl Qauss ilk riyazi k�şfini 10 yaşında etmişdir.
N�tic�: Dem�li, Karl Qauss ilk riyazi k�şfini ... ild� etmişdir.
*Karl Qaussun neç�nci ild� v�fat etdiyini mü�yy�nl�şdirm�k üçün
m�tn  d�ki m�lumatlardan istifad� et m�k l� sillogizm qurun.

Yazı

2. Bu m�tnd�n �ld� etdiyiniz üç �sas m�lumatı yazılı ş�kild� t�qdim
edin.

Dil qaydaları

3. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş saylardan h�r birin� sual verin. H�min
saylar arasındakı m�na f�rqini izah etm�y� çalışın. 
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4. Cüml�l�ri oxuyun. Sayları seçib m�naca növünü t�yin edin.
1. 1777-ci il idi.
2. Ana üç yaşlı oğluna baxdı.
3. Axırıncı sıra h�l� d� boş idi.
4. �ld�n qalan �lli il qalar.
5. Dost min is� azdır, düşm�n bir is� çox.

5. M�tni oxuyun. Sayları seçib m�na növün� gör� qruplaşdırın. 

Dahi Az�rbaycan b�st�karı Üzeyir Hacıb�yli hesaba dair d�rslikl�r
d� yazmışdır. Onun 1907-ci ild� n�şr edilmiş “Hesab m�s�l�l�ri” kitabı
üç hiss�d�n ibar�tdir. I hiss�d� birr�q�mli �d�dl�rd�n, ikincid� yuvar-
laq onluqlardan, üçüncüd� is� ikir�q�mli �d�dl�rd�n b�hs olunur. Ki -
tabda 352 m�s�l� v� dörd hesab �m�lin� aid çoxlu misal vardır. 
M�tnd� r�q�ml� ifad� oluna bilm�y�n sayı göst�rin.

6. Verilmiş miqdar saylarına v� sözl�r� -ıncı4 ş� kil çisinin uyğun
variantını artırmaqla sıra sayları dü z�l din.

bir, üç, dörd, altı, yeddi, doqquz, on bir, �vv�l, axır

*7. M�ntiq. “Miqdar” sözü hansı �d�dl� ifad� olunmalıdır?

MARAQ – 31512
DARAQ – 41512
QADİR – 21465
MİQDAR – ...

�şyanın miqdarını v� ya sırasını bildir�n �sas nitq hiss�sin� say
deyilir. Say neç�? n� q�d�r? neç�nci? suallarına cavab olur.  M�s� -
l�n: iki, on beş, minl�rl�, xeyli, yüz qırx üçüncü v� s.   

Sayların m�naca 2 növü vardır: miqdar sayları v� sıra sayları.
Miqdar sayları �şyanın miqdarını, k�miyy�tini bildirir v� neç�?

n� q�d�r? suallarına cavab olur: beş kitab, çox iş, üçd� iki hiss�.
Sıra sayları �şyanın sırasını bildirir, neç�nci?, b�z�n d� hansı?

sualına cavab olur: altıncı sinif, on ikinci m�rt�b�.  Sıra sayları
mü�yy�n miqdar saylarına, el�c� d� �vv�l, axır, son sözl�rin� -ıncı4

ş�kilçisi artırmaqla düz�lir: beşinci, iyirmi dör düncü, sonuncu.

Yadda saxla!      SAY VӘ ONUN MӘNACA NÖVLӘRİ



ROZETTA DAŞININ 
SİRRİ 

1799-cu ilin avqust ayı... Misir...
İsgəndəriyyə yaxınlığındakı Rəşid
şə həri... 

Günəşin od yağdırdığı qızmar
bir gündə Napoleon Bonapart or -
du  sunun əsgərləri qan-tər içində
xən dək qazır dılar. Bonapartın əmri
belə idi:  fra n  sızlar Misir uğrunda
gedən mü ha ri bədə türklər və ingilis -
lərlə dö yüşə girəcəkdilər.

Generalının əmrini can-başla yerinə
yetirən bir fransız əsgəri dö zülməz istiyə fikir
vermədən çalışırdı. Birdən o, belin bərk bir şeyə
toxunduğunu hiss etdi. Bu, böyük bir daş idi. Әsgər beli kənara qoyub
əli ilə daşın üstündən torpağı təmizləməyə başladı. Bir azdan daşın
üzərində qəribə yazılar göründü. 

Üzərində Misir heroqlifləri və qədim yunan dilində yazılar olan bu
daş lövhənin hündürlüyü 114 sm, eni 72 sm, qalınlığı 27 sm, çəkisi isə
760 kiloqrama bərabər idi. Rəşid şəhəri o zamanlar Rozetta adlandığı
üçün bu sirli daş lövhəyə “Rozetta daşı” adı verildi. 

1801-ci ildə fransızlar Misir uğrunda gedən döyüşlərdə ingilis or-
dusuna məğlub oldular. Onlar Misir səfərində ələ keçirdikləri bütün qə -

niməti, o cümlədən Rozetta daşını ingilislərə verməyə
məcbur oldular.

1802-ci ildə Rozetta daşı Britaniya muzeyinə veril -
di. Bir çox alimlər daşın üzərindəki yazıların sirrini
açmağa çalışdılar. Lakin qədim yunan dilində yazıl -
mış mətni oxumaq mümkün olsa da, heroq liflərin
sirrini açmaq heç kəsə müyəssər olmadı. 

İllər keçdi. Rozetta daşı onun sirrini açacaq
insanın yolunu göz ləməkdə idi... 

* * *
1822-ci ilin sentyabr ayı... Paris...

Kitab rəflərindən divarları görünməyən bir otaqda masanın üstünə
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qədim yazılarla dolu papiruslar, perqamentlər səpələnmişdi. 32 yaşlı
tarixçi-şərqşünas və linqvist Jan Fransua Şampolyon neçə gün idi ki,
nə doyunca yatır, nə də vaxtlı-vaxtında yemək ye yir di. O, Rozetta
daşının yazısı üzərində baş sındırırdı... 

Şampolyonun uşaq yaşların dan qədim dillərin öyrənilməsi və
araşdırılmasına böyük marağı var idi. 16 yaşında ikən o artıq on iki dil
bilirdi. Gənc alim 19 yaşında tarix üzrə professor adını almışdı. 

Jan  əvvəlcə hər bir heroqlif işa rəsinin bir səsi bildirdiyini əsas
götürərək mətni oxumağa cəhd etdi. Amma onu bu yolla oxumağa
müvəffəq olmadı. Onda qərara gəldi ki, araşdırmalarını “bir işarə – bir
söz” prinsipi ilə davam etdirsin. Lakin bu da öz nəticəsini vermədi. 

Şampolyonun özünə inamı sarsılmışdı. O, masanın arxasından qalx -
dı. Otaqda yeyin addımlarla gəzişməyə başladı. Әsəbləri gərilmişdi,
bey nində bütün mümkün variantları analiz edirdi. Birdən addımlarını
yavaşıtdı. Masasına yaxınlaşdı. Çoxdan tərcümə olunmuş qədim yu -
nan dilindəki mətni əlinə aldı. Bəlkə də, yüzüncü dəfə onu diqqətlə nə -
zərdən keçirdi. Çox güman ki, Rozetta daşı üzərində həm hero q lif lərlə,
həm də qədim yunan dilində yazılmış mətnlər məzmunca eyni idi. Am -
ma işarələrin mənasını bilmirsənsə, bunun nə faydası?! 

Birdən Şampolyonun ağlına bir fikir gəldi. Bəlkə, qədim misirlilərin
ya zısında hər bir heroqlifin iki təyinatı var? Bəlkə, heroqliflər bəzən
bü töv sözü, bəzi məqamlarda isə yalnız bir hərfi ifadə edir? Necə ki
biz “sək  kiz” sözünü bircə işarə – 8 rəqəmi ilə ifadə edirik, onlarda da
he roq liflər bu funksiyanı yerinə yetirə bilir? Şampolyon daha bir şey
xa tırladı: yəhudi və ərəb əlifbalarında sait səsləri bildirən hərflər yox-
dur. Ola bilər ki, qədim Misir yazıla rın -
da da sait bildirən hərflərdən istifadə
olunmurdu. 

Gənc alim yenidən masasının arxa -
sına keçdi. Baxışları Rozetta daşının
surətinə tuşlandı: “Maraqlıdır, nəyə
görə burada sözlərdən bəziləri haşiyə -
yə alınıb? Yəqin ki, bunlar çox hörmətli
adamların adlarını ifadə edir. Aha! Qədim yunan yazısında Misir fironu
Ptolemeyin adı çəkilir. Tutaq ki, bu ilk dörd işarə “p”, “t”, “o”, “l” hərf -
ləridir. Bunlar isə... Özüdür ki var! Bax bu ha şi yədəki sözdə də həmin
hərflərdən bəziləri təkrar olu nur. Aman Allah! Bu ki Kleopatranın
adıdır!”
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Beləliklə, qədim Misir heroqlifləri ilə yazılmış ilk iki söz oxundu: Ptole-
mey və  Kleopatra. Qısa müddət ərzində Şampolyon digər heroq lif lərin
də sirrini açdı. O artıq heroqliflərlə yazılmış mətnləri rahat oxuya bilirdi.
Bununla da Şampolyon tarix və dilçilik elmində vacib bir kəşf etdi. 

Rozetta daşının oxunması qədim dünya tarixinin öyrənilməsində və
Şam polyon tərəfindən yeni elmin – misirşünaslığın əsasının qoyulma -
sın da böyük rol oynadı. 

Svetlana Quliyeva

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “heroqlif”, “müy�ss�r olmaq”, “pa-
pirus”, “perqament”, “linqvist”, “prinsip”, “funksiya”, “firon”
sözl� ri nin m�nalarını araşdırın.

Düşün və cavab ver

*2. M�tnd� verilmiş m�lumatlardan istifad� ed�r�k sillogizm qur-
maqla aşağıdakı sual lara cavab verin: 

1) Şampolyon neç�nci ild� anadan olmuşdur?
2) Rozetta daşı tapılanda Şampolyonun neç� yaşı var idi?
3) Şampolyon neç�nci ild� tarix üzr� professor adını almışdır?

3. M�tnin tarixçil�r v� dilçil�r üçün maraqlı olan hiss�l�rini seçin.

4. Sizc�, n� üçün Rozetta daşının oxunması tarix v� dilçilik el min -
d� böyük k�şf hesab edilir? 

Yazı
5. Sizc�, elmi k�şf etm�k üçün hansı xüsusiyy�tl�r� malik olmaq

la zım dır? Şampolyonda bu xüsusiyy�tl�rd�n hansıları var? B�s
siz d� bel� xüsusiyy�tl�r varmı? Bu bar�d� fikirl�rinizi ümumi -
l�ş dir�r�k mühakim� xarakterli yazı yazın.

Şifahi nitq
6. M�tnd� adı ç�kil�n tarixi ş�xsiyy�tl�r haqqında �lav� m�lumat -

lar toplayaraq t�qdimat hazırlayın.

Dil qaydaları
7. M�tnin birinci hiss�sind� göy r�ngl� verilmiş saylara sual verin.

Onların arasındakı m�na f�rqini izah edin.
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8. Dialoqu oxuyun. Göy r�ngl� verilmiş sayların m�na f�r qini izah
edin.
– Baba, göyd� n� q�d�r ulduz var?
– Başındakı tükl�rin sayı q�d�r.
– Baba, b�s başımda n� q�d�r tük var?
– Dağların yaşı q�d�r.
– Baba, b�s dağların n� q�d�r yaşı var?
– Bala, dünyada el� şeyl�r var ki, heç k�s onların d�qiq sayını

dey� bilm�z. Bu zaman köm�yimiz� yüzl�rl�, milyonlarla, xeyli,
bir q�d�r, bir sıra, bir çox kimi sözl�r g�l�r. “Dünyada dörd okean
var” dediyimiz halda, çayların sayını konkret dey� bilm�rik.

9. Nöqt�l�rin yerin� uyğun g�l�n sayları seçin.
5, xeyli, 6, bir-iki, 7, dördd� bir

1) Dünyada ... materik var. 
2)  15 d�qiq� saatın ... hiss�sidir.
3) Bayram t�dbirin� ... adam g�lmişdi.
4) Nizami G�nc�vi ... poema yazmışdır.
5) Göy qurşağının ... r�ngi var.
6) Ad�t�n, uşaqlar ... yaşında dil açırlar.

10. Verilmiş adi k�srl�ri onluq k�srl�rl� �vv�lc� r�q�ml�rl�, sonra
is� sözl� ifad� edin.
Nümun�: iki tam beşd� üç – 2,6; iki tam onda altı

1) ikid� bir, 2) dörd tam beşd� iki, 3) dördd� bir, 
4) dördd� üç, 5) bir tam iyirmid� bir

Miqdar saylarının 3 növü vardır: 
Mü�yy�n miqdar sayları. �şyanın konkret miqdarını bildir�n

saylara mü�yy�n miqdar sayları deyilir. M�s�l�n: dörd, on iki, 245.
Qeyri-mü�yy�n miqdar sayları. Qeyri-mü�yy�n miqdar sayları

�ş yanın t�xmini miqdarını bildirir v� n� q�d�r? sualına cavab olur:
az, çox, xeyli, bir q�d�r, bir az, bir çox, bir sıra, beş-altı, çoxlu, on-
larla, yüzl�rc� v� s. 

K�sr sayları. K�sr saylarının yaranmasında miqdar sayları v�
yerlik hal ş�kilçisind�n istifad� olunur. Tamın (vahidin) hiss�sini
v� ya tam v� onun hiss�sini bildirir: beşd� iki, üç tam onda altı.

Yadda saxla!      MİQDAR SAYLARININ NÖVLӘRİ
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ƏFSANƏVİ 
DƏNİZ SƏYYAHI

Amerika qitəsini hər kəs tanıyır.
Amma XV əsrin sonlarında Av ro pa -
da bu yerlərdən heç kimin xəbə ri yox
idi. İtaliyanın Genuya şə    hə   rin  dən
olan əfsanəvi dəniz səyyahı Xristo-
for Kolumb özü də bilmədən Ameri -
kanı kəşf etdi...

Avropada həmişə Şərqlə, xü su -
silə də Hindistanla maraqla nırdılar.
Hindistanın  qızılı və  ədviyyatı, xal ça və bəzək əşyaları varlanmaq istəyən
avropalıları cəlb edirdi. O dövrdə Avropadan Hindistana gedən quru yolu -
nu qüdrətli Osmanlı imperiyası tutmuşdu. Odur ki avropalılar bu möcüzəli
diyara çatmaq üçün dəniz yolu axtarırdılar. 

1485-ci ildə İspaniyaya köçmüş 34 yaşlı Kolumb artıq geniş coğrafi
biliklərə yiyələnmiş və dənizçilik işində böyük təcrübə toplamışdı. O,  he -
sablamalar apararaq bu qərara gəlmişdi ki, Avropadan qərbə doğru üz -
məklə Atlantik okeanından keçib Hindistana çatmaq olar. Niyə də ol  masın?
Axı o zaman artıq hamıya məlum idi ki, Yer kürə şəklindədir. La kin bu
kürənin ölçüləri barədə heç kimin dəqiq təsəvvürü yox idi.    

Belə bir ekspedisiyanı təşkil etmək üçün böyük vəsait lazım idi. Ona
görə də Kolumb əvvəlcə yardım üçün doğma Genuyanın tacirlərinə
müraciət etdi. Lakin tacirlər ona inanmadılar. Ölçüsü bilinməyən bir okeanı
üzüb keçmək ideyası hamıya ağılsızlıq və dəlisovluq kimi gö rünürdü.
Daha sonra Kolumb Portuqaliya kralını Hindistan zənginlikləri ilə şir nik -
ləndirmək istədi. Kral da bu ideyaya etinasız yanaşdı. Lakin Kolumb ina -
dın dan dönmürdü. Nəhayət, onun inandırmaq bacarığı öz işini gördü.
İs paniya kraliçası İzabella qartalburunlu, mavigözlü dənizçinin bu riskli
ideyasına “hə” dedi. Onun yardımı ilə Kolumb ekspedisiya təşkil etməyə
müvəffəq oldu. 

1492-ci il avqust ayının 3-də Xristofor Kolumb üç ədəd yelkənli gəmi və
bö yük heyətlə uzaq səfərə çıxdı. Səfərdə onu 90 nəfər dənizçi müşayiət edirdi.

Passat küləyi bir qaydada əsir, gəmilər okeanın sakit sularında sü rət -
lə üzürdü. Gəmidə cəmi bir dənə kayut vardı; orada kapitan qalırdı, qa -
lan lar isə göyərtədə yatırdılar. Matroslar mahnı oxuya-oxuya növbəni
də yi şirdilər:
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Şüşə qabda qum qurtarar,
Növbə vaxtı başa çatar.
Uzaq yolu keçərik biz,
Tanrı olar köməyimiz.

Günlər ötür, ətrafda isə Atlantik okeanının ucsuz-bucaqsız su la rın -
dan başqa heç nə görünmürdü. Amma hündür boylu, möhkəm bə dənli,
cəsur kapitan ruhdan düşmürdü. O, göyərtədə dayanıb saatlarla irəliyə
baxırdı. Matroslar arasında narahatlıq getdikcə artırdı. Lakin Kolumb
onların dilini yaxşı bilirdi. Bəzilərinə çoxlu qızıl vəd edir, bəzilərini isə hə -
də lə yir di. Nəhayət, söz verdi ki, əgər üç gündən sonra torpaq gö rün məsə,
geri qayıdacaqlar.

İki gün arxada qaldı. Artıq 70 gün idi ki, okeanda üzürdülər. Ge cə dən
xeyli keçmiş Kolumb öz kayutunda oturub düşünürdü. Onun he sab la ma -
larına görə, artıq Hindistana çatmalı idilər. Belə çıxır ki, o, he    sab la ma la -
rında yanılmışdı. Nə etməli? Sabah matroslara nə de yə cək? Yox! Әliboş
geri qayıtmaq olmaz. Kraliçanın etibarını itirmək dən sə, ölmək yaxşıdır. 

Birdən növbətçi matrosun qışqırığı eşidildi: “Torpaq! Torpaq gö rü rəm!”
Bu, Kolumbun sonradan San Salvador adlandırdığı Quanaxani adası idi.
Bu yerlər bir çox səyahətçilərin təsvir etdiyi Hindistanı xa tır latmırdı. Lakin
Kolumbu və onun matroslarını indi yalnız bir şey ma raqlandırırdı: okean
sularının əsarətindən azad olmaq, quruya ayaq basmaq. 

Bu səfər zamanı Kolumb Kubanı və gözəl Haiti adasını da kəşf etdi.
Burada avropalılar ilk dəfə qarğıdalı, kartof, tütün gördülər. Onları hər
yerdə qırmızıdərili, ucaboy, gülərüz insanlar qarşılayırdılar. İspanlar bu
adamları hindular adlandırdılar, çünki Kolumb Hindistana gəlib çıxdığını
zənn edirdi.

Beləliklə, Amerika kəşf edildi. Bu kəşfdən sonra Amerika torpaq la rının
müstəmləkəyə çevrilməsi başlandı. Qızıla hərislik avropalıların gözünü
tutmuşdu. Onlar burada tapdıqları qızılla kifayətlənmir, hinduları əsir
götürərək İspaniyaya aparıb qul kimi satırdılar.

Kolumb Amerikaya daha üç səfər təşkil etdi və ömrünün sonuna
qədər də yeni qitə kəşf etdiyini başa düşmədi. 

Aysel Xanalıyeva

Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “�dviyyat”, “ekspedisiya”, “risk”, “kayut”,
“müst�ml�k�” sözl�rinin m�nalarını araşdırın.

1. Mahnının birinci misrasını izah etm�y� çalışın.

54 II BÖLMƏ 



Düşün və cavab ver

3. Kolumb ekspedisiya t�şkil etm�k üçün niy� �vv�lc� tacirl�r�
müraci�t etdi?

4. Q�na�tl�ri m�tnd�n g�tirdiyiniz parçalarla sübut edin: 
– Kolumb italyan m�nş�li ispan d�niz s�yyahı olmuşdur. 
– Kolumb güclü inandırma qabiliyy�tin� malik idi.

5. Doğru, yoxsa yanlış?
1. Kolumb 1451-ci ild� anadan olmuşdur.
2. Kolumb Amerika qit�sini k�şf etm�k arzusunda idi.
3. Kolumbun ilk ekspedisiyası Amerikaya dekabr ayının orta la rın da

çatdı.
4. XV �sr� q�d�r Avropada qarğıdalı, kartof yetişdirilmirdi.
5. XV �srin sonunad�k Avropada siqaret ç�kmirdil�r.

6. Araşdırma. Passat kül�yi haqqında m�lumat toplayın.

Yazı
7. M�tnd�ki m�lumatları t�x�yyülünüz� uyğun genişl�ndir�r�k

Kolumbun xarici görk�mi v� daxili keyfiy y�tl�ri haqqında t�sviri
xarakterli yazı yazın. 

Dil qaydaları
8. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� diqq�t yetirin. Bu sözl�rin cüm -

l� d�ki funksiyasını mü�yy�nl�şdirm�y� çalışın.

Bir sıra miqdar sayları il� isiml�r arasında çox vaxt numerativ
sözl�r işl�nir. 

Numerativ sözl�r iki cür olur:
1) �sas v�zif�si numerativ söz olanlar: n�f�r, d�n�, �d�d, cüt,

metr, ton, litr v� s. Atasının iki n�f�r zabitl� söhb�t etdiyini görüb
t��ccübl�ndi. Vaqonda üç ton yük daşınırdı.

2) Numerativ söz kimi işl�n�nl�r: baş, göz, parça, tik�, damcı,
qaşıq, top v� s. Bu sözl�r nitq hiss�si kimi isim olsalar da, sayla aid
olduğu isim arasında işl�n�rk�n numerativ söz funksiyası daşıyır.
M�s�l�n: K�ndin yüz �lli baş qoyununu sel aparmışdı. Ramil st� -
kana on damcı d�rman v� bir az su töküb x�st�y� uzatdı. 

Yadda saxla!       NUMERATİV SÖZLӘR
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9. M�tnd� verilmiş “n�f�r” v� “d�n�” numerativ sözl�rinin yerini d� -
yiş m�k olarmı? Fikrinizi �saslandırın.

10. Nöqt�l�rin yerin� uyğun numerativ sözl�ri seçin.
baş, d�st, damcı, d�n�, dilim, n�f�r, top, cüt 

1. Qaranlıqda fosfor kimi parıldayan bir ... göz ona baxırdı.
2. Mağazaya beş ... m�tb�x mebeli g�tirilmişdi. 
3. Olim pia dada  iştirak etm�k üçün on ... şagird seçildi. 
4. H�kim x�st�nin gözün� iki ... d�rman tökdü.
5. Tacir c�mi üç ... çit sata bildi. 
6. Naxırçı k�ndin yüz �lli ... in�yini dağın �t�yind� otarırdı.
7. Stolun üstünd� dörd ... qarpız var idi.
8. O, kitabxanadan üç ... kitab götürdü.

11. Uyğunluğu mü�yy�n edin. 

bir cüt kostyum
bir tik� üzüm
bir d�st� ayaqqabı
bir litr çör�k
bir ton süd
bir d�st gül

12. Cüml�l�rd� altından x�tt ç�kilmiş sözl�rin numerativ söz, yoxsa
�sas nitq hiss�si kimi işl�ndiyini mü�yy�n edin.

1. O, ilk maaşından anasına bir d�st� gül aldı.
2. Alpinistl�rd�n ibar�t d�st� dağın başına çatdı.
3. G�lin büllur st�kanda qonağa çay g�tirdi.
4. Hava isti olduğundan m�n üç st�kan su içdim. 
5. Qoca çayına iki qaşıq zoğal mür�bb�si töküb qarışdırdı.
6. Bu gümüş qaşıq ona n�n�sind�n yadigar qalmışdı.
7. Qurban bayramında bazara 200 baş qoyun çıxarılmışdı.
8. Baş b�d�nin tacıdır, gözl�r onun daş-qaşı. 

13. Qruplarla iş. Verilmiş sözl�ri h�m numerativ söz, h�m �sas nitq
hiss�si kimi cüml�d� işl�din.

tik�, damcı, parça, top, �d�d, vedr�, ç�ll�k, metr
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MANUEL VASKO 
DA QAMA

Kolumbun coğrafi kəşflərindən sonra
Portuqaliya da sərvət top  la maq üçün yeni
torpaqlar axtarışına başladı. Portuqallar
Afrikanın cənu bundan dəniz yolu ilə Hindis-
tana çatmaq planı hazır la dılar. Bu məq -
sədlə Portuqaliya kralı 1497-ci ildə 4 gəmi,
170 nəfərlik heyətlə Lissabondan Hindistana

eks pedisiya göndərdi. Ekspedisiyaya
rəhbərliyi 28 yaşlı gənc dənizçi Manuel Vasko da Qamaya tapşırdılar.

Vasko da Qama Portuqaliyada zadəgan ailəsində ana dan olmuşdu.
Yaxşı təhsil almış və dəniz döyüşlərində iştirak etmiş Vasko özünü
cəsur dənizçi kimi göstərmişdi. Qızıl yüklənmiş Portu qa liya gəmisini
fran sız ların əsarətindən azad edəndən sonra isə bütün Portuqaliya onu
tanıdı.

Ekspedisiya üzvləri dörd ay üzdükdən sonra Afrikanın cənub sa hil -
lə rinə çıxdılar. Onlar Ümid burnundan Hind okeanına keçərək daha 3
ay Afri kanın şərq sahilləri ilə irəlilədilər.

Nəhayət, 1498-ci il mayın 20-də Portuqaliya gəmiləri Hindistanın
Kəl küttə şəhərinə yaxınlaşıb lövbər saldı. Hindistanla ticarəti öz əllə -
rində saxla yan ərəb tacirləri avropalıların bura gəlişindən narahat oldu-
lar. Mü səl man tacirləri hər yerdə Vasko da Qamanın də niz qulduruna
oxşadığını de yir dilər. Onun gətirdiyi hədiy yə lərə – parça la ra, şlya  palara,
mərcan muncuq la ra lağ edirdilər. Av ro palılar gətirdikləri mal ları çoxlu
əd viy yata – darçın, mixək və qara istiota də yişib tələsik şə həri tərk
etdilər.

1499-cu ilin sentyabrında Vas ko da Qama Portuqaliyaya qayıtdı. Eks -
pedisiya heyətinin yalnız üçdə biri qa yıt mış dı. Amma qazanc çox idi.
Por tu qa liyalılar gətirdikləri ədviy yatı sa     taraq ekspedisiyaya xərclədiklə -
rindən dəfələrlə çox qazanc götürdülər. Beləliklə, tapşırıq yerinə yetiril -
di: Hin distana Afrikanın cənubundan su yolu tapıldı. 

Vasko da Qama ikinci dəfə Hindistana 1502-ci ildə 20 gəmidən
ibarət güclü donanma ilə yollandı. Portuqallar odlu silahdan istifadə

1. “Ümid burnu” ifad�sind�ki “burun” sözü omonimdir, yoxsa
çoxm�nalı söz?
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edərək Afrikanın Hind okeanı sahillərini, Әrəbistan və Hindistan ya -
rımadalarını müstəmləkəyə çevirdilər. Onlar şəhərlərin əhalisini qırır,
vəhşicəsinə çapıb-talayırdılar. Kəlküttə şəhərini top atəşinə tutaraq dar -
madağın etdilər. Әdviyyatı, qızılı, gümüşü, daş-qaşı silah gücünə alıb
gə milərə dol dur du lar. Beləliklə, böyük coğrafi kəşflər müstəmləkə iş -
ğallarının başlanmasına zəmin yaratdı.

1524-cü ildə Vasko da Qama Hindistana vitse-kral təyin olunsa da,
ölümü gələcək müstəmləkə planlarını həyata keçirməyə mane oldu. 

Arzu Quliyeva

Düşün və cavab ver

2. İki qrupa ayrılıb debat keçirin.
1. Coğrafi k�şfl�rin b�ş�riyy�t tarixi üçün �h�miyy�ti böyükdür.
2. Coğrafi k�şfl�rin g�tirdiyi b�lalar onun �h�miyy�tini üst�l�yir.

Dil qaydaları

3. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş saylara diqq�t yetirin. H�min say -
ların quruluşca növünü mü�yy�nl�şdirin. Fikrinizi �saslandırın.

4. Sayları sözl�rl� ifad� edin v� quruluşca növün� gör� qruplaşdırıb
yazın.

27; 9; 6-7; 265; 15; 2,5; 1520; II; 21; 3; 20-ci

5. “Söz mücrüsü”nd� verilmiş birl�şm�l�rd�n istifad� ed�r�k 20 Yanvar
faci�si haqqında kiçik inşa yazın.

19-dan 20-n� keç�n gec�, XI Qızıl Ordu, minl�rl� �liyalın
insan, yüzl�rl� tank, bir neç� m�kt�bli, gözü dönmüş çoxlu
�sg�r, yüzd�n çox göz dağına çevrilmiş m�zar, milyonlarla

q�r�nfil, minl�rc� insanın acı f�ryadı

Sayın quruluşca 3 növü var: sad�, düz�ltm� v� mür�kk�b.
Sad� saylar bir kökd�n ibar�t olur: üç, beş, on, min, xeyli v� s.
Düz�ltm� saylar sad� saylara leksik ş�kilçil�r artırmaqla ya ra -

nır: birinci, s�kkizinci, yüzl�rc�, minl�rl�, çoxlu.
Mür�kk�b saylar iki v� daha artıq sayın birl�şm�sind�n �m�l�

g�lir: beş-altı, on iki, beş tam onda üç.

Yadda saxla!      SAYIN QURULUŞCA NÖVLӘRİ
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YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV 

1942-ci il dekabr ayının 31-i idi. Həmin gün
ha mı 37 yaşı tamam olmuş gənc alim Yusif
Məm mə  d əli yevi təbrik edirdi. Təkcə doğum
günü mü nasibətilə deyil, eyni zamanda yeni
kəşfinə gö rə. O, aviasiya üçün yeni, yüksək
keyfiyyətli ya nacaq icad etmiş di. Məhz
bunun sa yə sində II Dünya mü haribəsi
zamanı fa  şist  lərlə gedən döyüş lərdə
sovet qırıcı təy     ya rələri havada üstünlüyü
ələ keçir miş di. Bununla əlaqədar o dövrün
qəzetləri yazır dı:

“Sovet aviasiyasının məşhur qəhrəmanlarından, igid qırıcı-təy ya rə -
çilərdən soruşun, havada ağalıq etməkdə sizə kim kömək etdi? Bir ağız -
dan deyəcəklər: Məmmədəliyev. Məhz o, sovet təyyarəçilərinə hamıdan
yüksəkdə, hamıdan uzağa uçmağa kömək etdi”.

Gənc alimin kəşfi yüksək qiymətləndirildi. Ölkənin Ali Baş Komandanı
Stali n özü onu Lenin ordeni ilə təltif etdi. O dövrdə bu, SSRİ-də ən yüksək
mükafat idi. Yusif Məmmədəliyev kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi
və professor elmi adı aldı.

12 il sonra Yusif Məmmədəli yev digər böyük ixtirası ilə dünya elminə
yeni töhfə verdi. Belə ki, onun icad etdiyi raket yanacağının köməyi ilə
sovet kosmik ra ketləri atmosferi yarıb orbitə çıxa bildi və dünyada ilk dəfə
olaraq 1957-ci ildə sovet süni peyki çəkisizlik şə raitinə qalxdı. 

Bütün bu yüksək nailiyyətləri nəzərə alaraq keçmiş SSRİ-nin elmi
dairələri Yusif Məmmədəliyevin Nobel mükafatına namizədliyini irəli sür dü -
lər. Həmin məsələ Moskvada dövlət sə viy yə sin   də keçi rilən iclasda
müzakirəyə çıxarıldı. İclas iştirakçıları Yusif Məm           mə də li yevin kəşfi ilə
bağlı sənədlərin Nobel Komitəsinə təqdim olunması haq qın da razılığa
gəldilər. Elə bu zaman qəfildən iclasa ünvanlanmış bir mək tub üzə çıxdı.
Məktubda Sovet Ordusunun marşalı Baq ramyan, Tank Qoşunları
komandanı general Babacanyan dövlət sirri və hərbi sirr olduğu üçün bu
kəşfə dair məlumatın açıqlanmasını məsləhət görmürdülər. Bir çoxları
məktubda yazılanlara etiraz etdilər. Lakin ticarət naziri Mikoyan çıxış
edərək məktubun müəlliflərinə haqq qazandırdı və onları dəstəklədi.

1. Yusif M�mm�d�liyev kosmik raket yanacağını neç�nci ild� ix-
tira etmişdir?
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Beləliklə, üç yüksək vəzifəli erməninin işə qarışması ilə Yusif Məmmədə li -
 ye vin Nobel mükafatına namizədliyinin irəli sürülməsi baş tutmadı. 

Lakin bu dahi şəxsiyyətin fəaliyyəti həmişə yüksək elmi dairələrin diqqət
mərkəzində olmuş, layiqli qiymətini almışdır. 1945-ci ildə SSRİ Elmlər
Akademiyasının prezidenti B.L.Komarov Yusif Məmməd əliyevin fəaliyyətini
yüksək qiy mət ləndirərək demişdi: “Təkcə Yusif Məmmədəliyevə görə Azər -
bay canda Elmlər Aka de mi yası açıl malıdır”. Doğrudan da, 1945-ci ildə
Azərbaycan Elmlər Aka de mi yası təsis edildi. Müharibədən sonra Yusif
Məmmədəliyev Akade miyanın prezidenti, Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin rektoru və zi fə lərində çalışdı.

Görkəmli alim 1961-ci ildə dünyasını dəyişdi. Elmin inkişafında böyük
xidmətlərinə görə 1998-ci ildə Bakıda, Elmlər Akademiyasının Rəyasət
Heyətinin bina sı yanında alimin heykəli qoyuldu. 

Yunis Xəlilovun “Yusif Məmmədəliyev nə üçün
Nobel mükafatı ala bilmədi” məqaləsi əsasında

Yazı

3. M�tnd�ki m�lumatlardan v� �lav� m�nb�l�rd�n istifad� ed�r�k
Yusif M�mm�d�liyevin t�rcümeyi-halını yazın.

Dil qaydaları

4. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sayların yazılış formaları arasındakı
f�rqi izah edin. 

5. Sayların müxt�lif yazılış formalarından istifad� ed�r�k Nobel mü -
kafatının t�sisçisi v� tarixi haqqında yazılı t�qdimat hazır layın. 

Sayların müxt�lif yazılış formaları vardır: 
1. Sözl�: beş, iyirmi, yüz, milyon, beşd� iki, minl�rl�.
2. �r�b r�q�ml�ri il�: 14, 2589, 35000.
3. �r�b r�q�ml�ri v� sözl�: 3 milyard, 9,2 milyon.
4. Roma r�q�ml�ri il�: V, IX, XXII, XXXVI.

Yadda saxla!        SAYLARIN YAZILIŞI

2. Yusif M�mm�d�liyevin Nobel mükafatına namiz�d li yinin ir�li
sürülm�sin� erm�nil�rin etiraz etm�sinin �sl s�b�bi n� idi?
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QƏDİM SAATLAR

Təsəvvür edin ki, hansısa sə bəb dən dünyada bütün saatlar da yanıb.
Sizcə, bu halda nə baş verər?

Bir vaxtlar, doğrudan da, saat yox idi. Bəs onda insanlar vaxtı necə
təyin edirdilər? 

Qədimdə insanlar günəşi ən etibarlı saat hesab edirdilər. Biz elə indi
də bəzən vaxtı bildirmək üçün “səhər”, “günorta”, “axşam” və ya “günəş
ba  tandan sonra” deyirik.

Qədim misirlilər günəş çıxandan batana qədər olan vaxtı 12-yə bölüb
hər hissəni, indiki dildə desək, bir saat kimi qəbul edirdilər. Günün vaxtını
müəy y ən etmək üçün onlar xüsusi bir qurğu icad etmişdilər. Uzun düz bu -
caqlı bir taxta götürüb onun üzərində 6 xətt cızırdılar. Tax ta nın baş tərə -
fin dəki dirəyə perpendikulyar şəkildə başqa bir lövhə bər ki dirdilər. Səhər
tezdən düzbucaqlı taxtanın baş tərəfini şərqə tərəf yö nəldirdilər. Günəş
çıxanda perpendikulyar lövhə taxtanın üzərinə kölgə salırdı. Kölgənin han -
sı xətt üzərində dayanmağından asılı olaraq günün vaxtını təyin edir dilər.
Günorta tamam olanda taxtanın yönünü dəyişib qərbə tərəf çevirirdilər.

1. Birinci abzasda qoyulmuş suala cavab verm�k üçün aşağıdakı
cüml�l�ri tamamlayın. 
D�miryolunda qatarlar dayanar, çünki ...  
N�qliyyat vasit�l�rinin sür�tini hesablamaq olmaz, çünki ... 
Zavodlarda, m�kt�bl�rd� qarışıqlıq yaranar, çünki ...

2. İkinci abzasda qoyulmuş suala cavab verm�y� çalışın.

3. Günortanın tamam olduğunu misirlil�r n�y� �sas�n mü�yy�n -
l�ş dirirdil�r? 

4. Hansı ş�kild� misirlil�rin icad etdiyi gün�ş saatı t�svir olunub?
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Qədim Çində, Babilistanda, Yunanıstanda da günəş saatının müx tə lif
növlərindən istifadə olunurdu. Bütün günəş saatları eyni prinsipə əsas -
lanırdı: günəşdən asılı olaraq kölgənin uzunluğu və istiqaməti dəyişirdi. Bu-
rada kölgə indiki saatlardakı ... rolunu oynayırdı. Әrəb alim lərinin ya rat dığı
günəş saatlarında hətta azan vaxtını göstərən işarələr də qoyulurdu.

Әlbəttə, günəş saatının bir sıra çatışmazlıqları da var idi. Belə saat ları
evdə quraşdırmaq, bu saatla günəş batandan sonra və ya ya ğışlı günlərdə
vaxtı ölçmək mümkün deyildi. Onda insanlar su saatı icad etdilər. Babilis-
tanda belə saatlar 2500 il bundan əvvəl mövcud idi. Böyük şə hər lərdə
suyu dibində kiçik deşik olan iri qaba tökürdülər. Su axıb qurtaran kimi
carçılar vaxt haqqında şəhər əhalisinə məlumat verir və qabı yenidən su
ilə doldururdular. 

Qısa vaxt məsafələrini ölçmək üçün çox zaman qum saatlarından is ti -
fadə olunurdu. Bu saat üst və alt şüşə qablardan ibarət olur. Onların ara -
sında hər iki qabı birləşdirən kiçik deşik açılır. Üstdəki qabda qum olur.
Müəyyən vaxt ərzində qum deşik vasitəsilə aşağıdakı qaba tö külür. Bundan
sonra saatı yenidən “qurmaq” üçün onu yalnız tərsinə çevirmək lazım gəlir. 

Adətən, qum saatı bir neçə dəqiqəni və ya saatı ölçmək üçün is  ti fadə
olunur. Lakin çox böyük qum saatları da var. Mə sələn, Budapeştdə
quraşdırılmış “Vaxt təkəri” adlı qum saatının hündürlüyü 8 metrdir. Orada
qumun tökülməsi düz bir il çəkir. İldə bir dəfə, dekabrın 31-də onu tərsinə
çevirirlər.

Әsrlər ərzində həyat dəyişdi, daha səs-küylü, işgüzar oldu. İnsanlar öz
vaxtlarının qədrini bilməyə başladılar. Saatlar da görkəmini dəyişdi: 12 rə -
qəmli siferblat, saat şüşəsi və üç əqrəb. İndi saniyənin milyonda birini ölç -
məyə qadir olan saatlar var. Müasir həyatımızı dəqiq işləyən saatsız
təsəvvür etmək çətindir. 

Rafiq İsmayılov

Söz ehtiyatı

7. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “perpendikulyar”, “siferblat” sözl�rinin
m�nalarını araşdırın.

6. Göy r�ngl� verilmiş cüml�d� nöqt�l�rin yerin� hansı söz
uyğun g�l� bil�r:
A) siferblat B) r�q�ml�r C) �qr�b

5. N�y� gör� Misir gün�ş saatında istifad� olunan taxta üz�rind�
12 deyil, 6 x�tt cızılırdı?
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Düşün və cavab ver

8. Gün�ş, su v� qum saatlarını müqayis� edin. Onların üstünlükl�rini
v� çatış mayan c�h�tl�rini mü�yy�nl�şdirin. 

9. N� üçün “qurmaq” sözü dırnaq iç�risind� verilmişdir?

Dil qaydaları

10. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş miqdar saylarının yazılışına diqq�t ye-
tirin. Hansı sayların yazılışında defisd�n v� ş�kilçil�rd�n istifad�
olunmuşdur?

11. Sözl� verilmiş miqdar saylarını r�q�ml� yazın.
üçd� bir, bir milyon yarım, beş min, iki tam onda bir, altıdır, 

iyir mi ikisind�, onda beşini, dördd� birind�n, min doq quz yüz otuz iki 

12. Nöqt�l�rin yerin� müvafiq saylar �lav� etm�kl� cüml�l�ri tamam -
layın. 
1. M�kt�bimizd� d�rsl�r saat ... başlayır.
2. Respublika Günü mayın ... qeyd olunur.
3. 3 ay 1 ilin ... hiss�sidir.
4. Biz h�r il yanvarın ... Ş�hidl�r xiyabanına gedirik.

13. Sayların yazılışında buraxılmış s�hvl�ri düz�ltm�kl� cüml�l�ri
d�ft�riniz� köçürün.

1. Bu gün ayın 25-idir.
2. Aprelin 18-ind� m�nim ad günümdür.
3. 12-ni 3-� vuranda 36 edir?
4. Mü�llim şagirdl�rd�n 2-sini növb�tçi t�yin etdi.

14. Miqdar saylarının müxt�lif yazılış formalarından istifad� ed�r�k
son bir h�ft�d� h�yatınızda baş vermiş mühüm hadis�l�ri qeyd edin.

R�q�ml� yazılan miqdar saylarına qrammatik ş�kilçil�r artırılar -
k�n r�q�ml� ş�kilçi arasında defis qoyulur: 2-y�, 8-in, 15-d�n, 
33-ü, 56-sı, 50-dir. 

Saylar eyni zamanda h�m m�nsubiyy�t, h�m d� dig�r qrammatik
ş�kil çil�r (hal, x�b�rlik) q�bul ed� bil�r.  Bu zaman r�q�ml� ifad�
olunan saydan sonra m�nsubiyy�t ş�kilçisi yazılmır: yanvarın 4-d�,
ayın 17-d�dir.

Yadda saxla!      MİQDAR SAYLARINDA ŞӘKİLÇİLӘRİN YAZILIŞI
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İLK DÜNYA
SƏYAHƏTİ

1519-cu il idi. Kolumbun coğ ra fi
kəşf lərindən 27 il ötürdü. On dan son ra
Atlantik okeanı ilə qər bə doğ ru Ame -
riqo Vespuççi də sə yahət et miş di. Artıq
hamı bi lir di ki, oke a nın o ta yında “Ame -
 rika” deyi lən bir materik var və mö cü -
zələr di yarı olan Hin  dis tan heç də bu
ma terikdə yerləşmir. 

Hindistana Afrika sahillərindən ke çən dəniz yolunu tapmış portu qa llar
heç kəsi bu yoldan  keç mə yə qoymur du lar. Belə bir vaxtda por  tu qaliyalı
dəniz səyyahı 39 yaşlı Fer nando Ma gel lan İspaniya kralını inan   dırdı ki,
Hindistana yeni yol tapacaq. Bunun üçün, sadəcə ola raq, Amerikanı keçib
okeanla qər bə doğru yolu davam etmək lazımdır. Gənc kral ekspedisiya
üçün pul verməyə razı oldu. Şərtə görə yeni kəşf olunacaq torpaqlar İspa -
ni yanın mülkiyyətinə çevriləcəkdi, əldə olunan sərvətin isə iyirmi faizi eks -
pedisiya üzvlərinə çatacaqdı. 

1519-cu ilin sentyabrında Magellanın başçılıq etdiyi ekspedisiya 5 gəmi,
265 nəfərlik heyətlə yola çıxdı.

1520-ci ilin martı idi. Ekspedisiya artıq Amerika sahillərinə çatmışdı.
İndi də qərbə – böyük okeana keçmək üçün boğaz axtarırdı. Boğaz isə
görünmürdu ki, görünmürdü. Kəşfiyyata göndərilmiş “San t yaqo” gəmisinin
qayaya toxunaraq dağılması ekspedisiya üzvlərinə böyük zərbə oldu.   

Oktyabrın ikinci yarısında Magellan yenə kəşfiyyata iki gəmi gön dərdi.
Dörd uzun, üzücü gün keçmişdi, amma gəmilərdən bir xəbər yox idi.
Hamının qanı qara idi. Bir dən keçid də məşəllərin işığına qərq olmuş gə -
mi lər göründü. Onlar öz flaq manlarını salam la yır dı lar. Bo ğaz tapılmışdı!
Sonralar Magellan bo ğa zı adlandırılan 600 km uzun lu ğun da olan bu
boğaz iyir mi bir gü nə qət olundu. Bu müd dət ər zin də ekspedisiya gəmilə -
rin dən biri də itdi.

Böyük okean dənizçiləri gözəl hava ilə qarşıladı. Üç ay iyirmi gün
qərbə doğru üzdülər. Bu müddət ərzində, bir dəfə də olsun, fırtına ilə üz -
ləşməyən Magellan onu “Sakit oke an” adlandırdı. Səfərin başa çat  masına

1. N� üçün portuqaliyalı Magellan Hindistana yeni yol tapmaq
t�k lifi il� öz ölk�sinin deyil, İspaniyanın kralına müraci�t etdi?
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hələ çox var idi. “San An tonio” gəmisinin xain heyəti əsas ərzaq ehtiyatı
ilə birlikdə qaçıb İspa niyaya qayıtdı və yoldaşlarını ac qoydu. Bədbəxt
dənizçilərin çoxu oke anda acından öldü. Nəhayət, dənizçilər çiçəkli bir
sahil gördülər. Bu, Filippin adaları idi. Burada ekspedisiya üzvləri dincəl -
dilər. Magellanın sevinci hədsizdi! Bir az da get sə idilər, arzularına çata -
caqdılar, lakin Magellan yerli qəbilələrlə dö  yüşdə həlak oldu. Yerdə qalan
iki gəmi səyahəti davam etdirdi. Yenidən aclıq, qasırğa, xəstəlik...  Gə -
milərdən biri por tuqalların əlinə keçsə də, qalan dənizçilər yola davam
etməyə müvəffəq oldu.

1522-ci ilin sentyabrında salamat qalmış yeganə “Viktoriya” gəmisi
güc-bəla ilə gəlib İspaniyaya çatdı. 265 ekspedisiya üzvündən cəmi 18
nəfər qalmışdı.

Həmişə qərbə tərəf üzən Magellanın ekspedisiyası vətənə şərqdən
gə lib çıxdı. 18 cəsur dənizçi tarixdə ilk dəfə dənizlə dünya səyahətini ba  şa
vurdu. Beləliklə, Yerin kürə şəklində olduğu təcrübədə yalnız XVI əsrdə
sübut edildi. 

Gülarə Xudiyeva

Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “flaqman” sözünün m�nasını araşdırın. 

3. İzahlı lüğ�tin köm�yi il� “boğaz” sözünün m�tnd�ki m�nasını araş -
dırın. Sizc�, bu söz omonimdir, yoxsa çoxm�nalı söz?

4. M�tnd�ki “çiç�kli sahil” ifad�sini “Manuel Vasko da Qama” m�t nin -
d�ki “çiç�kl�n�n ş�h�r” ifad�si il� müqayis� edin. Eyniköklü
sözl�rd�n hansı m� ca zi m�nada işl�nmişdir?

Düşün və cavab ver

5. Kolumb, Vasko da Qama v� Magellan haqqında m�tnl�rd� ve ril miş
m�lumatları ümumil�şdir�r�k cavab verin: yeni torpaqları k�şf et -
m�k d� avropalıların �sas m�qs�di n� idi?

Araşdırma

6. Ameriqo Vespuççi haqqında m�lumat toplayıb t�qdimat hazırlayın.

Dil qaydaları

7. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sıra saylarının yazılışına diqq�t yetirin.
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8. M�tnd�n r�q�ml� verilmiş sıra saylarını seçib sözl� yazın.
Sizc�, hadis�l�r hansı �srd� baş vermişdir?

9. Nöqt�l�rin yerin� sıra saylarının r�q�ml� uyğun g�l�n ifad�sini
yazmaqla cüml�l�ri d�ft�riniz� köçürün.
1) İclasın ... m�s�l�si t�drisin keyfiyy�tinin artırılması idi.
2) M�nim sizd�n c�mi 2 xahişim var: 

... nizam-intizama riay�t etm�k,

... d�rsl�r� ciddi hazırlaşmaq.
3) G�lin baxaq gör�k qlobal istil�şm�ni hansı faktlar sübut edir:

... Temperatur yüks�lir.

... Qütbl�rd�ki buzlaqlar �riyir.

... İqliml�r d�yişir.

Yazı

*10. “İlk coğrafi k�şfl�r müst�ml�k�çiliyin başlanğıcıdır” mövzu -
sun da m� ru z� hazırlayın.

Plan:
a) Giriş
b) İlk k�şf olunan �razil�r
c) Sifarişçi dövl�tl�r v� m�şhur s�yyahlar
d) Müst�ml�k� dövl�tl�rinin dün�ni, bu günü

Sıra sayları h�m �r�b, h�m Roma r�q�ml�ri il�, h�m d� sözl� ifad�
oluna bil�r: 2-ci, II, ikinci.

Sıra sayları �r�b r�q�ml�ri il� ifad� olunark�n -ıncı4 ş�kilçisinin
qısaldılmış forması olan -cı4 defisl� r�q�ml�r� artırılır: 7-ci, 83-cü.

Roma r�q�ml�ri il� ifad� olunan sıra saylarından sonra heç bir
ş�kilçi yazılmır: III Şah Abbas, II bölm�, VI �sr.

-ıncı4 ş�kilçisi kökü saitl� bit�n saylara qoşulduqda onun  ilk saiti
düşür: ikinci, altıncı.

Siyahıların t�rtibi zamanı sıra saylarını �r�b r�q�ml�rinin ya -
nına nöqt� v� ya yarımmöt�riz� qoymaqla da ifad� etm�k olar: 

1. İlqar Abdullayev 1) giriş
2. Jal� R�himli 2) �sas hiss�
3. Nail� Rüst�mova  3) n�tic�

Yadda saxla!         SIRA SAYLARININ YAZILIŞI

66 II BÖLMƏ 



QALİLEY

Qaliley – ağsaçlı alim ixtiyar!
Ömürlük zindana salındın ki, sən
Belini bükdükcə zalım ruzigar,
Bəlkə, əl çəkəsən dediklərindən.

Sonra çıxartdılar səni zindandan
Gördün ki, asiman alışıb yanır.
Ölüm ayağında, ey böyük insan,
Sən yenə dedin ki, Yer yuvarlanır.

Səməd Vurğun

Qədim yunan alimi Klavdi Ptolemey elə hesab edirdi ki, Yer Kainatın
mərkəzidir, Günəş, Ay, planetlər və ulduzlar onun ba şı na dolanır. Әsrlər boyu
insanlar Pto le meyin təlimini ye ga nə düz gün təlim hesab etmişlər. Bu təlim
ke şiş lərin və rahiblərin dün yanın ya ranması haqqında dini tə səv  vür lərinə
uyğun gəldiyi üçün kilsə başqa cür düşü nən lərə aman sız divan tuturdu.

Polyak alimi Kopernik sübut etdi ki, Günəş sisteminin bütün planetləri,
eləcə də Yer Günəşin ətrafında fırlanır. O öz kəşfi haqqında kitab yazdı,
amma kilsədən qorxduğu üçün kitabını çox gec, 70 yaşı olandan sonra
ortaya çıxardı. Kopernikin tərəfdarı olan italyan alimi Cordano Bruno da
bildirdi ki, Günəş Yerin ətrafında deyil, Yer Günəşin ətrafında fırlanır. Buna
görə cəsur və üsyankar alimi 1600-cü ildə Romada kitabları ilə birlikdə
tonqalda yandırdılar.

Böyük fizik Qalileo Qaliley astronomiya ilə məşğul olmağa baş la yanda
vəziyyət belə idi. Qaliley kiçik görünən məsələlərdən böyük nəticələr çı -
xarmağı bacaran qəribə adam idi. O, saat kəfkirinin necə yelləndiyini,
üfüqi və maili müstəvi üzərində kürəciyin necə diyirləndiyini müşahidə
edərək hər cür hərəkəti, o cümlədən səma cisimlərinin hərəkətini idarə
edən mühüm qanunlar kəşf etmişdi.

Bir dəfə Qaliley öyrəndi ki, Hollandiyada müşahidə borusu ixtira edilib.
Alim fikirləşdi: “Belə borunu gecə səmaya yönəltmək olmazmı?” Bu,
cəsarətli fikir idi. Axı ruhanilər təlqin edirdilər ki, adamlar  “Allahın işlərinə”
nəzər salmamalıdırlar.

1. Bu şeird�n hansı m�lumatları �ld� etdiniz? Sizc�, Qaliley kim
olub? Onu n� üçün zindana salmışdılar? Şeirin sonuncu mis ra -
sı nı izah edin.
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Beləliklə, Qaliley teleskop icad etdi. Ulduzlu gecələrdə onu səmaya
tuşlayaraq bir çox maraqlı şeylər öyrəndi. Alim gördü ki, Süd Yolu saysız-
he sabsız ulduzlardan ibarətdir. Qaliley Ayda dağlar, kraterlər gördü. Ay
Yerin ətrafında dolandığı kimi, Yupiter planetinin ətrafında da dörd peyk
dövr edirdi. Deməli, Yer heç də kainatın mərkəzi deyilmiş, Ko pernik və
Bruno haqlı imişlər!

Gündüz isə o, şüşəni hisə verməklə Günəşə tamaşa edirdi. Burada
da hər şey qəribə idi. Günəşin üzərində ləkələr vardı. Zaman keçdikcə
on lar Günəş diski boyunca yerini dəyişirdi. Deməli, Yer kimi, Günəş də
öz oxu ətrafında fırlanır!

Qaliley “Ulduz müjdəçisi” adlı kitabında müasirlərini özünün qəribə
kəşflərindən xəbərdar etdi. Bundan duyuq düşən keşişlər alimi al lah -
sızlıqda təqsirləndirərək dəhşətli kilsə məhkəməsinə – inkvizi si yaya
çağırıb hədələdilər. Әslində, Qaliley dindar idi, amma hesab edirdi ki, Allah
insana hissiyyatı, nitq bacarığını və zəkanı verdiyinə görə bunlardan ən
faydalı şəkildə istifadə olunmalıdır. Qaliley bilirdi ki, həqiqət kilsə ki tab -
larında deyil. O deyirdi ki, əsl həqiqət həmişə gözlərimiz qarşısında olan
böyük bir kitabda yazılmışdır. Bu kitab kainatın, təbiətin özüdür.

Qaliley nə gördüsə, nə düşündüsə, hamısını yeni kitabında yaz dı.
Lakin kilsə həmin kitabı qadağan etdi. Alimi həbsxanaya saldılar, iş gən -
cə ilə hədələyərək Kopernikin təlimini inkar etməyi tələb et dilər. 

Qaliley çox fikirləşdi. Nə etsin? Dediklərindən dönməyərək həmvətəni
 Bru no kimi edam edilsin? Bəs bütün kopernikçilər məhv olsalar, yeni ide -
 yaları insanlara kim çatdıracaq? Həyatını xilas etmək üçün 69 yaşlı
Qaliley otuz üç il əvvəl Cor dano Brunoya ölüm hökmü oxunan yerdə dizi
üs tə çökərək ona verilən imtina mətnini təkrar etdi. Deyirlər, məhkəmə
qurtarandan sonra alim dodağının altında demişdi: “Onsuz da o (Yer)
fırlanır”. Gözləri yaxşı görməyən bu qoca – böyük fizik, astronom, mu -
 siqiçi, rəssam və yazıçı bundan sonra düz doqquz il – ölən günə qədər
ev dustağı oldu. 

Qalileyin ölümündən 350 il sonra kilsə səhv etdiyini boynuna aldı. 

Reyhan Yusifqızı

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “t�lqin”, “krater”, “ixtiyar”, “ruzigar”
söz l� rinin m�nalarını araşdırın.

2. H�r hansı yumru �şyadan istifad� etm�kl� sonuncu abzasda
ifad� olunmuş fikri �yani ş�kild� nümayiş etdirin. 
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Düşün və cavab ver

*4. M�tn� �sas�n verilmiş sillogizmi tamamlayın.
1-ci hökm: Cordano Bruno 1600-cü ild� edam edilmişdir.
2-ci hökm: Brunonun edamından 33 il sonra Qalileyin 69 yaşı
vardı.
N�tic�: Dem�li, Qaliley ... ild� anadan olmuşdur.

5. Qalileyin yaşadığı ill�ri v� milliyy�tini mü�yy�n etm�k üçün m�tn -
d�ki m�lumatlardan çıxış ed�r�k sillogizml�r qurun.

Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş mür�kk�b sayların yazılışı arasındakı
f�rqi izah edin.

7. Sağ v� sol sütunlarda verilmiş sözl�r arasındakı uyğunluğu mü�yy�n
etm�kl� mür�kk�b saylar düz�ldib yazın.
bir altmış
iyirmi birinci
iki dörd
min neç�
yüzd� üç

8. Verilmiş sad� saylardan istifad� etm�kl� mümkün olan mür�kk�b
saylar düz�ldin.
1) beş, qırx, min, yüz, yeddi
2) min, milyon, üç, altı, yüz
3) yüz, s�kkiz, �lli, min, dörd

Yazı

9. İki qrupda işl�y�r�k aşağıdakı mövzularda m�ruz�l�r hazırlayın.
I qrup: Az�rbaycanda astronomiya elminin inkişafı – Marağa v�
Şamaxı r�s�dxanaları
II qrup: Gün�ş sisteminin planetl�ri
M�ruz�l�rd� saylardan mümkün q�d�r çox istifad� edin.

Mür�kk�b saylar yazılışına gör� iki qrupa ayrılır:
1. Defisl� yazılanlar: beş-altı, s�kkiz-on, saysız-hesabsız.
2. Ayrı yazılanlar: otuz beş, s�ks�n doqquzuncu, mind� bir, üç

tam onda altı, bir çox, otuz dördüncü, on d�f� çox.

Yadda saxla!        MÜRӘKKӘB SAYLARIN YAZILIŞI
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ORXON-YENİSEY 
ABİDƏLƏRİ

Qədimdə türk tayfaları Avropa düzən liklərindən
tutmuş Sibir çöl lərinə qədər geniş bir ərazidə ya -
şa yırdılar. On la rın tarixi, yaşa yış tərzi haqqında
mə lu mat lara yal nız qonşu xalqların, xüsusilə Çin
ta rix çilərinin əsərlərində rast gəl mək olardı.
Alimlər uzun müd dət elə dü şünürdülər ki,
türklər kö çəri hə yat sürdüklərinə görə onların
öz yazısı, əlifbası olmamışdır. 1893-cü ilə kimi
qədim türklərin mə də niyyəti haq qında elmə
çox az şey məlum idi...

XIII əsrdən başlayaraq Monqolustanda və Sibir çöllərində olmuş bir
sıra səyyahlar üzərində qəribə yazılar həkk edilmiş daş abidələr haqqında
məlumat vermişdilər. Lakin Avropa alimləri yalnız XVIII əsrdə, Filip
Stralenberqin ta pın tı la rından sonra bu yazılarla yaxından maraqlanmağa
başladılar.

Stralenberq İsveç zabiti idi. O, İsveçlə Rusiya arasında gedən mü ha -
ribədə əsir düşmüş və 13 il Sibirdə sürgündə qalmışdı. 1730-cu ildə
vətəninə qa yıdan Stralenberq  Asiyanın tarixi və coğ ra fi yası haqqında
kitab nəşr etdirdi. Bu əsərində o, Orxon və Yenisey çayları ətrafında
tapdığı daş kitabələr haqqında ətraflı məlumat verdi. Lakin bu yazılar hələ
də sirr olaraq qalırdı.

Stralenberqin verdiyi məlumatlar əvvəlcə rus elmi dairələrində maraq
doğurdu. Rus türkoloq alimləri daş üzərindəki yazıları tədqiq etmək üçün
Sibi rə ekspedisiyalar təşkil etdilər. Nəticədə xeyli daş kitabə, o cümlədən
hün dürlüyü 3 metr 75 sm olan bir mərmər kurqan ta pıl dı. Sonradan “Külti-
gin” adı ilə məşhurlaşan bu abidədə yazı sətir lə ri  nin eni 235 santimetr
idi. Burada naməlum əlifba ilə yanaşı, Çin he     roq lifləri ilə ya zılmış mətn
də var idi. Məhz bu mətnlər daş kitabələrin sirrini açmaqda mühüm rol
oynadı.

2. X�rit�d� Monqolustanı, Sibiri, Orxon, Yenisey çaylarını gös -
t�rin.

1. “Köç�ri h�yat sürm�k” ifad�sini nec� başa düşürsünüz?
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Bir çox alimlər Orxon-Yenisey abidələrini oxumağa cəhd etsələr də,
bu, ilk dəfə Danimarka alimi Vilhelm Tomsenə nəsib oldu. O, əvvəlcə Kül -
 tigin abidəsindən “tenqri”, “türk”, “Kültigin” sözlərini Çin heroqlifləri ilə
yazılmış mət ndəki uyğun sözlərlə qarşılaşdırıb t, nq, r, ü, k, l hərflərini oxudu.
Tomsen 1893-cü il noyabrın 25-də Danimarka Kral Akademiyasının yı ğın -
ca ğında öz kəşfi haqqında məruzə etdi. 

Beləliklə, məlum oldu ki, bu sirli yazılar müasir türkdilli xalqların əc -
dadlarına məxsusdur. 1894-cü ildə rus alimi Vasili Radlov Kültigin abidə -
si nin mətnini tam olaraq oxudu və tərcümə etdi.

Tədqiqatlar göstərir ki, 38 hərfdən ibarət Orxon-Yenisey əlifbası başqa
dillərdən alınmamış, xüsusi olaraq türk dili üçün icad edilmişdir. Buradakı
hərflər məhz türk dilindəki spesifik səsləri işarə edir. Orxon-Yenisey əlif -
ba sı ilə yazılan mətnlərdə sözlər bir-birindən iki nöqtə ilə ayrılır. Cümlələr
sağ dan sola, bəzən də yuxarıdan aşağıya yazılır. 

Qədim Göytürk dövləti, türk tayfaları, türk dili, adət-ənənələri haq qın  da
ən geniş məlumatı üç böyük türkün – Kültigin, Bilgə xaqan və Ton yu ku kun
şərəfinə qoyulmuş abidələrdən əldə etmək olur. Bu abi dələr VI-VIII əsrlərdə
mövcud olmuş böyük Göytürk impera tor lu ğunun yadigarıdır. 

Kültigin və Bilgə xaqan doğma qardaş olmuşlar. 731-ci ildə Kültigin
döyüşlərin birində həlak olur. Kiçik qardaşının ölümündən çox kədər lə -
nən Bilgə xaqan onun şərəfinə qəbirüstü abidə ucaltdırır. Abidənin mət ni
Bilgə xaqanın dilindən yazılmışdır. O bu mətndə xaqanlığın möh  kəm lən -
məsi yolunda özünün və qardaşının xidmətlərindən, hərbi yürüş lə rindən,
qələbələrindən fərəhlə danışır, onun vəfatından kədərləndiyini bil dirir.
Dünya tarixində indiyədək heç bir hökmdar özündən həm yaşca, həm də
vəzifəcə kiçik olan qardaşı haqqında belə səmimi sözlər de məmişdir:
“Kiçik qardaşım Kültigin həlak oldu, çox-çox üzüldüm. Kə də rimdən görür
gözüm görməz, bilir ağlım bilməz oldu. Özüm dü şündüm: zaman da, həyat
da tanrının əlindədir. İnsan oğlu ölümlü doğulmuşdur. Göz yaşımı axı -
daraq, qəlbimin sızıltılarını boğaraq düşüncəyə daldım. Bütün millətimin
ağlamaqdan gözü kor olacaq deyə düşündüm”. 

Kültigin abidəsindən sonra Bilgə xaqan özü üçün də abidə qoy durmuş
və burada, özünün dediyi kimi, “türk millətinin, türk dövlətinin adı, sanı
yox olmasın” deyə görülən işlərdən bəhs etmişdir: “Ey türk oğuz bəyləri,
türk xalqı, eşidin! Üstdən göy çökmədikcə, altdan yer dəlinmədikcə türk
ulusunu, türk yurdunu, türk dövlətini, türk törəsini kim dağıda bilər?! Su
kimi axıtdığın qanına, dağlar kimi yığ dığın sü mü yünə (şəhidlərinə) layiq
ol! Ey ölümsüz türk milləti, titrə və özünə dön!”

3. Şampolyonun k�şfi il� Tomsenin k�şfi arasında hansı oxşarlıq var?
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Orxon çayı sahilində tapılan ən böyük abidələrdən biri də Tonyukuk
abidəsidir. Tonyukuk üç türk xaqanının – İltəris, Kapağan və Bilgə xa qa -
nın vəziri, türk xaqanlığının ən bacarıqlı dövlət xadimlərindən biri ol muş -
dur. Abidədə göstərildiyi kimi, o, gəncliyində Çin sarayında təlim-tərbiyə
almış, sonrakı illərdə döyüşlərdə və xaqanlığın xarici siya sə tin də əvəzsiz
xidmətlər göstərmişdir.

Orxon-Yenisey abidələri qədim türk qəbilələrinin daşlaşmış tarixi, türk
mədəniyyətinin və natiqlik sənətinin gözəl nümunəsidir. Çox vaxt “məzar
poeziyası” adlandırılan bu yazılar türkdilli ədəbiyyatın zəma nə mizə gəlib
çatmış ilk yazılı inciləridir. 

Əbülfəz Rəcəbov və Yunis Məmmədovun
“Orxon-Yenisey abidələri” kitabından

Söz ehtiyatı

4. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “kitab�”, “kurqan”, “spesifik”, “xaqan”,
“ulus”, “tör�” sözl�rinin m�nalarını araşdırın.

Düşün və cavab ver

5. M�tnd�n Orxon-Yenisey abid�l�ri haqqında 5 �n vacib m�qamı seçib
d�ft�rinizd� yazın.

6. M�tnd� verilmiş  m�lumatlardan istifad� ed�r�k Orxon-Yenisey
abid�l�rinin t�dqiqi tarixinin xronoloji c�dv�lini davam etdirin.

7. M�tni hiss�l�r� böl�r�k adlandırın.

8. M�tnd�ki hansı m�qamlar q�dim türkl�rin yüks�k m�n�vi key fiy -
 y�tl�ri, q�hr�manlığı v� v�t�np�rv�rliyi haqqında danışmağa �sas
verir?

9. Bilg� xaqan abid�sind�ki yazıdan g�tirilmiş parçaya münasib�tinizi
bil di rin. Bu sözl�ri nec� başa düşürsünüz? Onlar sizd� hansı duy -
ğuları oyadır? 

N� vaxt? Kim? N� edib?

XIII �sr Stralenberq
Daş abid�l�r haqqında
m�lumat verib. 
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Dil qaydaları

10. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş ifad�l�r� diqq�t yetirin. Hansı saylar-
dan sonra g�l�n isiml�r t�kd�, hansılardan sonra c�md� işl�nir? 

11. Qrammatik s�hvl�ri tapın.

1. Bir sıra m�s�l� h�l� d� öz h�llini tapmayıb. 
2. Bir çox insan h�qiq�tin acı üzü il� qarşılaşmaqdan qorxur.
3. İndi az adamlar tapılar ki, internetd�n istifad� etm�sin.
4. M�kt�b kitabxanasında çoxlu kitabların olması araşdırma zama -

nı şagirdl�rin işini asanlaşdırır.
5. Axşam düşür, amma bizim xeyli işl�rimiz qalıb.
6. Getdim, gördüm, bir d�r�d� iki kar, kor, kürkü yırtıq kirpil�r 

var.
7. İclasda bir neç� m�s�l�l�rin müzakir�si n�z�rd� tutulub.

12. Nöqt�l�rin yerin� uyğun g�l�n isiml�ri �lav� edib cüml�l�ri
d�ft�riniz� köçürün. 

1. Meydana yığışmış minl�rl� ... at�şf�şanlığa baxırdı.
2. Şahın qırx ... ibar�t böyük sarayı var idi.
3. Molla N�sr�ddin bir çox ... q�hr�manıdır. 
4. M�n daha çox ... h�ll ed� bil�rdim, t��ssüf ki, z�ng vuruldu.
5. Bir neç� ... yol ged�nd�n sonra m�nzil başına çatdılar.
6. Bir sıra ... tamamlayıb ev� getdim.

Mü�yy�n miqdar saylarından sonra g�l�n isiml�r t�kd� olur: üç
q�l�m, qırx beş stul, yüz iyirmi altı kitab.

Bir sıra, bir çox qeyri-mü�yy�n miqdar saylarından sonra g�l�n
isiml�r c�md� olur: bir sıra m�kt�bl�r, bir çox m�s�l�l�r. 

�ox, onlarla, yüzl�rl� tipli saylardan sonra isiml�r h�m t�kd�,
h�m c�md� ola bilir: çox uşaq, çox uşaqlar, onlarla t�l�b�, onlarla
t�l�b�l�r. 

Dig�r qeyri-mü�yy�n saylardan sonra g�l�n isiml�r t�kd� olur:
bir neç� kitab, bir q�d�r yem�k, xeyli uşaq. 

Sıra sayı il� işl�n�n isim çox vaxt t�kd� olur: beşinci d�rs, 2013-
cü il. Lakin b�zi hallarda bu isiml�r çoxluq bildir� v� c�md� işl�n�
bil�r: 6-cı sinifl�r, 20-ci ill�r. 

Yadda saxla! SAYLARLA İŞLӘNӘN İSİMLӘRİN TӘKDӘ VӘ CӘMDӘ OL-
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İŞARƏLƏRİN
TARİXİ
Yazı meydana gələnə qədər minil -

liklər boyu insanlar arasında yal nız
şifahi ünsiyyət mövcud ol muş dur. İlk
əlifba yarandıqdan son ra danışıq səs -
ləri yazıda hərf lər vasitəsilə işarə olun -
mağa baş lan dı. Bu səslərin köməyi ilə
söz lər, cüm lələr yazıldı. Beləliklə, yazılı
nitq meydana gəldi.

Lakin şifahi nitq təkcə danışıq səs -
lərindən ibarət deyil. Doğrudur, insan
danışarkən fikrini, ilk növbədə, söz -
lərlə, cümlələrlə ifadə edir. Bununla
belə, intonasiyanın, vurğunun, pauzanın və s. əhəmiyyəti də az deyil.
Yazıda bütün bu köməkçi funk si yaları xüsusi işarələr – durğu işarələri
yerinə yetirir.

Durğu işarələri mətnin daha asan qavranılmasına, səsli oxu zamanı
düzgün ifadəsinə kömək edir. Lakin bu işarələr əlifba ixtira olunduqdan
çox sonralar yaranmışdır. İlkin dövrlərdə yazıda nəinki durğu işarələri, heç
sözlər arasında boş məsafə də olmurdu. Belə mətni oxumağın nə qədər
çətin olduğunu təsəvvür edirsinizmi? 

Yazı prosesinin özü də çətin iş idi. Mətnlər xəttatlar tərəfindən kö çü -
rülürdü. Bir kitabın köçürülməsi bəzən bir neçə ilə başa gəlirdi. Belə ki tab -
ları oxuyanların sayı da məhdud idi. 

Kitab çapının meydana gəlməsi və daha geniş oxucu kütləsini əhatə
etməsi mətnlərin daha anlaşıqlı, rahat oxunuşlu olması zərurətini ya rat dı.
Bunun üçün, ilk növbədə, sözləri, cümlələri bir-birindən ayırmaq la zım idi.
İlk zamanlar mətndəki sözləri bir-birindən yazı xəttinin mər kəzində nöqtə
qoymaqla ayırırdılar. Sonralar nöqtə əvəzinə kiçik boşluq saxlamağa
başladılar, nöqtə isə cümlənin bitdiyini bildirirdi. Daha sonra cümlənin ilk
sözünün böyük hərflə yazılması da mətnin oxucular tə rə findən daha asan
qavranılmasına kömək edirdi.

Müasir dövrdə kitabların nə vaxtsa durğu işarələri olmadan çap edil di -
yini təsəvvür etmək çətindir. Biz bu işarələrə o qədər alışmışıq ki, bəzən

1. Oxuduğunuz hiss�d� hansı abzasın mövzu il� bağlılığı z�ifdir?
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onları heç hiss etmirik və deməli, lazımınca qiymətləndirmirik. Halbuki
durğu işarələrinin hər birinin dildə öz yeri və maraqlı tarixi var. 

Məsələn, sual işarəsi latın dilində “sual” mənası verən “quaestio”
sözündən yaranmışdır. Әvvəllər sual cümləsinin sonunda bu sözün
qısaldılmış formasını – “qo” yazırdılar. Sonra “q” hərfini “o”nun üzərində
yazmağa başladılar. Nəhayət, bu yazılış indiki sual işarəsinə çevrildi. 

Nida işarəsi də latın dilindən alınıb. Cümlənin sonunda yazılan və latın
dilində sevinc, heyrət bildirən “İo” nidası analoji yolla dəyişikliyə uğrayaraq
müasir nida işarəsinə çevrildi. 

Bu iki durğu işarəsinin mətndə yaratdığı məna çalarları çox zən gin dir.
Onların vasitəsilə maraq, şübhə, tərəddüd, təəccüb, heyrət, etiraz, se vinc,
kədər və s. ifadə oluna bilir. Hələ “?!”, “!!!” işarə lə ri nin  cüm ləyə qat dığı
emosional rəng ləri demirik! Bu işarələrin mə na tutumu elə bö  yükdür ki,
bəzən sözsüz də insanın fikrini çatdıra bilir. Kitab səhi fə lə rinin kə na  rında
hansısa oxucunun qoy duğu sual və nida işarələri həmin in sa nın zövqü,
düşüncə tərzi, hətta xarakteri haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. 

Böyük fransız yazıçısı Viktor Hüqo haqqında söylənilən əhvalat dur ğu
işarələrinin malik olduğu ifadə imkanları baxımından maraqlıdır. Çox ciddi
adam olan Hüqo hərdən zarafat etməyi sevərmiş. Növbəti kitabı çapdan
çıxdıqdan sonra o, satışın necə getdiyini bilmək üçün na şirə mək tub
göndərir. Kağızda yalnız sual işarəsi – “?” yazılmışdı. Ha  zır cavab naşirin
cavabı da çox qısa olur: boş kağızın ortasında nida işarəsi – “!”.

Yazıda ən çox işlənən durğu işarələrindən biri də vergüldür. Bu işarənin
yaranma tarixi haqqında bir neçə fərziyyə var. Bunlardan biri ərəb dili ilə
bağlıdır. Әrəblər yazıda vergülü əvəz edən “və” bağla yı cı sından geniş
istifadə edirdilər. Әrəb dilində bu söz yazıda bir işarə ilə – hərfi (vav) ”و“
ilə ifadə olunur, çünki bu dildə saitlər yazılmır. Orta əsr lər də ərəb dili, bu
dildə yazılmış bədii və elmi əsərlər nəinki Şərqdə, hət  ta Avropada da geniş
yayılmışdı. Әrəb dilindəki “və” bağlayıcısının qrafik işarəsi çox sadə oldu -
ğundan, güman etmək olar ki, naşirlər on dan vergül kimi istifadə etməyə
başlamışlar. 

Deyilənə görə, sonralar ərəblər özləri də bu işarəni vergül kimi qəbul
edəndə “və” bağlayıcısı ilə səhv salmamaq üçün onu tərsinə yazmağa

başladılar: “ ”. Amma, əslində, ərəb dilində vergülün tərsinə yazılmasının
çox sadə səbəbi var. Bu dildə mətnlər, bizim adət etdiyimiz kimi, soldan
sağa deyil, sağdan sola yazıldığı üçün bəzi durğu işarələri də tərsinə
yazılır. 

Mətnlərin məzmun və təyinatına uyğun olaraq yazıda durğu işarələri ilə
yanaşı, müxtəlif işarələrdən istifadə edilir. Bu işarələr fikrin daha ay dın,
qısa və lakonik ifadəsinə xidmət edir. Hər hansı elmi mətni oxuyub dərk

و
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etmək üçün hərfləri tanımaq kifayət deyil. Həmin elm sa hə sində işlənən
xüsusi işarələrin də mənasını bilmək lazımdır. Elmin, tex no lo gi yanın sürətli
inkişafı, informasiya bolluğu ilə xarakterizə olunan müasir dövrdə belə
işarələrin sayı da günbəgün artır.     

Dilrüba Cəfərova
Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “pauza”, “analoji”, “emosional”, “naşir”
sözl� ri nin m�nalarını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

*3. Qruplara bölün�r�k müxt�lif sah�l�rd� istifad� olunan işar�l�r,
onların m�naları v� t�yinatı haqqında araşdırma aparın.

I qrup: riyaziyyatda istifad� olunan işar�l�r;
II qrup: informatikada istifad� olunan işar�l�r;
III qrup: musiqid� istifad� olunan işar�l�r;
IV qrup: yazılarda istifad� olunan “N.B.” v� “P.S.” işar�l�ri.

Yazı

4. Aşağıdakı cüml� 31 sözd�n ibar�tdir. Bu fikri daha anlaşıqlı ş�kild�
ifad� etm�k üçün onu bir neç� cüml�y� bölün.
Yazıda şifahi nitqin emosional xüsusiyy�tl�rini �ks etdirm�k v�

m�tni m�nalı parçalara bölm�k m�qs�di il� müxt�lif durğu işa r� l�rin -
d�n istifad� edilm�si ideyası çox q�dim zamanlarda yaransa da, t�tbiqi
uzun, mür�kk�b inkişaf yolu keçmişdir. 

Dil qaydaları

5. Cüml�l�rd� altından x�tt ç�kilmiş sözl�r� sual verm�kl� qrammatik
m�nasını mü�yy�nl�şdirin.
1. Birinci sinifl�r çox h�y�canlı idil�r.
2. Birincil�r çox h�y�canlı idil�r.
3. Q�dimd� yeddi r�q�mini müq�dd�s hesab edirdil�r.
4. Q�dimd� yeddini müq�dd�s hesab edirdil�r.
5. Biri işl�r, on biri dişl�r. (Atalar sözü) 
6. Aza qane ol, çoxlu qazanarsan.
7. Yeddisind� n� idis�, yetmişind� d� odur.
Sonuncu cüml�ni izah edin.

6. “Azlıq çoxluğa tabedir” cüml�sind� say işl�nibmi? Arqumentl�r
g�tirm�kl� cavab verin.

76 II BÖLMƏ 



ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1. M�tnl�rin m�zmunundan çıxış ed�r�k onların ixtira v� ya k�şf� aid
olduğunu mü�yy�nl�şdirin. Fikrinizi �saslandırın.

Orxon-Yenisey �lifbasının Tomsen t�r�find�n k�şfi/ixtirası
Yerin Gün�ş �trafında fırlanmasının k�şfi/ixtirası
Amerika qit�sinin k�şfi/ixtirası
1-d�n 100-� q�d�r �d�dl�rin toplanması üsulunun k�şfi/ixtirası
Yüks�k keyfiyy�tli benzinin k�şfi/ixtirası

2. Doğru, yoxsa yanlış?

1. Say �şyanın çoxluğunu bildirir. 
2. Sayın m�naca üç növü var.
3. Miqdar saylarının üç növü var.
4. Numerativ sözl�r �şyanın sıra nömr�sini göst�rir.
5. Bütün sıra sayları düz�ltm� saylardır.
6. Miqdar sayları yalnız r�q�ml� yazılır.
7. Say ismin xüsusiyy�tl�rini q�bul edir.
8. K�sr sayları yalnız r�q�ml�rl� yazılır.
9. Mü�yy�n miqdar sayları il� işl�n�n isiml�r c�md� olur.

3. S�hvl�ri düz�ltm�kl� m�tni d�ft�riniz� köçürün.

4. “Onla ikinin hasili iyirmiy� b�rab�rdir” cüml�sini r�q�m v� riyazi
işar�l�rl� yazın. 

İbn Sina 980-1037-inci ill�rd� yaşamışdır. İbn Sina iyirmi
dokquz müxt�lif elm sah�l�rind�ki ixtirası il� m�şhur olan böyük
bir alimdir. O, t�bab�td� I-ci olaraq n�bzi yoxlamaqla diaqnoz qoy-
maq metodunu k�şf et mişdir. Kitablarının 1-ind� İbn Sina bu
bar�d� geniş ş�rh vermişdir. 

X-cu �srd� yaşamış m�şhur göz h�kimi �li ibn İsanın yazdığı
“Göz h�kiminin d�ft�ri” adlı �s�r orta �srl�rd� 100-l�rl� m�nb�
arasında �n etibarlısı sayılırdı. 

�mmar adlı başqa bir müs�lman alim is� h�l� IX �sr bundan
�vv�l özün�m�xsus üsulla göz üz�rind� uğurlu c�rrahiy� �m�liy -
yatı aparmışdır.

Ş�rqd� 1-inci x�st�xana 707-inci ild� V�lid bin �bdül M�lik
t�r�find�n yaradılmışdır. 

77İXTİRALAR VƏ KƏŞFLƏR



5. H�r s�tird�ki saylara xas olan ümumi c�h�tl�ri söyl�yin.

Otuz, otuz bir, min beş yüz s�ks�n iki 
Üç yüz altmış beş, on dörd, qırx s�kkiz  
Onlarla, xeyli, çox                         
Minl�rl�, onlarla, yüzl�rl�       
Beş, üç, yüz, dörd 
Qırx altıncı, min doqquz yüz on birinci, min beş yüz s�ks�n ikinci

6. M�tni oxuyun v� sayları aid olduğu isiml� d�ft�riniz� köçürün.

Alfred Nobel isveç ixtiraçısı Emmanuel Nobelin dörd oğlundan
biri idi. Dinamiti ixtira etmiş Alfred  bu ixtiranın hesabına xeyli
v�sait �ld� etmişdi. 1895-ci ild� o öz adına fond t�sis etdi. Fondun
31 milyon İsveç kronu h�cmind� v�saitinin 12,4%-i (3,74 milyon
kronu) Bakıdakı “Nobel qardaşları” şirk�tind�n Alfred� düş�n payın
hesa bı na yaranmışdı. 1901-ci ild�n b�ş�riyy�t üçün böyük xid m�t -
 l�r göst�rmiş insanlara Nobel fondundan mükafatlar verilir.

* M�tnd�ki hansı saylar miqdar sayı deyil?
* M�tnd�ki sayları aşağıdakı c�dv�l� uyğun qrup laşdırın.

7. S�hvl�ri düz�ldin.

1. M�nim bir d�n� bacım var.
2. K�rimin 5 igid oğlanları var.
3. Anam m�n� 1 d�n� ayaqqabı aldı.
4. Bir çox suala h�l� d� cavab tapılmırdı.
5. K�ndlil�r 1 tik� suya h�sr�t qalmışdılar.
6. Az n�f�r adam olar ki, bu faci�y� laqeyd qalsın.

8. Hansı ifad� m�naca “1890-cı ill�r” ifad�sind�n f�rqlidir?

A) XIX �srin sonları
B) 1880-1890-cı ill�r
C) 1890-1900-cü ill�r
D) XIX �srin 90-cı ill�ri

Mü�yy�n miqdar
sayları

Qeyri-mü�yy�n
miqdar sayları

Sıra sayları K�sr sayları
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ÖLKƏM
Şiş ucları buludlarla döyüşən
Dağlarında buzları var ölkəmin.
Göy otlardan ipək paltar geyinən
Tarlaları, düzləri var ölkəmin.

Verimli torpağı, geniş çölləri,
Çalışqan ərləri, igid elləri,
Böyük gəmiləri, dəmir yolları,
Keçidləri, rizləri var ölkəmin.

Göllərində ördəkləri üzərlər,
Çöllərində maralları gəzərlər,
Güllərindən gəlinlər tac bəzərlər,
Ceyrangözlü qızları var ölkəmin.

Quzğun dəniz oynar ayaqlarında,
İşıq saçar nefti torpaqlarında.
Tarixlərin altun yarpaqlarında
Dadlı-dadlı sözləri var ölkəmin.

Yanar dağlarında yalov coşarmış,
Ona tapınmaya ellər qoşarmış,
Bir çağ varmış, ölkəm azad yaşarmış,
Bu yollarda izləri var ölkəmin.

İpəyindən qızlar çadra geyərlər,
Ölkələrin azad görmək dilərlər,
Bu yerləri bütün ellər sevərlər,
Yalnız bizdə gözləri var ölkəmin. 

Cəfər Cabbarlı

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “riz”, “yalov”, “tapınmaq”, “qoşmaq”, “çağ”
söz l� ri nin m� na larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. Şeird�n ölk�mizin t�bi�ti, insanları v� tarixi haqqında olan misra -
la rı seçin.
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3. 5-ci b�ndd� Az�rbaycan tarixi il� bağlı hansı m�qamlara toxunulur?

4. Şeirin son misrasını nec� başa düşürsünüz?

Yazı

5. “Söz mücrüsü”nd�n istifad� ed�r�k “V�t�nim” mövzusunda inşa
yazın.

q�dim tarix, ecazkar t�bi�t, qayaüstü r�sml�r, t�bii s�rv�tl�r,
alınmaz qalalar, z�ngin musiqi, qüdr�tli s�n�tkarlar, 

buz bulaqlar, uca dağlar, qalın meş�l�r, �srar�ngiz göz�llik, 
mavigözlü Göy göl, tarixi abid�l�r

“Söz mücrüsü”n� özünüz d� bu tipli söz v� ifad�l�r �lav� ed� bil�rsiniz.

Dil qaydaları

6. Şeird� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� sual verin. Bu sualların hansı nitq
hiss�sin� aid olduğunu söyl�yin.

7. Cüml�l�rd� f�rql�ndirilmiş sözl�ri uyğun �v�zlikl�rl� �v�z edin.

bel�, o, s�n, onu, onlar, neç�nci 

1. VV�t�ni sevm�y�n insan olmaz. (Abbas S�hh�t)
2. ÜÜzeyir Hacıb�yli Ş�rqd� opera s�n�tinin �sasını qoymuşdur.
3. İİstedadlı insanlar yüz ild� bir doğulurlar.
4. 11941-ci ild� Nizami G�nc�vinin 800 illiyi keçirilm�li idi. 
5. ÖÖzün onunla danışarsan.
6. TTamaşaçılar müğ�nninin ifasına heyranlıqla qulaq asırdılar. 

�sas nitq hiss�l�rinin yerind� işl�n�n, m�naca onu �v�z ed�n
nitq hiss�sin� �v�zlik deyilir. �v�zlik hansı nitq hiss�sini �v�z
edirs�, onun suallarına cavab olur v� onun funksiyalarını yerin�
yetirir: ad, �lam�t v� s. bildirir.

�v�zlikl�rin müxt�lif m�na növl�ri vardır: ş�xs �v�zlikl�ri,
işar� �v�zlikl�ri, qeyri-mü�yy�n �v�zlikl�r, sual �v�zlikl�ri, t�yini
�v�zlikl�r.

Yadda saxla!     �V�ZLİK N�DİR? �V�ZLİYİN M�NA NÖVL�Rİ
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SONUNCU DƏRS

Həmin gün mən dərsə gecikirdim
və danlanacağımı bildiyim üçün çox
qorxurdum. Doğrusu, dərsə də hazır
deyildim. Bir anlığa ağlıma gəldi ki,
mək  təbə getməyim. Amma mən qor -
xu ya üstün gələ bildim və məktə bə
tələsdim.

Meriyanın qarşısından qa çar kən
gör  düm ki, camaat elanlar asılmış
löv hənin qarşısına yığı lıb. Son iki il -
də bu löv hədə biz ancaq xoşa gəl -
məz xə bərlər oxuyurduq: məğlub
edil diyimiz dö yüş lər, ko men  dantın
əmr ləri... Mən qaça-qaça fi   kir ləş dim:
“Görəsən, yenə nə yazıblar?”

Adətən, dərsin əvvəlində sinifdə elə səs-küy olur ki, küçədə də eşidilir.
Hamı bərkdən dərsini təkrarlayır, müəllim çubuğunu masanın üstünə vu-
raraq şagirdləri sakitləşdirməyə çalışır. Mən bu qarışıqlıqdan istifadə edə -
rək yavaşca yerimə keçmək niyyətində idim. Amma bu gün sinif qəribə
bir sükuta qərq olmuşdu. Bu lal sükut içərisində qapını açıb içəri girmək,
təsəvvür edirsiniz, necə çətin idi? Amma cənab Amel mənim üzümə baxıb
mülayim səslə dedi:

– Keç yerinə, mənim balaca Fransım. Biz artıq sənsiz başlamaq
istəyirdik.

Mən tələsik yerimdə oturdum. Arxa partalarda kənd ağsaqqallarının
əyləşdiyini görüb xeyli təəccübləndim. Onların hamısının sifətində qəmgin
ifadə var idi.

Cənab Amel aramla sözə başladı:
– Uşaqlar! Bu gün mən sizinlə sonuncu dəfə məşğul oluram. Berlindən

əmr gəlmişdir ki, bizim əyalətin məktəblərində yalnız alman dili tədris olun -
sun... Yeni müəlliminiz sabah gəlir. Bu gün isə sizin sonuncu fransız dili
dərsinizdir. Xahiş edirəm, çox diqqətli olun.

Onun sözləri məni sarsıtdı... Ah, yaramazlar!.. Demək, bu imiş me ri -
ya nın divarında asdıqları elan!

1. Oxuduğunuz hiss�d�n m�tnin davamı üçün, sizin fikrinizc�,
vacib olan üç m�qamı seçin v� seçiminizi �saslandırın.
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Sonuncu fransız dili dərsi!.. Mən öz dilimdə düz-əməlli yaza da bil mi -
rəm! Deməli, heç vaxt öyrənə bilməyəcəyəm də! Deməli, elə belə də ya -
şamalı olacağam! Mən itirilmiş vaxta görə, ağacların başında quş yuvaları
axtarmaq, donmuş çayda sürüşmək xatirinə buraxılmış dərslərə görə
necə də heyifsilənirdim! Bu günəcən mənə darıxdırıcı görünən kitablar –
qrammatika, tarix indi sanki köhnə dostlar kimi əziz idi. Onlardan ayrılmaq
mənə necə də ağır gəlirdi. Hələ cənab Amel! Müəllimimi bir daha gör -
məyəcəyimi düşünəndə onun danlaqları da, cəzaları da unuduldu.

Mən bizim kənd qocalarının səhər tezdən məktəbə yığışmalarının
səbəbini də başa düşdüm. Bununla onlar sanki qırxillik sədaqətli xid mə -
tinə görə müəllimə minnətdarlıqlarını bildirir və əllərindən alınan Vətənə
son borclarını verirdilər...

Adımın çəkilməsi düşüncələrimi yarımçıq kəsdi. Müəllim məni lövhəyə
çağırdı. İlahi, bu gün dərsimi heç bir səhv buraxmadan danışmaq üçün
nələrdən keçməzdim. Lakin mən elə ilk kəl mələrdəcə çaşdım, başımı
aşağı salıb susdum. Bu zaman cənab Amel danışmağa başladı:

– Mən səni danlamayacağam, Frans. Sən, onsuz da, kifayət qədər
cəzalandırılmısan... Bax sən hər gün fikirləşirdin: “Hara tələsirəm? Sabah
hamısını öyrənərəm”. Sonra isə görürsən, nələr olur? Siz özünüzü fransız
adlandırırsınız, amma doğma dilinizdə nə yaxşı danışmağı, nə də düzgün
yazmağı bacarırsınız.

Sonra cənab Amel fransız dili barədə danışmağa başladı. O deyirdi ki,
bu, dünyada ən gözəl, ən məlahətli dildir, onu qoruyub saxlamaq la zım -
dır. Nə qədər ki əsarət altına alınmış xalq öz dilini dərindən bilir, o sanki
öz  zin danının açarını əlində saxlayır... 

Sonra müəllim kitabı əlinə alıb dərsə başladı. Mən onun bütün de dik -
lə rini çox gözəl başa düşürdüm. Buna özüm də mat qalmışdım. Görünür,
əvvəllər mən müəllimə heç vaxt belə diqqətlə qulaq asmamışdım. Müəllim
də heç vaxt dərsi belə aydın, belə hövsələ ilə izah etməmişdi. Zavallı qoca
sanki getməmişdən əvvəl bütün bildiklərini bizə vermək istəyirdi.

Sinifdə tam sakitlik hökm sürürdü. Pəncərədən sinfə doluşan maybö -
cəklərinə də fikir verən yox idi. Məktəbin damında quşlar astadan civil -
dəşirdilər və mən onlara qulaq asa-asa özümdən soruşurdum: “Bəlkə,
onları da almanca oxumağa məcbur edəcəklər?”

Birdən kilsə zəngi saat on ikini vurmağa başladı. Cənab Amelin rəngi
ağardı. 

2. Oxuduğunuz hiss�d�ki son cüml�nin m�nasını izah edin.
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– Dostlar, mən, mən... – deyə o danışmağa çalışdı, lakin sözünün
ardını gətirə bilmədi.

O, üzünü lövhəyə çevirdi, bir parça təbaşir götürərək böyük hərflərlə
yazdı:

“YAŞASIN FRANSA!”
Sonra başını lövhəyə dayayaraq yerində donub qaldı və əli ilə bizə

işarə elədi:
“Dərs bitdi... Gedin...”

Alfons Dode
Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “meriya”, “komendant” söz l� ri nin m� na -
larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

4. Sizc�, m�tnin �sas ideyası n�dir? M�zmunu Az�rbaycanla bağlı ol-
mayan bu hekay� n� üçün “D�y�rl�rimiz” bölm�sin� daxil edilib?  

Yazı

5. “M�nim dilim  – m�nim varlığım” mövzusunda esse yazın.

Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� diqq�t yetirin. Onlardan han -
sılar t�k, hansılar is� çox olan varlıqları ifad� edir? Bu sözl�r� sual
verin, n� üçün sonuncu söz “kim?” yox, “n�?” sualına cavab verir?

İsmi �v�z ed�n v� kim? n�? suallarından birin� cavab olan �v�z lik -
l�r� ş�xs �v�zlikl�ri deyilir. Bu �v�zlikl�r ş�xs� v� k�miyy�t� gör�
d�yişir.

I v� II ş�xsi bildir�n �v�zlikl�r, ad�t�n, insana aid olur. III ş�xs is�
h�m insana, h�m d� dig�r canlı v� ya cansız varlıqlara aid ola bi l�r:
onun (insanın) kitabı, onun (pişiyin) caynağı, onun (divarın) r�ngi.

Yadda saxla!           Ş�XS �V�ZLİKL�Rİ

Ş�xs T�k C�m Sualı

I ş�xs m�n biz kim?

II ş�xs s�n siz kim?

III ş�xs o onlar kim? n�?
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7. Ş�xs �v�zlikl�rin� müvafiq hal ş�kilçil�rini artırmaqla cüml�l�ri
oxuyun. “M�n” v� “biz” ş�xs �v�zlikl�rinin yiy�lik hal ş� kilçisi il�
ismin yiy�lik hal ş�kilçisi arasındakı f�rqi izah edin. 

1. O... sözl�ri hamıya xoş g�lirdi.
2. Mü�llim h�miş� siz... t�rifl�yir. 
3. Onlar... q�hr�manlığı heç zaman unudulmayacaq.
4. Daha m�n... s�n... deyil�c�k sözüm yoxdur. 
5. Kim n� dey�r biz... olan qeyr�t�?! (Mirz� �l�kb�r Sabir)
6. Siz... sonra buraya heç kim g�lm�yib.
7. S�n biz... ell�rin ruhuna bir bax! (S�m�d Vurğun)

8. Verilmiş bayatılarda ş�xs �v�zlikl�rini göst�rin. On ların hansı
ş�kilçil�ri q�bul etdikl�rini mü�yy�nl�şdirin. Hansı sözl�r� h�m
hal, h�m d� x�b�rlik ş�kilçil�ri artırılıb?

Bu dağda m�n�m s�nsiz,  Keçm�, Araz d�rindir,
Dağı enm�n�m s�nsiz. İçm�, suyu s�rindir.
Harda ahu m�l�s�, H�sr�t baxan bu ell�r
Bil ki, o m�n�m s�nsiz. S�nin d� ell�rindir. 

Araqçının m�nd�dir, �zizim, s�ni, T�briz,
S�rmiş�m, ç�m�nd�dir. El sev�r s�ni, T�briz.
Dünya göz�l� döns�, Al qoynuna �zizl�
M�nim gözüm s�nd�dir. Anat�k m�ni, T�briz. 

9. Nöqt�l�rin yerin� uyğun ş�xs �v�zlikl�rini artırmaqla cüml�l�ri
d�ft�riniz� köçürün. Siz� bu işd� yardım ed�n ş�kilçil�ri mü�yy�n
edin.

1. ... yanmasam, ... yanmasan, ... yanmasaq, 
Nec� çıxar qaranlıqlar aydınlığa?! (Nazim Hikm�t)

2. ... şeirl�rin hamı t�r�find�n oxunur. 
3. ... işinizi hamıya nümun� göst�rm�liyik. 
4. Kitabın müzakir�sind� ... biz� xeyli etiraz etdil�r. 
5. Bütün probleml�ri ... yaradırsan, çünki özün� cavabdeh deyils�n. 
6. ... narahatam, çünki imtahanın n�tic�si h�l� elan olunmayıb. 
7. Hadis�nin �sas şahidl�ri ... idik. 
8. ... t�kc� m�n� inanır. 
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ƏLİF HACIYEV

Şəhidsiz torpaq, itkisiz qələbə, qan -
sız istiqlal olmur. Bu yolda öz ca nından
ke çənlər əbədi olaraq adlarını vətən ta -
ri xinə həkk edirlər.

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bü tövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə
qəh  rəmancasına şəhid olmuş igid oğul -
 larımızdan biri də Әlif Hacıyevdir.

Әlif Lətif oğlu Hacıyev 24 iyun 1953-cü
ildə Xocalı şəhərində anadan olmuş dur.
O, hərbi xidməti Minsk şə hərində keç -
miş, sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin
Akademiyasını bitirmişdir. Bir müd dət Belorusiya milis orqanlarında müxtəlif
vəzifələrdə işlədikdən sonra 1982-ci ildə Azər baycana qayıtmışdır. 1984-cü
ilin okt  yabr ayına qədər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Daxili İşlər İda -
rəsində çalışmışdır. 

Həmin dövrlərdə Qarabağda ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların
incidilməsi, gənclərin günahsız yerə həbsə salınması, milli abidələrimizin
dağıdılması Әlifi çox narahat edirdi. O, yaxşı başa düşürdü ki, ermənilərin
əsas məq sədi Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb Ermənistanın
tərkibinə daxil etməkdir. Әlif dəfələrlə ermənilərin bəd əməllərinin üstünü
açmış, onlara mənfur planlarını həyata keçirməyə imkan verməmişdi.

Belə hadisələrdən biri də 1984-cü ilin avqust ayında baş vermişdi. O
vaxt erməni quldur dəstəsi Kosalar kəndində 9 yaşlı İlham Әs gə ro vu
oğurlayıb Xankəndində bir zirzəmidə gizlətmişdi. Әlif Hacıyev pe şə kar
əməliyyatçı kimi hadisənin izinə düşmüş, uşağı xilas etmişdi. Әgər o, İl -
ha mın yerini vaxtında  tapmasaydı, uşaq vəhşicəsinə öldürüləcəkdi.  Әlif
Ha  cı  ye  vin bu hadisə ilə əlaqədar topladığı materiallar əsasında 5 nəfər
erməni canisi həbs olunmuşdu. 

Ermənilər bunun qisasını almaq məqsədi ilə saxta sənədlər tərtib edərək
Әlifin həbs olunmasına nail oldular. O, 10 il azadlıqdan məhrum olun du. Әlif
bir neçə il uzaq Sibirdə, soyuq həbsxana kamerasında dustaq həyatı keçirdi.
Lakin 4 il sonra haqq öz yerini tapdı və o, həbsdən azad olundu. 

Həbsxanadan çıxan Әlifin qarşısında bir məqsəd var idi: erməni mil -
lət çiləri ilə ömrünün axırına qədər mübarizə aparmaq. Bu dövrdə erməni
daş nakları Qarabağı ələ keçirmək planlarını gizlətmir, mətbuatda bununla
bağlı çıxışlar edir, silahlı dəstələr yaradırdılar. Dağlıq Qarabağ üzrə Təş -
ki lat Komi təsində işləməyə başlayan Әlif ermənilərin mənfur niy yət lə rinin
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ifşa olunmasında fəal iştirak edirdi. Millətçi ekstremistlərin bir çoxunu
şəxsən tanıması, erməni dilində səlis danışması, ərazilərə yaxşı bələd ol -
ması erməni terrorçu-quldur dəstələrinin tutulmasında və tərk-silah edil -
mə sində Әlifin köməyinə gəlirdi. 

1990-cı ilin dekabr ayında Әlif Hacıyev yenidən daxili işlər orqanlarına
bərpa olundu və Xocalı təyyarə limanının daxili işlər bölməsinə rəis təyin
edil di. O həmçinin Xocalı aeroportunun komendantı idi. Artıq Әlif ermə ni -
lər üçün ciddi təhlükəyə çevrilmişdi. Onlar Әlifin başına bö  yük pullar qoyur,
onu aradan götürməyə çalışırdılar. Әlif isə erməni millətçilərinə qarşı
mübarizəsini davam etdirirdi. Məhz onun sayıqlığı sayəsində Xocalı aero-
portu ermənilərin nəzarətindən ta mamilə çıx dı, onların təyyarə ilə Xan kən -
dinə silah-sursat daşımasının qarşısı alındı. Göstərdiyi xidmətlərə görə
1991-ci ilin dekabr ayında ona mayor rüt bə si verildi. Lakin cəmi üç ay sonra
qanlı Xocalı faciəsi baş verdi. 1992-ci il fev ral ayının 26-sı Xocalının təh -
lükəsizliyini qoruyan Әlifin son günü oldu...

1992-ci il fevralın 25-də gecə saat 22-23 radələrində Ermənistan silahlı
qüvvələri Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası
və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalıya üç tərəfdən hücum etdi. İlk həmləni
aeroportdan başlayan erməni və rus hərbçiləri səhər saat 5-ə qədər Xo -
ca lını gülləbaran etdilər. Günahsız insanlar ayaqyalın, başıaçıq me şə yə
qa çdılar. Әlif və onun dəstəsi azğınlaşmış rus hərb çiləri və er mə ni
yaraqlıları ilə son ana qədər vuruşdular. O, təyyarə limanından çıx  ma mışdan
əvvəl aeroportun və məxfi sənədlərin ələ keçməməsi üçün dispetçer mən -
tə  qə si ni partlatdı. Körpələri, qızları, qocaları xilas etmək üçün əlindən gə -
ləni  et di. Bir dəstə dinc əhalini təhlükəsiz yerə çıxara bildi. Әlif özü də bu
kənddə qala, bir daha geri qayıtmaya bilərdi. Lakin o, xocalıların yeganə
ümid yeri olduğunu bilirdi. Odur ki Әlif təhlükəsiz yeri tərk edib yenidən
od-alovun içinə atıldı, bə ra bər olmayan qüvvə ilə döyüşməyə davam etdi.
Öz həyatı bahasına yenə də ne çə-neçə qadını, uşağı ölümün pən cə sin dən
xilas etdi. Lakin özü qəh     rə mancasına həlak olub şəhidlik zirvəsinə ucaldı.  

Әlif Hacıyev Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ölümündən sonra
ona Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Xəzər dənizində Әlif
Hacıyev adına gəmi, Bakının Nizami rayonunda orta məktəb və küçə var.

Elbrus Şahmarın
“Şah İsmayıl qartalları” kitabından

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “ekstremist”, “terrorçu” v� “dispetçer”
sözl�rinin m�nalarını araşdırın.  



Düşün və cavab ver

2. M�tnin birinci abzasında verilmiş fikirl�ri nec� başa düşürsünüz?

3. M�tnd� erm�nil�rl� bağlı söz v� ifad�l�ri seçin, onların erm�nil�ri
nec� xarakteriz� etdiyini söyl�yin. 

Araşdırma

4. M�nb�l�rd�n Xocalı faci�si haqqında m�lumat toplayaraq yazılı
t�qdimat hazırlayın. 

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş �v�zlikl�r� diqq�t yetirin. Sizc�, onlar
hansı nitq hiss�sini �v�z edir, m�na etibaril� n�y� xidm�t edir?

6. Hansı cüml�l�rd� “o” �v�zliyi ş�xs, hansılarda işar� �v�zliyi kimi
işl�nib? 

1. Ovçu, insaf el�, keçm� bu düzd�n,
O çöll�r qızını ayırma bizd�n. (S�m�d Vurğun) 

2. Ona söz vermiş�m ki, yaxşı oxuyacağam.
3. O insanla söhb�t etm�k kitab oxumağa b�rab�rdir.
4. Dostu il� görüş onu çox sevindirdi.
5. M�nim �n yaxın r�fiq�m odur.
6. O adamı �vv�ll�r d� ş�h�rd� görmüş�m.

7. Nöqt�l�rin yerin� hansı işar� �v�zlikl�ri uyğun g�lir?
h�min, o, bel�, bu, el�

1. ... çobanın ... d� sürüsü olar.
2. ... yanı qaya, ... yanı qaya, içind� sarı maya.
3. Qılınc ... qılıncdır, qol ... qol deyil.
4. M�n ... sevincimi yalnız s�ninl� bölüş� bil�r�m.
5. Ömrünün ... ill�rini ür�k ağrısı il� xatırlayırdı.

İşar� m�qs�di il� işl�n�n �v�zlikl�r� işar� �v�zlikl�ri deyilir. 
İşar� �v�zlikl�ri bunlardır: o, bu, el�, bel�, h�min. M�s�l�n: Bu

binanı t�z� tikibl�r. El� yaşa ki, yaddaşlarda qalasan. Akif h�min
x�b�ri eşid�nd� çox sevinmişdi. 

Yadda saxla!          İŞAR� �V�ZLİKL�Rİ
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AYPARA VƏ ULDUZ

Parisin Luvr muzeyində vaxtilə Şuşa
şəhərində tapılmış, Miladdan öncə XII
əsrə aid olan bir daş abidə saxlanılır. Bu
daşın baş hissəsində həkk olunmuş ay-
para və ul duz diqqəti daha çox cəlb edir. 

Aypara və ulduz simvolları dünyada ən
geniş yayılmış rəmzlərdən biridir. Müa sir
dövrdə aypara, ilk növbədə, İsla mın rəmzi
kimi tanınır. Lakin İslamdan çox -çox əvvəllər də aypara və ulduz müxtəlif
ilahi qüvvələrin rəmzi sayılırdı.

Tarixi faktlara əsaslanaraq demək olar ki, aypara-ulduz qədim türklərin
İslamdan əvvəlki simvolu olmuşdur. Buna sübut kimi arxeoloji qa zın tılar
zamanı Orta Asiyada tapılmış dəmir pulları göstərmək olar. Bu pul lar 
VI-VII əsrlərdə mövcud olmuş Göytürk imperatorluğuna məxsusdur. Üzə -
rində aypara-ulduz rəmzi təsvir olunmuş bu 104 ədəd pul türk tarixində ən
qədim pullardır. 

İslamın yeni yarandığı dövrlərə aid tarixi mənbələrdə aypara-ulduz
simvolu haqda heç bir məlumat yoxdur. Bu işarənin İslamın rəmzinə çev -
ril məsi prosesi bir qədər gec – türk xalqları bu dini qəbul etdikdən sonra
baş lamışdır. X əsrdən başlayaraq türklər nəinki İslamı qəbul etmiş, hətta
müsəlman dünyasında siyasi liderliyi ələ almışdılar. 

XI əsrdən etibarən şiddətlənən xristian-müsəlman qarşıdurmasında
xristianlar xaç simvolundan geniş istifadə edirdilər. Onlar bütün savaşlara
xaç təsvir olunmuş bayraqlarla, qalxanlarla gedirdilər. Bu, İslam ideyasını
əks etdirən bir rəmzin yaranmasını zəruri etdi. Belə bir rəmzi müsəlman
dünyasına türklər gətirdilər. Xaçlılara qarşı mərdliklə vuruşan müsəlman
türklər özlərinin qədim simvolundan – aypara-ulduzdan istifadə etməyə
başladılar. Həmin vaxtdan aypara və ulduz İslamın rəmzinə çevrildi. Son-
ralar isə bu işarə Osmanlı imperiyasının dövlət sim volu oldu. Osmanlılar
bu simvolun bəzədiyi bayraq altında bir çox əraziləri fəth etdilər. Bundan
sonra aypara və ulduz rəmzindən bütün müsəlman dün yasında geniş
istifadə edilməyə başlanmışdır.

Ayparanın türk-İslam rəmzinə çevrilməsi ilə bağlı başqa bir fərziyyə də
var. Әfsanəyə görə, 1299-cu ildə Kiçik Asiyada balaca bir dövlətin – Os -
man oğulları bəyliyinin hökmdarı Osman bəy yuxuda dünyanın bu ba -
şından o başına uzanan aypara görür. Bunu xeyir xəbər kimi yozan
hökm   dar aypara-ulduzu öz dövlətinin rəmzi kimi qəbul edir.
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Yuxu Osmanı aldatmamışdı, onun xələfləri nəhəng Osmanlı imperiyası
yaradıb müsəlman aləminin ən böyük hökmdarları kimi tarixə düşdülər.
Sülalənin simvolu olan aypara isə tədricən bütün İslam aləmi ilə assosia -
siya olunmağa başlandı. Bu simvol bir sıra İslam dövlətlərinin bayrağında
həkk olunub. Bir çox İslam məbədlərinin günbəzini də aypara bəzəyir. 

Müsəlmanların qəməri (ay) təqvimindən istifadə etməsi, Məhəmməd
peyğəmbərin Səd ibn Malikə üzərində hilal çəkilmiş bir bayraq verməsi
haqqında rəvayətin olması – bütün bunlar hilalın İslam simvolu halına gəl -
məsinə sə bəb ol muş dur. Təsadüfi deyil ki, bir çox ölkələrdə xeyriyyə işləri
görən Qırmızı Xaç Cəmiyyəti müsəlman ölkələrində “Qızıl Aypara Cə miy -
yəti” adı altında fəaliyyət göstərir.

Aydın Əlizadənin
“Aypara və ulduz simvolu” məqaləsi əsasında

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “hilal” sözünün m� nasını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. M�tnd� �n vacib saydığınız üç m�lumatı söyl�yin.

Dil qaydaları

3. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş �v�zlikl�r� sual verin v� cüml�d� rolu nu
mü�yy�n edin.

4. Hansı cüml�l�rd� o, bu �v�zlikl�rind�n sonra vergül qoyulmalıdır? 
1. O söhb�ti yarımçıq k�s�r�k otaqdan çıxdı. 
2. Bu kitab göytürkl�r haqqındadır.
3. Bu balaca qız m�nim bacımdır.
4. O beş bacının bir qardaşıdır.
5. O g�l�nd� hava artıq qaralmışdı.
6. Bu Albaniya dövl�ti haqqında �ld� etdiyim son m�lumatdır.

O, bu �v�zlikl�ri cüml�d� mübt�da v�zif�sind� olark�n onlar -
dan sonra isim, sif�t, say, z�rf g�l�rs�, vergül qo yul malıdır. M� s� -
 l�n: O, r�fd�n bir kitab götürdü. O, s�kkizinci sı rada �yl�şmişdi.
Bu, çoxdan oxuduğum kitablardan biridir. 

Mübt�da v�zif�sind� olan o, bu �v�zlikl�rind�n sonra �v�zlik,
feil v� köm�kçi nitq hiss�l�ri g�l�rs�, vergül qoyulmur. 

Yadda saxla!    O, BU �V�ZLİKL�RİND�N SONRA VERGÜLÜN İŞL�NM�Sİ



BAYRAQ

Torpağım üstünə kölgələr salan 
Mənim varlığımın cilası bayraq. 
Zəfərdən doğulmuş, Göytürkdən qalan 
Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq. 

Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən 
Qaraca torpağı vətən görmüşəm. 
Zəfər güllərini dövri-qədimdən
Bayraq işığında bitən görmüşəm. 
Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, 
Bayraq – öz yurduma öz hakimliyim. 

Harda əcdadımın ayaq izi var, 
Bu zəfər bayrağım orda dikəlsin. 
Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar
Onun hüzuruna salama gəlsin. 

Tarixdən qədimdir, zamandan qoca 
Mənim bayrağıma sancılan hilal. 
Aləmə nur saçdı tarix boyunca 
Məbədlər başına tac olan hilal.

Daim ucalasan! Savaş günündə
Әsgər silahıyla səni tən görüm.
Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə 
Səni alqış üçün əyilən görüm.

Bəxtiyar Vahabzadə

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “cila” sözünün v� “dövri-q� dim” ifa d� sinin
m� na larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. Az�rbaycan bayrağı v� ümumiyy�tl�, bayraq haqqında şeird�n �ld�
etdiyiniz m�lumatları d�ft�rinizd� qeyd edin. 
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3. Göy r�ngl� verilmiş misraları izah edin. 

4. 3-cü b�ndin ilk iki misrasını nec� başa düşürsünüz?  

5. Şeirin 4-cü b�ndini �vv�lki m�tnd�n çıxış ed�r�k izah edin. 

6. Şair n� üçün h�miş� savaşda silahla b�rab�r, bayrağı da görm�k
ist�yir v�  onun yalnız ş�hid önünd� �yilm�sini arzulayır?

Araşdırma

7. “Qurdbaşlı bayrağın balası bayraq” misrasına diqq�t yetirin. Q�dim
türkl�rd� qurd totemi haqqında m�lumat toplayın. 

Dil qaydaları

8. Verilmiş cüml�l�rin h�r birin� ikinci cüml� artırın. Bu zaman cüm -
l� d� f�rql�ndirilmiş sözl�ri müvafiq �v�zlikl� �v�z edin.

1. MMübariz İbrahimov Az�rbaycanın Milli Q�hr�manlarından biridir.
2. MM�n, Tural v� Nigar Ş�hidl�r xiyabanına getdik. 
3. BBayraq, gerb, himn h�r bir dövl�tin �sas atributlarıdır.
4. AAz�rbaycan �sg�rl�ri V�t�ni qorumağa h�r zaman hazırdırlar.
5. SS�n, Solmaz v� Gülnar sabah s�rgi üçün kitab g�tirm�lisiniz.
6. Az�rbaycanda ttarixi abid�l�r çoxdur. 
7. QQanunu bilm�m�k m�suliyy�td�n azad etmir.  

9. Aşağıdakı bayatılarda hansı �v�zlikl�r var?

M�n aşiq tel� bağlı, �zizim, onu tutsun,
Göy k�m�r bel� bağlı. Doqquzu, onu tutsun.
Söz dem�k dil işidir, Kim el� xain baxar,
İgidlik el� bağlı. �ör�yi onu tutsun.

10. Verilmiş atalar sözl�rind� �v�zlikl�ri tapın, hansı ş�kilçil�ri q�bul
etdiyini söyl�yin.

1. El eybini s�n� dey�n s�nin d� eybini el� dey�r.
2. Oba bizd�, biz obada.
3. Söz odur ki, haqqa vara.

11. “O, k�nd� çatanda hava qaralmışdı” cüml�sind� vergül olmasa,
cüm l�nin m�nası nec� d�yiş�r?
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“MƏN GƏRƏK 
OĞUL DOĞULAYDIM...”

Salatın pasport alan günü evdə şad ya -
nalıq qurulmuşdu. Deyib-gülür, şən lənir dilər.
Birdən bacısı Zümrüd diqqətlə sənədə baxıb
gülə-gülə dedi:

– Başıma xeyir, görün bir pasportda nə
yazılıb: Salatın Әziz oğlu Әsgərov. 

Gülüş səsləri mənzili başına götürdü.
Hamı sənədə baxıb gözü yaşarana qədər
güldü. Salatın isə heç halını pozmadan:

– Niyə gülürsünüz? Mən gərək elə oğul
doğulaydım, – dedi. 

Salatının şıltaqlığı, dəcəlliyi doğulduğu şəhərin xəzrisindən, gila va rın -
dan pay almışdı. Eyni zamanda vüqarlı idi Salatın. Bir oğul qətiyyəti ilə
ina dından dönən deyildi.

Yay tətilini çox vaxt ata yurdu Füzulidə keçirərdi. Quruçayın, Kön də -
lənçayın şəffaf sularına heyranlıqla tamaşa edər, Qarabağ torpağının əs -
rarəngiz gözəlliyindən doymazdı. Kənddəki ata-baba evinin arxa tə rə  fində
axan bulaqdan su içər, kənd yollarında at çapardı. Kənd camaatı şəhərli
qız cı ğazın at belində şəstlə oturmasına, köhləni səyirdib düz-dərəni do -
laş ma sına heyrətlə baxardı.  

Beləcə, dəli-dolu, haylı-küylü böyüyürdü Salatın. Hər işində olduğu
kimi, təhsildə də seçilirdi. Mütaliəni sevir, kitab əlindən düşmürdü. Hələ
aşağı si nif lərdə oxuyanda valideynlərinə demişdi: “Böyüyəndə təyyarəçi
ola ca ğam. Qırıcı təyyarə sürəcəyəm”. Amma tez də fikrindən dönüb sı        naq -
 çı-təyyarəçi olmağa üstünlük vermişdi. Uşaq fəhmiylə anlamışdı ki, axı qırıcı
təyyarələr kəndləri, şəhərləri bombalayır, viran edir. Balaca Sa latın isə hə -
mişə nə isə yaxşı iş görmək barədə düşünürdü. Bir az böyüdükdən sonra
sinif yol daşlarını da dilə tutub onlarla birgə məhəllədəki tənha qocaların
evi nə gedər, onlara qulluq edər, çörək, dərman alıb aparardı. 

Salatın uşaqlıqdan kiçik şeirlər, hekayələr yazırdı. Görünür, elə bu
yaradıcılıq həvəsi ali təhsilli mühəndis olan Salatını mətbuat aləminə
gətirdi. Qələm dostlarının nəvazişlə “Salyuta” adlandırdıqları Salatın Әs -
gərova artıq mətbuatda “Salatın Ceyhun” imzası ilə tanınmağa başladı.

1. Oxuduğunuz hiss�d� Salatının hansı daxili keyfiyy�tl�ri açılır?
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Həmişə həyatın qaynar nöqtələrinə can atar, günün nəbzini tutardı.
Uşaqlıqda olduğu kimi, yenə də zahirən şux, deyib-gülən, zarafatcıl idi.
Üzündən gülüş əskik olmazdı. Elə şən, nikbin görünərdi ki, hər kəs bu hə -
yatsevər qadının dərd-sərdən, qayğıdan büsbütün uzaq olduğunu dü şü -
nərdi. Çoxları onun içindəki böyük Vətən sevgisindən, təəs   süb  keşlikdən,
milli ruhdan xəbərsiz idi. 

Zaman yetişdi, azğın ermənilərin torpaq iddialarına qarşı xalqımızın
haqlı qəzəbi kükrəyib meydanları lərzəyə gətirdi. Minlərlə soydaşımız
“sülhsevər” sovet ordusunun tankları qarşısına əliyalın çıxanda Salatın da
evdə otura bilmədi. Qanlı Yanvar gecəsində minlərlə soydaşımız kimi,
ölümün üzünə dik baxdı, yaralanmış, qan itirən cavanların xəstəxanalara
daşınmasına kömək etdi. Bakının ağır günlərində rus hərbçilərindən qorx-
madan çəkiliş aparan qrupun üzvləri arasında Salatın da var idi.

Qan dalınca qan gəldi. Qara Yanvarın qara buludları başımız üstündən
çəkilməmiş Qarabağ müharibəsinin alovları daha da sıxlaşdı. Ermənilər
qətllər, basqınlar, qarətlər törədir, kəndlərimizin dinc sakinlərinə olmazın
əzab-əziyyət verirdilər...

Salatın bu dəhşətlərdən, fəlakətlərdən yazmaq üçün Qarabağa yollan -
dı. Onun silahı qələm idi. Qələmi ilə döyüşürdü. Təkcə 1990-cı ilin de -
kabrında dörd dəfə döyüş bölgələrində olmuş, əsgərlərlə görüşmüş, on ların
igid li yin dən yazmışdı. Salatının cəbhə reportajlarını bütün Azər baycan
oxu yurdu.

İşlədiyi qəzetin redaksiyasında Salatına görə çox narahat olurdular.
Hər dəfə Bakıya qayıdanda dilə tuturdular ki, bir də təhlükəli bölgələrə get -
məsin. Amma heç kəs onu yolundan döndərə bilmirdi. O, həmişə eyni
cavabı verirdi: “Mən getməyim, bəs kim getsin?” 

Anası da yalvarırdı:
– Ay bala, özünü namərd gülləsindən qoru. Bir də ki Ceyhununu dü -

şün. Uşaq sənin üçün çox xiffət çəkir.
...1991-ci il yanvarın ilk günləri idi. Qarabağa yollanan Salatın anasına

söz verdi: “Axırıncı dəfə gedirəm...”
Doğrudan da, bu, Salatının cəbhə xəttinə sonuncu səfəri oldu. Getdi,

qayıtmadı. Laçın-Şuşa yolunda, Qaladərəsi deyilən yerdə Salatın Әs gə -
rovanın və üç rus zabitinin mindiyi maşın yalquzaq kimi marığa yatmış
erməni silahlılarının pusqusuna düşdü. Maşın gülləbarana tutuldu. Qa ra -
bağ müharibəsinin növbəti qurbanlarının bədənlərini dəlib keçən güllələrin
sayı-hesabı yox idi...

2. N� üçün “sülhsev�r” sözü dırnaqda verilib? 
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Salatın Әsgərova Qarabağ müharibəsində öz xidməti vəzifəsini yerinə
yetirərkən öldürülən ilk jurnalist oldu.

Ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilən Salatın
Әsgərova Şəhidlər xiyabanında dəfn edildi. Onun gəlişi ilə Şəhidlər
xiyabanında bir şəhidlər sırası da başladı. Salatının məzarı 20 Yanvar
şəhidləri ilə Qarabağ şəhidləri arasında körpü oldu...

Zemfira Məhərrəmlinin
“Qırx qız dastanı” kitabından

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “pasport”, “x�zri”, “gilavar”, “ş�stl�”,
“köh l�n”, “s�yirtm�k”, “f�hm”, “t��ssübkeşlik”, “kükr�m�k”, “l�rz�”,
“xiff�t”, “yalquzaq”, “marıq” söz l� ri  nin m� na larını araşdırın. 

4. M�tnd� rast g�ldiyiniz m�cazi m�nalı söz v� ifad�l�ri izah edin.

Araşdırma

5. Qarabağ müharib�sind� h�lak olmuş jurnalistl�rimiz haqqında
yazılı t�qdimat hazırlayın.  

Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş �v�zlikl�r� diqq�t yetirin. Onların m�na
çalarlarını izah etm�y� çalışın.

7. “Öz” �v�zliyin� m�nsubiyy�t ş�kilçisi artırın v� sual verin. D� yi -
şikliyi izah edin. 

Dilimizd� sual bildir�n sözl�rin hamısı �v�zlikdir: kim, n�, hara,
nec�, neç�, hansı, niy�, n� vaxt v� s.  Bunlara ssual �v�zlikl�ri deyilir. 

Qeyri-mü�yy�n ş�xsi v� �şyanı bildir�n �v�zlikl�r� qqeyri-
mü�yy�n �v�zlik deyilir. M�s�l�n: biri, kimi, kims�, hamı, h�r�, h�r
k�s, h�r n�, kim is�, n� is�, h�r şey, heç kim, heç k�s, heç biri v� s. 

Cüml�d� ism� aid olub, onu ümumi ş�kild� t�yin ed�n öz, h�r, bütün,
filan, eyni �v�zlikl�ri d� vardır. Onlara tt�yini �v�zlikl�r deyilir.

Yadda saxla!     �V�ZLİYİN DİG�R M�NA NÖVL�Rİ
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8. Dördünd�n biri f�rqlidir.
A) hamı B) h�r� C) h�min D) b�zil�ri 
A) kim B) el� C) hansı D) nec� 
A) h�r� B) bütün C) öz D) filan
A) kimi B) biri C) h�r D) kims�

9. Sual �v�zlikl�rini uyğun sözl�rl� �v�z edin. 
dost, geri, bir, min, isti-isti, iş, t�nb�l

1. N� insanın cövh�ridir?
2. Qarı düşm�n n� olmaz?
3. Hansı adam yatağan olar?
4. Atılan ox haraya qayıtmaz?
5. Dost neç� is� azdır, düşm�n neç� is� çox?
6. D�miri nec� döy�rl�r?

10. Hansı cüml�d� kims� �v�zliyi heç kim �v�zliyinin sinonimi kimi
çıxış edib?
1. Kims� qapını b�rkd�n döydü.
2. Neç� vaxt idi ki, ananın qapısını kims� döymürdü.

11. Nöqt�l�rin yerin� uyğun �v�zlikl�ri qoyun.
h�r, öz, heç kim, hamı, heç n�

1. Axır ç�rş�nb�d� ... tonqal başına yığılır.
2. ... adama ... V�t�ni �zizdir.
3. ... unudulmur, ... yaddan çıxmır.

*12. Hansı bayatıda inkarlıq bildir�n qeyri-mü�yy�n �v�zlik III ş�xs
m�nsubiyy�t ş�kilçisi q�bul edib?
Qardaş, g�l, ay qardaş, g�l, S�yyada bax, s�yyada,
Qarlı dağları aş, g�l. Torun qurmuş qayada.
Qürb�t eldir, kims�m yox. Toruna t�rlan düşüb,
Tökür gözüm qan-yaş, g�l. Kims�si yox oyada.

13. M�ntiq. Verilmiş �v�zlikl�ri müvafiq sıralara artırın. 
hamı, bel�, h�r, onlar, hansı

A) o, h�min, bu ...
B) kim, n�, hara ...
C) biri, kimi, heç kim ...
D) öz, filan, bütün ... 
E) s�n, o, biz ...
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Vətənimiz Azərbaycan qədim tari -
xi abidələrlə zəngindir. Bunların ara -
sında müdafiə məqsədi ilə tikilmiş
qa lalar xüsusi yer tutur. Bu qalalardan
ən məşhuru paytaxtımızda ucalan
Qız qalasıdır. Bu möhtəşəm abidə
yal  nız Bakının deyil, ümumiyyətlə,
Azər bay canın simvollarından biridir.
Qız qalası həm də bir çox suallarına
hə lə də cavab tapılmayan sirli
abidədir.  

Qız qalası İçərişəhərin qala divar -
la rının cənub-şərq hissəsində, Də -
niz kə narı milli parkın yaxınlığında
yer lə şir. Hündürlüyü 28 metr, dia met -
ri 16,5 metrdir. Qala nın daxili hissəsi
8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə daşdan hörülmüş tavanla örtülmüşdür.
Tavanların ortasında dairəvi deşiklər vardır. Belə ki, səkkizinci mərtəbədə
dayanıb deşikdən baxdıqda birinci mərtəbənin döşəməsini görmək müm -
kündür. Qədimdə birinci mərtəbədən ikinciyə asma nərdivanla qalxarlarmış.
Üçüncü və sonrakı mərtəbələr isə daş pilləkənlərlə birləşir. Qalaya onun
qərb tərəfində yerləşən tağlı qapıdan daxil olmaq mümkündür.

Qız qalası memarlıq xüsusiyyətlərinə görə Şərqdə analoqu olmayan
abidədir. Bu bənzərsizliyi dairəvi qülləyə bitişik enli divar yaradır. Bu divarın
funksiyası haqqında müxtəlif fikirlər var. Bəzi alimlər onun qədimdə əsas
tikili üçün dayaq, bəziləri dalğaqıran, digərləri isə gizli xəzinə yeri olduğunu
hesab edirlər. 

Qız qalasının tikilmə tarixi də indiyə qədər  mübahisə doğurur. Qala di -
var ları üzərindəki bir kitabədə ərəb dilində “Davudun oğlu Məsudun qülləsi”
sözləri yazılmışdır. Kitabədəki yazının üslubuna və xəttinə görə qalanın XII
əsrdə tikildiyi iddia edilir. Lakin qalanın aşağı hissəsinin 3000 ilə yaxın yaşı
olduğunu söyləyənlər də var. Qız qalasının atəşpərəstlik məbədi kimi inşa
edildiyi, daha sonralar müdafiə qalası kimi istifadə olunduğu güman edilir. 

Qız qalası ilə bağlı söylənilən müxtəlif əhvalatlar arasında xalqımızın
qədim tarixini əks etdirən belə bir əfsanə də var.

1. Qız qalasının ş�klin� �sas�n onun dair�vi qüll� v� dayaq divar
hiss�l�rini mü�yy�n edin.
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Bir zamanlar Abşeron torpağında Bak adlı odlar şəhəri varmış. (Qədim
dillərdə “bak” sözü “tanrı” deməkdir.) Şəhərin əhalisi oda sitayiş edirdi. 

Şəhərin kənarında, dəniz sahilində bir qala tikilmişdi. Torpağın dərin qat -
larından qalanın içi ilə onun təpəsinə qədər saxsı boru çəkilmişdi. Deyirlər ki,
həmin boru ilə yerin odlu nəfəsi yuxarı qalxır, qalanın başında göyümtül-qır -
mızı alovla yanırmış. Şəhərə yaxınlaşan hər bir gəmiçi onu yeddi fərsəx
uzaqdan görə bilirdi, çünki qala sahildə nəhəng bir şama bənzəyirdi. 

Odlar yurdunun neft və təbii qazla zənginliyi haqqında eşidən yadelli
qəsbkarlar bu torpağa tamah saldılar. Şəhər əhalisi onların basqınlarının
qarşısını mərdliklə alırdı. Lakin bir dəfə şəhərə öz məğlubedilməz qoşunu
ilə bütün dünyanı lərzəyə salan qüdrətli bir sərkərdə hücum etdi. Sərkərdə
şə həri doxsan gün mühasirədə saxladı. Әhalinin vəziyyəti gərgin idi. Hamı
ümidini tanrıya bağlamışdı. Kahinlər gecə-gündüz dua edirdilər.

Bir gün atəşpərəstlərin ağsaçlı kahini dəniz sahilindəki qalanın önünə
gəlir. Әtrafa çökmüş daş sükutu yalnız yerin dibindən qalxan odun vahiməli
səsi pozurdu. Kahin əlini od qalasının başına sarı uzadaraq ucadan deyir: 

– Düşmən cəzasına çatacaqdır! Siz, ey Hörmüzün övladları, xilas oldu -
nuz! Odların saf qüvvəsi və mücadiləsi düşməni məhv edəcək!

Bu zaman hamı gözünü qalaya, onun başından yüksələn alova zilləyir.
Birdən möcüzə baş verir: qaladan yüksələn alov qız şəkli alır. Qız şəfəq ki -
mi işıq saçırmış. Onun əlində mavi alovdan qılınc varmış. Qızılı saçları çi -
yin lərinə düşübmüş. Qızı hərdən tüstü bürüyür, o, gözdən itir, sonra yenə
pey da olurmuş. Onun odlu gözləri intiqam alovu saçırmış...

Camaat nəfəs çəkmədən bu canlı alovu seyr edir. Kahin isə deyir:
– O qız bizim şəhərimizi, müqəddəs odları və atəşgahı xilas edəcək,

xalqın intiqamını alacaqdır. Onun xatirəsini əbədi yaşatmaq üçün bu
gündən qala “Qız qalası” adlanacaqdır!

Sübh tezdən qız düşmən ordusunun düşərgəsinə yollanır. Günəş kimi
işıq saçan, əlindəki odlu qılıncı başı üzərinə qaldıran qızı görən düşmən
əsgərləri pərən-pərən düşürlər, kimsə onun qarşısını ala bilmir. Qız birbaşa
sərkərdənin qərargahına gəlir və əlindəki odlu qılıncla onun boynunu vurur.
Beləliklə, şəhər düçar olduğu bəladan xilas edilir. Bu xəbəri eşidən hər kəs
tanrıya dualar oxuyur.

Həmin hadisədən qərinələr ötsə də, qalanın başındakı alov sönsə də, Od -
lar qızının xatirəsi Qız qalasının qocaman daşlarında əbədi yaşayır...

Anatoli Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” romanından 
istifadə olunmuşdur.

Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “f�rs�x”, “mücadil�”, “q�rargah”, “düçar”
sözl�rinin m�nalarını araşdırın.
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3. M�tnin sonuncu cüml�sind� işl�nmiş hansı sözü arxaik söz adlan -
dırmaq olar? H�min sözün m�nasını mü�yy�n edin. 

4. “Daş sükut” ifad�sini nec� başa dü şür sünüz? Burada hansı söz m�cazi
m�nada işl�nmişdir?

Düşün və cavab ver

5. “Qız qalası” m�tnind�ki t�sviri, n�qli v� mühakim� xarakterli hiss�l�ri
mü�yy�n edin.

6. Hörmüz kimdir? N� üçün kahin ş�h�r �halisini Hörmüzün övladları
adlandırır?

7. “Qız qalası” m�tnind� verilmiş m�lumatları başlıqlar üzr� qruplaşdırın.

Araşdırma

8. Bakı ş�h�rinin adının m�nası haqqında fikirl�ri araşdıraraq t�qdimat
hazırlayın.

Dil qaydaları

9. Göy r�ngl� verilmiş �v�zlikl�ri qu ru lu şu na gör� f�rql�ndirin. 

10. Cüml�l�rd� �v�zlikl�ri mü�yy�n edin. Onları uyğun g�l�n mür�k -
k�b �v�zlikl�rl� �v�z edin. 

1. Kims� m�ni aldada bilm�z.
2. Niy� d�rs� getm�mis�n?
3. Hamı özünü müdafi� etm�yi bacarmalıdır.
4. Ağacda neç� alma qalıb?
5. Biri qapını döyürdü.

�v�zliyin quruluşca 3 növü var: sad�, düz�ltm� v� mür�kk�b.
Sad� �v�zlikl�r yalnız kökd�n ibar�t olur: o, bu, s�n, m�n, onlar,

h�min v� s.
Düz�ltm� �v�zlikl�r� bunları aid etm�k olar: biri, kims�, neç�nci

v� s. 
Mür�kk�b �v�zlikl�r, �sa s�n, ayrı yazılır: kim is�, h�r k�s, heç

kim, heç n� v� s. 

Yadda saxla!     �V�ZLİYİN QURULUŞCA NÖVL�Rİ
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AĞDAM ÇÖRƏK
MUZEYİ

Çörəkb	ş	rmə ən qəd	m və
hörmətl	 pe şə lərdən sayılır.
Çörəy	n tar	x	 bəşər	y yət	n ta r	x	
qədər qəd	md	r. İsveçrən	n Sür	x
şə hə r	ndək	 muzeydə ən qəd	m
eksponatlardan b	r	 6 m	n 	l əv -
vəl b	ş	r	lm	ş çörəkd	r. Öl kə m	z -
də aparılan arxeoloj	 qazıntılar zamanı tapılan daşlaşmış buğda növlər	
eramızdan əvvəl VII-VI m	n	ll	yə a	d ed	l	r. 

Ta qəd	mdən 	nsanlar arasında dostluq rəmz	 sayılan “duz-çörək” an-
layışı 	nd	 də öz əhəm	yyət	n	 	t	rməy	b. Hər xal qın çörəyə öz münasibət	
var. Xalqımız çörəy	 hər zaman müqəddəs tutub, onu nemətlər	n şahı
sayıb. Çörək b	zdə dostluq, qardaşlıq, et	bar rəmz	d	r.  

Xalqımızın çörəkdən 	st	fadə mədən	yyət	n	n özünəməxsusluğu da
d	qqət	 cəlb ed	r. Burada yazılmamış qaydalar var. Məsələn, 	nsan çörəyə
əl vurmamışdan əvvəl mütləq əllər	n	 yumalıdır. Bu yalnız g	g	yen	k qayda
dey	l, həm də çörəyə hörmət	n göstər	c	s	d	r. Ayaq üstə çörək ye mək,
çörəy	 tərs üzünə qoymaq, yaxud arxada tutmaq – bütün bunlar  çörəyə
hörməts	zl	k sayılır. Hələ son dövrlərədək qo ru nub-saxlanan b	r adətə
görə, dəy	rmana un üyütməyə a	lən	n “əl	 bərəkətl	” üzvü gedərd	. Də y	r -
ma na gələnə “Çörəy	n	z bol olsun” deyərd	lər.

Bərəkət	nə and 	çd	y	m	z çörəyə hörmət xalqımızın yaddaşına hopub
və ənənəyə çevr	lərək bu günümüzə gəl	b çatıb. Yəq	n k	, hər b	r	m	z
çörəyə hörməts	zl	k edən	n gec-tez cəzasını çəkəcəy	 barədə söh bət lər	n
dəfələrlə şah	d	 olmuşuq. 

Bu müqəddəs nemətə sayğı dolu ənənələr	 gələcək nəs	llərə ötürmək,
m	ll	-əxlaq	 dəyərlər	 daha gen	ş və məzmunlu təbl	ğ etmək məqsəd	 	lə b	r
sıra xalqlar çörək muzeylər	 yaradıblar. Bu muzeylər arasında Ağdam
Çörək Muzey	n	n öz yer	 vardı...

* * *
Ağdamda XIX əsr	n sonlarında b	r dəy	rman t	k	lm	şd	. El arasında “od

dəy	rmanı” adlanan bu dənüyütmə qurğusu mazutla 	şləy	rd	. Dəy	rman
şəhər	 nə	nk	 unla, həm də enerj	 	lə təm	n ed	rd	: gündüzlər dəy	rman k	m	
	şləy	r, axşamlar 	sə şəhər	n b	r sıra məhəllələr	nə 	şıq ver	rd	. İk	nc	 Dünya
mühar	bəs	 	llər	ndə “od dəy	rmanı” şəhər sak	nlər	n	n üm	d yer	nə çevr	l-
m	şd	.
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1982-c	 	ldə bu dəy	rmanın b	nasında çörək muzey	 açmaq haqqında
qərar qəbul ed	ld	. Elə həm	n 	l başlanan təm	r-bərpa 	şlər	 növbət	 	ldə
başa çatdırıldı və no yab rın 25-də muzey 	lk z	yarətç	lər	n	 qəbul etd	. 

Muzey b	nasının fasadında gözəl daş moza	ka yaradılmışdı. Muzeyə
g	r	ş b	rbaşa yay zalına açılırdı. Bu zalın ortasında k	ç	k fəv varə vardı. Zala
g	rən k	m	 sola dön  mək lə sərg	 salonuna dax	l olurdun. Hündür olduğun-
dan salonun müəyyən h	ssəs	 alt-üst mərtəbələrə ayrılmışdı. Muzey	n
böyük zalında gündə 8-10 ton buğda üyütmək gücü olan mexan	k	 də y	r -
man yerləş	rd	. Ötən əsr	n 30-cu 	llər	ndə 	st	fadə ed	lən taxıltə m	z lə y	c	
qurğu da burada 	d	. İk	nc	 sərg	 zalında əmək alətlər	 – xış, vəl, ç	n, oraq,
II əsrə a	d əl dəy	rmanı (k	rk	rə), “çarçar” adlı taxıldöyən, un saxlamaq üçün
qəd	m küplər və d	gər əşyalar nümay	ş olunurdu. 

Muzeydə Azərbaycan taxılının zəng	n növlər	n	 və çörək mədən	y yə t	 -
m	z	n qəd	m ənənələr	n	 göstərən eksponatlar, əsl	ndə, respubl	kamızın
bü tün əraz	s	n	 əhatə ed	rd	. Məsələn, Qazax rayonu əraz	s	ndə tapılmış
külçəbasanın – çörəyə naxış vurmaq üçün yaradılmış əşyanın üç m	n 	l
ya şı vardı. Bu sadə alət hər şeydə gözəll	k axtarmaq vərd	ş	n	n qəd	m -
lərdən bər	 xalqımızın qanında olduğundan xəbər ver	rd	. Muzeydə müx -
tə l	f taxıl növlər	 	lə yanaşı, buğdadan düzəlm	ş eksponatlar da nümay	ş
et d	r	l	rd	.  Eksponatlar 	çər	s	ndə buğda dənələr	ndən düzəld	lm	ş və həm	n
dövr də z	yarətç	lərdə böyük maraq doğuran Azərbaycan xər	təs	 də var
	d	. Bu qeyr	-ad	 xər	tən	 Zaqatalada hazırlayıb muzeyə gət	rm	şd	lər. 

Ağdam Çörək Muzey	ndə nümay	ş olunan eksponatların b	r h	ssəs	n	
buranı z	yarətə gələn əcnəb	 qonaqlar bağışlamışdılar. Eksponatlar ara sın -
 da ən təs	rl	s	 Qal	na Konayeva adlı b	r qadının Len	nqrad (	nd	k	 Sankt-Pe -
 terburq) şəhər	ndən gət	rd	y	 “blokada çörəy	” 	d	. Böyük Vətən mü   ha r	bəs	
za manı Len	nqrad şəhər	 uzun müddət faş	stlər	n mü ha s	 rə s	nd ə qalmışdı.
O zaman şəhər əhal	s	nə adambaşı gündəl	k çörək nor ması olaraq 125
qramlıq qara çörək ver	l	rd	. Konayeva həm	n günlər	n yad	garı olaraq b	r
çörək t	kəs	n	 saxlamışdı. Tele v	z	yada mu zeylə bağlı süjet ver	ld	kdən az
sonra o, Ağdama gə lərək onu muze yə təq -
d	m etm	şd	. Daşa dön müş bu xırdaca t	kə
çörəy	n qədr	n	 b	l məyənlərə 	brət, həyat
dərs	 	d	!

Böyük hərflərlə yazılıb muzey	n d	var-
larına vurulmuş atalar sözlər	 də çörəy	n
müqəddəsl	y	n	, gücünü, qüdrət	n	 b	r daha
z	yarətç	lər	n yadına salırdı:

1. Ağdam �ör�k Muzeyinin sxemini ç�kin.

101DƏYƏRLƏRİMİZ



Çörək baha olanda ölüm ucuz olar.
Qılınc kəsməyən� çörək kəsər...
Muzey	n xat	rə k	tabında buraya gəlm	ş adamların ürək sözlər	 yazıl-

mışdı. Onların arasında xar	c	 vətəndaşlar, yüksək vəz	fəl	 rəsm	 şəxslər
də vardı. Yazıların b	r	ndə bu xey	r-bərəkət ocağı “	nsan dühasının şah
əsər	nə 	nsanın məhəbbət ab	dəs	” adlandırılmışdı.

Qarabağda yerləşən b	r çox tar	x	-mədən	 ab	dələr	m	z k	m	, Ağdam
Çö rək Muzey	 də çörəy	 d	z	n	n üstündə olan namərd qonşularımızın tə -
ca vü zü  nə məruz qaldı. 1992-c	 	l avqustun 12-də saat 16:40 ra də lə r	ndə
er mən	lər	n atdığı mərm	 Ağdam Çörək Muzey	n	n va r lığına son qoy du.
Yanğını söndürməyə cəhd göstər	lsə də, bu, mümkün olmadı. Ekspo nat -
la rın çoxu, eləcə də muzey	n tavanı taxta mater	aldan hazırlandığına görə
tez alışdı. B	r saatın 	ç	ndə muzey külə döndü, dəy	rmanın yalnız d	 var ları
qaldı. Q	ymətl	 eksponatlar məhv oldu. Onlardan yalnız ən qəd	m	 – daş -
laşmış buğda dənələr	 x	las ed	lərək Bakıda M	ll	 Azərbaycan Tar	x	 Mu ze -
y	nə əmanət ver	ld	. 

Bəl	, məhz əmanət k	m	. Çünk	 haqq-ədalət mütləq qal	b gələcək, 	şğal
altında olan torpaqlarımız gec-tez qaytarılacaq, dağıdılmış, talan ed	lm	ş
şəhər və kəndlər	m	z, mədən	yyət ocaqlarımız bərpa olunacaq. 

Vüqar Tof�ql�n�n
“Ağdam Çörək Muzey�: dünən�, bu günü və sabahı” k�tabından

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “sayğı”, “mozaika”, “blokada” sözl�rinin  m� -
na larını araşdırın.

4. “Yazılmamış qaydalar” ifad�sini nec� başa düşürsünüz? Onlardan
nümun� g�tirin. Bu qaydaların h�yatımızdakı rolundan danışın.
�ör�kl� bağlı daha hansı yazılmamış qaydaları bilirsiniz? 

Düşün v� cavab ver

5. �ör�kl� bağlı hansı atalar sözl�rini bilirsiniz?

6. Qonağı duz-çör�kl� qarşılamaq ad�tinin r�mzi m�nasını nec� izah
ed�rdiniz?

2. “Şah �s�r”, “m�h�bb�t abid�si” dedikd� n� n�z�rd� tutulur?
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7. “�ör�yi dizinin üstünd� olmaq” n� dem�kdir? 

Şifahi nitq

8. C�dv�ld� verilmiş m�lumatlardan istifad� etm�kl� dünya çör�k
muzeyl�ri haqqında şifahi t�qdimat hazırlayın.

9. Qruplarla iş. M�tnd� verilmiş atalar sözl�rinin m�nası il� bağlı
t�qdimat hazırlayın.

Dil qaydaları

10. N� üçün m�tnd� göy r�ngl� verilmiş “bu” �v�zliyind�n sonra vergül
qoyulmur? El� cüml�l�r qurun ki, h�min �v�zlikd�n sonra vergül
qoyulsun.

Tarix Ölk� Ş�h�r
Yerl�şdiyi

m�kan
Eksponat-
ların sayı

�sas eksponatlar

1940 İsveçr� Sürix Ş�xsi m�nzil
Q�dim Misir, Roma
v� s. ölk�l�rd� bi şi ri -
l�n çör�kl�r 

1955 Almaniya Ulm
XVI �sr
memarlıq
abid�si olan bina

18500
Q�dim çör�k nümu -
n� l�ri, hazırlanma
texnologiyaları 

1966 İsrail Hayfa
“Daqon” çör�k
zavodunun
�razisi

Taxılçılıq v� çör�k -
bi şir m� tarixi il�
bağlı eksponatlar

1972 Fransa
Q�dim un
d�yirmanı 

1000-d�n
artıq

�m�k al�tl�ri, q�dim
çör�k nümun�l�ri,
çör�kd�n b�hs ed�n
q�dim kitablar

1982 YunanıstanUcqar k�nd
Yerli çör�k v�
buğda növl�ri

1982 Ukrayna Kiyev
Milli Ekoloji
M�rk�zin �razisi

2000-d�n
artıq

Q�dim v� müasir
çör�k növl�ri

1988 Rusiya
Sankt-

Peterburq
Xüsusi bina

14000-d�n
artıq
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1. Aşağıdakı d�y�rl�rd�n hansı m�tnl�rd� b�hs olunduğunu mü�y y�n -
l�ş dirin. Fikrinizi �saslandırın. 

v�t�np�rv�rlik, çör�y� münasib�t, ana dili, ş�hidlik, dövl�t r�mzl�ri

2. M�tnl�rd� �ksini tapmış d�y�rl�r haqqında atalar sözl�ri, aforizm -
l�r v� şeir parçaları söyl�yin. 

3. Nöqt�l�rin yerin� uyğun g�l�n �v�zlikl�ri söyl�m�kl� m�tni oxuyun.
el�, h�r bir, heç bir, siz, bu, h�min, heç kim, hamı, öz

ETİKA
... insan ictimai yerl�rd� olark�n müxt�lif davranış qaydalarına

riay�t etm�lidir. ... qaydalardan b�zil�ri dövl�tin qanunlarında ...
�ksini tapır. ... qaydaları pozanlar qanuna gör� c�za alırlar. 

Lakin ... davranış qaydaları da var ki, onlar c�miyy�t t�r�find�n
q�bul olunub, amma ... dövl�t qanunu il� t�sbit olunmayıb. ..., etika
qaydalarıdır. 

T�s�vvür edin ki, avtobusda oturmusunuz. Yaşlı bir qadın avto-
busa daxil olur. �lb�tt�, ... qalxıb qadına yer verm�y� bil�rsiniz. ...
buna gör� sizi c�zalandırmayacaq. Lakin ... siz� m�z�mm�tl� baxa-
caq. �ünki etika qay dasını pozmusunuz. 

4. Bayatıların hansı misralarında o, bu �v�zlikl�rind�n sonra vergül
qoyulmalıdır?
D�rd yağır Qarabağa, Bu V�t�n torpağıdır,
O ç�m�n�, o dağa. Qoynu c�nn�t bağıdır.
O V�t�ndir, çağırır, Bu torpaqdan pay olmaz,
G�l ged�k Qarabağa. Qalxın, qeyr�t çağıdır.

5. “Bizl�rin bir ad�ti var, basılanı k�sm�rik” cüml�sind� ş�xs �v�z li -
yin� aid olmayan m�qamı qeyd edin. 

6. Cüml�l�rd�ki �v�zlikl�ri ismin halları üzr� qruplaşdırın.
1. Heç k�sin �m�yini itirm�k olmaz.
2. Müharib�d�n sonra Qumrunun heç k�si qalmamışdı.
3. Qaranlıqda heç n� görm�k olmurdu.
4. Heç n�d�n mübahis� qızışdı.
5. M�lum oldu ki, heç kimd� açar yoxdur.
6. �ox axtardı, heç kimi tapa bilm�di. 
7. Siz� n� olub, heç kim� bir söz dem�k olmur?!
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UNUDULMAZ
OBRAZ

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan
Dövlət Teatr Muzeyinin eks po zi si ya -
sında bö yük bəstəkarımız Üzeyir Ha cı -
bəylinin də port reti olmalı idi. Bu şərəfli
iş mu ze yin rəh bərliyi tərəfindən mənə
tap şı rıl mışdı. 

Mən portreti naturadan çəkmək qə -
ra  rına gəlmişdim. Lakin məlum oldu ki,
Üze yir bəyə bu xahişlə müraciət edən
heç bir rəssam onun razılığını ala bil -
mə  miş dir. 

Xeyli danışıqdan sonra Üzeyir bəy portretinin naturadan çəkilməsinə
ra zılıq verdi. Bu xəbər mənə çatanda sevinc qarışıq həyəcan keçirməyə
başladım. 

Mən təyin edilmiş vaxtdan bir qədər əvvəl konservatoriyanın köhnə
binasına gəldim. Üzeyir Hacıbəylinin kabinetində, pəncərə qabağında ye -
rimi rahatlayaraq molberti qurdum, rəngləri sahmanladım. 

Üzeyir bəy kabinetə daxil olanda mən ehtiramla salamlaşdım. Sonra
günahkar adamlar kimi dayanıb gözləməyə başladım. O, bəlkə də, məni
bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün dodaqaltı dedi: “Bilirəm, portret yaratmaq
çətin məsələdir, mürəkkəb işdir”. Sonra kresloya əyləşdi, ayağını ayağının
üstünə aşırdı, başını bir az qaldırıb soruşdu: “Necə oturmalıyam?” Mən
tez cavab ver dim: “Elə bu cür – sərbəst”. 

Kömürü əlimə alıb cəld işə başladım. Kabinetdə tam sakitlik idi. Yalnız
kətan parçasını cızan kömürün səsi gəlirdi. 

Bir azdan Üzeyir bəy sükutu pozdu: “Deyəsən, iş pis getmir. Mən öz
surətimi görməyə başlayıram”. 

Düzü, əvvəlcə təəccübləndim, sonra yadıma düşdü ki, kətan çox nazik
olduğuna görə şəffafdır və orada çəkdiyim cizgiləri arxadan görmək olur. 

Həcm etibarilə çox da böyük olmayan bu portreti üç günə bitirdim. Hiss
edirdim ki, Üzeyir bəy portreti çox bəyənib. Odur ki bu əsəri bəs tə kara
bağışladım. 

1. Naturadan ç�km�k n� dem�kdir?
2. Sizc�, n� üçün Üzeyir b�y portretinin naturadan ç�kilm�sin�

razılıq vermirdi?
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Muzeyin sifarişi isə hələ də yerinə yetirilməmişdi. Odur ki tezliklə bəstə -
ka rın ikinci, həcm etibarilə daha böyük portreti üzərində işə başladım. Bu
dəfə Üzeyir bəy kabinetdəki iş masasının arxasında, tünd-qırmızı xal ça -
nın fonunda əyləşdi və yavaşca dedi: “İndi də belə oturaq”. Bu cür oturuş
çox xo şuma gəldi və mən ləngimədən işə başladım. 

İkinci portretin maraqlı bir macərası olmuşdu. 
İşimizi yenicə qurtarmışdıq. Portret hələ ki bəstəkarın iş otağında idi.

Üzeyir bəy bir balaca xəstələnmişdi. O, iki-üç gün işə çıxmadı. Arada mən
gəlib öz iş ləvazimatımı aparmalı oldum. Bu zaman portreti iş ma sasının
arxasındakı stulun üstünə qoyaraq divar xalçasına söykədim. Bir müddət
onu diqqətlə nəzərdən keçirib otağı tərk etdim. 

Ertəsi gün Üzeyir bəy evdən konservatoriyanın dəftərxanasına zəng
vurub nə isə soruşur. Bununla əlaqədar kabinetin açarını xidmətçi qadına
verirlər ki, gedib onun istədiyini gətirsin. Xidmətçi qadın qapını açıb içəri
girir və cəld geri dönüb dəftərxanaya qayıdır. Bildirir ki, Üzeyir bəy özü işə
gəlib və hal-hazırda öz kabinetindədir. Təəccüblənirlər ki, elə şey ola
bilməz. Әv vəla, Üzeyir bəy xəstədir, ikincisi, telefon zəngindən heç beş
dəqiqə keç mə yib. Bu tezliklə işə gəlib çatmaq olmaz. Kimsə tez gedib
kabinetin qa pısının açar yerindən baxıb görür ki, doğrudan da, Üzeyir
Hacıbəyli öz ye rin dədir. 

Nəhayət, tədris hissə müdiri özü gedir və kabineti açıb içəri girəndə
əv vəl çaşır, sonra masa arxasındakının bəstəkarın özü nün yox, portretinin
olduğunu görüb gülməyə başlayır... 

Bu əhvalatı xeyli vaxt deyib gülərdilər. Böyük bəstəkar isə deyərdi ki,
bax ikinci portret özü müəllifsiz imtahandan çıxdı... 

Azərbaycanın xalq rəssamı
Mikayıl Abdullayevin xatirələri əsasında

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “ekspozisiya”, “natura”, “molbert”, “d�ft�r -
xa na” söz l� ri nin  m�nalarını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

4. Üzeyir Hacıb�yli haqqında bildikl�rinizi söyl�yin.

5. Sonuncu cüml�ni nec� başa düşürsünüz?
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Yazı

6. R�ssam Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığı haqqında araşdırma apa -
rıb yazılı t�qdimat hazırlayın. Oxuduğunuz m�tnin qısa m�z mu -
nunu (3-5 cüml� il�) t�qdimatda �ks etdirin.
Tapşırığı yerin� yetirm�k üçün “Söz mücrüsü”nd�n istifad� edin:

yaradıcılıq, portret, r�ssam, istedadlı, t�svir, t�hsil, 
tanınmış ş�xsiyy�tl�r, s�rgi, inc�s�n�t tarixind� iz qoymaq

Dil qaydaları

7. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş feill�ri kök v� ş�kilçiy� ayırın. Bu
feill�rin hansı nitq hiss�l�rind�n yarandığını söyl�yin. 

8. Aşağıdakı feill�rin hansı nitq hiss�l�rind�n yarandığını mü�yy�n
edin.

hallanmaq, azalmaq, döyüşm�k, daralmaq, sancılanmaq, birl�şm�k, 
soyuqlamaq, ağarmaq, qaçırmaq, uzaqlaşmaq, otarmaq

9. Nöqt�l�rin yerin� uyğun ş�kilçil�r artırın. 
-ar, -lan, -al, -laş, -la, -ıl

1. Axşamüstü qoy uzaqdan hava...sın Xanın s�si. (S�m�d Vurğun)
2. Tüstü get-ged� çox...ırdı.
3. Buludlar uzaqdan ağ...ırdı. 
4. Uşaqlar tezlikl� dost...dılar.
5. Tarz�n tarı sin�sin� basıb çalmağa baş...dı. 
6. Qapı bird�n aç...dı, iç�ri nurani bir qoca daxil oldu. 

*10. Dördünd�n biri quruluşuna gör� f�rqlidir.
A) soyunmaq  B) soyumaq  C) soyundurmaq  D) soyulmaq
A) düşünm�k  B) deyilm�k  C) düşürm�k  D) düşündürm�k
A) sınamaq  B) qanamaq  C) boyamaq  D) qınamaq

Dilimizd�ki bütün sad� feill�r milli m�nş�lidir. 
Düz�ltm� feill�r müxt�lif nitq hiss�l�rin�, o cüml�d�n feill�r� leksik

ş�kilçil�r ar tır maq  la düz�lir: lovğa-lan(maq), bir-l�ş(m�k), az-al(maq),
yaş-ar (maq), m�n-ims�(m�k), yor-ul(maq), vur-uş(maq), qaç-ır(maq)
ir�li-l�(m�k).

Yadda saxla!      DÜZ�LTM� FEİLL�R



SƏNƏT FƏDAİSİ

1908-ci il, 25 yanvar.
Bu, milli operamızın yarandığı gün -

dür. Hə min gün Tağıyev teatrında Üzeyir
Ha cı bəylinin “Leyli və Məcnun” operası
ta     maşaya qoyuldu. Bu nəinki Azərbay -
canda, bütün Şərq aləmində ilk opera idi.  

Premyeranın müvəffəqiyyətlə keçmə -
sinə baxmayaraq, “Leyli və Məcnun”  ta -
maşasına bir neçə ay fasilə verildi. Buna
səbəb Leyli obrazını ifa edən ak t yo  run
səhnəyə çıxmaqdan imtina et məsi idi.
Bəli, bəli, aktrisanın yox, ak  t  yo run. Axı o
zaman müsəlman qadın larının səh nəyə
çıxmasına yol verilmirdi. Ona görə də teatrda qadın rollarını da kişilər ifa
edirdilər. “Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasında Leyli rolunda Әb dür rəh man
Fərəcov çıxış edirdi. Elə ilk tamaşadan sonra o, qadın rolun da çıxış et -
 diyinə görə nadan qohumların, dostların tənə və təhdidlərinə məruz qaldı.
Bundan sonra aktyor nəinki həmin tamaşada oynamaqdan boyun qaçırdı,
hətta bir daha teatr aləminə yaxın durmadı. 

Üzeyir bəy yeni Leyli axtarışına çıxdı və doğmaca xalası oğlu Әhməd
Bədəlbəyliyə müraciət etdi. “Leyli və Məcnun”un ilk tamaşasında o da iş -
ti rak etmişdi, xorda oxumuşdu. 24 yaşlı Әhməd o zaman tələbə idi, müəl -
lim olmaq istəyirdi, amma hər bir qarabağlı kimi, musiqini, çalıb-oxumağı,
teatr sənətini də ürəkdən sevirdi.  Beləliklə, Әhməd Bədəlbəyli uzun illər
boyu səhnə mi zin yeganə və təkrarsız Leylisi olan Әhməd Ağdamskiyə
çevrildi. 

Әhməd Ağdamski gözəl müğənni və mahir  aktyor idi. Bununla yanaşı,
o, teatr tarixində cəmiyyətdəki cəhalətə qarşı üsyan edən sənət fədaisi
kimi qalmışdır. XX əsrin əvvəllərində aktyorlar cahil adamlar tə rə findən təqib
olunurdular. Hətta istedadlı aktyor və rejissor Hüseyn Әrəblinski teatrda
işlədiyinə görə 1919-cu ildə öz qohumu tərəfindən öldürülmüşdü. Qadın
rolu oynayan kişi aktyorların vəziyyəti daha acınacaqlı idi. Onları “mütrüb”
deyə ölümlə hədələyir, ictimai yerlərdə təhqir edirdilər. Odur ki teatr afi şa -
larında Әhməd Ağdamskinin adı tanınmasın deyə “Miri” yazılırdı.

Ağdamski Üzeyir Hacıbəylinin başqa əsərlərində də baş qadın rollarında
çıxış etmişdir: “Әsli və Kərəm”də Әsli, “O olmasın, bu olsun”da Gülnaz,
“Arşın mal alan”da Gülçöhrə, “Әr və arvad”da Minnət, “Rüstəm və Söh -
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rab”da Təhminə və s. O düz 12 il səh nəyə qadın qiyafəsində, qadın geyi -
mində çıxdı. Böyük sənətkar həmin rolları elə məharətlə ifa edirdi ki, hətta
tamaşadan sonra onu qadın sayıb çiçək göndərənlər də olurdu. 

1914-cü ildə “Leyli və Məcnun” operası Tiflisdə  tamaşaya qoyulmuşdu.
Böyük müvəffəqiyyətlə keçən tamaşada Leylinin ölümündən sonra pər də -
nin örtülməsinə baxmayaraq, alqış səsləri kəsilmirdi. Gürcüstanın ictimai
xadimləri, incəsənət ustaları təbrik üçün səhnəyə çıxdılar. Tanınmış ictimai
xadimlərdən biri artistləri alqışlayıb əllərini sıxdı. Növbə Әhməd Ağ dam ski -
yə çatanda o, aktyoru qadın zənn etdiyindən zadəgan adəti ilə baş əyib
əlini öpdü. Bu çətin vəziyyətdə Ağdamski özünü itirmədi, yüngül reveransla
ictimai xadimə əlini öpməyə imkan yaratdı. 

1920-ci illərin əvvəllərində Әhməd Ağdamski doğma yurduna – Qa ra -
bağa qayıdır. 1923-cü ildə burada teatr truppasının yaradılmasının təşəb -
büs karı məhz o olur. Özü də tamaşaya qoyulan dram əsərlərində oynayır,
ma raqlı obrazlar yaradır. O zaman tamaşadan əvvəl, ya fasilədə musiqi
par ça ları səsləndirilirdi. Həmin tamaşaları görənlər söyləyirlər ki, Әhməd
Ağ damskinin çıxışları xüsusi maraqla qarşılanırdı. Axı o həm də mahir tar
ifaçısı idi. 

1934-cü ildə Ağdaşa köçən Әhməd Ağdamski ömrünün son 20 ilini
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur, musiqi məktəbində tar dərsi verir. Həmin
illərdə neçə-neçə istedadlı gənc məhz onun xeyir-duası ilə taleyini
musiqiyə bağlayır.

Fədakarlığına, cəsarətinə görə, teatr tariximizdə çox ağır bir missiyanı
illər boyu təkbaşına daşıdığına görə Azərbaycan teatrı Әhməd Ağ dam -
skiyə çox borcludur. O, səhnəmizə Leyli kimi gəldi, lakin ömrünü Məc nun
kimi yaşadı. Musiqimizin, mədəniyyətimizin, səhnəmizin və öz sə  nətinin
Məcnunu kimi!

Rafael Hüseynovun
“Min ikinci gecə” kitabından

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “f�dai”, “premyera”, “nadan”, “cahil”, “re ve -
 rans”, “truppa”, “mis siya” söz l� ri nin m�nalarını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. M�tnd� verilmiş m�lumatlardan istifad� ed�r�k �hm�d Ağ -
damskinin doğum v� ölüm ill�rini mü�yy�nl�şdirin. 

3. �hm�d Ağdamskini müğ�nni, aktyor, t�şkilatçı, pedaqoq kimi
s�ciy y� l�n dirm�k üçün m�tnd�n uyğun m�qamları seçin. 
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*4. “Ömrünü M�cnun kimi yaşamaq” ifad�sini nec� başa düşürsünüz?

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş feill�rin quruluşuna gör� növünü
mü�yy�n edin. 

6. Qaydada verilmiş nümun�l�r� müvafiq mür�kk�b feill�r yaradın.

7. A v� BB sütunlarında uyğun g�l�n sözl�ri birl�şdir�r�k on la rın mü r�k -
k�b feil, yoxsa frazeo lo ji birl�şm� ol du ğunu t�yin edin. 

A B
yandırmaq salmaq
d�rid�n-qabıqdan barışmaq
qane süpürm�k
t�yin bilm�k
qayıtmaq olmaq
silm�k yanmaq
�l� yaxmaq
ür�yi g�lm�k 
seçm�k çıxmaq
küsm�k etm�k

8. Göz�l olmaq, x�st� olmaq, yaxşı olmaq, kasıb olmaq, yad olmaq,
z�ngin olmaq, dost olmaq, şad olmaq feill�rind� olmaq köm�kçi
feilini hansı leksik ş�kilçil�rl� �v�z etm�k olar?

Mür�kk�b feill�r iki v� daha artıq sözün birl�şm�sind�n �m�l�
g�lir: tanış olmaq, köm�k ed� bilm�k, gedib-g�lm�k v� s.

Yaxın v� ya �ksm�nalı sözl�rin birl�şm�si il� yaranan mü r�k -
k�b feill�r defisl� yazılır: �sib-coşmaq, silib-süpürm�k, b� z� nib-
düz�nm�k, atıb-tutmaq v� s. 

Ayrı yazılan mür�kk�b feill�r iki cür olur: 
1) olmaq, etm�k (el�m�k) köm�kçi feill�rinin başqa nitq his -

s� l� rin� qoşulması il� yarananlar: h�ll etm�k, nail olmaq, dost
olmaq v� s.; 

2) bilm�k köm�kçi feilinin -a2 ş�kilçisi q�bul etmiş feill�r� qo -
şulması il� yarananlar: yaza bilm�k, danışa bilm�k v� s. 

Yadda saxla!     MÜR�KK�B FEİLL�R
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HEYKƏLTƏRAŞ
MİRƏLİ MİRQASIMOV

Mirəlinin altı yaşı olanda həkimlər onun
valideynlərinə bildirdilər ki, uşaq tədricən
eşitmə qabiliyyətini itirəcək. Üstəlik xə bər -
dar etdilər ki, erkən yaşında kar olan uşaq -
lar danışma bacarı ğın dan da məhrum
olurlar. 

İyirmi dörd yaşlı ana böyük bir faciə ilə
üz-üzə qalmışdı. Lakin ana təslim olmaq
istəmirdi. O, uşağına kömək etməli, lal ol ma sı na imkan verməməli idi.
Ceyran xanım saatlarla onun çarpayısının ya nında oturub oğlu ilə söhbət
edirdi. Daha doğrusu, Mirəli danışır, ana da göz yaşlarını boğaraq oğluna
qulaq asır, özünü şən göstərməyə çalışırdı.

Ceyran xanım oğluna oxumağı öyrətmək qərarına gəldi. Mirəli əlifbanı
çox tez öyrəndi. Bundan sonra ana ilə oğu lun ünsiyyəti asanlaşdı. Mirəli
danışır, sual verir, ana isə cavabını kağızda yazırdı. Amma həmişə kağız-
qələmlə gəzmək böyük narahatlıq yaradırdı. Odur ki ana ünsiyyət üçün
başqa yollar axtarırdı. Bir azdan Mirəli saitləri dodaqların vəziyyətinə görə
tanımağa başladı. Samitləri ana həmin hərflə başlayan bir əşyanı
göstərməklə bildirirdi. Bəzi samitləri isə bar maqları ilə göstərirdi. Məsələn,
şəhadət bar maqlarını çar paz lamaqla “x” səsini tanıdırdı. Beləliklə, ana ilə
oğul ara sın da kağız-qə ləmsiz, şifahi nitq yarandı. 

Bu yalnız on la rın dili idi, başqaları onu başa düşmürdü. Anası kiminsə
yanında Mirəli ilə bu əlifba vasitəsilə danışanda və ya onun başqa birisi
ilə söhbətində tər cüməçi kimi çıxış edəndə uşaq çox utanırdı. 

Nəhayət, çıxış yolu tapıldı. Ceyran xanım Moskvada nəşr olunmuş bir ki -
 tab əldə etdi. Kitabda eşitmə qabiliyyətini itirmiş adamlarda dodaqdan oxu -
maq vərdişinin yaradılması üsulundan danışılırdı. Ana bu kitab əsa sında
oğlu ilə məşğələlərə başladı. Bir neçə ay sürən məşğələlərdən sonra Mirəli
artıq yaxınları ilə sərbəst söhbət edə bilirdi. O danışır və gözləri ilə “eşidirdi”. 

...1932-ci il. Mirəli 1-ci sinfə gedəsidir. Şəhərdə eşitmə qa bi l iy yətini
itirmiş uşaqlar üçün məktəb var idi, lakin vali deyn ləri Mirəlini adi məktəbə
vermək istəyirdilər. Ceyran xanım çox narahat idi. Görəsən, normal
eşidən, danı şan uşaqlar arasında o özünü necə hiss edəcək?  

1. N�y� gör� Ceyran xanım oğlunun daim danışmasına çalışırdı?
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Nəhayət, Mirəli 1-ci sinfə getdi. Kifayət qədər hazırlıqlı olduğuna görə
dərslərində çətinlik çəkmirdi. Uşaqların da ona münasibəti yaxşı idi. Hamı
ona kömək etməyə çalı şırdı. Ceyran xa nım sinfə gələndə uşaqlar onu
əhatəyə alır, bir-birinin sözünü kəsərək Mirəlidən danışırdılar: müəllim
ondan nə so ruşdu, o necə cavab verdi, ne çə aldı... Ana ona zillənən bu
müxtəlif, amma eyni zamanda belə oxşar, tə miz, təmənnasız gözlərə
minnətdarlıqla baxır, bu körpə balaların hamısını birdən qucaqlayıb öpmək
istəyirdi!..

İllər ötdü. Yuxarı siniflərdə Mirəlinin incəsənətə böyük marağı, rəs sam -
lığa və heykəltəraşlığa meyli valideynlərin də, müəllimlərin də gözündən
ya yınmadı. Mirəli artıq özünə həyat yolu seçmişdi. Bu yol onu Azərbaycan
İncəsənət məktəbinin heykəltəraşlıq şöbəsinə gətirib çıxardı. İncəsənət
məktəbini “əla” qiymətlərlə bitirən Mirəli təhsilini davam etdirmək üçün
Sankt-Peterburqdakı İncəsənət Akademiyasına daxil oldu. 

Oğluna görə narahatlıq hissi ananı bir an belə tərk etmirdi. İndi o, Mirəli
ilə yalnız məktubla əlaqə saxlaya bilirdi. Mirəli anasını sakitləşdirirdi: “Ana -
can, sən narahat olma, mən özümə nəzarət edirəm: danışıram və “din lə -
yirəm”, mənim çoxlu yaxşı dostlarım var”. 

Təhsil illəri arxada qaldı. Mirəli Vətənə heykəltəraşlıq üzrə ali təhsil al -
mış ilk azərbaycanlı kimi qayıtdı. Qarşıda onu gərgin əməklə, yara dı cılıq
uğurları ilə dolu həyat gözləyirdi. Həyatda öz yerini tapmaq, sevimli pe -
şəsinə yiyələnmək üçün Mirəli başqalarının rastlaşmadığı böyuk ma ne ə -
lə rə sinə gərməli oldu. Nəticədə onun yaratdığı əsərlər nəinki Azər           bay canda,
eləcə də xaricdə yüksək qiymətləndirildi. 1955-ci ildə Var şavada keçirilən
Gənclərin V Ümumdünya festivalında Mirəlinin “Qız portreti” əsəri bürünc
medala layiq görüldü.

İndi Azərbaycanın xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi Mirəli
Mirqasımovun yaratdığı heykəllər paytaxtımızın və başqa şəhərlərin küçə
və meydanlarını bəzəyir, muzeylərdə nümayiş etdirilir. Onların arasında
bir heykəl xüsusi yer tutur. Bu, yenilməz ana məhəbbəti və fədakarlığının
təcəssümünə çevrilən “Ananın portreti” əsəridir.

Ceyran xanım Mirqasımovanın
“Bir ananın qeydləri” kitabı əsasında

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “t�m�nnasız”, “festival”, “t�c�ssüm” söz l� -
ri  nin m�nalarını araşdırın. 

2. Sizc�, n� üçün valideynl�ri Mir�linin adi m�kt�b� getm�sini
ist�yirdil�r?



Düşün və cavab ver

4. N� üçün m�tnd� “eşidirdi”, “dinl�yir�m” sözl�ri dırnaq iç�ri sin d�
verilmişdir? 

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş feill�rin hansı m�na çaları yaratdığını
söyl�yin. 

6. Oxuyun. Feilin ş�kill�rind�n asılı olaraq cüml�l�rin m�na çalarları
arasındakı f�rqi göst�rin.
T�hsil� diqq�t artırılacaqdır.
T�hsil� diqq�ti artırın.
T�hsil� diqq�t artırılmalıdır.
T�hsil� diqq�t artırılsa, ...
Kaş t�hsil� diqq�t artırıla.
T�hsil� diqq�t artırılasıdır. 

7. Feill�ri uyğun ş�kild� yazmaqla cüml�l�ri d�ft�riniz� köçürün.
oxumaq, gönd�rm�k, qayıtmaq, keçm�k, getm�k, g�lm�k 

1. Biz mütl�q bu kitabı ...
2. Kaş atam m�zuniyy�td�n tez ...
3. Növb�ti m�rh�l�d�n kim ..., olimpiadaya o ...
4. Sabah m�kt�bimiz� xarici qonaqlar ...
5. ��kdiyiniz ş�kill�ri müsabiq�y� ...

Danışanın münasib�tind�n asılı olaraq feilin ifad� etdiyi h�r�k�t
�mr v� ya arzu olunur, lazım v� ya vacib sayılır, ş�rt kimi qoyulur,
yaxud, sad�c�, x�b�r verilir. Bunlara feilin ş�kill�ri deyilir.

Feilin h�r bir ş�kli mü�yy�n qrammatik formaya malikdir:

Yalnız x�b�r ş�klind� olan feil h�m zamana, h�m d� ş�xs� gör�
d�yişir: bax-dı-m, bax-ır-san, bax-acağ-ıq. Feilin dig�r ş�kill�ri mü-
vafiq ş�kilçi q�bul etdikd�n sonra yalnız ş�xs� gör� d�yişir:  bax-
sa-m, bax-sa-nız, bax-sa-lar.

Yadda saxla!        FEİLİN Ş�KİLL�Rİ. X�B�R Ş�KLİ

Feilin ş�kli Nümun�
�mr Bunu bbil.
arzu Kaş bunu bbil�s�n.
lazım Bunu bbil�sis�n.

Feilin ş�kli Nümun�
vacib Bunu bbilm�lis�n.
ş�rt Bunu bbils�n...
x�b�r Bunu bbilirs�n.
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X�B�R Ş�KLİND� OLAN FEİLL�RİN
YAZILIŞI V� T�L�FFÜZÜ

1. “Oxumaq” feilini -mış4 ş�kilçisi artırmaqla ş�xs� v� k�miyy�t� gör�
d�yişin.

2. Nöqt�l�rin yerin� uyğun ş�kilçil�ri işl�d�r�k oxuyun.
Siz biz� xoş g�l..., s�fa g�tir...
Müzakir� sabah davam etdiril...

3. “Getm�k” feilini -ıb4,-acaq2 ş�kilçil�rini artırmaqla ş�xs� v� k�miy -
y�t� gör� d�yişin.

 

II ş�xsd� olan feill�r� keçmiş zaman ş�kilçisi -mış4 artırıldıqda
ş�kilçinin son samiti (ş) düş� bil�r: qaç-mı(ş)-san, g�l-mi(ş)-siniz.

Keçmiş zaman (-ıb4), g�l�c�k zaman (-acaq2) ş�kilçisi q�bul etmiş
feill�r III ş�xsin t�kin� aid olanda çox zaman -dır4 ş�kilçisiz işl�nir:
qaçıb(dır), g�l�c�k(dir).

Yadda saxla!      
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*4. Sxeml�r� �sas�n indiki v� g�l�c�k zaman feill�rinin inkar for -
ma  sının yaranma qaydasını izah edin.

5. Altından x�tt ç�kilmiş feili qrammatik qaydaya uyğun işl�din. 
Bilinm�yir yaşın s�nin,
N�l�r ç�kmiş başın s�nin. (S�m�d Vurğun)

6. “Apar(maq)” feilin� -ar2 g�l�c�k zaman ş�kilçisi artırmaqla t�sdiqd�
v� inkarda ş�xs� v� k�miyy�t� gör� d�yişin.

İndiki zaman

təsdiq
inkar

yanlış doğru
gedir getməyir getmir

Gələcək zaman

təsdiq
inkar

yanlış doğru
gedərəm getməyərəm getmərəm
gedərik getməyərik getmərik

gedərsən getməyərsən getməzsən
gedərsiniz getməyərsiniz getməzsiniz

gedər getməyər getməz
gedərlər getməyərlər getməzlər



7. T�l�ffüz formasında olan feill�ri seçib düzgün yazın.
1. Uşaq şirin-şirin �sniyir.
2. Qarışqa özünd�n ağır yük daşıyır.
3. N�n� n�v�l�rin� nağıl söylüyür.
4. Şagirdl�r otağı gül-çiç�kl� b�ziyirdil�r.
5. D�rsl�r s�h�r 8-d� başdıyır.

8. Aşağıdakı nümun�l�ri t�l�ffüz qaydalarına uyğun oxuyun.
1. Altı bulaq, iç�rl�r,

Üstü z�mi, biç�rl�r. (Tapmaca)
2. Cüc�ni payızda sayarlar. (Atalar sözü)
3. Aşığı ustadına gör� tanıyırlar. (Atalar sözü)
4. Dağdan düz� baxırlar,

Düzd� bitib taxıllar.
Taxılımız tel-teldi,
Qoy çatlasın paxıllar. (Dilrüba C�f�rova)

İndiki v� g�l�c�k zaman ş�kilçil�ri q�bul etmiş feill�rin sonun -
dakı a, � saitl�ri ı, i, u, ü kimi t�l�ffüz olunur: yaşayır [yaşıyır],
yox la yacaq [yoxluyacax], anlayar [annıyar].

Yadda saxla!  

III ş�xsin c�mind� işl�ndikd� -ır4 indiki zaman ş�kilçisinin v� 
-ar2 g�l�c�k zaman ş�kilçisinin samiti [l] kimi t�l�ffüz olunur:
qaçırlar [qaçıllar], baxarlar [baxallar].

Yadda saxla!     

II ş�xsin c�mind� feill�rin yazılışı il� t�l�ffüzü f�rql�nir:
görürsünüz [görürsüz], qayıtdınız [qayıtdız], oxuya caq sınız
[oxuyacaxsız], g�lm�zsiniz [g�lm�zsiz].

Yadda saxla!     

116 IV BÖLMƏ

9. T�l�ffüz formasında olan feill�ri düzgün yazın.
1. Görürsüz, n�l�r olur?
2. Bunu heç vaxt unutmuyacaxsız.
3. Siz bu sınağa hazır deyilsiz.
4. K�ndd� darıxmağa vaxt tapmıyacaxsız. 
5. H�rbi qulluğu harada keçir�c�x’siz?
6. Neç� vaxtdır, h�y�ti t�mizd�mirsiz.



QOCA AŞPAZ

1786-cı ilin qış axşam larının bi rin -
də Vyana şəhərinin kənarında bala -
ca bir evdə kor qoca – qrafinya
Tu   nun keçmiş aşpazı son saatlarını
yaşa yırdı. Әslində, bu heç ev də
deyil di, bağın lap qırağında hasara
bitişik köhnə gözətçi daxması idi. 

Aşpazla birgə burada onun on
sək kiz yaşlı qızı Mariya da yaşa yırdı.
Gö zətçi daxmasının bütün avadanlığı
çar pa yı dan, ayaqları qırıq skam ya -
lardan, yön dəm siz masadan, üstü
çatlarla örtülmüş saxsı qablardan və
köhnə klavesindən ibarət idi.

Can üstə olan aşpaz qızına dedi:
– Mən heç  vaxt  keşişləri və rahibləri sevməmişəm. Günahlarımı yu -

maq üçün etiraf etməyə keşiş çağıra bilmərəm, amma ölümqabağı vic da -
nımı təmizləməliyəm.

– Bəs mən nə edim? – deyə Mariya təşvişlə soruşdu.
– Küçəyə çıx və ilk rast gəldiyin adamdan bizə gəlməyini xahiş elə. 
Mariya bağın paslanmış qapısını zorla açıb qaranlıq küçəyə çıxdı. Bir

hənirti eşitmək ümidi ilə xeyli gözlədi. Nəhayət, ona elə gəldi ki, hasarın
dibi ilə kimsə zümzümə edə-edə yaxınlaşır. Mariya səs gələn tərəfə bir
neçə addım atdı, yolla gələn adamla toqquşdu, diksinib qışqırdı. Adam da -
yandı və soruşdu:

– Burada kim var?
Mariya onun əlindən yapışıb titrək səslə atasının xahişini çatdırdı.
– Yaxşı, – deyə adam sakitcə dedi, – düzdür, mən keşiş deyiləm,

amma bunun əhəmiyyəti yoxdur. Gedək.

* * *
Onlar evə daxil oldular. Şam işığında Mariya gətirdiyi adamı göz dən

keçirdi. Bu, arıq, bəstəboy bir gənc idi. Sadə, amma zövqlə ge yin miş di.
O, uşaq kimi başını silkələyərək pudralı parikini düzəltdi, kətili çarpayıya
yaxınlaşdırıb oturdu, əyilərək qocanın üzünə baxdı və gümrah səslə:

– Danışın! – dedi. – Günahlarınızı etiraf edin. Bəlkə, son dəqiqələrinizi
yüngülləşdirə, ürəyinizdəki yükü götürə bildim.

Qoca ağır nəfəs ala-ala sözə başladı:

117İNCƏSƏNƏT



– Çox illər əvvəl arvadım vərəm xəstəliyinə tutuldu. Həkim ona cür bə -
cür bahalı dərmanlar yazıb yaxşı yedirtməyi tapşırmışdı. Mən çarəsiz qalıb
qrafinya Tunun servizindən bir dənə kiçik qızıl boşqab oğurladım. Onu
xırda parçalara bölüb satdım. İndi mənə bunu xatırlamaq çox ağır gəlir.

– Bəs qrafinyanın xidmətçilərindən kimsə buna görə cəzalandırıldımı?

– And içirəm, cənab, heç kəs, – deyə qoca cavab verdi və ağladı. –
Bilsəydim ki, qızıl mənim Martama kömək etməyəcək, heç oğur la yar dım mı?!

Naməlum adam əlini qocanın kor gözlərinin üstünə qoyaraq dedi:
– Qulaq asın, sizin insanlar qarşısında təqsiriniz yoxdur. Sizin hə rə kə -

ti niz günah deyil. Әksinə, bəlkə də, məhəbbət naminə edilmiş qəh rə -
manlıqdır. İndi isə mənə son arzunuzu söyləyin.

Can verən qoca gülümsündü və bərkdən dedi:
– Mən Martanı bir dəfə də görmək istəyərdim, özü də gəncliyimdə rast

gəldiyim kimi. Günəşi və bu bağı baharda, gül açan vaxt görmək is tə yər -
dim. Amma bu, mümkün deyil, cənab. Axmaq sözlərimə görə məni ba ğış -
layın. Görünür, xəstəlik mənim ağlımı lap çaşdırıb. 

Naməlun adam:
– Yaxşı, – dedi və qalxdı. – Dinləyin. Dinləyin və baxın.

* * *
O, otağın küncündəki klavesinə yanaşıb çalmağa başladı. Uzun illər -

dən bəri klavesin ilk dəfə idi ki, tam səsi ilə dillənirdi. Qoca:
– Mən görürəm, cənab! – dedi və çarpayısında dikəldi. – Mən Marta

ilə rastlaşdığım günü görürəm. 
Naməlum adam gözünü qara pəncərəyə dikərək çalırdı.
– İndi necə, – deyə o çalmaqda davam edərək soruşdu, – bir şey

görürsünüzmü? Siz məgər görmürsünüz ki, haradansa yuxarıdan ilıq işıq
süzülür, sizin qoca ağacların budaqlarında ağ çiçəklər açılır. Baxın, daş
hasarın üzərinə günəşin ilk şüası düşdü, onu isitdi və artıq ondan buxar
çıxır. Bu, görünür, yaş mamırdan çıxan buxardır.

– Mən bütün bunları görürəm! – deyə qoca qışqırdı. – Allah xatirinə
mənə yaxınlaşın.

Naməlum adam qalxıb çarpayıya yaxınlaşdı. Qoca nəfəsi kəsilə-kəsilə:
– Mən hər şeyi çox illər bundan qabaqkı kimi aydın görürdüm, – dedi. –

Ancaq mən adınızı bilmədən ölmək istəməzdim... Adınız?!
– Mənim adım Volfqanq Amadey Motsartdır, – deyə naməlum adam

cavab verdi.
Konstantin Paustovski

1. Sizc�, nam�lum adam bu sualı n� üçün verdi?
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Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “klavesin”, “parik” v� “k�til” sözl�rinin
m�nalarını araşdırın.

Düşün və cavab ver

3. M�tnin �vv�lind� il göst�rilm�s� idi, hadis�l�rin müasir dövrd� baş
verm�diyini hansı m�qamlardan t�yin etm�k olardı?

4. Eşitdiyiniz h�r hansı musiqi �s�rinin sizd� yaratdığı t��ssürat v�
ya oyatdığı xatir�l�r haqqında danışın.

5. Debat.
A) Xeyirxah m�qs�dl� edilmiş oğurluğa b�ra�t qazandırmaq olar. 
B) M�qs�dind�n asılı olmayaraq heç bir oğurluğa b�ra�t qazan dır -

maq olmaz.

Yazı

6. Motsart v� Bethoven haqqında yazılı t�qdimat hazırlayın.

Dil qaydaları

7. M�tnd� altından x�tt ç�kilmiş sözl�rin t�l�ffüz formasını d�ft� ri -
niz� yazın.

8. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş feill�r� diqq�t yetirin. Onlar feilin hansı
ş�klin� aiddir? 

Feilin �mr ş�klind� h�r�k�tin icrası �mr (xahiş, tövsiy� v� s.)
olu nur: get, baxın, oxumasınlar.

�mr ş�klinin II ş�xs t�ki heç bir xüsusi ş�kilçi q�bul etmir: apar,
sındır, dinl� v� s.  

Qalan ş�xsl�rd� �mr ş�kli ş�xs ş�kilçil�rinin köm�yi il� düz�lir:
yaz-ım, yaz, yaz-sın, yaz-aq, yaz-ın, yaz-sınlar; işl�-yim, işl�, işl�-
sin, işl�-y�k, işl�-yin, işl�-sinl�r.

Yadda saxla!       FEİLİN �MR Ş�KLİ
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9. M�tni oxuyun, �mr ş�klind� olan t�sdiq v� inkar feill�ri qrup laş dı -
ra raq d�ft�riniz� yazın. M�tnd� �mr ş�klind� olan hansı feil II ş�xs�
aid deyil?

M�clisd� n�zak�t v� davranış qaydaları
�alış, m�clisd� el� yerd� otur ki, s�ni oradan qaldırmasınlar.

Danışanların sözünü k�sm�, yanında oturanlarla n�zak�tli r�ftar et.
Yaxında duranları süfr�y� d�v�t et, lazım g�ls�, onlara qulluq et. 

Oturuşuna, danışığına, r�ftarına fikir ver. Yey�nd� t�l�sm�,
gözl�rini zill�y�r�k adamlara baxma.

M�clisd�n tez getm�. �ox axıra qalmağa meyil göst�rm�.

“M�rasiml�r, ad�tl�r, alqışlar” kitabından

10. �mr ş�klind� verilmiş feill�ri m�sl�h�t, xahiş, t�klif, n�sih�t bil -
dir m�sin� gör� f�rql�ndirin. 

1. S�n m�s�l�nin n� yerd� olduğunu öyr�nm�miş heç yer� getm�. 
2. B�lk�, m�s�l�ni iclasda müzakir� ed�k. 
3. H�r yerd� böyükl�r� hörm�t et. 
4. Z�hm�t olmasa, kitabı m�n� verin. 

11. �mr ş�klind� olan feill�rin t�sdiq v� ya inkarda olduğunu mü�y y�n
edin. Atalar sözl�rini alqışlardan f�rql�ndirin.

1. S�n saydığını say, gör f�l�k n� sayır.
2. Başını el içind� h�miş� uca görüm.
3. Dostla su iç, düşm�nl� bal yem�y� oturma.
4. Ocağının tüstüsü düşm�n gözünü kor el�sin.
5. Bağa bax, üzüm olsun, yem�y� üzün olsun.
6. Torpaq dey�r: “Öldür m�ni, dirildim s�ni”.
7. �ör�k ver�n �lin k�silm�sin. 
8. Qonşunu iki in�kli ist� ki, özün bir in�kli olasan. 

12. Verilmiş nümun�l�rd� �mr ş�klind� olan feill�ri seçin. Feill�rin hansı
ş�xsl�r� aid olduğunu mü�yy�nl�şdirin. Hansı feil inkardadır?

G�tir sazını, qardaş, Laylay dedim adına,
Pozma yazını, qardaş. Haqq yetişsin dadına.
Böyü, ol qoçaq igid, Boya-başa çatanda
��kim nazını, qardaş. M�ni d� sal yadına.

(Bayatı)   (Layla)
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NEMAN VƏ SİMNAR

Bəhram xoşbəxt bir gündə qaran -
lıq dan sübh doğan kimi doğuldu. Bu
xoş günü münəc cimlər əvvəlcədən
xəbər vermiş dilər. 

Bəhramın atası Yəzdi gürd neçə il
şahlıq etmiş, zülmü ilə aləmin nifrətini
qazanmışdı. İyirmi ildə onun neçə
öv ladı olmuşdu, heç biri də yaşa ma -
mış dı. 

Bəhram doğulanda şahın se vinci
ye rə-göyə sığmadı. Onun xoş bəxt
bö yü məsi və tərbiyəsi üçün tədbir
ara dı. Mü nəccimlər məsləhət gördü -
lər ki, şahzadə İranda saxlanmasın,
Әrə bis ta na göndərilsin. Әrəbistanda səfalı bir yer seçilsin. Bəh ram orada
böyüsün. 

Yəzdigürd münəccimlərin məsləhətini bəyəndi. Övladından ayrılmaq
ağır olsa da, razılıq verdi. Təki uşaq salamat qala. Oğlunun sağlamlığı
xati ri nə ayrılığa razı oldu. Oğlunu vətənindən Yəmənə köçürdü. Yəzdigürd
Yəmən şahı Nemanı çağırıb ona tapşırdı ki, oğluna şahlıq ədəb-ərkanı
öyrətsin. 

* * *
Neman şahzadəni çox yaxşı saxlayırdı. Onu gözlərindən əziz tuturdu.

Dörd il bu qayda ilə uşağı bəsləyib böyütdü. 
Bir gün Neman öz oğlu Mənzərə dedi: 
– Bizim yerlərin havası isti və qurudur. Şahzadə isə incə, zərif uşaq dır.

O elə bir yerdə yaşamalıdır ki, həm təmiz hava alsın, həm də yerin
buxarından, toz-torpağından uzaq olsun. 

Ata-bala məsləhətləşib Bəhram üçün yüksək və səfalı bir yer ax tar -
mağa başladılar. Elə bir yer tapdılar ki, Yəmən vilayətində onun misli yox
idi. Yaxşı bir usta tapıb burada qəsr tikdirmək qərarına gəldilər. 

Bir gün Nemana xəbər gətirdilər ki, sən deyən usta, olsa-olsa, Rum
ölkəsində yaşayan Simnar olacaq. Sənətinin şöhrəti dünyanı tutub. O, zi -
rək, hünərli, iş bacaran sənətkardır. Misirdə, Şamda çox binalar tik mişdir.
Heç birində bir qüsur yoxdur. Hamı onun qabiliyyətinə hey randır. Bir baxışı
ilə bütün yüksəklikləri təyin edir. Göyün sirlərindən, aydan, günəşdən
xəbər verir. Şahzadə üçün yüksək sarayı ancaq o tikə bilər. 



Bu xəbərdən Neman sevindi. O sənətkarı görmək arzusu ilə qəlbi
alovlandı. Adam göndərib Simnarı çağırtdırdı. Qəsri tikmək üçün ona
yüksək mükafat vəd etdi.

* * *
Simnar işə başladı. Dəmir kimi möhkəm əlləri ilə yorulmadan beş il iş -

lədi. Onun tikdiyi bina “Xəvərnəq sarayı” ad lan dı rıldı. 
Bu elə bir bina idi ki, bürcləri aya yüksəlmişdi. Qəsrin divarına gün

düşəndə şə fəq dən hurinin də gözü qamaşardı. Bayırı göy kimi gözəl, içi
cənnət kimi rahat idi. Divarları ayna kimi əks salırdı. Gün ərzində üç rəngə
dü şür dü: göy, ağ və sarı. Səhər asimanın göy rəngindən qəsr göy rəngə
çalardı. Günəş üfüqdən aralanıb günorta yerinə qalxanda Xə  vərnəq
sarayının üzü gün kimi saralardı. Bulud günəşi örtəndə saray ağ rəngə
boyanardı. 

Simnar sarayı tikib qurtarandan sonra Neman ona gözlədiyindən ikiqat
artıq peşkəş, xələt verdi, qızıl yüklü dəvələr, say-hesaba gəlməyən cava -
hirat bağış ladı. Simnar bu peşkəşləri görüb dedi:

– ...mənə belə hörmət ediləcəyini əvvəlcədən bilə idim. Onda daha çox
zəhmət çə kib elə bir qəsr tikərdim ki, illər keçdikcə onun gözəlliyi daha da
artardı.

Neman soruşdu:
– Çox muzd versələr, bundan yaxşı qəsr tikə bilərsənmi?
Simnar cavab verdi:  
– İstəyirsən, elə bir saray tikim, Xə vərnəq onun yanında heç olsun. Bu

üçrənglidirsə, o, yüzrəngli olsun. Bu, daşdandır, o, yaqutdan olsun. Bunun
bir günbəzi varsa, onun göy kimi yeddi günbəzi olsun. 

Simnarın bu cavabından Nemanın rəngi qızardı. Bu, şahın sənət ka ra
olan hörmətini külə döndərən qəzəb atəşi idi.  

Neman şah öz-özünə dedi: “Onu salamat buraxsam, pul gücünə
Xəvərnəqdən yaxşı qəsr tikəcək”. 

Şah bu fikir ilə öz qulluqçularına tapşırdı ki, Simnarı tikdiyi qəsrin ba -
 şından yerə atıb öldürsünlər.

Beləcə, Xəvərnəq sarayı memar Simnarın son işi oldu.

Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasından.
Nəsrə çevirəni: Mir Cəlal

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “mün�ccim”, “�d�b-�rkan”, “misl”, “huri”,
“asiman”, “peşk�ş”, “x�l�t” sözl�rinin m�nalarını araşdırın.
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Düşün v� cavab ver

2. Neman şahı daha d�qiq xarakteriz� ed�n sözü seçin.
A) x�sis B) xudbin C) t�l�bkar

Yazı

3. M�tnin sonluğunu (Simnarın cavabından sonra) d�yişin.

Dil qaydaları

4. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş cüml�nin �vv�lin� hansı köm�kçi sözl�r
artırıla bil�r? Cavabınızı �saslandırın.

*5. Aşağıdakı deyiml�rd� feilin qrammatik formasından asılı olaraq
onun arzu, yoxsa �mr ş�k lin d� olduğunu mü�yy�nl�şdirin. Alqış
v� qarğışları f�rql�ndirin.  

1. Ağ günlü, ağ çör�kli olasan.
2. M�rdlik taxtında oturasan.
3. F�l�kd�n ağ gün ist�y�s�n, qara günl�r gönd�r�.
4. Müx�nn�t qapısına getm�y�s�n.
5. �ör�k atlı olsun, s�n piyada.
6. S�n olan gün� qara daş düş�ydi.
7. O gün olsun, �ll�rin� xına yaxım. 
8. �ll�rinin xınasını gözl�rinin yaşı yuyub aparsın.
9. �kdiyin ağacdan b�h�r yem�y�s�n.
10. Allah başından bir tük d� �skik el�m�sin.
11. B�r�k�tini qara yel aparsın.
12. H�r açılan s�h�rind�n yarıyasan.

6. Kaş, g�r�k, t�ki, barı sözl�rind�n istifad� etm�kl� arzularınızı
yazın. Feill�rin altından x�tt ç�kin. 

Feilin arzu ş�klind� h�r�k�tin icrası arzu edilir. Arzu ş�kli feilin
kökün� v� ya başlanğıc formasına -a2 (-ya2) ş�kilçisini artırmaqla
düz�lir: g�l-�, oxu-ya.

Bu zaman, ad�t�n, feild�n �vv�l kaş, g�r�k, t�ki, barı sözl�ri iş l� -
nir: kaş g�l-�, g�r�k bax-a, t�ki gör-�, barı söyl�-y�. 

Yadda saxla!     FEİLİN ARZU Ş�KLİ
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USTADIN
MƏSLƏHƏTİ

Hindistanda Ranqa adlı məş -
hur bir rəss am var idi. Ranqa incə -
sənət mək təbi aç mışdı və orada
tələ bə lərə rəs samlıq sə  nətinin in -
cəliklərini öyrədirdi. Bu mək təb də
dəqiq müəyyən olun muş təhsil
müddəti yox idi. Ran qa hər hansı
bir tə lə bənin is te  dadına, biliyinə
tam əmin ol duq dan sonra onun
məktəbi uğurla bi  tir diyini elan
edirdi. 

Ranqanın istedadlı tələbələri çox idi. Lakin Rac adlı tələbə di gər lə -
rindən çox fərqlənirdi. Müəllimi də onun biliyindən, çalışqanlığından razı
idi. Rac səbirsizliklə müəlliminin onu rəssam kimi sənət dünyasına təqdim
etməsini gözləyirdi. 

Bir gün Rac müəlliminin yanına gəlib soruşdu:
– Müəllim, mən nə zaman məzun ola bilərəm?
Ranqa dedi:
– Rac, sən çox qısa zamanda rəssamlıq sənətinə yi yə lən misən. Artıq

sonuncu imtahanını verə bilərsən.
– Bəs bunun üçün mən nə etməliyəm? 
– Sən gözəl bir əsər çək...sən. Bu elə bir əsər ol...dır ki, hər kəsi

heyran etsin. Get və tələsmədən əsərini yarat.
Rac gecə-gündüz çalışdı və gözəl bir əsər çəkərək Ranqaya təqdim

etdi. Ranga şəkli bəyəndi və Raca tapşırıq verdi:
– Rəsmin, həqiqətən, çox gözəldir. İndi əsərin aşağısına böyük hərf -

lərlə bu sözləri yaz: “Rəsmdə səhv görənlərdən xahiş olunur ki, hə min
yerə “x” işarəsi qoysunlar”. Sonra rəsmi aparıb şəhərin mərkəzi mey da -
nına qoy.

Rac Ranqanın dediklərinə əməl etdi. Bir neçə gündən sonra ustad
şagirdindən gedib rəsmi gətirməsini istədi. Rac böyük həyəcanla şəhər
meydanına getdi. Ancaq gördüyü mənzərə onu məyus etdi: əsər “x”
işarəsi ilə dolu idi. Rac istedadsız olduğunu və bunun bütün şəhər tərə -
findən təsdiq olunduğunu düşündü. 

1. “R�ssamlıq s�n�tinin inc�likl�ri” dedikd� n� başa düşürsünüz? 
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O qayıdıb gördüklərini müəlliminə danışdı. Ranqa gülümsədi, ona
ümid sizliyə qapılmamağı və yeni bir əsər çəkməyi məsləhət gördü. Lakin
bu də fə şagirdinə rəsmin yanına boya ilə fırça qoymağı və aşağısına belə
bir cümlə yazmağı tapşırdı: “Rəsmdə müəyyən etdiyiniz səhvləri ləvazi -
mat lar dan istifadə edərək düzəltməyiniz xahiş olunur”. 

Rac belə də etdi. Bir neçə gündən sonra yenidən şəhər meydanına
ge dən Rac rəsmi görüb heyrətləndi: rəsmə nə bir işarə əlavə olunmuş,
nə də yanındakı ləvazimatlara toxunulmuşdu. Rac çox sevindi və usta -
dının ya nına gəlib hər şeyi ona danışdı. Ranqa gülümsəyərək tələbəsinə
dedi:

– Rac, bu gün sən sonuncu dərsini almaqla təhsilini başa vurdun. Artıq
məktəbimizin məzunusan. Unutma ki, hər hansı bir sahədə sənəti mü -
kəm məl bilmək kifayət deyil, həm də dözümlü olmaq lazımdır. Sən bil -
...sən ki, insanlar peşəkar olmadıqları mövzularda belə tənqid etməyə hər
zaman hazırdırlar. Sən əvvəlcə əsərində səhvləri göstərmələri üçün in-
sanlara fürsət verdin və onlar böyük həvəslə bunu etdilər: əsərin “x”
işarələri ilə doldu. Ancaq hə min insanlardan səhv ləri düzəltməyi xahiş
etdikdə heç kim buna cürət et mədi. Çünki onların heç biri bu sahədə
səndən bilikli və qabiliyyətli deyil. 

Әziz oğlum, sənin biliyin, qabiliyyətin çox çalışmağının, səy göstər -
məyinin nəticəsidir. Sənə deyilən haqlı və ya haqsız tənqidlərə görə heç
vaxt həvəsdən düşmə, özünə inamı itirmə. İlk tənqidçin özün ol və özünü
qiymətləndir. Amma bu zaman ədalətli və dürüst ol. Səni əmin edirəm ki,
belə etsən, hər zaman uğur qazanacaqsan. Get, oğlum, Tanrı səni
qorusun!

Racın gözləri yaşarmışdı. Bu sonuncu dərs onun üçün əsl həyat dərsi
oldu. 

(Qədim hind hekayəti)
Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “m�zun” v� “peş�kar” sözl�rinin m�nalarını
araşdırın.

Düşün və cavab ver

4. M�tn� ç�kilmiş illüstrasiya il� bağlı t�nqidi qeydl�rinizi söyl�yin.
Özünüz bu m�tn� illüstrasiya ç�kin v� müqayis� edin. 

5. Ustadın Raca verdiyi m�sl�h�tl�ri ş�rh edin.

2. Sizc�, n� üçün Racın ç�kdiyi r�sm �s�ri “x” işar�si il� dolu idi?
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Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş feill�rd� nöqt�l�rin yerin� hansı ş�kilçi
artırılmalıdır? Fikrinizi �saslandırın.

7. Verilmiş m�tni oxuyun v� vacib ş�klind� olan feill�ri göst�rin.

Hammurapinin qanunları

* �g�r mübahis� zamanı biri dig�rin� x�t�r yetirs�, and içm�lidir
ki, onu vurduğuna peşmandır v� h�kimin x�rcini öd�m�lidir.  

* �g�r oğul atanı vursa, onun barmaqları k�silm�lidir.

* �g�r bir adamın evi yanarsa v� biri o yanğını söndürm�k adı il�
g�lib ev sahibinin �şyalarına tamah salar v� h�r hansı bir şey oğur la -
yarsa, h�min adam oda atılıb yandırılmalıdır.

* �g�r bir adam qonşusuna böhtan atıb onu oğurluqda ittiham
edirs�, qonşuları onu andiçm� yolu il� Tanrı qarşısında ifşa ets�l�r,
ş�r atan adam qonşusuna iddia etdiyi m�bl�ği ikiqat öd�m�lidir.

8. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�r� sual verib vacib ş�klind� olan feill�ri
göst�rin. 

1. Dilb�r qonaqları gül-çiç�kl� qarşılamalı idi.
2. Qumrunun sürm�li gözl�ri hamını heyran edirdi.
3. S�bin� “��km�li pişik” cizgi filmini çox sevir.
4. S�n bu gün keşik ç�km�li deyils�n. 
5. Başı çalmalı adam iç�ri daxil olanda hamı ayağa qalxdı. 
6. Bu gün kiçik bacım m�kt�b t�dbirind� pianoda çalmalı idi.

Altından x�tt ç�kilmiş sözl�ri inkarda işl�din. Hansı sözl�r inkar
ş�kilçisi q�bul etm�di? S�b�bini izah etm�y� çalışın.

Feilin vacib ş�kli h�r�k�tin icrasının vacibliyini bildirir. Vacib
ş�kli feilin kökün� v� ya başlanğıc formasına -malı2 ş�kilçisini
artırmaqla düz�lir: sat-malı, gör-m�li. 

Vacib ş�klinin inkarı h�m -ma2 inkar ş�kilçisi, h�m d� deyil sözü
vasit�sil� düz�lir. İkinci halda ş�xs ş�kilçisi deyil sözün� qoşulur:
bax-ma-malı-san, bax-malı deyil-s�n.

Yadda saxla!     FEİLİN VACİB  Ş�KLİ
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Yaxın Şərqin məşhur dini li -
 der lərin dən biri kimi tanınmış
Şeyx Səfi 1252-ci ildə Әrdə bil -
də ana   dan olmuş dur. Onun tə -
rəfdarları günü-gün dən ço xa lır,
ölkədə böyük siyasi qüv və yə
çev rilirdilər. 

1334-cü ildə dünyasını dəyi -
şən Şeyx Səfi doğma Әrdəbil
şəhərində dəfn olun du. Onun
məzarının üzərində türbə tikildi,
ətrafında məscidlər, kar van -
saralar, mədrəsələr salındı. Burada böyük bir mədəni mərkəz yarandı.
Səfəvi şeyxlərindən bir çoxu burada dəfn olundu. 

Şeyx Səfi nəslindən olan Şah İsmayıl 14 yaşında ha ki miy yət başına
gələrək Səfəvilər dövlətini yaratdı və Səfəvilər sü la ləsinin əsasını qoydu.
Yalnız hökmdar, sərkərdə kimi deyil, həm də böyük şair kimi tanınmış Şah
İsmayıl Şeyx Səfinin yaratdığı kitabxananı daha da zənginləşdirdi. O,
babasının türbəsinə bitişik möhtəşəm bina tikdirərək kitabxananı oraya
köçürdü. Şah İsmayıl xaricdən gəlmiş səyyahları və dövlət xadimlərini bu
kitabxanada qəbul edirdi.

Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti 250 ildən çox davam etdi. Bu illər
ərzində Şeyx Səfi məqbərəsi daim Səfəvi hökmdarlarının diqqət mər -
kəzində olmuşdu. Burada tikinti və bərpa işləri fasiləsiz olaraq davam
edirdi. Şah İsmayılın oğlu I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə həmin
məqbərə özü nün indiki şəklini aldı. Təhmasibin əmri ilə məqbərəni bə zə -
yə cək iki eyni naxışlı iri xalça toxundu. Bu xalçalar incəsənət tarixinə “Şeyx
Səfi xalçası” adı ilə daxil oldu.

Xalçaların bir küncündə dörd sətirlik yazı da toxunmuşdu. İlk iki sətirdə
bir beyt, 3-cü sətirdə xalçaların toxunmasına nəzarət edən adamın adı
(Maqsud Kəşani), sonuncu sətirdə isə xalçaların toxunduğu il qeyd olun -
muşdu: Hicri tarixi ilə 946-cı il.

Bu gün Şeyx Səfi kompleksi Әrdəbilin ən görməli yerlərindən biridir.

1. Oxuduğunuz hiss�d� vacib saydığınız beş m�lumatı seçin.
2. M�tnin başlığına bir daha diqq�t yetirin. Sizc�, növb�ti his s� -

 l�rd� n� haqda m�lumat veril�c�k?
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* * *
XIX əsrin əvvəllərində İran ruhanilərinin rəhbərlik etdiyi Şeyx Səfi ki -

tab xanası Şərqdə ən zəngin kitabxanalardan biri sayılırdı. Burada min lər -
lə nadir əlyazma kitablar saxlanılırdı. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən alim   lər
Әrdəbilə gələrək həftələrlə, aylarla kitabxanada araşdırmalar aparırdılar. 

Burada olmuş rus şərqşünas alimləri kitabxananı ələ keçirmək üçün
öz hökmdarlarına müraciət etmişdilər. 1828-ci ildə Әrdəbili tutan rus ge -
ne ralı Suxtelen Şeyx Səfi kitabxanasının Rusiyaya köçürülməsi ba rə də
tapşırıq aldı. O, kitabxanadakı din xadimlərini məqbərədə toplayaraq dedi:

– Rusiya çarı öz yeni təbəələri, on la rın
dili və mədəniyyəti ilə yaxından tanış ol maq
istəyir. Buna görə də Şeyx Səfi ki tab xa na -
sında saxlanılan əlyaz malar Pe  ter burqa
apa rılası, ora da rus dilinə tər cü mə olu na -
sıdır. Bun dan sonra bütün kitablar geriyə –
Әr dəbilə qaytarılacaq.

Bunu deyib o, Şeyx Səfinin məzarı üs -
tünə 800 qızıl onluq qoydu. 

Ruhanilər başa düşürdülər ki, ki tab lar
Rusiyaya aparılsa, bir daha geri qay tarıl ma -
ya caq. Lakin tamah din xa    d im lə rinə güc
gəldi və onlar kitab xa na nın daşın ma sına
icazə verdilər. Be lə liklə, bir çox Azər bay can
şair və alimləri tə rə findən ya ra dılmış, ustad
xəttatlar və mi niatürçülər tərəfindən ki tab halına sa lınmış nadir incilər Ru -
siyaya, oradan da dün ya nın bir çox mu zey və ki tab xanalarına sə pələndi.

* * *
I Şah Təhmasibin əmri ilə toxunmuş hər iki Әrdəbil xalçası 1843-cü

ildə hələ ki Şeyx Səfi məqbərəsində idi. Bu faktı həmin il məqbərəni ziyarət
edən bri taniyalı səyyahlar təsdiq etmişdilər. Həmin vaxtdan təxminən
30 il sonra Әrdəbildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində məqbərəyə ciddi zi -
yan dəyir və ehtimal ki, onun bərpa olunması üçün vəsait əldə etmək
məqsədi ilə hər iki xalça satışa çıxarılır. Bu zaman xalça ticarəti ilə məşğul
olan Ziqler (İn gil tərə) şirkəti xalçaları əldə edir.  

Xalçalar zədələndiyindən onlardan birinin hər iki kənarından kəsilərək
di gərinə tikilir. Beləliklə, bir “tam” və bir “yarımçıq” xalça qalır.

1892-ci ildə “tam” xalça Londonda satışa çıxarılır. Viktoriya və Albert
Mu  zeyi Şeyx Səfi xalçasını 2000 funt sterlinqə satın alır. 

İkinci xalça isə bir amerikalı kolleksionerə satılır. Həmin xalça 1953-cü
ildə Los-Anceles İncəsənət Muzeyinə təhvil verilir.
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Viktoriya və Albert Muzeyindəki Şeyx Səfi xalçası nadir ekspo nat  kimi
şüşə örtük altında saxlanılır. Xalçanın rəngləri xarab olmasın de yə şü şənin
altındakı işığı yalnız hər saatın 10 dəqiqəsi müddətinə yan dırırlar.

Rafiq İsmayılov

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “t�b��”, “miniatür”, “kolleksioner” sözl� ri -
nin m�nalarını araşdırın.

Yazı

4. Verilmiş m�lumatlardan çıxış ed�r�k m�tnin hansı m�qs�dl� yazıl -
dı ğını mü�yy�n edin. G�ldiyiniz n�tic�l�ri m�tnin sonluq hiss�si
kimi ifad� edib yazın.

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş cüml�ni el� d�yişin ki, sonu “lazımdır”
sözü il� bitsin. Sizc�, m�na d�yişdimi?

6. Fonetik baxımdan eyni sonluğa malik olan sözl�ri qruplaşdırın v�
nümun�y� uyğun olaraq t�hlil edin.

Nümun�:
qurtarasıdır: qurtar – sözün kökü, -ası – feilin lazım ş�klinin ş� kil -

çisi, -dır – ş�xs ş�kilçisi
s�dasıdır: s�da – sözün kökü, -sı – m�nsubiyy�t ş�kilçisi, -dır – x� -

b�rlik ş�kilçisi

1. Kitabı sabah g�tir�sidir.
2. G�l�n il �sg�rliy� ged�sis�n.
3. Biz X�z�r Universitetinin t�l�b�siyik.
4. Bakının �n q�dim memarlıq abid�l�rind�n biri d� Qız qalasıdır.
5. Qonağımız bu gün mehmanxanada qalasıdır.
6. Bu, Zakirin �n böyük q�l�b�sidir.
7. Biz bu mübariz�d� qalib g�l�siyik.

Feilin lazım ş�kli h�r�k�tin icrasının lazım olduğunu bildirir v�
feilin kökün� v� ya başlanğıc formasına -ası2 ş�kilçisi artırmaqla
düz�lir: gör-�si, baxıl-ası. 

Lazım ş�klinin inkarı feil� deyil sözü artırmaqla düz�lir. Bu
zaman ş�xs ş�kilçisi deyil sözün� artırılır: gör-�si deyil-�m, qal-ası
deyil-siniz.

Yadda saxla!     FEİLİN LAZIM  Ş�KLİ
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QƏDİM MUSİQİ ALƏTLƏRİ

Görkəmli musiqişünas Məc nun
Kəri mov uzun illər ərzində qədim
musiqi alətlərimizin bərpası ilə məş -
 ğul olmuşdur. O, orta əsr lər də isti -
fa  də edilmiş, sonradan tədricən
unu   du laraq dövrümüzə gəlib çat -
ma mış çəng, bər bət, çəqanə, ço ğur,
səntur, tənbur, rü bab, rud, qo   puz
kimi musiqi alət lərimizi elmi şəkildə
araş dı raraq bu alətlərə yeni həyat
vermişdir. 

Məcnun Kərimovun xatirələrindən:
Alətlər üzərində iş heç də asan getmirdi. Onlardan bir çoxu haqqında

mənbələrdə verilmiş məlumat tam olmurdu. Miniatürlərdə də alətlərin
yalnız ümumi görünüşü verildiyindən, bir çox detalların necə düzəldiyi
məlum deyildi. Həmin hissələr uzunmüddətli axtarışlar, eksperimentlər
hesabına əldə edilirdi. Bəzən hansısa ilahi qüvvə köməyə gəlirdi. Beləcə,
çəngin bərpası üzərində aylarla düşündükdən sonra bir gecə onun sim -
lərinin gövdəyə necə bərkidildiyi mənə yuxuda əyan oldu. 

Qədim musiqi alətləri arasında məni daha çox simli musiqi alətləri cəlb
edirdi. İstifadə olunan materialların müxtəlifliyi baxımından onların bərpası
daha mürəkkəb idi. Alətlərin ayrı-ayrı hissələri üçün müxtəlif ağac və dəri
növlərindən istifadə etmək lazım gəlirdi. Ağacın yaşının, onun alət üçün
ilin hansı mövsümündə kəsilməsinin, kəsilmiş hissənin qurudulması və
emalının böyük əhəmiyyəti var idi. Lazım olan ağacları tapmaq üçün çox
zaman ölkənin müxtəlif bölgələrinə səfər etməli olurdum. 

Çətinliklə əldə edilən digər material alətlərin simləri üçün lazım olan
ipək sap və qoyun bağırsağı idi. 

Yadımdadır, bir dəfə qoyun bağırsağı əldə etmək üçün Bakı ət kom bi -
natına üz tutdum. Qapıçıya gəlişimin məqsədini bildirdikdə o, şübhə ilə
mənə nəzər salıb bir başqa adamı çağırdı. Bu şəxsə ba ğır sağın musiqi
alətlərinə sim düzəltmək üçün lazım olduğunu bildirdim. De yə sən, o da
məndən şübhələndiyindən, bağırsağın, az qala, strateji məh sul olduğunu,
kənara bir qram belə çıxarmağa icazə verilmədiyini söy lə di. Әlacsız qalıb
kombinatın direktoru ilə görüşmək istədiyimi bildirdim. Məni onun yanına
apardılar.
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Direktor məndən bir qədər yaşlı idi. Nə istədiyimi soruşdu. Mən dedim:
– Bilirsiniz, mən qədim musiqi alət lərinin bərpası ilə məşğulam...
Mən qədimdə Azərbaycanda möv cud olmuş musiqi alətlərindən, onları

yenidən yaratmağın vacibliyindən, bu işin nə qədər çətin olduğundan da -
nış mağa başladım. Direktor mənə diq qət lə qulaq asırdı. Ancaq onun de   -
dik lə rimə münasibətini heç cür başa düşə bil mir dim: ya danışdıqlarım onu
çox maraq lan dırırdı, ya da o mənim ağıldan bir qədər kəm olduğumu zənn
edirdi. Hər halda, iyirmi-iyirmi beş dəqiqə ərzində direktor mənim sözümü
kəsmədən səbirlə dinlədikdən sonra soruşdu:

– Sizin dedikləriniz çox maraqlıdır. Siz çox böyük işlə məşğul olursu -
nuz. Ancaq mən başa düşmədim, sizə nə köməyim dəyə bilər. Bəlkə...

O, əlini cibinə saldı. Deyəsən, pul çıxarmaq istəyirdi. Mən yalnız indi
anladım ki, bayaqdan əsas xahişimdən başqa hər şeydən danışmışam.
Tez dilləndim:

– Məsələ burasındadır ki, qədim alətlərin simləri, əsasən, qoyun ba ğır -
 sağından düzəldilir. Mənə qoyun bağır sağı lazımdır. İşçiləriniz dedilər ki,
bunu yalnız siz həll edə bilərsiniz.

Kişi əsəbi şəkildə yerindən qalxıb var-gəl etməyə başladı.
– Elə belə də dedilər, hə? Yalnız mən həll edə bilərəm?!
O, katibəyə kimi isə çağırmağı tap şırdı. Bir azdan bağırsağı strateji

məh sul kimi qələmə verən şəxs otağa daxil oldu. Direktor mənə işarə edib
zəhmlə soruşdu:

– Sən bilirsən, bu kişi kimdir?
İşçi bir qədər əzilib-büzüldü:
– Yox, bağışlayın, tanımadım.
– Tanımazsan da! Millətin mədəniyyəti üçün çalışanları tanımazsan.

Ba ğır saq nədir ki, bu incəsənət adamına qıymırsan?  Get, bağırsağın
hansı yerin dən istəyirsə, nə qədər istə yirsə, ver. Bundan sonra da bu kişi
nə istəsə, əliboş qaytarma.

Beləliklə, bu problem də həll olundu. Məlum oldu ki, kombinatda ba -
ğırsağı xüsusi texnologiya ilə yuyur və qurudurlar. Mənim bir aya
gördüyüm iş burada bir neçə dəqiqəyə başa çatırdı. O əhvalatdan sonra
kombinatın direktorunu görməsəm də, onu həmişə minnətdarlıq hissi ilə
xatırlayıram.

Məcnun Kərimovun “Azərbaycan musiqi alətləri” kitabından

1. “Strateji m�hsul” n� dem�kdir?
2. Qapıçı v� onun çağırdığı adam n� üçün musiqişünasdan

şübh�l�ndil�r?
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Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k  “eksperiment”, “�yan olmaq”, “kombinat”
sözl�rinin m�nalarını araşdırın.

4. “Q�l�m� verm�k” ifad�sini izah edin. 

Düşün və cavab ver

5. M�tnd�n mü�llifin öz işin� vurğunluğunu göst�r�n m�qamları seçin.

6. Oxuduğunuz m�tnin tipini v� t�rkib hiss�l�rini mü�yy�n edin. Onu
aşağıdakı m�tnl� müqayis� edin.

Məndən tez-tez soruşurdular: “Unudulmuş musiqi alətlərini yenidən
yaratmaqda məqsədin nədir?” Heç vaxt bu suala dürüst cavab verə
bilməmişəm. Mənə elə gəlirdi ki, sual düzgün verilmir və ya düzgün ün -
van lanmır. Özü üçün rəsm çəkən, şeir yazan adamdan gördüyü işin məq -
sə dini necə soruşmaq olar?! Desəm ki, bu işə başlayanda pul qazanmaq
is tə mişəm, gülünc çıxar. Azərbaycan musiqi mədəniyyətini zən gin ləş -
dirmək istədiyimi iddia etsəm, səmimilikdən uzaq olaram. Mən, sadəcə
olaraq, bu alətləri olduğu kimi görmək, onları səsləndirmək istəmişəm. Bir
sözlə, işə başlayanda məqsəd yox, maraq var idi. 

Hər bir musiqi alətinin yaradılması bir zirvənin fəthinə bənzəyir. Mənə
elə gəlir ki, alpinist yalnız zirvəni fəth etdiyi an xoşbəxt olur. Mən də alətin
son simini bağlayıb, onda ilk notları səsləndirəndə sanki qanad açıb uç -
maq istəyirdim. Sonra içərimdə bir boşluq yaranırdı. Yalnız növbəti alətin
yaradılmasına başlayanda bu boşluğu doldururdum.

Yazı

7. Qruplarla iş. H�r hansı simli musiqi al�tini t�svir ed�n yazı yazın.
T�svir etdiyiniz al�tl�ri müqayis� edin: oxşar v� f�rqli c�h�tl�rini
göst�rin.

Dil qaydaları

8. M�tnl�rd� göy r�ngl� verilmiş feill�r� diqq�t yetirin. Bu feill�r va -
si t� sil� h�r�k�tin icrası:
A) �mr edilir
B) ş�rt kimi qoyulur
C) vacib sayılır
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9. Ş�rt ş�klind� olan feill�ri tapın v� hansı ş�xs� aid olduğunu deyin.
Atalar sözünün m�nasını izah edin.
�ziyy�t ç�kib yaxşılıq ets�n, �ziyy�t keç�r, yaxşılıq qalar.
Pislik edib l�zz�t ç�ks�n, l�zz�t ged�r, pislik qalar. (N�sir�ddin Tusi)

Bacarsan, hamının yükünü s�n ç�k,
İnsana �n böyük ş�r�fdir �m�k.
S�n d� �ld�n düşüb yorulsan �g�r,
S�nin d� yükünü bütün el ç�k�r. (Nizami G�nc�vi)

Nam�rdi bir gördüm, bir d� görs�m, nam�rd�m. (Atalar sözü)

Dağ başında qara bax,  Don tiks�n, ağı bizd�n,
Üstün alan sara bax, Belinin bağı bizd�n,
Al�m c�nn�t� döns�, Qoymayın yadellini
M�n� xoşdur Qarabağ.  Almağa bağı bizd�n. (Bayatı)

10. Şeir parçalarındakı eyni feill�ri tapın v� onlar arasındakı qramma -
tik f�rql�ri izah edin. 

M�nd� sığar iki cahan, m�n bu cahana sığmazam.
(İmad�ddin N�simi)

M�ni candan usandırdı, c�fadan yar usanmazmı?
F�l�kl�r yandı ahimd�n, muradım ş�mi yanmazmı?

(M�h�mm�d Füzuli)

11. Cüml�l�ri el� d�yişin ki, altından x�tt ç�kilmiş feill�r ş�rt ş�klind�
olsun.

1. O g�l�c�k, hamı sevin�c�k.
2. Gün çıxacaq, hava isin�c�k.
3. Şagird vurma c�dv�lini bilm�lidir ki, misalları tez h�ll etsin.
4. M�kt�bd� müharib� veteranları il� görüş keçiril�sidir. Atam da

oraya ged�c�k.

Feilin ş�rt ş�kli h�r�k�tin mü�yy�n ş�rt daxilind� icra oluna ca -
ğını bildirir, feilin kökün� v� ya başlanğıc formasına -sa2 ş�kilçisi
artırmaqla düz�lir: çalış-sa-m, dağıl-sa, gör-s�-k, bil-s�-niz v� s.  

Cüml�d� ş�rt ş�klind� işl�nmiş feild�n sonra vergül qoyulmalıdır.
M�s�l�n: Hava yaxşı olsa, g�zm�y� ged�rik. 

Yadda saxla!     FEİLİN Ş�RT Ş�KLİ
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1. Bu bölm�d� inc�s�n�tin hansı növl�ri haqqında danışıldı? Hansı
inc�s�n�t xadiml�ri haqqında m�lumat aldınız? 

2. Deyil�nl�rin feilin hansı ş�kill�rin� aid olduğunu söyl�yin.

1. -sa2 ş�kilçisi artırmaqla düz�lir.
2. İnkarı yalnız “deyil” sözü il� düz�lir.
3. Bu ş�kild� işl�n�n feil özünd�n sonra vergül t�l�b edir. 
4. -malı2 ş�kilçisi il� düz�lir.
5. G�l�c�k zaman m�zmunu daşıyır.
6. -a2 (-ya2) ş�kilçisi il� düz�lir.
7. �sas �lam�ti zaman ş�kilçisidir.
8. İnkarı h�m -ma2 ş�kilçisi il�, h�m d� “deyil” sözü il� düz�lir. 
9. Xüsusi ş�kilçisi yoxdur.
10. İkinci ş�xsin t�kind� heç bir ş�kilçi q�bul etmir. 

3. Feill�ri quruluşuna gör� qruplaşdırın. 
çıxdı, gözl�yir, h�lak oldu, deyib-gülürdü, xoşlayırsan, küsüb-

barışırıq, s�bir et, vuruşdu, bildirmişdir, satacaq, tamamla, istehza
etm�k, çalışarsan, soruş, oxuya bilir, fikirl�şdim, b�y�ndil�r

4. Aşağıdakı bayatını t�l�ffüz qaydalarına uyğun oxuyun.
D�rd yaxamı tanıyır,
D�rd� salıb sınayır.
Ovçu vurub sin�md�n
D�ym�, yaram qanayır.

5. “T�nb�l dey�r: ver, yeyim, ört, yatım, gözl�, canım çıxmasın” atalar
sözünd� �mr ş�klind� olan neç� feil var?

6. “G�l�sisiniz” v� “g�l�siniz” feill�ri arasında f�rqi izah edin.

7. Durğu işar�l�rini artırmaqla şeiri d�ft�riniz� köçürün.
Qaytarsan o sözl�ri sözsüz bir lal olarsan 
Qaytarsan o yerişi yerind�c� qalarsan 
Qaytarsan o gülüşü hırıldamazsan daha
Qaytar qaytar onları qaytar qoyma sabaha (�li K�rim)

Nümun�d� işl�nmiş feill�r hansı ş�kill�rd�dir? 
Feill�ri kök v� ş�kilçiy� ayırın.
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DƏRVİŞ
(rəvayət)

Şərq şəhərlərindən birinin ya xın -
 lığında, səhranın ortasında bir vahə
varmış. Şəhərə gedən yol bu va hə dən
keçirmiş. Yolçular, kar van lar va hə də ayaq
saxlayıb su içər, din cələrmişlər.

Günlərin birində şəhərə doğru ge dən
bir qərib yol kənarında bir dərvişin
oturduğunu görür. O, dərvişə yaxınlaşıb
salam verir və soruşur:

– Mən heç vaxt bu şəhərdə ol ma mı -
şam. Burada necə adamlar yaşa yırlar?

Dərviş onun sualına sualla cavab verir:
– Bəs sənin gəldiyin şəhərdə necə insanlar yaşayırdı?
– Onlar çox bədxasiyyət və xudbin adamlar idilər. Әslində, mən elə

buna görə oranı tərk etdim.
– Bu şəhərdə də eynən elə adamlar yaşayırlar.
Bu sözləri eşidən qərib bir qədər fikirləşib geri dönür. 
Az sonra həmin dərvişə başqa bir qərib yanaşıb eyni sualı verir. Dərviş

ondan da yaşadığı şəhərin sakinlərinin necə insan olduqlarını soruşur.
Gənc cavab verir:

– Onlar olduqca mərhəmətli, xeyirxah, qonaqpərvər adamlar idi. Orada
mənim çoxlu dostlarım qalıb. Onlardan ayrılmaq mənim üçün çox çətin
oldu.

– Darıxma, oğlum, sən bu şəhərdə də yaxşı adamlarla rastlaşa caq san,
özünə sədaqətli dostlar tapacaqsan.

Oğlan dərvişə təşəkkür edib yoluna davam etdi.
Yaxınlıqda bir sarvan dəvələrini suvarırdı. Hər iki söhbətin şahidi olan

sarvan qocaya yanaşıb soruşdu:
– Sən niyə iki adamın eyni sualına tamamilə müxtəlif, bir-birinə əks

cavablar verdin?
Dərviş gülümsəyərək dedi:
– Oğlum, hər bir kəs öz dünyasını öz qəlbində daşıyır. Gəldiyi yerdə

yax şı heç nə tapmayan adam burada da tapmayacaq. Әvvəl yaşadığı yer -
də çoxlu dostları olan isə burada da özünə sədaqətli dostlar tapacaq. Hər
bir şəxs ətrafdakıları görmək istədiyi kimi və görə bildiyi kimi görür.
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İKİ QAR DƏNƏCİYİ

Aydın bir qış səhəri idi. Küləksiz,
sakit havada iri, yumşaq qar dənələri,
sanki rəqs edirlərmiş kimi, fırlanır, asta-
asta aşağı enirdilər.

Yanaşı uçan iki kiçicik qar dənəciyi
öz aralarında söhbət edirdi. Bir-birini
itirmə sin lər deyə əl-ələ tutmuşdular.
Qar dənə ciyinin biri şən-şən deyirdi:

– Gör biz necə də gözəl uçuruq!
– Biz uçmuruq, sadəcə olaraq, düşü -

rük, – deyə o biri dənəcik qəmli-qəmli
cavab verirdi.

– Tezliklə biz yerə enəcək və ağappaq, yumşaq yorğana çevriləcəyik!
– Yox, biz öz ölümümüzə doğru uçuruq. Yerdə isə bizi, sadəcə, tapda -

la ya caqlar.
Birinci qar dənəciyi deyirdi:
– Biz balaca çaylara qarışıb dənizə axacağıq. 
– Yox, biz əriyib torpağa qarışacaq və palçığa çevriləcəyik, – deyə ikinci

dənəcik ona etiraz edirdi.
– Sonra biz buxarlanıb yenidən göyə qalxacağıq. Biz əbədi yaşaya -

cağıq!
– ...  
Nəhayət, qar dənəcikləri mübahisə etməkdən yoruldular. Onlar əllərini

bir-birindən ayırdılar və hər biri özü üçün seçdiyi taleyinə tərəf uçdu.

Korneli Vissarionov
Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “vah�”, “q�rib”, d�rviş”, “xudbin” v� “sarvan”
söz l� ri nin  m�nalarını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. Oxuduğunuz iki m�tni müqayis� edin, onların arasındakı ideya
yaxınlığını mü�yy�n edin. 

3. Birinci m�tnd� f�rql�ndirilmiş cüml�l�ri öz sözl�rinizl� izah
etm�y� çalışın.

4. İkinci m�tnd� dialoqu tamamlayın.
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Dil qaydaları

5. M�tnl�rd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� sual verin. Onlar cüml�d�
hansı nitq hiss�si il� bağlıdır v� hansı qrammatik m�na daşıyır? 

6. Aşağıdakı sözl�r� feil artırmaqla söz birl�şm�l�ri düz�ldin. 
Nümun�: c�sar�tl� vuruşmaq
axşam, c�sar�tl�, yanaşı, indi, hiyl�g�rc�sin�, q�sd�n, h�miş�,

q�fl�t�n, gec, yavaş-yavaş, dalbadal

Verilmiş sözl�rd�n dig�r nitq hiss�l�rin� aid ola bil�nl�ri seçin v�
cüm l� l�r d� işl�din.
Nümun�: Dağların başı h�miş� qarlıdır.

7. Aşağıdakı cüml�l�rd� z�rfl�ri tapın v� hansı nitq hiss�sin� aid
olduğunu deyin.

1. Respublikamız bir çox sah�l�rd� indi ir�lid�dir.
2. �oxdan gör� bilm�diyim dostlar yen� m�niml�dir.
3. Dostumun ç�p�ki baxışı xoşuma g�lm�di.
4. Ş�hidl�rin �ziz xatir�si daima q�lbimizd�dir.
5. İdman yarışlarında m�kt�bimiz h�miş� birincidir.
6. Yen� öz sürünü nizamla düzüb

Baş alıb gedirs�n hayana, ceyran? (S�m�d Vurğun)
7. Az�rbaycanın şimal rayonlarında indi soyuqdur. 
8. Bizim dağlar h�miş� göz�ldir. 
9. Q�rar verm�k üçün h�l� tezdir.
10. �sg�rl�rimiz düşm�nin mövqel�rini bir-bir �l� keçirdil�r.
11. Bird�n göyün üzü tutuldu v� yağış yağmağa başladı.

H�r�k�tin icrasının t�rzini, zamanını, yerini, miqdarını bil di -
r�n �sas nitq hiss�sin� z�rf deyilir. Z�rf nec�? n� cür? n� zaman?
n� vaxt? haraya? (hara?) harada? haradan? n� q�d�r? suallarına
cavab olur. 

Z�rf daha çox feil� aid olur v� ad�t�n, ondan �vv�l g�lir. M�s�l�n:
F�rid c�b h�d� q�hr�mancasına vuruşurdu. Onlar axşam qayıtdılar. 

Yadda saxla!     Z�RF HAQQINDA ÜMUMİ M�LUMAT

138 V BÖLMƏ 



ATANIN DƏRSİ

Hər şeydən şikayət edən bir qız
var idi. Həyatın dözülməz olduğunu
dü şü nürdü. Bir problem qurtar ma mış
baş   qası ilə üzləşir, hər dəfə də əsə -
biləşir, bədbinliyə qapılırdı. Bə zən
hət ta ətrafdakılara qarşı kobudluq
edirdi. Atası qızının bu və   ziy  yətini
görüb ona dərs verməyi qərara aldı. 

Qızın atası aşpaz idi. O, bir gün
qızını mətbəxə apardı. Üç qab gö -
türüb sobanın üzərinə qoydu. Su ilə
doldurduqdan son ra altını yan dırdı.
Su qay  namağa baş la yanda birinə
yer kökü, o birinə yumurta, üçün cü -
sünə isə qəhvə dənələri qoydu. Qızına bir kəlmə də de mədən gözləməyə
başladı. Qızı heç bir şey başa düşmədiyi üçün sakitcə baxır və bu işin nə
ilə qurtaracağını bilmək istəyirdi. Ancaq o qədər səbirsiz idi ki, az keç mə -
miş sual verməyə başladı. Atası dinmirdi. 20 dəqiqə sonra ata qabların
altını söndürdü. Әvvəl yerkökünü çıxarıb bir qaba qoydu. Sonra yumurtanı
çıxardı. Nəhayət, üçüncü qabdakı qəhvəni götürüb bir fincana tökdü.
Üzünü qızına tutub soruşdu:

– Nə görürsən?
– Yerkökü, yumurta, qəhvə, – deyə qızı saymazyana cavab verdi.
– Daha yaxından bax, – atası dedi. – Yerköküyə toxun.
Qız deyiləni etdi. Yerkökü yumşalmışdı.
– İndi də yumurtanı sındır. 
Yumurtanın içi bərkimişdi.
– İndi də qəhvənin dadına bax.
Qızı qəhvədən bir qurtum aldı, çox gözəl dadı var idi. Qızın üzünə xoş

təbəssüm yayıldı. Amma yenə də heç nə başa düşməmişdi.
– Bütün bunlar nə deməkdir, ata?
Ata belə izah etdi: 
– Yerkökü, yumurta və qəhvə hər üçü eyni təsirə məruz qaldı. Ancaq

hər birinin buna münasibəti fərqli oldu. Yerkökü əvvəlcə bərk və güclü
görünsə də, qaynar suyun içərisində yumşaldı, gücdən düşdü. Yumurta
isə zərif idi. İçindəki maye nazik qabıqla qorunurdu. Ancaq qaynar suda
maye qatılaşdı. Qəhvə isə qaynar suda həm özü dəyişdi, həm də suyu
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dəyişdirdi. Sən bunlardan hansısan? Həyatda bir problemlə qarşılaşdıqda
necə münasibət göstərəcəksən? Yerkökü kimi yumşalıb, əziləcəksənmi?
Yumurta kimi qatılaşacaqsanmı? Yoxsa qəhvə kimi çalışacaqsan ki, ba -
şı na gələn hər bir hadisə həyatına yeni bir dad versin? 

Qız atasının nə demək istədiyini artıq başa düşmüşdü. 

İşləyəni: Gülarə Xudiyeva
Düşün və cavab ver

1. Sizc�, qız hansı yolu seç�c�k?

2. B�s siz ç�tinliy� düş�nd� özünüzü nec� aparırsınız? Hadis�l�r� mü -
na si b�tinizi d�yişm�k ist�rdinizmi?

Yazı

3. “Atanın d�rsi” hekay�sinin ideyasından çıxış ed�r�k aşağıdakı he -
kay�ni davam etdirin.

Üç dost var idi – Anar, Telman və Vüqar. Anar cüssəli, güclü bir oğlan
idi. Hamı onun boy-buxununa həsəd aparırdı. Telman şən, zarafatcıl idi.
Dost-tanış onun xətrini çox istəyirdi. Vüqar isə təmkinli və bir qədər qa ra -
qabaq idi. Hamı bir yerə yığışıb şənlənəndə onun səsi çıxmazdı. Səsi çı -
xanda da dostları zarafatla deyərdilər: “Aaa... Vüqar, sən də buradasan?”

Bir gün dostlar meşəyə getmişdilər. Qəfildən şimşək çaxdı, şiddətli
yağış başladı...

Dil qaydaları

4. Göy r�ngl� verilmiş z�rfl�rin quruluşca növünü mü�y y�n l�şdirin.

Z�rf quruluşca sad�, düz�ltm� v� mür�kk�b olur.
Sad� z�rfl�r yalnız bir kökd�n ibar�t olur: axşam, indi, c�ld,

yuxarı, �vv�l. 
Düz�ltm� z�rfl�r kökd�n v� leksik ş�kilçid�n ibar�t olur:

zarafat-yana, q�h r� man-casına, çox-dan, yeni-d�n, daxil-�n, c� -
sar�t-l�, ç�p-�ki, t�k-lik-d�, h�miş�-lik, yay-da.

-la2 ş�kilçisi [-nan2] kimi t�l�ffüz olunur: inadla [inatnan].
Bu ş�kilçi müc�rr�d isiml�r� artırıldıqda z�rf düz�ldir.  

Yadda saxla!    SAD� V� DÜZ�LTM� Z�RFL�R
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5. Z�rfl�ri tapın v� quruluşca növünü mü�yy�nl�şdirin. Düz�ltm�
z�rf l� rin han sı nitq hiss�sind�n �m�l� g�ldiyini göst�rin.

1. �r�b Reyhan keçidi k�sib rahatca oturmuşdu.
2. Koroğlu c�ld sıçrayıb Qırata mindi. 
3. �kiz bacılar h�miş� birlikd� g�zirdil�r.
4. Nadir ayağa qalxıb t�laşla dostuna baxdı. 
5. O, k�nd� axşam g�lib çatdı. 
6. �trafdakılara öt�ri n�z�r salaraq danışmağa başladı. 
7. Biz meş�y� birg� yollandıq.

6. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�r� sual verib hansı nitq hiss�si ol du -
ğunu qeyd edin.

1. Xain dostdan m�rd düşm�n yaxşıdır. 
Düşm�n k�nd� xainc�sin� gec� hücum etdi.

2. �sg�rl�rimiz döyüşd� böyük c�sar�t nümayiş etdirdil�r. 
Milli Ordumuz düşm�n üz�rin� c�sar�tl� hücum etdi. 

3. �ox söhb�td�n sonra biz s�rh�dd�n keçm�k üçün razılıq aldıq. 
Biz çoxdan bu yerl�rd� olmamışdıq.

Artırılmış ş�kilçil�r nitq hiss�l�rinin leksik v� qrammatik m�na la -
rında hansı d�yişikliy� s�b�b oldu? Hansı sözd� ş�kilçi yazıldı -
ğından f�rqli t�l�ffüz olunur?

7. -an�, -yana, -la2, -�n, -casına2 ş�kilçil�rind�n uyğun g�l�nini artırıb
söz bir l�ş m� l� rini tamamlayın v� cüml�l�rd� işl�din.

q�hr�man... vuruşmaq, şair... söyl�m�k, q�lb... sevinm�k,
h�sr�t... baxmaq, zarafat... dem�k

8. -ca2, -da2, -dan2, -la2 ş�kilçisi q�bul etmiş sözl�rin hansı nitq his s� -
sin� aid olduğunu t�yin edin. 
1. O, körp�c� uşaq kimi sevinirdi. 

Tülkü sakitc� hin� yaxınlaşdı. 
2. Uşaqlar yay t�tili zamanı günd� d�niz� gedirdil�r.

Günd� çox qalmaq ziyandır.
3. Q�fild�n qapı döyüldü. 

Xaricd�n g�l�n qonaq ş�h�rimizi çox b�y�ndi. 
4. M�n k�nd� qqardaşımla getdim.

S�bin� aylıq maaşını qq�na�tl� x�rcl�yirdi.

F�rql�ndirilmiş sözl�ri düzgün t�l�ffüz edin.
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XOŞBƏXTLİK 

Bir dəfə Xoşbəxtlik meşə ilə
ge dir . Qəfildən bir quyuya düşür.
Otu rub ağlamağa başlayır. Birdən
ya  xından insan ayağının səsini
eşidib onu köməyə çağırır:

– Ey xeyirxah insan, çıxar mə -
ni buradan.

– Әvəzində nə verəcəksən? –
de yə insan soruşur.

– Nə istəyirsən?
– Dənizə görünüşü olan, dəb -

də bəli, böyük və gözəl bir ev istəyirəm.
Xoşbəxtlik onun istəyini yerinə yetirir və insan sevincək onu quyuda

qoyub qaçır. 
Xoşbəxtlik yenə hönkür-hönkür ağlayır. Yenə də səs eşidib haraylayır:
– Ey xeyirxah insan, çıxar məni buradan.
– Әvəzində nə verəcəksən? – deyə bu insan da soruşur.
– Nə istəyirsən?
– Әn bahalı markadan olan gözəl maşın istəyirəm.
Xoşbəxtlik ikinci insanın da istədiyini ona verir. Ancaq o da sevinərək

qaçıb gedir və Xoşbəxtliyi quyudan çıxarmağı unudur. 
Tamam ümidini itirdiyi bir vaxtda Xoşbəxtlik görür ki, kimsə yuxarıdan

üzüaşağı baxır. Ağlamağını kəsib deyir:
– Ey xeyirxah insan, çıxar məni buradan, xahiş edirəm.
Bu insan onu quyudan çıxarıb yoluna davam edir. Xoşbəxtlik onun

dalınca qaçaraq soruşur:
– Ey insan, mənə etdiyin köməyin əvəzində nə istəyirsən?
– Mənə heç nə lazım deyil, – deyə insan cavab verir.
Xoşbəxtlik bundan sonra onun dalınca gedir və heç vaxt ondan ayrılmır.

İşləyəni: Arzu Quliyeva

Düşün və cavab ver

1. Üçüncü insanın xoşb�xtlik qazanmasına s�b�b n� oldu?

Yazı

2. “M�n xoşb�xtliyi n�d� görür�m” mövzusunda esse yazın.
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3. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş z�rfl�rin quruluşunu v� yazılışındakı
f�rql�ri mü�yy�nl�şdirin. 

4. Sütunlardakı uyğun g�l�n sözl�ri birl�şdirm�kl� mür�kk�b z�rfl�r
düz�ldin.
az addım
gec axır
�vv�l altı
kor d�f�
göz tez
üzü koran�
addım yuxarı
ilk maz
Mür�kk�b z�rfl�ri orfoqrafiya normalarına uyğun yazın. 

5. Hansı cüml�l�rd� mür�kk�b z�rf işl�nm�yib?
1. S�h�r�yaxın yağış k�sdi.
2. Uşaq r�ngb�r�ng ş�kill�r� maraqla baxırdı.
3. S�rginin iştirakçıları günb�gün çoxalırdı.
4. M�n dostumla üzb�üz dayanıb söhb�t edirdim.
5. Ana �yilib qızının üzünd�n yavaşca öpdü.

*6. Defisl� yazılan mür�kk�b sözl�ri yaranma yollarına gör� t�hlil edin.
1. N�n� asta-asta nağıl danışırdı.
2. Kitablar r�fd� yan-yana düzülmüşdü.
3. O, tez-t�l�sik yığışıb getdi.
4. Bu sirrin üstü �vv�l-axır açılacaq.
5. M�n bu bar�d� az-maz eşitmişdim.
6. �lverişli hava ş�raiti m�hsuldarlığı bir�-on artırmışdı.

Mür�kk�b z�rfl�r iki sözün birl�şm�sind�n yaranır, bitişik, defisl�
v� ayrı yazılır. 

Bitişik yazılan z�rfl�r: dilucu, birbaşa, üzüyuxarı, atüstü, gözaltı,
üzb�üz, taybatay, ilb�il, sözb�söz.  

Defisl� yazılan z�rfl�r: tez-tez, başdan-başa, gec-tez, dizin-dizin,
bir�-beş.

Ayrı yazılan z�rfl�r: h�r gün, h�r an, bu an, bu gün, bu saat, ilk
d�f�, bir az, bir q�d�r, bir d�f� v� s.

Yadda saxla!     MÜR�KK�B Z�RFL�R V� ONLARIN YAZILIŞI
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Nəhayət, oldu o, şahın vəziri,
Ölkəni düzəltdi onun tədbiri.
Nə yaxşı olardı, hər ölkədə, ah,
Olaydı belə bir vəzir ilə şah.
Ey Qüdsi, hikmətdən varsa xəbərin,
Yaxşı adamlarda olsun nəzərin.

Abbasqulu ağa Bakıxanov

Qədim bir kitabda vardır bu xəbər,
İranda bir həkim varmış mötəbər.
Ümidi yox ikən onun sabaha
Belə bir sifariş göndərdi şaha:
“Onun üzüyünü böyük hökmdar
Әn müdrik adama versin yadigar”.
Şah bu vəsiyyəti icra edərkən
Ehtiyat edirdi divanələrdən.
Çünki hər dövlətli, kasıb, hər gəda
Özünü ən müdrik bilir dünyada.
Nəhayət, hamını çağırtdırdı şah,
Onları mətləbdən eylədi agah.
Dedi: “Üç suala istərəm cavab,
Kim daha düz desə, olsun intixab”.
Әvvəl: ən xeyirli nədir, müxtəsər?
Tamahkar olanlar dedilər ki, zər!
Müşavir olanlar dedilər: “Xərac!”
Tacirlər dedilər: “Şadlıq və rəvac!”
Şah dedi: “Uzaqdır bunlar mətləbdən”.
Orada bir qoca durmuşdu, həmən
Söylədi: “Hər şeydən xeyirli – hünər!
Hünərsiz heç bir şey olmaz müyəssər”.
Şah qəbul eylədi, soruşdu yenə:
“Dünyada hər şeydən yaxşı, deyin, nə?”
Yüksəldi müxtəlif səslər saraydan:
“Şahın razılığı... şadlıq... firavan”.
Yenə də o kasıb dedi bu sözü:
“Hər şeydən yaxşıdır yaxşılıq özü,
Çünki yaxşı sifət olarsa səndə,
“Afərin” söyləyər dost da, düşmən də.
Şah dedi: “Әn lazım nədir insana?”
Yenə də çox fikir çıxdı meydana.
Şah isə o şəxsə edirdi diqqət,
Dedi: “Әn lazımlı şeydir həqiqət.
Həqiqət olmasa, olmaz intizam,
Dünya həqiqətlə dolanır müdam”.
Şah qalxıb qocaya eylədi təzim,
Üzüyü hörmətlə eylədi təqdim.
Әmr etdi, saraydan getməsin bir an
Ki, alsın hər işdə məsləhət ondan.

V BÖLMƏ 144
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Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “f�zil�t”, “h�kim”, “möt�b�r”, “g�da”,
“m�tl�b”, “agah etm�k”, “intixab etm�k”, “z�r”, “x�rac”, “r�vac”,
“müdam” söz l� ri nin  m�nalarını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. Şah h�kimin v�siyy�tini yerin� yetirm�k üçün n� etdi?

3. Müdrik qocanın cavablarına münasib�tinizi bildirin.

4. Son beytd� mü�llif “Ey Qüdsi” dem�kl� kim� müraci�t edir?

Yazı

5. Abbasqulu ağa Bakıxanov haqqında araşdırma aparıb yazılı t�qdi -
mat hazırlayın. 

Dil qaydaları

6. Göy r�ngl� verilmiş cüml�d� düzgün söz sırasını mü�yy�nl�şdirin.

7. Nöqt�l�rin yerin� uyğun z�rfl�ri artırmaqla cüml�l�ri d�ft�riniz�
köçürün.

bird�n-bir�, üzüaşağı, taybatay, güd�n-gün�, başdan-başa,
bir q�d�r, üzüyuxarı

1.  Ş�h�rimiz ... göz�ll�şir.
2. Göyün üzünü ... qara buludlar aldı.
3. Ovçu dağ cığırı il� ... qalxırdı.
4. Kül�k qapını ... açdı.
5. Qoca ... dinc�lib yoluna davam etdi. 
6. Meydan ... gül-çiç�kl� b�z�nmişdi.
7. Gur ş�lal� qayalardan ... axırdı.

8. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�ri orfoqrafik normalara uyğun yaz-
maqla cüml�l�ri d�ft�riniz� köçürün.
1. Uşaq günb�-gün deyil, saatba-saat böyüyürdü.
2. Uğurlarımızın sayı bir�beş artmışdı.
3. O, yoldaşı il� dil ucu salamlaşdı.
4. M�kt�bimizd� bugün m�zunlarla görüş keçirildi.

9. Verilmiş z�rfl�ri quruluşca növün� gör� qruplaşdırın.
bir gün, c�ld, iç�ri, b�rkd�n, ş�xs�n, birlikd�, c�sar�tl�,

�vv�l, indi, sakitc�, h�miş�, ağır-ağır, için-için, 
bird�n-bir�, lal-dinm�z
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SEVİNC

Uşaqlar skamyada oturub
söh    bət edirdilər. Gülay dedi:

– Bu gün mən çox sevinirəm,
mənim yeni donum var. Baxın,
necə gözəldir!

– Mən də çox sevinirəm, –
deyə Nəz rin söhbətə qoşuldu.
– Atam mə nə təzə kompüter
alıb. Bilir si niz, necə sürətlə iş lə yir!

– Sizin sevinciniz mənimkinə ça ta bilməz! – Әhməd qürurla dilləndi.
– Ba  xın, mənim tilovum var. Heç bilirsiniz, balıq tutmaq necə ma raq lıdır?!

Nicat da fərəhlə təzə yaşıl köynəyini göstərib sevindiyini dedi.
Təkcə Әli qulaq asır, heç nə demirdi. Gülay dedi:
– Deyəsən, Әlini sevindirən heç nə yoxdur. Susub durur.
– Niyə yoxdur, var, – deyə Әli astadan dilləndi. – Mən  çoxlu çiçək

görmüşəm.
Hamı maraqlandı:
– Necə çiçəklər? Harada?
– Meşənin kənarında, çəmənlikdə. Axşam idi, toranlıq düşmüşdü. Әtraf

isə ağ çiçəklərlə dolu idi. Onlar sanki işıq saçırdı.
Uşaqlar gülüşdülər.
– Çəməndə çiçək görüb! Burada sevinməli nə var ki?!
– Bir dəfə də qışda mən evin damını görmüşdüm.
Uşaqlar daha bərkdən güldülər.
– Deməli, sən yayda damları görmürsən?
– Görürəm, amma qışda damın üstü qarla örtülmüşdü, günəş də ya nır -

dı. Damın bir tərəfi göy, o biri tərəfi çəhrayı idi. Özü də par-par parıl da yırdı. 
– Sən lap ağ elədin, – deyə Gülay dodaqlarını büzdü. – Elə bil biz

damların üstündə qar görməmişik. O ki qaldı damın rəngbərəng olma sı na,
sən bunu uydurursan.

– Bəlkə, sənin sevincinin başqa səbəbləri var? – deyə Nəzrin soruşdu.
– Var, mən dünən gümüş balıqlar görmüşəm.
– Harada? – deyə Nicat maraqlandı. 
Әhməd isə hətta yerindən sıçradı:
– Әsl balıqlar? Özü də gümüş? Göldə, ya çayda?
– Gölməçədə.
Bu dəfə gülməkdən uşaqların, az qala, ürəkləri getdi. Әhməd dedi:
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– Sən, deyəsən, bizi ələ salırsan!
– Yox, mən, doğrudan da, görmüşəm. Yağışdan sonra alma ağacının

al tında gölməçə əmələ gəlmişdi. Mavi rəngdə. Günəşin şüaları onun üzə -
rinə düşürdü. Külək də əsirdi. Su titrəyirdi və orada balaca gümüş balıqlar
oynaşırdı.

Gülay:
– Yalandır, – dedi, – onu sevindirən heç nə yoxdur, buna görə də özün -

dən uydurur.
Nəzrin isə fikrə getdi, sonra astadan dilləndi:
– Bəlkə, əksinə, onun sevincləri bizimkindən çoxdur. Axı o hər yerdə

onları tapır...

Lyubov Voronkovanın eyniadlı hekayəsi əsasında

Düşün və cavab ver

1. Uşaqların h�r birinin n�y� sevindiyind�n çıxış ed�r�k onların
xarakteri haqqında n� dey� bil�rsiniz? 

2. N�zrinin son cüml�sini nec� başa düşürsünüz?

3. B�s siz h�yatda �n çox n�l�r� sevinirsiniz?

Dil qaydaları

4. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� sual verin. Bu sözl�r h�r�k�ti
hansı c�h�tl�rd�n izah edir? 

H�r�k�ti hansı c�h�td�n izah etm�sind�n asılı olaraq z�rfl�rin
müxt�lif m�na növl�ri vardır:

1. T�rzi-h�r�k�t z�rfl�ri h�r�k�tin nec� icra olunduğunu bildirir:
t��ccübl�, yavaşca, q�fild�n v� s.

2. Zaman z�rfl�ri h�r�k�tin icra olunduğu zamanı bildirir: indi,
bayaq, dün�n, bildir, s�h�r, axşam, gec�, gündüz, s�h�r-axşam, gec-
tez, �vv�l, sonra v� s. 

3. Yer z�rfl�ri h�r�k�tin icra olunduğu yeri bildirir: ir�li, geri,
iç�ri, aşağı, yuxarı, sağa, sola, ora-bura, ir�li-geri, üzüaşağı v� s.  

4. K�miyy�t z�rfl�ri h�r�k�tin k�miyy�tini v� d�r�c�sini bildirir:
az, çox, xeyli, azca, azacıq, d�f�l�rl�, az-az, az-maz, azdan-çoxdan
v� s. 

Yadda saxla!     Z�RFİN M�NA NÖVL�Rİ



5. Cüml�l�ri oxuyun, z�rfl�ri seçin v� sualları cavablandırın. 
1. Bir xeyli getmişdil�r ki, Rövş�n Qıratın başını ç�kdi.
2. Sahil gücl� görünürdü.
3. Uzaqdan bir atlı g�lirdi.
4. Dan yeri yenic� ağarmağa başlamışdı.

Hansı z�rf:
H�r�k�tin nec� icra olunduğunu bildirir? 
H�r�k�tin n� zaman icra olunduğunu bildirir?
H�r�k�tin harada icra olunduğunu bildirir?
H�r�k�tin k�miyy�tini bildirir? 

6. Cüml�l�rd�ki z�rfl�ri tapın v� onların hansı növ� aid olduğunu
mü�yy�n edin. 
1. Şimal t�r�fd�n q�fl�t�n güclü kül�k başladı.
2. Qaranquşlar alçaqdan uçaraq ora-bura vurnuxurdular. 
3. H�r k�sin dediyin� kor-koran� inanmaq cahillikdir. 
4. K�nd� çatmağa azca qalmış maşınımızın yanacağı qurtardı. 
5. Axşamdan başlayan yağış s�h�r k�sdi.

*7. Verilmiş m�tnd� z�rfin hansı m�na növü işl�nm�yib?
S�n �vv�lc� ağ suya girib çim�rs�n, sonra qara su il� başını

yu yub, bir az da qaşına, kirpiyin�, qırmızı sudan da yanağına
sür t�r s�n. Sonra x�lv�tc� bütün sümükl�ri torbaya yığıb
g�tir�rs�n m�nim yanıma. Qorxma, qardaşın indi d� keçi
cildin� düş�c�k.

*8. Dördünd�n biri m�na növün� gör� f�rqlidir.
1. A) öt�ri B) iç�ri C) geri D) ir�li  
2. A) ruh�n B) qism�n C) q�fl�t�n D) daxil�n 
3. A) ucadan B) b�rkd�n C) çoxdan D) bird�n 
4. A) azca B) b�z�n C) daim D) arabir 

9. Verilmiş z�rfl�ri m�na növün� v� quruluşuna gör� qruplaşdı ra raq
d�f t�  riniz� yazın. 

dürüst, ora-bura, daim, bir�-min, xeyli, s�rrast, üzüaşağı,
h�rd�n, ağayana, ara-sıra, ora, sözarası, tamamil�, 

birlikd�, az-çox, üz-üz�, çoxdan, az, atüstü, 
d�f�l�rl�, iç�ri, bildir, s�h�rçağı 
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İNAM

Bir dəfə Şüa Günəşə dedi:
– Mən səhər Yerə enirəm və

canlıları isidirəm. İndi də bir in san
qəlbini isitmək istəyərdim. Baxmaq
istəyirəm, görüm həmin insanda
nə dəyişiklik baş verəcək.

– Yaxşı, sən deyən olsun, bir
damcı günəş odunu insan qəlbinə
verə bilərsən, – deyə Günəş icazə
verdi. – Amma gərək insanların ən
yaxşısını seçəsən.

Səhər açıldı. Şüa Yerə endi və
fikirləşdi: “Bəs ən yaxşı insanın
kim olduğunu haradan bilim?”

Bu zaman o, kədərli bir səs
eşitdi:

– Məndə heç nə alınmır. Rəs -
sam olmaq istəyirdim, rəngsaz ol -
dum. 

– Axı sən gəncsən, istedadın və bacarıqlı əllərin var! – deyə Şüa
parladı və insanın qəlbinə girdi.

Günəşin odu insanın qəlbini alovlandırdı, onu gözlərini açmağa,
qəddini düzəltməyə vadar etdi. O təmir etdiyi evi elə rənglədi ki, ev sahibi
dedi: 

– Mən elə bilirdim, sən rəngsazsan, sən isə əsl rəssam imişsən.
Mənim evimi incəsənət əsərinə çevirdin. Heç bilmirəm, sənə necə
təşəkkür edim.

Sonra gənc boyalarını götürdü və gözəl bir gül dəstəsi çəkdi. Bu rəsm
əsərini tanış bir qıza hədiyyə etdi. “Bu ki lap möcüzədir!” – deyə qız
heyranlıqla dilləndi.

Gəncin xoşbəxt olduğunu görən Şüa Günəşin yanına qayıtdı və dedi:
– Mən bir insan qəlbini isitdim. Amma deyə bilmərəm ki, bu, insan la -

rın ən yaxşısı idi. Mən sənin odunu qarşıma çıxan ilk insana bəxş etdim.
– Sən insana inandın və sənin inamın onun daha yaxşı insan ol ma -

ğı na kömək etdi, – deyə Günəş gülümsəyərək cavab verdi.

İşləyəni: Gülarə Xudiyeva
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ÜMİD

Otaqda səssizlik olduğu üçün
şam  ların pıçıltısı aydınca eşidilirdi.
Qa  pı nın arxasında dayanan uşaq
diq   qətlə onların söhbətinə qulaq
asır dı. 

Birinci şam: 
– Mən sülhəm, ancaq heç kim

mə nim yanmağıma kömək etmək
is tə mir. Nə qədər yanmaq istəsəm
də, bilirəm ki, sönəcəyəm, – dedi və
sön dü.

İkinci şam: 
– Mən səmimiyyətəm, ancaq heç

kim bir-birinə qarşı səmimi olmur.
Mənim də yanmağımın artıq mənası
qalmadı, – deyərək söndü. 

Üçüncü şam:
– Mən sevgiyəm, ancaq son vaxtlar insanlar məni özlərindən uzaq -

laşdırırlar. Onlar artıq öz yaxınlarını da sevmirlər, – deyərək bir göz
qırpımında söndü. 

Pıçıltıların kəsildiyini eşidən uşaq içəri girdi. Sönmüş şamlara ba xa -
raq hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Dördüncü şam uşağa təskinlik
verərək dedi:

– Qorxma, nə qədər ki mən yanıram, həyat işıqlı olacaq. 
– Bəs sən kimsən? – deyə uşaq gözünün yaşını silib soruşdu.
– Mən ümidəm.
Uşağın gözləri parladı. O, ümid şamını götürüb o biri şamları yan dırdı.

İşləyəni: Aynur Rüstəmova

Söz ehtiyatı

1. “Etibar etm�k”, “etimad göst�rm�k”, “etimadını doğrultmaq” ifa -
d� l�rinin m�nalarını izah edin. Bu ifad�l�ri birinci m�tnl� �laq� -
l�n dirin.

2. “İnam” v� “ümid” sözl�rinin m�naları arasındakı f�rqli v� oxşar ça -
 larları mü�yy�n edin.
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Düşün və cavab ver

3. İkinci m�tnd� ümid şamının dedikl�rini v� m�tnin son cüml�sini öz
sözl�rinizl� izah edin.

4. Oxuduğunuz iki m�tn arasındakı ideya v� m�zmun yaxınlığını izah
edin.

Dil qaydaları

5. Birinci m�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� sual verin. N� üçün eyni
söz müxt�lif suallara cavab verir? 

6. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�r� sual verin. Z�rf, yoxsa isim oldu ğu nu
mü�yy�nl�şdirin. 

1. S�h�r m�kt�b� getm�liy�m.
2. K�ndimizin s�h�ri �srar�ngiz olur. 
3. Hadis� gec� baş verdiyind�n hamı bundan x�b�rsiz idi.
4. Aylı-ulduzlu bir gec� idi.
5. Axşamın xeyrind�ns�, s�h�rin ş�ri yaxşıdır.
6. Axşam hamı süfr� başına yığışdı.

7. Eyni sözl�rd�n hansının z�rf, hansının sif�t olduğunu mü�y y�n -
l�şdirin.

1. Yaxşı �s�rl�ri oxuya-oxuya yaxşı danışmağı öyr�nirik. 
2. Ordumuzda möhk�m intizam yaratmalı, s�rh�dl�rimizin ke şi yin -

d� möhk�m dayanmalıyıq.
3. Düz adamsansa, düz davran. 
4. Pis adam başqaları haqqında pis danışar. 
5. H�miş� doğru danış, yalan danışsan, doğru sözün� d� inanmazlar.

Dilimizd� el� sözl�r var ki, cüml�d�ki yerind�n asılı olaraq, h�m
z�rf, h�m d� dig�r nitq hiss�si (isim, sif�t v� ya say) ola bilir. 

Axşam (n�?  – isim) düşür, hamı ev� t�l�sir.
Axşam (n� vaxt? – z�rf) maraqlı kitab oxudum.
Göz�l (nec�? – sif�t) m�nz�r� uşaqlıq ill�rini onun yadına saldı. 
Ayaz göz�l (nec�? – z�rf) bilirdi ki, bu iş alınma yacaq. 
Az (n� q�d�r? – say) adam tapılar ki, bunu bilm�sin.
Az (n� q�d�r? – z�rf) danış, amma m�nalı danış.

Yadda saxla!    Z�RF V� DİG�R NİTQ HİSS�L�Rİ



*8. Atalar sözl�rind� sif�t kimi verilmiş sözl�ri z�rf kimi işl�tm�kl�
cüm l�l�r qurun.

1. T�k ağacdan bağ olmaz.
2. Doğru söz acı olar, n�tic�si şirin. 
3. �yri bacadan tüstü düz çıxar.

9. Verilmiş sözl�ri �vv�l sif�t, sonra z�rf m�qamında işl�din. 
açıq, aydın, göz�l, t�miz, c�ld

10. Nümun�l�rd� -da2 v� -dan2 ş�kilçil�ri il� düz�lmiş sözl�r� sual
ver�r�k hansı nitq hiss�sin� aid olduğunu mü�yy�nl�şdirin.

�ziziy�m, günd� m�n.
Kölg�d� s�n, günd� m�n. 
İld� qurban bir olar,
S�n� qurban günd� m�n. (Bayatı)

G�lirdim k�ndd�n,
S�s g�ldi b�rkd�n. 
Ağzı sümükd�n,
Saqqalı �td�n. (Tapmaca)

M�n yayı çox sevir�m
Göy üzü t�miz olur.
Yayda çox sevdikl�rim
�ay olur, d�niz olur. (Zeynal Cabbarzad�)

11. Altından x�tt ç�kilmiş sözl�rin hansının z�rf, hansının say
olduğunu mü�yy�nl�şdirin. Fikrinizi �saslandırın.

1. �alış, çox danışma, az danış, az din,
Qoy az sözl�rinl� dünya b�z�nsin. (Nizami G�nc�vi)

2. �ox qarışqa bir şiri öldür�r.
3. Yolun k�narındakı çinar ağacının kölg�sind� xeyli gözl�di.
4. İç�rid� xeyli adam var idi.

12. Nöqt�l�rin yerin� -la2, -cıl4, -yana, -lı4 ş�kilçil�rini qoymaqla
sif�t v� z�rf düz�ldin.

1. Dostum çox zarafat... oğlandır.
2. Dostum çox vaxt sözünü zarafat... deyir.
3. Dün�n maraq... film� baxdım.
4. Dün�nki film� maraq... baxdım.

152 V BÖLMƏ 



SƏSSİZ DƏRS

Qədimdə müdrik bir us tad
ya şa  yırdı. Tələbələrə pul suz-
para sız dərs deyir, onların
kamil insan kimi yetiş məsi
üçün əlindən gə ləni edir di. 

Günlərin bir günü ustad
fikir ver di ki, tələbələrindən biri
çoxdandır, dərsə gəl mir. Bir ay
da gözlədi, tə lə  bədən xəbər
çıx madı. Ustad qə rara gəldi ki, tələ bə sini ziyarət etsin. Ax şam çağı
məktəbdən çıxıb tələbənin evinə yol lan dı.

Qış mövsümü idi, tələbəsi evdə tək idi. Ustadını qapının ağzında
qarşılayan tələbə: “Xoş gəlmisiniz!” – deyib müəllimini içəri dəvət etdi.

Otaqdakı böyük sobanın içindəki odunlar çatırtı ilə yanırdı. Ustadın
gəlişinin səbəbini təxmin edən tələbə sobanın qarşısında yer rahatladı.
Onlar bir müddət səssiz oturdular. Tələbə gözləyirdi ki, ustad nə vaxt öyüd-
nəsihətə başlayacaq, onun məktəbə gəlməməsinin sə bə bini soruşacaq.
Lakin ustad sükut içində sobadakı alova baxırdı. Sanki otaqda ondan
başqa heç kim yoxmuş kimi sobadakı odunların alovun təsirindən min bir
rəngə düşməsinə tamaşa edirdi.

Tələbə bu sükuta dözməyib:
– Gedim, çay gətirim, – dedi və ayağa qalxdı.
Ustad bir söz demədi. Eləcə alova baxmaqda davam etdi. Tələbə çay

gətirmək üçün otaqdan çıxdı.
Bir azdan tələbə iki fincan çayla qayıtdı. Bir fincanı ustadının qar şı sı -

na, birini də öz qarşısına qoyub səssizcə gözləməyə başladı. Hərdən alt-
dan-altdan ustadına nəzər salıb düşünürdü: “Әgər o, çaya əl vurma sa,
deməli, məndən əməlli-başlı inciyib”.

Ustad nə tələbəsinə, nə çaya məhəl qoyurdu. O, maşanı əlinə alıb
sobadan iri bir köz götürdü. Közü sobanın yanındakı daşın üstünə qoy du.
Yalnız bundan sonra əlini fincana uzadıb çaydan bir qurtum içdi. Tə ləbə
dərindən nəfəs alıb özü də çay içməyə başladı.

Tələbə iki il ustadın yanında dərs almışdı. Məktəbin ağıllı, çalışqan
tələbələrindən biri sayılırdı. O bilirdi ki, ustad danışmırsa, bunun bir sə -
bəbi var. Gözləmək lazımdır. Tələbə danışmağa birinci başla mamalıdır.

1. Oxuduğunuz hiss�y� �sas�n ustad haqqında n� dey� bil�rsiniz?
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Axı o nə deyə bilər? Desin ki, üç aydır, başqa ölkəyə ticarətə getmiş ata -
sından bir xəbər yoxdur? Daim intizar içində olduğundan dərsə həvəsi
qalmadığını söyləsin? Bunları niyə desin? Axı müəllim heç nə soruşmur.

Ustadın kənara qoyduğu közün işartısı sönməkdə idi. Ustad çay içə-
içə gah sobadakı alova, gah da kənara qoyduğu közə baxırdı.

Nəhayət, bayaqdan istilik və işıq saçan köz tamamilə sönüb qara-boz
rəngli kömürə çevrildi. Ustad onu əli ilə ehmalca götürüb ora-bu rasına
baxdı. Üstündəki külü üfürüb yenidən sobaya atdı. Bir qədər göz lədi.
Kömür yenidən alovlandı, qıpqırmızı qızarıb istilik verməyə başladı. 

Ustad fincandan son qurtumu içib ayağa qalxmaq üçün sağ əlini yerə
dayadı. Tələbə cəld qalxıb ona kömək etdi. Onlar qapıya tərəf yönəldilər.
Birdən ustad ayaq saxlayıb geri çevrildi və bir daha sobaya baxdı. Onun
nəzərləri bayaq sobaya atdığı kömürə zillənmişdi. Bunu hiss edən tələbə
də diqqətlə sobada alışıb-közərən kömürə baxdı və birdən hər şeyi başa
düşdü. Qapının ağzında ustadını yola salarkən onun əlindən öpüb dedi:

– Gəlişinizin səbəbini başa düşdüm, ustad. Bu dərsiniz üçün Sizə min -
nətdaram. Söz verirəm ki, bundan sonra dərslərinizi buraxma ya ca ğam.

İşləyəni: Dilrüba Cəfərova

Söz ehtiyatı

4. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “çatırtı” sözünün v� “m�h�l qoymamaq” ifa -
d�si nin  m� na larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

5. �s�rin ideyasını aşağıdakı şeir parçasının m�zmunu il� müqayis�
edin.
Yaşamaq yanmaqdır, yanasan g�r�k,
H�yatın m�nası yalnız ondadır. 
Şam �g�r yanmırsa, yaşamır dem�k, 
Onun da h�yatı yanmağındadır.  

(B�xtiyar Vahabzad�)

2. Oxuduğunuz hiss�d� hansı m�qamlar diqq�tinizi daha çox c�lb
etdi? Sizc�, onlardan hansının �s�rin m�zmunu v� ideyası
üçün daha çox �h�miyy�ti olacaq?

3. Debat. 
A) Ustad susmaqla müdrikliyini göst�rdi. 
B) Ustad susmaqla laqeydliyini göst�rdi. 
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SİLİNMƏZ DOSTLUQ

Bir-birini çox sevən iki səmimi dost
birlikdə səyahətə çıxır. Yol boyu söh  bət
edə-edə dağlardan, me şə lər dən, çay-
lardan keçirlər. Uzun yol dost    lar dan
birinin ürəyini sıxmağa baş  layır. Dos-
tunun söz lə ri onu əsə bi ləş dirir. Hirsini
ci lov  la  ya bilməyib ona bir şillə vurur.

Yorğunluqdan taqəti tükənən, üs -
təlik də, durduğu yerdə şillə ye yən dost
heç nə demir. Aşağı əyilib yerdən bir çubuq gö türür və qumun üs tü nə yazır:
“Bu gün ən yaxşı dostum mənə şillə vur du”.

Dostlar yollarına davam edirlər. Gəlib bir dəniz sahilinə çıxırlar. Әyin -
lə rini soyunub suya baş vururlar. Bu zaman dostundan şillə alan gənc bo -
ğulmağa başlayır. Bunu görən dostu özünü yetirib onu xilas edir. Sahilə
çıxdıqdan sonra boğulan dost cibindən bıçağı çıxarıb sahildəki qayaya
yaxınlaşır və daşın üstündə bu sözləri cızır: “Bu gün ən yaxşı dostum məni
ölümdən xilas etdi”. 

Axşam düşür. Dostlar ocaq qalayıb ətrafında otururlar. Xeyli susduq-
dan sonra xilaskar dost dillənir:

– Dostum, sənə şillə vurduğuma görə çox peşmanam. Ancaq sən məni
bir sirdən agah elə. De görüm, nəyə görə sənə şillə vuranda bunu qumun
üstünə yazdın, amma dənizdə xilas edəndə daşın üstünə həkk elədin?

Dostu gülümsəyib dedi:
– Sən mənə şillə vuranda “Bu gün ən yaxşı dostum mənə şillə vur du!”

sözlərini quma yazdım ki, əsən küləklər yazını silib aparsın və sənin bu hə -
 rə kətini tezliklə unudum. Məni boğulmaqdan xilas edəndə isə bunu daşlara
yaz  dım ki, heç bir külək dostluğumuzu silib aparmasın. Dos t luğumuz əbədi
ol sun.

(Şərq hekayəti)
Düşün və cavab ver

1. Altından x�tt ç�kilmiş ifad�l�rd�n hansı h�  qiqi m�nada işl�nmişdir?

Dil qaydaları

2. Göy r�ngl� verilmiş z�rfl�rin m�na növünü mü�y y�n l�şdirin.   

Yazı
3. “M�nim dostum” mövzusunda t�sviri, n�qli v� mühakim� xarak-

terli yazı yazın.
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1. Aşağıdakı aforizm bölm�d�ki m�tnl�rin hansılarının ideyasına uy -
ğundur? Fikrinizi �saslandırın.

Sevinci biz� �trafımızdakılar deyil, bizim �trafdakılara olan müna -
si b�timiz b�xş edir. (Fransua Laroşfuko)

2. Z�rfl�rin yazılışında hansı s�hvl�r� yol verildiyini mü�yy�nl�şdirin.

1. M�qal�d�n sonra q�zetin qiym�ti bir� min artdı.
2. İngilis dilind� biz d� azmaz başa düşürük.
3. Bu fikir onu azçox sakitl�şdirdi.
4. K�r�m lal, dinm�z dayandı. 
5. Bugün m�kt�bin h�y�tind� kiçik ş�nlik keçiril�c�k.
6. S�lim onun dedikl�rini sözb�-söz t�krar edirdi. 

3. Dördünd�n biri quruluşuna v� ya m�na növün� gör� f�rqlidir.
A) c�ld  B) dürüst  C) daxil�n  D) s�lis  
A) ir�li  B) üzüaşağı  C) aşağı  D) bura 
A) h�rd�nbir  B) addımbaşı  C) axşamt�r�fi  D) s�h�rçağı 
A) sür�tl�  B) daxil�n  C) çoxdan  D) ç�p�ki 
A) tamamil�  B) d�f�l�rl� C) sür�tl� D) qism�n 
A) yuxarı  B) xeyli  C) geri D) bura 
A) bayaq   B) dün�n  C) axşam  D) b�ri 

4. Düz�ltm� z�rfl�ri kök v� ş�kilçiy� ayırın. �m�l� g�ldiyi nitq
hiss�sin� gör� qruplaşdırın.

ağayana, yoldaşcasına, şairan�, zahir�n, bird�n, çoxdan, 
günd�, namusla, astadan, h�rd�n

5. T�l�ffüz formasında verilmiş sözl�ri düzgün yazın v� hansı nitq
hiss�si olduğunu mü�yy�nl�şdirin.

1. Ananın [h�yacannan] ür�yi �sdi.
2. Ana [h�yacannan] oğlunu s�sl�di.
3. Stolun üstünd� [q�l�mn�n] başqa heç n� yox idi.
4. Stolun üstünd� [q�l�mn�n] ç�kilmiş bir ş�kil var idi.
5. [Sevincinn�n] gözl�ri dolmuşdu. 
6. Lal� qazandığı mükafat haqqında [sevincn�n] danışırdı.
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AZIX MAĞARASI

Azərbaycan qədim tarixi abidə lərlə
zəngin bir ölkədir. Bu abidə lə rin bir çoxu
ölkəmizin müxtəlif yer    lərində aparılan
arxe oloji qazın tı lar nəti cə sin də meydana
çıxmış dır. Uzun müd    dət ta rix çiləri mizi bir
məsələ dü şündür müş   dür: Azər bay can
əra  zi sində  in sanlar nə vaxt dan məs kun -
laşmağa ba ş    la  mışlar?

XX əsrin ortalarına qədər ölkə mi zin
ərazisində aparılan arxeoloji kəş fiy yat  iş -
ləri zamanı xalqımızın qədim keçmi şi nə
aid minlərlə maddi mə də niyyət abi dəsi
tapılmışdı. Bu abidələrin hamısı Daş döv ründən sonrakı dövr lərə aid idi.
Lakin Azər baycanın təbii-coğrafi şəraiti bu  rada daha qədim insan
məskənlərinin ol ması barədə ehtimallara əsas verirdi.

Nəhayət, 1956-cı ildə Məm mədəli Hüseynovun rəhbərliyi altında “Pa-
leolit” arxeoloji ekspedisiyası təşkil olundu. Bu ekspedisiya 1956-1958-ci
illərdə Qazax rayonu ərazisində yerləşən Damcılı mağarasında arxeoloji
qazıntı işləri apardı. Burada yüzlərlə daş alət – qaşov, bıçaq, ox ucluqları,
biz və s. tapıldı. Beləliklə, bu ərazidə Orta Paleolit dövrünə aid insan
məskəni aşkar edildi. 

1960-cı ildə Məmmədəli Hüseynovun başçılıq etdiyi arxeoloji ekspe-
disiya Qarabağ ərazisində tədqiqat işlərinə başladı. Kəşfiyyat işləri Qara -
ba ğın Quruçay və Köndələnçay va    di  lərində və ona yaxın ərazilərdə

apa    rıl mışdı. Arxeoloji tədqiqatlar za -
ma nı Azıx mağarasında daha bir qə -
dim insan düşərgəsi qeydə alındı.

“Azıx” sözü qədim türk dilində ayı
deməkdir. Bu mağara Füzuli şə h ə rin -
dən 14 km aralıda Quruçayın sol sa -
hilində, dəniz səviyyəsindən 900 metr
yüksəklikdə yerləşir. Mağaranın müx -
təlif tərəflərdən bir neçə girişi var. Bu -
radakı salonlar bir-biri ilə dar keçidlər
vasitəsilə birləşir. 

1. Tarix f�nnind�n öyr�ndikl�riniz� �sas�n bu ehtimalların doğru
olduğunu sübut etm�y� çalışın.
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Azıx mağarasında qazıntı işləri çox çətin şəraitdə aparılırdı. Arxeoloqlar
mağa ranın bütün çıxışlarına aparan keçidləri bərpa etmək üçün çox
işləməli oldular. Artıq bərpa işləri zamanı alimlər qədim əşyalar tapırdılar.
Salonlarda ocaq izlərini və daş alətləri tapanda isə təəccüblərinin həddi-
hüdudu yox idi. Sonralar dünyanın adlı-sanlı tarixçiləri bu tapıntıları “arxe o -
logiya tarixinin ən möhtəşəm tapıntıları” adlandırmışlar.

Arxeoloqlar mağarada müxtəlif qədim heyvanların – mağara ayısının,
qılıncdişli pələngin və s. sümüklərini tapdılar. Ümumiyyətlə, tapıntılar
arasında 45 növ heyvan sümüyü müəyyənləşdirildi. İbtidai daş alətlərin
sivri ucundan anlamaq olardı ki, bu alətlər məhz ov üçün nəzərdə tutulub.
Qaya üzərində sivri daşla cızılmış rəsmlərdə müxtəlif heyvanlar, ov səh -
nələri və s. təsvir olunmuşdu.

Arxeoloqlar daha dərin qazdıqca sevinc və təəccüb içində yeni-yeni
maddi abidələr kəşf edirdilər. Dərində yerləşən qatlar daha qədim dövr -
lərdən xəbər verirdi. Təxminən 20 il ərzində hər birinin qalınlığı 10-14 metr
olan on təbəqə aşkarlandı. Onlardan ən dərini Alt Paleolit dövrünə aiddir.

Azıx mağarasında aparılan arxeoloji tədqiqat işlərində ilk vaxtlar yalnız
arxeoloqlar iştirak edirdilər. Lakin sonralar düşərgədə aşkar olunmuş mad -
di mədəniyyət qalıqlarının zənginliyi burada kompleks şəkildə qazıntı
işlərinin aparılmasını zəruri etdi. Ona görə də Azıx paleolit düşərgəsində
arxeoloqlarla yanaşı, paleontoloqlar, geoloqlar və digər elm sahə lə rinin
mütəxəssisləri tədqiqat işləri aparmağa başladılar. 

Azıx mağarasının tapıntıları arasında ən məşhuru və dəyərlisi qədim
insanın alt çənə sümüyünün fraqmentidir. İbtidai insana məxsus olan bu
çənə sümüyü üzərində alimlər uzun müddət elmi tədqiqat işləri aparmışlar.
Bu tapıntı Azıx paleolit düşərgəsinin elmi əhəmiyyətini və şöhrətini daha
da artırdı və arxeologiya elminə “azıxantrop” (Azıx adamı) termini ilə daxil
oldu. Müəyyən edildi ki, tapılmış ibtidai insan çənəsi 350-400 min il bundan
əvvəl yaşamış 18-22 yaşlı qadının çənəsidir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu
çənə sümüyü qədimliyinə görə dünyada tapılmış insan qalıqları arasında
dördüncü yerdədir. Qafqaz və Yaxın Şərqdə isə azıxantropun çənə sü mü -
yü ən qədim tapıntı hesab olunur. Hal-hazırda həmin çənə sümüyü qiy mət li
eksponat kimi Azərbaycan Tarixi Muzeyinin xüsusi fondunda saxlanılır. 

Azıx mağarasında aparılan tədqiqatlar sübut etdi ki, Azərbaycan əra -
zisində ən qədim dövrlərdən bəri insanlar məskən salmışlar. Çox təəssüf
ki, dünya nın ən qədim sakinlərinin yaşadığı bu Azərbaycan torpağı indi
işğal altındadır. Lakin çox keçməz ki, torpaq larımız azad olunar və
Azərbay can alimləri araşdır ma ları davam et di rərək dünya elmi nə yeni-yeni
töhfə lə rini verərlər. 

Afaq Məmmədhüseyn
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Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “qaşov”, “paleolit”, “paleontoloq”, “ge o -
loq”  söz l� ri nin  m� na larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

3. M�tn� �sas�n Azıx adamının m�şğuliyy�t növünü mü�y y�n l�ş di rin.
A) �kinçilik B) ovçuluq C) heyvandarlıq
D) d�mirçilik E) dulusçuluq

4. İndiy�d�k öyr�ndikl�riniz� �sas�n tarixi, arxeoloji, xalq yaradıcılığı,
yazılı abid�l�r� aid misallar göst�rin.

Dil qaydaları

5. M�tnin birinci cüml�sin� diqq�t yetirin. Bu cüml�nin bitkin fikir
ifad� etm�sind� hansı sözl�rin rolu daha böyükdür?

6. Cüml�l�rin qrammatik �sasını t�şkil ed�n sözl�ri seçib yazın.
1. Qardaşım Eldar maraqlı kitab oxuyur.
2. Q�dim insanlar mağaralarda yaşayırdılar.
3. Balaca uşaqlar f�vvar�y� maraqla baxırdılar.
4. Şidd�tli kül�k ağacın yarpaqlarını tökmüşdü.

7. Nöqt�l�rin yerin� sözl�r artırmaqla atalar sözl�rini b�rpa edin.
Artırdığınız sözün hansı cüml� üzvü olduğunu mü�yy�n edin.
T�k �ld�n ... çıxmaz.  Örtülü bazar dostluğu ...
... ayaq tutar, yerim�z. ... basdığını k�sm�z.
Ehtiyat igidin ... Böyük olan yerd� kiçik ...

Cüml� bir-biri il� m�na v� qrammatik c�h�td�n bağlı olan sözl�r
v� birl�şm�l�rd�n t�şkil olunur. Bu sözl�r v� birl�şm�l�r ccüml� üzvü
adlanır. 

Cüml� üzvl�ri iki qrupa bölünür:
1) Baş üzvl�r: mübt�da v� x�b�r
2) İkinci d�r�c�li üzvl�r: tamamlıq, t�yin, z�rflik
(mübt�da)    (z�rflik)      (t�yin)       (tamamlıq)  (x�b�r)

Anar  dün�n maraqlı film� baxdı.
Cüml�nin yaranmasında v� bitmiş fikir ifad� etm�sind� �sas rolu

baş üzvl�r oynayır. Onlar m�na v� qrammatik c�h�td�n cüml�nin
�sasını t�şkil edir. 

Yadda saxla!     CÜML�NİN QRAMMATİK �SASI
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METE XAQAN

Çinin şimal sərhədləri boyu 2500 km
uzunluğunda, 4 m enində və 10 m hün -
dürlüyündə qala divarları ucalır. “Böyük
Çin səddi” adlanan bu divarlar “dün ya nın
8-ci möcüzəsi” adına iddia edən möh tə -
şəm abidələrdən biridir. Çin imperatoru
Sin-Şi-Xuandi bu səd di Miladdan öncə
III əsrdə qon şuluq da yaşayan hun tayfa -
la  rın dan mü  dafiə olunmaq üçün tikdi r miş -
di. Türkdilli tayfalar olan hunların çinlilərlə
müharibəsi əsrlərlə davam etmişdir. Böyük Çin tarixçisi Sıma Syan yazır
ki, hunlar tarix boyu dəfələrlə gah güclənib yekdil, vahid səltənət yaratmış,
gah zəifləyib ayrı-ayrı xanlıqlara parçalanmışlar. 

* * *
Miladdan öncə 238-ci il idi. Hun dövləti xeyli zəifləmişdi, Çin im pe ri -

yasına, hətta digər qonşularına xərac verməli olurdu. Aylı-ulduzlu gecədə
Hun xaqanı Buminin alaçığında  dünyaya bir körpə gəldi. Adını Mete qoy-
dular. O gecə Buminin heç yuxusuna da girməzdi ki, Mete böyüyüb qon -
şu larından, hətta böyük Çin imperiyasının özündən xərac alacaq.

Sonradan Buminin başqa qadından bir oğlu da oldu. Bumin nədənsə
Meteni deyil, kiçik oğlunu taxt-tacın varisi etmək istəyirdi. Xaqan Meteni düş -
mən tayfasına girov göndərib eyni zamanda həmin tayfa üzərinə hücuma
hazırlaşdı. Bununla da, Bumin öz oğlunun ölümünə imza atdı. Lakin bunu
hiss edən Mete əsirlikdən qaçıb at belində doğma yurduna qayıtdı. Oğ -
lunun gəldiyini görən Bumin ona on min atlı bağışlayıb uzaq əyalət lər dən
birinə vali göndərdi.

İllər keçdi. Böyük döyüş təcrübəsi toplamış Mete hun döyüşçülərinin
cəsur və ağıllı sərkərdəsinə, xalqın sevimlisinə çevrildi. O razı ola bilməzdi
ki, qəddar atası taxt-tacı iradəsiz və qorxaq oğluna versin. Odur ki Mete
hakimiyyəti öz əlinə alıb Hun səltənətində nizam-intizamı və döyüş ruhunu
bərpa etdi.

Mete az bir zamanda Xəzər sahillərindən Sibirə qədər, Çin sərhəd lə -
rindən Sakit okeana qədər əraziləri tutdu. Şərqin ən güclü, mü tə şəkkil,
döyüşkən ordusunu və qanunlara söykənən dövlətini ya ratdı. İndi Metenin
hədəfi Çin dövləti idi…

1. N� üçün atanın h�r�k�ti oğlunun ölümün� s�b�b ola bil�rdi?
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* * *
Müharibəyə birinci olaraq Çin imperatoru Lyu Banq başladı. O, sər kər -

də Xan Sin başda olmaqla qoşunlarını hunlara qarşı göndərdi. Mete sər -
kər dələrinə düşməni layiqincə qarşılamağı əmr etdi. Xan Sin hunların
dö yüş rəşa də tinə və qələbə əzminə bələd idi. Buna görə də ordunu əbəs
yerə qırğına vermək istəmədi. O, tez bir zamanda təslim olub hunlara
xidmət etməyə razılıq verdi. Bu xəbəri eşidən Çin imperatoru qəzəblənib
böyük qoşunla hunlara qarşı hücuma keçdi. 

Miladdan öncə 202-ci ilin şaxtalı qış ayları idi. Sibir çöllərinin sonsuz
düzənlərində acı küləklər vıyıldayırdı. Qoşunların ön dəstələri üz-üzə
gələndə birdən göz lə nilməz bir hadisə baş verdi. Hunların qara atlı
süvariləri günbatana tərəf dönüb ağır-ağır uzaqlaşmağa başladılar. Bu
xəbər Lyu Banqa çatanda o, hunları təqib etməyi əmr etdi.

Mete niyə geri çəkilirdi? Heç kim bilmirdi. Dahi ona görə dahidir ki, Tanrı
ən gərgin anlarda ən doğru qərarı onların ürəyinə pıçıldayır.

Lyu Banq başda olmaqla Çin ordusu hunları təqib edə-edə Pinçen
vilayətinə gəlib çıxdı. Birdən xəbər gəldi ki, uzaqdan hunlar görünür. Sonra
başqa bir cinahdan da eyni xəbər gətirdilər. Üç yüz minlik ac, yorğun Çin
or dusu özünə gəlməmiş Metenin ildırım sürətli süvariləri düşmən düşər -
gəsini üzük qaşı kimi mühasirəyə aldılar. Lakin onlar heç kimə toxunmur-
dular. Sadəcə, onsuz da yorğun olan Çin əsgərlərini daim gərginlikdə
sax  layaraq taqətdən düşməsini gözləyirdilər. Mete bir nəfəri də qurban
vermədən qələbə çalmaq taktikasını seçmişdi. Beləliklə, Çin qoşunları hər
an hücum təhlükəsi altında yeddi gün, yeddi gecə ac-susuz, yuxusuz
qalmağa məcbur oldular. Artıq Çin imperatorunu əsirlikdən, onun ordusunu
isə məhv olmaqdan heç nə xilas edə bilməzdi.

Bu, Çin tarixində ən ağır fəlakət, ən acı məğlubiyyət idi. Ağlamaqdan
imperatorun gözləri şişmişdi. Nəhayət, o, məktub yazıb elçi ilə Meteyə
gön dər di. Bu, yalvarış məktubu idi.

Mete məktubu oxuyub fikrə getdi. Sonra çadırdan çıxıb ata mindi. Әli ilə
işarə verib çinlilər üçün gündoğan tərəfdən dar keçid açılmasını əmr et di.
Yazıq görkəmli Çin əsgərləri bitib-tükənməz sıra ilə ağır-ağır keçib getdilər. 

Dünya müharibələri tarixində bu, görünməmiş bir alicənablıq idi. Mete
uzun zaman Çini sakit buraxdı. Bundan sonra qılınca əl atmadı. Çünki ona
baş əyməyən bir xalq qalmamışdı. O, eramızdan əvvəl 174-cü ildə və fat
etdi. Onun səltənəti düz üç yüz il – daxili çəkişmələr ölkəni dağıdana qədər
yaşadı.

Əlisa Nicatın “Mete və onun Pinçen qələbəsi” əsərindən 
(ixtisar olunmuş və sadələşdirilmişdir)
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Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “yekdil”, “s�lt�n�t”, “girov”, “vali”,
“müt�ş�kkil”, “r�şad�t”, “�zm”, “cinah” v� “alic�nablıq”  söz l� ri nin
m� na larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

3. Mete xaqanı xarakteriz� edin. G�ldiyiniz n�tic�l�ri m�tnd�n seç -
di yiniz parçalarla �saslandırın.

*4. Ümumi tarix f�nnind�n öyr�ndikl�riniz �sasında q�dim Hun
v� �in dövl�tl�ri, Mete xaqan haqqında bildikl�rinizi danışın.

Dil qaydaları

5. M�tnin  ikinci hiss�sind� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� sual verin.
H�min sözl�r cüml�d� n�yi ifad� edir?

6. Aşağıdakı cüml�l�rd� mübt�daları tapıb n� il� ifad� olunduğunu
söyl�yin.

1. Dost dostu dar günd� sınayar.
2. Bilm�m�k eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
3. Kül t�p�cik olmaz.
4. Yaxşılıq itm�z. 

7. Aşağıdakı sözl�ri mübt�da v�zif�sind� işl�d�r�k cüml�l�r qurub
yazın.
V�t�n, h�yat, döyüşçü, yarpaq, züraf�, inam, müh�ndis, ş�h�r

Mübt�da cüml�d� haqqında danışılan ş�xsi, �şyanı v� anlayışı
bildirir. M� s� l�n: S�m�d işd�n yorğun g�lib. Yamaclar yaşıl idi.
Sükut q�rib� duyğular oya dır. Oxumaq vacibdir.

Mübt�da insan m�fhumu ifad� etdikd� kim?, dig�r canlı v�
cansız varlıqları ifad� etdikd� n�?, m�kan anlayışı ifad� etdikd� is�
hara? sualına cavab olur.  

Mübt�da, ad�t�n, cüml�nin �vv�lind� işl�nir. 

Yadda saxla!    MÜBT�DA N�DİR?
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BRUT

Tarixin yaddaşında iki Brut qal mış dır.
Onlardan biri, daha doğrusu, ikincisi, Ro -
ma imperatoru Yuli Sezara xəyanət et miş
və onun qətlində iştirak etmişdir. Ona gö -
rə də o, yaddaşlarda xəyanət rəm zi kimi
qal mış dır. Birinci Brut isə çox qədim za   -
manlarda – ikincidən 500 il əvvəl yaşa mış
və dünya tari xində respublika idarə çi -
liyinin yaradı cısı kimi iz qoymuşdur. Bu
rə va yət də birinci Brut haqqındadır.

Romanın yeddinci padşahı Məğrur Tarkvini miladdan öncə 534-cü ildə
özündən əvvəlki padşahı öldürərək hakimiyyəti zorla ələ keçirmişdi. O,
əhaliyə zülm edir, bir çox ağıllı və ədalətli patrisiləri qətlə yetirirdi. Onun
öldürdüyü patrisilərdən birinin iki oğlu var idi. Tarkvini onlardan böyüyünü
öldürüb, kiçiyini sarayda nəzarət altında saxlayırdı. Bu uşaq başa düşürdü
ki, padşaha qarşı öz nifrətini göstərsə, onu da atasının və böyük qarda -
şının aqibəti gözləyir. Odur ki özünü təlxək yerinə qoymuşdu. Onu “Brut”
deyə çağırırdılar. Brut latın dilində “axmaq” demək  idi.

Brut bir qədər böyüyüb yeniyetmə çağına çatanda Məğrur Tarkvini
ondan bir təhlükə hiss etməyib öz oğulları ilə bir yerdə olmağa izin verdi. 

Bir dəfə Tarkvininin oğulları Brutla birlikdə Yunanıstana, Delfa kahininin
yanına getdilər. Şahzadələr kahinə bahalı hədiyyələr verdilər. Brut isə ata -
sından qalmış çomağı hədiyyə etdi. Şahzadə qardaşlar bunu Brutun
növbəti təlxəkliyi hesab edib gülüşdülər. Lakin Delfa kahini bilirdi ki, bu
ağac çomağın içində qızıldan çomaq gizlədilib. O başa düşdü ki, bu ço -
mağı hə diy yə edən gənc zahirdə özünü axmaq və təlxək kimi aparsa da,
da xildə çox ağıllı və dərrakəlidir. 

Tarkvininin oğulları kahindən soruşdular ki, atalarından sonra kim pad -
şah olacaq. Kahin cavab verdi ki, buradan qayıdandan sonra kim öz ana -
sını birinci öpsə, o da taxt-taca yiyələnəcək. Qardaşlar Romaya tələsdilər.
Ro ma tor pa ğına çatan kimi Brut özünü elə göstərdi ki, guya atdan yıxıldı.
Yerə yı xı lan kimi o, torpağı qucaqlayıb öpdü. Atasız-anasız qalmış Brut
vətən torpağını öz anası sayırdı. 

Bir müddət sonra ağıllı Brut əhalini zalım Tarkviniyə qarşı qaldırdı. Tark -
vi ninin zülmündən bezmiş xalq onu devirdi və Brutu Romanın hökmdarı
seçdi.



Brut Romada yeni idarəçilik sistemi yaratdı. İndi xalq şəhərin əsas
mey da nı olan foruma yığışaraq öz hakimlərini seçirdi. Onları konsul adlan -
dı rır dılar. Bu söz “məsləhət verən”, “qayğısını çəkən” mənasını  ve rir di.
Eyni za manda iki konsul seçirdilər ki, təkhakimiyyətlilik olmasın. Taleyüklü
qərarlar isə Romanın ali şurası olan senat tərəfindən qəbul edilirdi. Kon-
sullar senat qarşısında hesabat verirdilər.  

Konsullar da, senatorlar da yalnız patrisilərdən seçilə bilərdilər.
Plebeylər narazı qalmasınlar deyə onların arasından senata iki xalq tri-
bunu seçirdilər. Tribunların səsvermə hüququ yox idi, lakin senatın
istənilən qə ra rına veto qoymaq hüququ var idi. (Latın dilində “veto” sözü
qadağa deməkdir.)

Beləliklə, dünya tarixində ilk dəfə olaraq Romada respublika yaradıldı.
Onun yaranmasında əsas rol oynayan Brutun adı isə tarixdə zülmə,
monarxiyaya qarşı mübarizənin təcəssümü kimi qaldı. Onun yaratdığı
üsuli-idarə ilə bağlı terminlər müasir dövrdə hələ də işlənir. Məsələn, hər
hansı problemi müzakirə etmək məqsədi ilə təşkil edilmiş toplantı və ya
internet vasitəsilə müəyyən məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi indi də “forum”
adlanır. Hüquq elmində “veto” kəlməsi hələ də qüvvədədir. Dünya siya sə -
tin də in d i yə dək veto hüququndan istifadə olunur.  

Rafiq İsmayılov
Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “aqib�t”, “forum”, “konsul”, “t�kha ki -
miyy�tlilik”, “taleyüklü”, “senat”, “sena  tor”, “tribun”, “veto”, “res -
pub  lika”, “mo narxiya” v� “üsuli-idar�” söz  l� ri  nin  m� na larını
araşdırın. 

Düşün və cavab ver

2. Tarkvininin Bruta qarşı münasib�tini nec� qiym�tl�ndirirsiniz?

3. Debat. Brut hakimiyy�ti devirm�kd� haqlı idi? 
A) Brutun Tarkviniy� qarşı üsyanı x�yan�t idi.
B) Brutu x�yan�tkar adlandırmaq olmaz.

4. Sizc�, n� üçün Brut t�khakimiyy�tliliyin olmasını ist�mirdi?

Danışma

*5. Bu m�tnd�n v� ümumi tarix f�nnind�n öyr�ndikl�riniz �sasında
Q�dim Roma dövl�tind� idar�çilik sistemi haqqında t�qdimat
hazırlayın.
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Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş mübt�dalara diqq�t yetirin. Onlar hansı
nitq hiss�l�ri il� ifad� olunmuşdur? Sizc�, n� üçün “g�nc” sözü sif�t
olmasına baxmayaraq, bu cüml�d� kim? sualına cavab verir?

7. Mübt�daları tapıb ifad� vasit�l�rini göst�rin.
1. H�y�td�ki alma ağacları çiç�k açmışdı.
2. Körp� anasına baxıb gülüms�yirdi.
3. Bu gün birincil�r hamıdan çox sevinirdil�r.
4. Susmaq �n yaxşı cavabdır.
5. G�nc memar hazırladığı layih�ni müsabiq�y� t�qdim etdi. 
6. O, imtahanı uğurla ver�r�k ali m�kt�b� daxil oldu.
7.  Aşağı çox qaranlıq idi.

8. Verilmiş �v�zlikl�ri cüml�l�rd� mübt�da kimi işl�din.
h�r şey, h�r k�s, kim, kims�, özüm, heç kim, özün  

1. Sualın cavabını ... bilmirdi.
2. Bu m�s�l�ni ... h�ll etm�lis�n.
3. ... bird�n-bir� yadına düşdü.
4. Mü�llimlik peş�sini ... seçmiş�m. 
5. Şad x�b�ri s�n� ... çatdırdı?
6. V�t�n qarşısında borcunu ... verm�lidir. 
7. Qapının ağzında ... dayanmışdı.

9. Hansı atalar sözl�rind� “böyük”, “kiçik” v� “qoca” sözl�ri müb t�da
v�zif�sind� işl�nmişdir?
1. Böyük başını kiçik iş� qatma.
2. Böyük danışar, kiçik götür�r.
3. Qoca evin dir�yidir.
4. Qoca tülkü tora düşm�z.

Mübt�da �sas nitq hiss�l�ri v� söz birl�şm�l�ri il� ifad� olunur: 
Narın yyağış (isim) ara vermirdi. 
O, (�v�zlik) yarışa hazırdır.
Öyr�nm�k (m�sd�r)heç vaxt gec deyil. 
Cavan (sif�t) bu x�b�r� xeyli sevindi. 
Beşincil�r (say) yarışda qalib g�ldil�r. 
V�t�n eşqi (söz birl�şm�si) daima q�lbimizd� sönm�z bir at�şdir.

Yadda saxla!    MÜBT�DANIN İFAD� VASİT�L�Rİ



MARAFON
QAÇIŞININ TARİXİ

Dörd ildən bir keçirilən beynəl xalq
Olimpiya oyunlarına daxil olan yüngül
atletika yarışlarından biri də marafon
qaçışıdır. Bu yarış idman azarkeşləri
tərəfindən çox sevilir. Ona görə də yün -
gül atletika üzrə yarışlar məhz ma rafon
qaçışının keçirilməsi ilə bitir. 

Olimpiya yarışları ilk dəfə qədim Yu -
na nıstanda Miladdan çox-çox əvvəl ke -
çirilmişdir. Müasir Olimpiya oyun la rına o
dövrdə keçirilən bir çox idman növləri də
daxildir. Marafon qaçışının tarixi isə qə -
dim Yunanıs tanla bağlı olsa da, o zaman
belə bir idman növü olmamışdır. Marafon
qaçışının yaranması çox maraqlı tarixi
hadisə ilə bağlıdır.

Böyük qüdrətə və gücə malik olan Әhəmənilər dövlətinin hökmdarı I Dara
öz dövlətinin sərhədlərini genişləndirmək üçün bir sıra qonşu dövlətlərə
hücumlar edirdi. Onun Әhəmənilər dövlətinin tərkibinə qatmaq istədiyi
ölkələrdən biri də Yunanıstan idi. Miladdan öncə 499-cu ildə I Dara yunan
torpaqlarına hücuma keçdi. Әhəməni ordusu bir sıra şəhərləri özünə tabe
etdi. Nəhayət, I Daranın ordusu Yunanıstanın Marafon şə hə rinə ya xın laşıb
döyüşə hazırlaşmağa başladı. Bunu görən Afina şəhər başçısı öz or-
dusunu həmin yerə göndərdi. 

Yunanıstanla İran arasında ən böyük döyüşlərdən biri sayılan Marafon
döyüşü e.ə. 490-cı il sentyabrın 12-də  baş verdi. Uzun çəkən döyüşdə afi -
na  lılar qalib gəldilər. 

Məşhur rəvayətə görə, qələbədən sonra Afina döyüşçülərindən biri
həmyerlilərinə qələbə xəbərini çatdırmaq üçün qaça-qaça doğma şəhərinə
tərəf yollanır. Bu döyüşçünün adı Fidippid idi. Fidippid Marafon şəhərindən
Afinaya qədər dayanmadan qaçır və şəhərə gəlib çatan kimi: “Sevinin,
afinalılar, biz qalib gəldik!” – deyərək ölür. Bununla da, o öz adını tarixə
həkk edir.  

Afinalı döyüşçünün Marafondan Afinaya qədər qaçması 1896-cı ildə
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən yeni yarış növünün – Marafon
qaçışının təsis olunmasına gətirib çıxardı. 
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Məlumdur ki, Afina ilə Marafon şəhərləri arasındakı məsafə təxminən
40 km-dir. Bəs nəyə görə müasir dövrdə marafon qaçışı zamanı id -
mançılar 42 km 195 m məsafəni qət edirlər?

1896-cı ildə Afinada keçirilən ilk beynəlxalq Olimpiya oyunlarında ma -
ra fon atletləri məhz 40 km, yəni vaxtilə Fidippidin qət etdiyi məsafəni qaç -
mışdılar. Lakin sonradan bu məsafə düz altı dəfə dəyişdirilmişdir. Bu
də yişikliklərə səbəb, ilk növbədə, Olimpiya oyunlarının fərqli ölkələrdə
keçirilməsi idi. Oyunlara ev sahibliyi edən ölkə özü lazım bildiyi məsafəni
seçirdi. Bu rəqəm 40 km ilə 42 km 750 m arasında dəyişirdi. 

1921-ci ildə Beynəlxalq Yüngül Atletika Federasiyası tərəfindən verilən
qərara əsasən, marafon qaçışı üçün məsafənin vahid standartı qəbul edil -
di. Həmin standart bu günədək dəyişməz qalır. Bu marafon məsa fə si nin də
yaranma tarixi elə afinalı Fidippidin şücaəti haqqında rəvayət qədər
maraqlıdır.

1908-ci ildə London Olimpiadasında marafon qaçışının başlanğıc
nöqtəsi olaraq Vindzor sarayının önündən keçən küçə seçildi. Bu, kral
ailəsinin yarışı saraydan izləyə bilməsi üçün idi. Kral ailəsinin bəzi üzvləri
isə “Vayt Siti” idman meydançasında onlar üçün ayrılmış lojada ola caq dı -
lar. Ona görə də qaçış həmin lojanın önündə bitməli idi. Vindzor sa ra yın -
dan idman meydançasına qədər olan məsafəni ölçdükdə məlum oldu ki,
marafonçular 42 km 195 m məsafəni qət etməlidirlər. 

Həmin il marafonçuların qət etdiyi məsafə sonradan marafon qaçışının
beynəlxalq standartına çevrildi. 

O vaxtdan bəri bu qayda yalnız bir dəfə – 2004-cü ildə Afinada keçirilən
Olimpiya oyunları zamanı pozulmuşdur. Adı tarixə düşmüş afinalı döyüş -
çünün xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq marafonçular 42 km 195 m deyil,
40 km məsafəni qət etmişlər.

Svetlana Quliyeva
Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k  “atletika”, “t�sis”, “atlet”, “standart”,
“loja” söz  l� ri nin  m� na larını araşdırın.

Düşün və cavab ver

2. Marafon qaçışı m�saf�sinin ayrı-ayrı ölk�l�rd� müxt�lif ol ma sı n�
il� �laq�dar ola bil�r?

3. Marafon döyüşünd�n neç� il sonra Marafon qaçışı Olimpiya idman
növü kimi t�sis olundu? Sillogizm qurmaqla cavabınızı �saslandırın.
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Dil qaydaları

4. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş sözl�r� sual verin. H�min sözl�r cüm -
l� d� danışılan haqqında hansı m�lumatları verir?

5. Suallar verm�kl� x�b�rin ifad� vasit�l�rini mü�yy�nl�şdirin.
1. Dağın başında bir maral durmuşdu.
2. Arif m�nim �n yaxın dostumdur.
3. K�ndimizin havası çox t�mizdir.
4. O, h�miş�ki kimi, ir�lid�dir.
5. S�nd�n t�l�b etdiyim yalnız budur.
6. N�rgizin atası neft müh�ndisidir. 
7. �n böyük arzumuz torpaqlarımızı azad görm�kdir.

6. Nöqt�l�rin yerin� verilmiş sözl�ri x�b�r kimi işl�tm�kl� dostluq
haqqında atalar sözl�rini b�rpa edin. 

tanımaq, az, çox, üz� dem�k, qalib g�lm�k, arxa olmaq,
sirr saxlamaq, axtarmaq, qorumaq

1. Dost dosta ... 
2. Dost dostu dar günd�  ...
3. Dost dostun eyibini ...
4. Dost min is� ..., düşm�n bir is� ...
5. Dostluq h�miş� ...
6. Dostun yoxsa, ..., tapdın, ...
7. Dost dostdan ...

7. X�b�ri müxt�lif suallara cavab ver�n cüml�l�r qurub yazın.

X�b�r cüml�d� haqqında danışılanın h�r�k�ti, adı, müxt�lif xü -
su siyy�tl�ri bar�d� m�lumat verir. X�b�rin sualları müxt�lif olur:
n� edir? kimdir? n�dir? haradadır? nec�dir? neç�dir? hansıdır? v� s. 

Bu cüml� üzvü feil, isim, sif�t, say, z�rf, �v�zlik, ismi v� feili
birl�ş m� l�r l� ifad� olunur. İfad� vasit�l�rind�n asılı olaraq x�b�r
iki növ� ayrılır: feili x�b�r, ismi x�b�r. Feili x�b�r h�r�k�t, ismi
x�b�r hökm bildirir. M�s�l�n: �hm�d ddanışır. Yarışda qalib g�l�n
�hm�ddir. Bakı çox ggöz�ldir.

X�b�r, �sas�n, cüml�nin sonunda işl�nir. 

Yadda saxla!    X�B�R – H�R�K�T V� M�LUMAT
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AFİNA VƏ
ARAXNA
Yunanıstanın paytaxtı Afina yu -

nan ilahələrindən biri olan Afi na nın
şərəfinə adlandırılmışdır. Әf sa nəyə
görə, bu şəhərə dəniz ilahı Posey-
don da öz adını vermək is tə yirdi.
Belə olduqda ilahların ha kim liyi ilə
yarış təşkil olundu. Afina və Po -
seydon şəhərə sahiblik etmək üçün
öz qüdrətlərini göstər məli idi lər. 

Әvvəlcə Poseydon gəldi və ak -
ropola – şəhərin ən yüksək yeri nə
öz üç dişli nizəsini sancdı. Həmin yerdən dəniz suyu fışqırdı. Sonra Afina
gəlib ni zəsini yerə vurdu və həmin yerdən o dəqiqə bir zeytun ağacı çıxdı.
Ha ki m lər məsləhətləşib Afinanı qalib elan etdilər. O vaxtdan bu şəhər Afina
ad lanır. 

* * *
Yunanıstanın qonşuluğunda yerləşən Lidiyada Araxna adlı bir qız

yaşayırdı. O, toxuculuqda ustalığı ilə ad çıxarmışdı. Lidiyadan və Yu na -
nıstandan qızlar, hətta ilahələr gəlib onun əl işlərinə heyranlıqla tamaşa
edirdilər. Araxna duman kimi yüngül, hava kimi şəffaf saplardan gözəl
parçalar toxuyur və öyünürdü ki, toxuculuqda onun tayı-bərabəri yoxdur. 

Bir dəfə Araxna dedi:
– Qoy Afina özü mənimlə yarışa gəlsin. Mən ona qalib gələrəm. 
Afina həm də sənət və peşə ilahəsi sayılırdı. O, Araxnanın çağırışını

eşitdi. Ağsaçlı, əli çəlikli qarı qiyafəsində onun qarşısına çıxdı:
– Araxna, gəl sən mənim məsləhətimə qulaq as, öz sənətində ancaq

insanlarla bəhsə gir, ilahəni yarışa çağırma. 
Araxna toxuduğu zərif parçanı əlindən yerə qoydu. Onun gözləri

qəzəblə parladı. Qız acıqla qarıya cavab verdi:
– Sən nə danışırsan, qarı?! Qocalıq ağlını əlindən alıb. Belə nəsihətləri,

get, öz gəlinlərinə və qızlarına ver. Mən isə nə etdiyimi bilirəm. 
– Qocalıq təkcə gücsüzlük demək deyil, Araxna. Qocalıq həm də böyük

təcrübə, müdriklik deməkdir. Təvazökar ol, itaət göstər, ilahəyə yalvar ki,

1. Oxuduğunuz hiss�d�n üç �sas m�lumatı t�qdim edin. 
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təkəbbürlü sözlərinə görə günahından keçsin. O, səhvini anlayıb üzr
istəyənləri bağışlayır.

– Yox, qarı, mən dediyimdən dönmərəm. Görürsən, Afina qorxusundan
gəlmir. Deməli, mənimlə yarışa girməkdən çəkinir.

Afina gördü ki, sözləri lovğa qıza təsir etmir. O öz görkəmini aldı və
qəzəblə dilləndi:

– Mən buradayam, Araxna. 
Araxnanın işlərinə tamaşa edən qızlar, qadınlar gözəl Afinanın qar şı -

sında təzim etdilər, onu alqışladılar. Təkcə Araxna halını pozmadı. Hər sə -
hər günəş üfüqdə görünəndə göyün üzü necə al rəngə bo ya nır sa, Afinanın
da üzü qəzəbdən o rəngə düşdü. 

İnsanla ilahə arasında yarış başlandı. Afina ağ parça üzərində möh -
təşəm Afina akropolunu və şəhərə hökmranlıq üstündə özünün Posey-
donla yarışını təsvir edən səhnələrdən ibarət parça toxudu. Parçanın
künclərində isə itaətkarlıqdan boyun qaçıran insanların ilahlar tərəfindən
cəzalandırılması təsvir olunmuşdu. Sənət və müdriklik ila həsi Afina bütün
bunları zeytun yarpaqlarından hörülmüş çələnglə çər çivəyə aldı.

Araxna isə öz parçasında ilahların adi insan ehtiraslarına uyduğunu
əks etdirən həyat səhnələri təsvir etdi. Parçanın kənarlarını sarmaşıq və
çiçək dəstələri ilə haşiyələdi. Arax na nın əl işi çox mükəmməl alınmışdı,
gözəlliyinə görə Afinanın işindən geri qalmırdı, amma onun toxuduğu
səhnələrdə ilahlara ehtiram yox idi, əksinə, istehza hiss olunurdu. Bu,
Afinanı dəhşətli dərəcədə qəzəb lən dirdi. O, Araxnanın parçasını əlindən
alıb cırdı və üzünə çırpdı. 

Araxna bu biabırçılığa tab gətirmədi, iplərdən kəndir toxuyub özünü
asdı. Afinanın qıza rəhmi gəldi, onu ölümdən qurtardı və dedi:

– Yaşa, itaət göstərmək istəməyən təkəbbürlü qız! Amma sən ömrün
boyu ipdən asılı qalacaqsan və ömrün boyu toxuyacaqsan. Bu cəzanı
sənin bütün nəslin də çəkəcək.

Afina sehrli bitkinin şirəsini Araxnanın üstünə çilədi. Həmin anda
Araxna kiçildi, saçları töküldü və o, hörümçəyə çevrildi. O vaxtdan hö -
rümçək – Araxna ipdən asılı qalıb və dinclik bilmədən toxuyur. 

Arif Əliyev   
Söz ehtiyatı

2. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “t�vazökar”, “ita�t”, “t�k�bbürlü” söz l� -
ri nin  m� na larını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

3. Sizc�, n� üçün Afina Araxnanı d�rhal c�zalandırmadı, �vv�lc� qarı
qiyaf�sin� gir�r�k onu niyy�tind�n daşındırmaq ist�di?
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4. Afina v� Araxna obrazlarına münasib�tinizi bildirin. 

5. Araşdırma. Yunan mifologiyasında öz �ksini tapmış ilahlar haq -
qında t�qdimat hazırlayın.

Dil qaydaları

6. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş x�b�rl�rin n� il� ifad� olunduğuna
diqq�t yetirin.  

7. X�b�rl�ri tapın, feilin hansı ş�kill�ri il� ifad� olunduğunu deyin.
1. Dostunla düşm�nçilik ed�nl�rd�n özünü qoru.
2. Komandamız yarışda mütl�q qalib g�lm�lidir.
3. Kaş bütün uşaqlar xoşb�xt ola.
4. �sg�rl�r h�rbi parada hazırlaşırdılar.  
5. Sabah muzey� ekskursiyaya ged�siyik. 
6. M�n yayda  k�nd� ged�c�y�m.

8. Nöqt�l�rin yerin� etm�k, olmaq, başlamaq, ist�m�k, bilm�k feill� -
rini artırmaqla x�b�rl�ri b�rpa edin.
1. O, m�ğlubiyy�tl� razılaşa ...
2. İnsan h�r zaman ç�tinliy� hazır ...
3. �li bu m�s�l�ni mütl�q h�ll ...
4. Gec� düşs� d�, uşaq yatmaq ...
5. Aşıq sazını kökl�yib çalmağa ...
6. Heç kim sözünü geri götürm�k ...

9. Hansı cüml�nin x�b�ri frazeoloji birl�şm� il� ifad� olunmayıb?
A) O, s�xav�tli olduğu üçün hamıya �l tutur.
B) Bütün günü bağda işl�y�n uşaq �ld�n düşmüşdü.
C) Qardaşım qonaqla görüşm�k üçün �lini uzatdı.
D) Anam bayramqabağı evl�r� �l g�zdirdi.

Feili x�b�r feilin müxt�lif ş�kill�ri il� ifad� olunur. M�s�l�n:
Uşaqlar, g�lin işıq g�l�n t�r�f� gged�k. 
P�hl�van v�ziyy�ti bel� görüb ddik�ldi. 
Bu m�rh�l�d�n sonra daha ddiqq�tli olmalıyıq. 
Feili x�b�r frazeoloji birl�şm�l�rl� d� ifad� olunur. M�s� l�n: Ana

b�rk tt�şviş� düşdü. Dağlardan qalxan dumana baxıb d�rind�n kköks
ötürdü. 

Yadda saxla!    FEİLİ X�B�R
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TARİXDƏ YANLIŞLIQLAR

Bir yazıçıdan soruşurlar: “Necə bi lir siniz, tarixin
gedişini kim daha çox də yişib: Make  d o   n i yalı
İsgəndər, yoxsa Se zar?” Yazıçı cavab verir:
“Bəşə riy yət möv cud olandan bəri tarixin gedi -
şi ni ta rixçilər qədər heç kim də  yiş məyib”.

Bizim tarix haqqında bilik və təsəv vürlə -
rimizdə “ağ ləkələr”lə yanaşı, səhvlər də az
deyil. Burada baxış bucağından, tarixi faktların
bir nəsildən digər nəslə nə dərəcədə dəqiq və
təhrif olunmadan çatdırılmasından çox şey
asılıdır. Tarixi hadisələrlə bağlı yanlış bilik və
məlumatların for ma laş masında yalnız tarix -
çilərin deyil, yazıçıların da “günahı” var. Onlar tarixi şəx -
siyyətlər haqqında yazarkən bəzən faktlardan çox, öz şəxsi mül ahizə lə rinə
yer vermişlər. Zamanın tələbi,  yazıçının tarixi şəxsiyyətə münasibəti də
yan lış lıqların ortaya çıxmasında az rol oynamır. 

Böyük ingilis şairi Uilyam Şekspirin “Yuli Sezar” faciəsi miladdan öncə
I əsrdə yaşamış Roma imperatoru Qay Yuli Sezara həsr olunmuşdur.
Әsər də Sezarın ölüm səhnəsi də təsvir olunur. İmperator özünə dost
sandığı senator Mark Brutu sui-qəsdçilər arasında görüb ona deyir: “Brut,
sən də?!” Bu ifadə bir çox dillərdə zərb-məsələ çevrilmişdir. Yaxın adamın
düşmən tərəfə keçdiyini görəndə bu məsəldən istifadə olunur. Məhz bu
məsələ görə də Brut yaddaşlarda xəyanət rəmzi kimi qalmışdır. 

Beləliklə, biz bu sözləri tarixi həqiqət kimi qəbul edirik. Lakin Sezarın
tərcümeyi-halını ilk olaraq qələmə almış Roma tarixçisi Qay Svetoni bildirir
ki, Sezar elə birinci bıçaq zərbəsindən sonra yalnız dərindən köks ötürə
bilmişdi və heç nə deməmişdi. Düzdür, Svetoni əlavə edir ki, bəzi şayiələrə
görə, Sezar üstünə yeriyən Bruta: “Sən də, övladım?” – deyə müraciət
etmişdi, amma onun adını çəkməmişdi. Lakin tarixçilər indiyədək bu şayiə -
ni təsdiq edən bir mənbə tapmamışlar. Belə çıxır ki, “Brut, sən də?!” ifadəsi
Şekspirin şair təxəyyülünün məhsuludur.

1. Yazıçının sözl�rini nec� izah
ed�rdiniz?

2. “Ağ l�k�”, “baxış bucağı”, “zamanın t�l�bi” ifad�l�rini izah
etm�y� çalışın.
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* * *
Yəqin ki, filmlərdə qladiator döyüşlərini görmüsünüz. Düşmənini məğ -

lub edən qladiator qılıncını və ya nizəsini onun sinəsinə dayayıb döyüşü
iz ləyən imperatora baxır. Tamaşaçılar bağıraraq baş barmaqlarını yuxarı
qaldırır (“Həyat!”) və ya aşağı yönəldirlər (“Ölüm!”). Nəhayət, imperator bu
jestlərdən biri ilə məğlub qladiatorun taleyini həll edir. Qalib qladiator onun
çıxardığı hökmə tabe olaraq düşmənini öldürür və ya sağ buraxır.

Әslində isə qladiator döyüşünün tamaşaçıları, eləcə də son qərar ve -
rən Roma imperatoru qladiatora ölüm hökmü çıxararkən heç vaxt baş bar -
mağı aşağı endirməyiblər. Ümumiyyətlə, romalılarda baş barmağı aşağı
tutmaq kimi bir jest olmayıb. Әgər qladiatora ölüm hökmü kəsirdilərsə, baş
barmaq qınından çıxarılmış qılınc kimi yuxarı qalxırdı. Әgər məğlub qla -
diatora həyat bağışlanırdısa, baş barmaq qınına salınmış qılınc kimi ovu-
cun içində gizlədilirdi. Hətta latın dilində belə bir ifadə də var: “Mər hə mət
ovuca salınmış baş barmaqla göstərilir”. 

Arif Əliyev

Söz ehtiyatı

3. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “sui-q�sd”,“t�x�yyül”, “qladiator” söz l� ri -
nin  m� nalarını araşdırın. 

Düşün və cavab ver

4. M�tnin son cüml�sind�ki latın aforizmini izah edin.

5. Q�dim Romada “ölüm” m�nası ver�n jest müasir dövrümüzd� hansı
m�naya uyğun g�lir?

6. Hansı ş�kil qladiator döyüşü tamaşaçılarının “h�yat” jestini ifad�
edir?

Yazı

7. M�tnin sonluq hiss�sini yazın.
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Dil qaydaları

8. M�tnd� göy h�rfl�rl� verilmiş x�b�rl�rin n� il� ifad� olunduğuna
diqq�t yetirin.

9. İsmi x�b�rl�r� sual verib ifad� vasit�l�rini mü�yy�nl�şdirin.
1. Dağların havası da, bulaqları da çox soyuqdur.
2. Evin yaraşığı uşaqdır, süfr�nin yaraşığı qonaqdır.
3. Konsertd� çıxış ed�nl�rin siyahısında siz birincisiniz.
4. Müsabiq�d� qalib g�l�n yen� d� bizik.
5. H�r bir şagirdin �sas v�zif�si yaxşı oxumaqdır.

10. Nöqt�l�rin yerin� var, yox, lazım, mümkün, b�s sözl�rini yazın.
1. Problemi tezlikl� h�ll etm�k ...
2. M�nim bu işd�n heç x�b�rim ...
3. Qonaqlıq üçün bu q�d�r �rzaq ...
4. Dayanın, siz� vacib sözüm ...
5. Xahişinizin yerin� yetirilm�si ...

11. İsmi x�b�rli cüml�l�ri seçib d�ft�riniz� yazın.
1. Uşaqların �n böyük arzusu tez böyüm�kdir.
2. Ş�h�rimiz günd�n-gün� böyüyür.
3. V�t�n uğrunda canından keç�nl�r unudulmur.
4. �n böyük d�rd unudulmaqdır.

12. İnkar bildir�n ismi x�b�rli 5 cüml� qurub yazın.

X�b�rlik ş�kilçisi q�bul etmiş adlar (isim, sif�t, say, �v�zlik v�
z�rfl�r) cüml�d� ismi x�b�r olur. Bu sözl�r cüml�d� t�sdiq bildirir,
onların inkarını bildirm�k üçün deyil sözünd�n istifad� olunur. Bu
zaman x�b�rlik ş�kilçil�ri deyil sözün� artırılır. M�s�l�n: M�n şşagir -
d�m – M�n şşagird deyil�m. S�n bbirincis�n – S�n bbirinci deyil s�n. 

İsmi x�b�rl�r söz birl�şm�l�ri il� d� ifad� oluna bil�r. G�l�c�kd�
mü�l lim olmaq ��linin arzusudur. Qonaqların çoxu xxaricd�n g� l�n -
l�r dir.  

Var, yox, lazım, g�r�k, mümkün, b�s sözl�ri d� suala cavab ver m� -
 d�n dilimizd� müs t�  qil ismi x�b�r kimi işl�n� bilir. M�s�l�n, Süf r� -
d� cürb�cür ye m�k l�r vvar idi. S�nin bu xalq üçün etdikl�rinin
sayı-hesabı yyoxdur. Sizi iş� q�bul etm�yimiz mmümkün deyil.

Yadda saxla!    İSMİ X�B�R
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MİSİR EHRAMLARI

Dünyanın yeddi möcüzə -
sin dən müasir dövrümüzə
qə  dər gə lib çıxmış yeganə
mö cüzə Misir ehramlarıdır. 

Qədim Misirdə ölkəni ida -
rə edən fironları dəfn etmək
üçün ehramlar tikir dilər. Bu
ehramlar pilləvari pira mi da
şək lində olurdu. Hər bir ehram
yalnız bir fironun dəfn olun -
ması üçün nəzərdə tutulurdu.
Deyilənə görə, fi ro nun ruhunun ilahların yanına pil lələrlə qalxa bilməsi
üçün piramidanı pilləli etmişlər. 

Ehramlara Misirin müxtəlif yerlərində rast gəlmək olar. Lakin ən böyük
və məşhur ehramlar müasir Misirin paytaxtı Qahirə yaxınlığındakı Cizədə
yerləşir. Bu ehramların çox maraqlı və müəmmalı yaranma tarixi vardır.  

Misirin ən məşhur və ən böyük ehramı Xeops ehramıdır. Məhz bu
ehram dünyanın yeddi möcüzəsindən biri sayılır.

Xeops ehramı təxminən e.ə. XXVI əsrdə firon Xeopsun şərəfinə ti kil -
miş dir. Onun inşasına 20 il vaxt sərf olunduğu güman edilir. Tarix elminin
ata sı sayılan Herodot yazırdı ki, Xeops ehramının tikintisində 100 000 qul
ça lışmışdır. Piramidanın hündürlüyü 140 metr, özüldə hər tərəfinin uzun -
luğu 230 metrdir. Üçbucaq formalı tərəflərinin ümumi sahəsi isə 85500
kvadrat metrdir. Bu ehram qədim dünyanın ən böyük tikilisi sayılır. 

Ehram daş bloklardan tikilmişdir. Hər blokun çəkisi orta hesabla 2,5 ton,
ən ağırı isə 15 tondur. Hesablamalara görə, Xeops ehramının ümumi
çəkisi 6,25 mln tona bərabərdir. 

Bu ağırlıqda daşları necə yonmuş, necə daşımışlar? Yükqaldıran kran-
lar olmadan onları ehramın yuxarı hissələrinə necə qaldırmışlar? Alimlər
bu suallara indiyə qədər birmənalı cavab tapa bilməmişlər. Bəzilərinin
fikrincə, qədim Misirdə elm və texnika, xüsusilə həndəsə, astronomiya və

1. Verilmiş m�lumatlardan istifad� etm�kl� Xeops ehramının
özülünün sah�sini v� perimetrini tapın.

2. Sonuncu abzasda işl�nmiş sayları sözl� ifad� edib d�f t� ri ni -
z� köçürün. Hansı sayda r�q�ml�rin sayı sözl�rin sayın dan
üç d�f� çoxdur?
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fizika yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdı. Bununla yanaşı, qədim Misir
fi ronlarının və kahinlərinin yad planetdən gəlməsi ilə bağlı müəmmalı fikir -
lər də mövcuddur. 

Әvvəllər elə hesab olunurdu ki, ehramların tikintisində yalnız qul
əməyindən istifadə olunmuşdur. Lakin sonradan arxeoloqlar Cizə yaxın -
lığında qədimdə mövcud olmuş kiçik bir qəsəbə aşkar etdilər. Məlum oldu
ki, bu, muzdlu inşaatçılar və sənətkarlar qəsəbəsidir. Görünür, qədim
Misirdə, doğrudan da, inşaat çılıq sənəti yüksək səviyyədə imiş. 

Ehramın içində çoxlu miqdarda labirintşəkilli dəhlizlər, salonlar var. Bu-
raya ehramın şimal tərəfində, 15 metr yüksəklikdə yerləşən girişdən daxil
olmaq mümkündür. Vəfat edən fironu qiymətli əşyaları ilə birlikdə salon-
lardan birində saxlayırdılar. Onun bədəni mumiyalanırdı. Mumiya meyi tin
xeyli müddət çürümədən qalmasına imkan verirdi. Bir çoxları fironun qızıl
əşyalarını oğurlamaq üçün cənazənin saxlanıldığı otağı tapmağa cəhd
edirdi. Lakin bu heç də asan deyildi. Otağın yerini dəqiq bilməyən hər kəs
ehrama daxil olarkən labirintə düşür, həftələrlə, aylarla buradan çıxa
bilməyib acından ölürdü. 

Misir ehramları və orada saxlanılan mumiyalarla bağlı müəmmalar
zaman-zaman bütün dünya ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. 

1984-cü ildə firon Xefrenin tabutu çoxsaylı turistlərin müşahidəsi altın -
da ehramdan çıxarılırdı. Bu zaman qəribə bir hadisə baş verdi. Təd qi qat -
çılar və turistlər öskürəkdən boğulur, ayaq üstə dayana bilmirdilər. He sab
olunur ki, məşhur şir-insan heykəli olan Sfinks də məhz bu fironun əmri
ilə tikilmişdir. Sonradan özünə gələn turistlər birağızdan deyirdilər ki,
mumiyanın saxlandığı otağa keçdikdə nəfəs yolları qıcıqlanmış, gözləri
yaşarmış, qəfil zəifləmişlər. Ehrama giriş elə həmin gün bağlanmış, mü tə -
xəssislər içəridə araşdırmalara başlamışdılar. Lakin tədqiqatlar heç bir
nəticə verməmişdir. 

Daha bir qəribə hadisə Mikerin ehramı ilə bağlı baş vermişdi. Fironun
cənazəsi ehramdan çıxarılıb İngiltərəyə yollansa da, onun oraya gedib
çatması mümkün olmamışdı. Cənazəni aparan gəmi dənizdə bat mış dı.
Deyilənə görə, Mikerin ehramının lənəti elə güclü idi ki, onun için də uzun
müddət qalan insanlar tezliklə müəmmalı şəkildə vəfat edir dilər. 

Әn müəmmalı hadisələr isə 1922-ci ildə Tutanxamonun ehramı aşkar
olunduqdan sonra baş vermişdir. Bu tapıntı arxeologiya elmi tarixində ən
böyük hadisələrdən biri hesab olunurdu. Lakin ekspedisiya qrupunun
rəhbəri Hovard Karter və ona maddi dəstək verən lord Karnarvon tədqiqat
prosesində həkimlərin təyin edə bilmədiyi naməlum bir xəstəlikdən öldülər.

3. Sonuncu abzasda hansı cüml� yerind� deyil?
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Növbəti bir neçə il ərzində Tutanxamon ehramını tədqiq edən daha iyirmi
iki nəfər səbəbi bilinməyən xəstəlikdən öldü. 

Sonralar Tutanxamon ehramının təqdiqatı zamanı divarda heroqliflərlə
həkk olunmuş bir yazı aşkar olundu:

“Fironun rahatlığını pozan hər kəsi tezliklə ölüm gözləyir!” 
Bütün bunlar göstərir ki, müasir elmin inkişaf səviyyəsi nə qədər yüksək

olsa da, hələ ki qədim dünyanın bütün sirlərini açmağa imkan vermir. Bu
müəmmalar hələ də öz tədqiqatçılarını gözləyir.

Svetlana Quliyeva

Söz ehtiyatı

4. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “ehram”, “mü�mmalı”, “blok”,“mumiya”
v� “lord”söz l� ri nin m� nalarını araşdırın. 

Araşdırma

5. Ümumi tarix f�nnind�n Misir dövl�ti haqqında öyr�ndikl�riniz�
�sas�n t�qdimat hazırlayın. 

6. Dig�r altı möcüz� haqqında m�lumat toplayaraq t�qdimat hazırlayın.

Dil qaydaları

7. Frazeoloji birl�şm�l�ri x�b�r v�zif�sind� işl�tm�kl� cüml�l�ri
tamamlayın.
q�lbin� d�ym�k, sevincind�n yer�-göy� sığmamaq, ağzına su alıb

oturmaq, canına üşütm� düşm�k, gözünün kökü saralmaq

1. Hamının sözünü k�s�n �li indi ...
2. H�kim adı g�l�nd� uşağın qorxudan ...
3. Oğlunun yolunu gözl�m�kd�n ananın ...
4. S�m�d heç vaxt heç kimin ... 
5. O, riyaziyyat olimpiadasında qalib g�ldiyini bil�nd� ...

8. Verilmiş söz v� söz birl�şm�l�rini cüml�l�rd� mübt�da v� ismi x�b�r
v�zif�sind� işl�d�r�k yazın.

ş�h�r bağı, dostluq, m�kt�b direktoru,
v�t�n torpağı, göz�l, c�sar�t

Nümun�:  Ana dili h�r bir xalqın �n müq�dd�s s�rv�tidir. Bu gün ilk
d�rsimiz ana dilidir. 
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DİNOZAVRLAR

Müasir dövrdə dinozavrlar uşaq -
 la rın sevimli film qəhrə man ların dan
biridir. Ba la caların nəvazişlə “Dino”
adlandırdığı bu hey vanlar cizgi film -
lə rində, adətən, xe yir xah qəhrəman
kimi təsvir olunur. Lakin milyon illər
əvvələ qayıtsaq, yəqin ki, heç kim
bu qorxunc canlı ilə üz-üzə gəlmək
istəməzdi.

Təxminən 225 milyon il əvvəl
Yer kü rə sində yaranmış və 160 mil -
yon il ərzində yaşamış dinozavrlar
planeti mizdə möv cud olmuş ən bö -
yük can lılar idi. Həmin dövrdə insanlar hələ mövcud de yildilər. O zamanlar
pla netimizdəki heyvanlar və bitkilər də indikilərdən çox fərqlənirdi. Yer
kürəsində sürünənlər “ağalıq” edirdi. On ların böyük his sə sini dinozavrlar
təşkil edirdi. Bu nəhəng sürünənlərin bəziləri bitkilərlə qidalanan təhlükəsiz
dinozavrlar, digərləri isə qorxunc yırtıcılar idi. 

Dinozavrlar dövrümüzə gəlib çatmayıblar. Alimlər onların zahiri gö rü -
nüşünü və ölçülərini planetin müxtəlif yerlərində tapılmış sümüklərə
əsasən təyin etmişlər. 

Dinozavrların qalıqları ilk dəfə İngiltərə ərazisində 1815-ci ildə tapıl -
mışdır. Alimlər bu qalıqların nəhəng bir heyvana aid olduğunu heyrət içində
müəyyən etmişdilər. O dövrdə insanlar Yer kürəsində nə vaxtsa bu nə -
hənglikdə heyvanların mövcud olduğundan xəbərsiz idilər. Daha sonra
1826-cı ildə başqa bir ingilis alimi naməlum nəhəng heyvana məxsus olan
sümüklər tapdı. Nəhayət, 1842-ci ildə daha bir dinozavr qalıqları tapan in-
gilis bioloqu Riçard Ouen hər üç tapıntı arasında oxşarlığı müəyyən edə -
rək onların eyni canlı növünə aid olduğunu sübut etdi. O, naməlum hey  vanın
skeletini qismən bərpa etdi və ona “dinozavr” adı verdi. “Dino” yu nanca
“qorxunc”, “zavr” isə “kərtənkələ” deməkdir. Bu ad elmdə qəbul olun du.
Sonradan bu fəsilədən olan bir çox heyvanların da qalıqları tapıldı: anxi -
zavr, izizavr, karnotavr, anteozavr və başqaları. Bununla belə, “dinozavr”
adı həmin heyvan fəsiləsinin ümumi adı kimi qə bul olundu. 

Dinozavrların sümükləri milyon illərlə üst-üstə qalaqlanmış torpaq
laylarının altından, qayaların arasından tapılır. Heyvan və bitki qalıqlarının
axtarışı və bərpası ilə məşğul olan alimlər paleontoloq adlanırlar. Paleon-
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toloqlar tapılmış dinozavr sü mük lərini birləşdirərək skeleti bərpa edir,
sonra üzərinə dəri çəkərək bu qədim heyvanın görünüşünü əldə etməyə
çalışırlar. Bu işdə onlara kər tənkələ skeletinin quruluşu kö mək edir. Çünki
dinozavrlar da kər tənkələlər kimi sürünənlər olduğu üçün onların skelet
quruluşu çox ox şardır. Bu oxşarlığı ilk dəfə aşkar edən də Riçard Ouen
olmuşdur. 1858-ci ildə ABŞ ərazisində tapılan dinozavr qalıqları isə bu
heyvan la rın iki arxa ayaq üstə gəzdiklərini sübuta yetirdi. 

Dinozavrların qalıqları bütün qitə və materiklərdə tapılmışdır. Bu o
deməkdir ki, dinozavrlar planetin bütün hissələrində məskunlaşmışdılar.
Tapılmış qalıqlar sübut edir ki, dinozavrlar müxtəlif skelet quruluşuna və
ölçüyə malik olmuşlar. Hinduşka ölçüsündə olan dino zavrlarla yanaşı,
dördmərtəbəli ev hündürlüyündə, on-on iki fil ağır lığında dinozavrlar da
olmuşdur. Onların arasında quruda hərəkət edən, uçan və suda yaşa -
yanlar var idi. 

Paleontoloqlar dinozavrların min dən çox növünü aşkar etdilər. Bu
tədqiqatlar hələ də davam etdiyinə görə onların yeni növlərinin aşkar
olunacağı istisna deyil. 

Әvvəllər alimlər dinozavrların məməlilər sinfinə aid olduğunu, yəni
balasını bətnində bəsləyərək dünyaya gətirdiyini düşünürdülər. Lakin
1859-cu ildə Fransa ərazisində dinozavrlara məxsus yumurtalar tapıldı.
Beləliklə, dinozavrların yumurta qoyaraq çoxaldığı məlum oldu. 1995-ci ildə
isə Çin ərazisində dinozavr yumurtalarının kütləvi şəkildə bas dırıldığı yer
tapıldı. İndiyədək tapılmış dinozavr yumurtaları arasında ən böyüyü də
məhz burada aşkar edilmişdir. Həmin yumurtanın uzunluğu 45 sm-ə
bərabər idi. 

Bəs necə oldu ki, dinozavrların nəsli kəsildi? Alimlərin fikrincə, buna
səbəb Yer planetində baş verən iqlim dəyişikliyi olmuşdur. Bu dəyişiklik
zamanı dinozavrların qidasını təşkil edən bir çox bitkilərin və heyvanların
məhv olması dinozavrların özlərinin də məhvinə gətirib çıxarmışdır. 

Müasir dövrdə texnikanın güclü inkişafı dinozavrlarla bağlı araş -
dırmalarda yeni nailiyyətlərin əldə olunmasına inamı artırır.

Svetlana Quliyeva

Söz ehtiyatı

1. Lüğ�td�n istifad� ed�r�k “f�sil�”, “b�tn” söz l� ri nin m� nalarını
araşdırın. 

2. M�tnd� altından x�tt ç�kilmiş “istisna deyil” ifad�sini hansı sözl�
�v�z etm�k olar?
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Düşün və cavab ver

3. Dinozavrlar haqqında aşağıdakı fikirl�ri m�tn� istinad ed�r�k
t�sdiq v� ya inkar edin.

1. Dinozavrların qalıqları ilk d�f� İngilt�r� �razisind� tapılmışdır.
2. Dinozavr qalıqları ilk d�f� 1826-cı ild� tapılmışdır.
3. “Dinozavr” adını Riçard Ouen t�klif edib. 
4. Dinozavr qalıqları bütün materikl�rd� tapılmışdır. 
5. Dinozavrlar balasını b�tnind� b�sl�y�r�k dünyaya g�tirirdil�r.
6. Dinozavrlar sürün�nl�r f�sil�sin� aiddirl�r. 
7. �n böyük dinozavr yumurtası Fransa �razisind� tapılıb. 
8. Dinozavr heyvan f�sil�sinin adıdır.  

Araşdırma

4. Dinozavrlar haqqında müxt�lif m�nb�l�rd�n m�lumat toplayaraq
t�qdimat hazırlayın. 

Dil qaydaları

5. M�tnd� göy r�ngl� verilmiş mübt�da v� x�b�rl�rin neç�nci ş�xs� aid
olduğunu mü�yy�nl�şdirin.

X�b�rl�r mübt�da il�, ad�t�n, ş�xs� v� k� miy     y�t� gör� uzlaşır.
M�s�l�n: M�n kitab oxumağı çox ssevir�m. QQızlar mahnı oxuya-
oxuya bulağa ggedirdil�r.  

III ş�xsin c�mind� x�b�r mübt�da il� b�z�n k�miyy�t� gör� uz -
laş maya da bilir. Bununla bağlı aşağıdakı qaydaları bilm�k lazımdır:

1) III ş�xsin c�mind� mübt�da insan anlayışı ifad� etdikd� x� -
b�r, �sa s�n, c�md� olur. M�s�l�n: Şagirdl�r s�rgid�ki eksponatlara
diq q�t l� bbaxırdılar. 

2) Heyvan v� quş adları bildir�n mübt�da c�md� olduqda x�b�r
h�m c�md�, h�m d� t�kd� ola bilir. M�s�l�n: Quşlar uçuşurdu.
Quşlar uçuşurdular.

3) Mübt�da cansız varlıqları bildir�n sözl�rl� ifad� olunduqda
x� b�r, �ks�r�n, t�kd� olur. M�s�l�n: Kül�yin t�sirind�n yyarpaqlar
yer� ttöküldü. Gözümüzün önünd� günd�n-gün� yeni bbinalar
ucalırdı.

Yadda saxla!    X�B�RİN MÜBT�DA İL� UZLAŞMASI
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6. Verilmiş cüml�l�rd� mübt�da il� x�b�rin k�miyy�t� gör� uzlaşıb-
uzlaşmadığını mü�y y�n edin.
1. Qarışqalar yuvalarına yem daşıyırdılar.
2. Bülbüll�r bağda s�s-s�s� vermişdi.
3. Yaz g�ldi, ağaclar çiç�kl�ndi.
4. Şagirdl�r s�h�r tezd�n m�kt�b� t�l�sirdil�r.  
5. Aylar, ill�r bir-birini �v�z edir.

7. Sütunlarda verilmiş mübt�da v� x�b�rl�ri k�miyy�t� gör� uzlaş -
dırın.
camaat toplaşmaq
sürü otlamaq
yağışlar başlamaq
günl�r qısalmaq
nümay�nd�l�r görüşm�k

8. Bayatıların hansı misralarında mübt�da il� x�b�r arasında uzlaşma
pozulmuşdur?
Sular g�l�r, göl dolar, İldırım çaxar, ged�r,
Şaxta vurar, gül solar. Su g�lib axar, ged�r.
M�rd igidin balası Dostlar dar günd� g�l�r,
Özü kimi m�rd olar. Biv�fa baxar, ged�r.

9. Buraxılmış s�hvl�ri düz�ltm�kl� m�tni d�ft�riniz� köçürün.

K�ndin s�h�rl�ri göz�l olurlar. H�r s�h�r oyananda quşların
c�h-c�hi insanları valeh edirl�r. �trafa tamaşa ed�rk�n görürs�n
ki, k� p�n�kl�r r�qs edir, qarışqalar yuvalarına yem daşıyır, quş -
lar o ağac  dan bu ağaca hoppanırlar.

Budur, çobanın qabağına qatıb apardığı sürü yaşıl düz l�r�
dağılırlar. �oban itl�ri s�s-s�s� verib sanki sürünü qo ru duq  la rını
nümayiş etdirirl�r.

Yaxında qıjıltı il� axan çayın s�si eşidilir. �ay k�narında açılan
güll�r f�r�hl� �trafa boylanırlar. H�ş�ratlar is� bu gö z�l likd�n
dadmağa t�l�sirl�r. 

Yazın g�lişi il� yağışlar yağmağa başlayırlar. Yağış damcıları
ağac ların yarpaqlarını, evl�rin damlarını döy�cl�yir. �öld� işl� -
y�n k�ndlil�r daldanacaq axtarır, bulaq başına g�l�n qızlar ev�
t�l�sirl�r.
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ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR

1. Bölm�d�ki m�tnl�rin siyahısını q�dim dünya il� bağlı hadis�l�rin
xronologiyasına uyğun olaraq t�rtib edin. 

2. Hansı m�tni siyahıya daxil ed� bilm�diniz? N� üçün?

3. Doğru, yoxsa yanlış?
1. Mübt�da feill� ifad� oluna bilm�z.
2. İsiml�ş�n sif�t v� saylar mübt�da ola bilir.
3. İsmi x�b�r ad v� �lam�t bildirir.
4. Feili x�b�r m�sd�rl� ifad� oluna bil�r.
5. Feili x�b�r frazeoloji birl�şm� il� ifad� oluna bil�r.
6. X�b�r v� mübt�da ş�xs� gör� h�miş� uzlaşır.
7. X�b�r v� mübt�da k�miyy�t� gör� h�miş� uzlaşır.

4. Cüml�l�rd�ki mübt�daların ifad� vasit�l�rini mü�yy�nl�şdirin.
1. Kitab bilik m�nb�yidir.
2. G�ncl�r bizim g�l�c�yimizdir.
3. Onbirincil�r buraxılış imtahanlarına hazırlaşırlar.
4. Bulaq suyu, dağ havası h�r bir d�rdin d�rmanıdır.
5. Düşünm�k yalnız insana m�xsus xüsusiyy�tdir.
6. Dostunun köm�yin� hamıdan �vv�l o g�lmişdi.
7. Qocalara hörm�t etm�k h�r bir g�ncin borcudur.

5. Cüml�l�ri oxuyun. İsmi v� feili x�b�rl�ri mü�yy�nl�şdirin.
1. Nümay�nd�l�r iç�risind� m�n d� var idim.
2. Q�dim xalçalarımız s�rgid� nümayiş etdirildi.
3. Az�rbaycanın t�bi�ti füsunkardır.
4. Qarabağ atları bütün dünyada m�şhurdur.
5. Muğam s�n�tini yaşadan g�ncl�rimiz çoxdur.

6. Şeir parçasında mübt�da il� uzlaşmayan x�b�rl�ri göst�rin.
Quş qanadla uçar, insan dil�kl�,
Yatır h�r ür�kd� min-min arzular.
Tutub �limizd�n ucaldır bizi
Arzular, arzular, şirin arzular.

(B�xtiyar Vahabzad�)
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SÖZLÜK

Agah etmək – f. Xəbərdar etmək, bildirmək.

Aqibət – is. [ər.] Son, axır, nəticə, nəhayət.

Alicənablıq – is. Nəciblik, nəcabət, mərdlik, safqəlblilik; alicənab hərəkət.

Altruizm – is. [fr.] Başqasının naminə, təmənnasız olaraq, öz mənafeyini

qurban verməkdən ibarət əxlaqi prinsip.

Analiz – is. [yun.] Tamın tərkib hissələrinin tədqiqi, təhlil.

Analoji – sif. [yun.]  Oxşar, bənzər, uyğun.

Asiman – is. [fars] Göy, səma.

Atlet – is. [yun.] Atletika ilə məşğul olan idmançı.

Atletika – is. [yun.] Qüvvət və çeviklik tələb edən gimnastik hərəkətlər.

Bətn – is. [ər.] Qarın.

Blok – is. [ing.] İri kərpiclər şəklində olan süni tikinti daşı.

Blokada – is. [ing.] 1. Mühasirə; mühasirəyə alma. 

Boğaz – is. Dənizin iki quru arasındakı dar hissəsi.

Cahil – sif. [ər.] Oxumamış, savadsız, avam, nadan.

Cila – is. [ər.] Parıltı, parlaqlıq.

Cinah – is. [ər.] Tərəf, qol (orduda).

Çağ – is. Vaxt, zaman.

Çatırtı – is. Taxta, odun kimi bərk şeylər yanarkən çıxan səs.

Dəftərxana – is. [yun. və fars] Bir idarənin sənədlərlə məşğul olan şöbəsi.

Dərviş – is. [fars] Qapı-qapı gəzərək qəsidə oxuyub pul yığan adam. 

Dispetçer – is. [ing.] Nəqliyyatın hərəkətini, yaxud müəs si sə nin işinin

gedişini bir mərkəzi məntəqədən idarə edən işçi.

Divanə – is. [fars] Ağlını itirmiş, dəli.

Dövri-qədim – is. Qədim dövr.

Düçar etmək – f. Üz-üzə gətirmək, məruz qoymaq, uğratmaq. 

Ebonit – is. [yun.] Rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə.

Ehram – is. [ər.] Qədim Misirdə: fironların nəhəng məqbərəsi, sərdabəsi,

piramida.
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Ekspedisiya – is. [lat.] Müəyyən məqsəd üçün qrup halında edilən

səyahət, səfər.

Eksperiment – is. [lat.] Elmi təcrübə, təcrübə, sınaq. 

Ekspozisiya – is. [lat.] Tamaşa edilmək üçün müxtəlif şeylərin, material -

la rın və s.-nin müəyyən qayda üzrə yerləşdirilməsi.

Ekstremist – is. [lat.] Siyasətdə ifrat tədbirlər tərəfdarı.

Emosional – sif. [fr.] Həyəcan ifadə edən, həyəcanla dolu olan, həyəcanlı.

Әczaçı – is. [ər.] Aptekdə dərman hazırlayan mütəxəssis.

Әdəb-ərkan – is. [ər.] Әdəb, tərbiyə, əxlaq, nəzakət qaydaları.

Әdviyyat – is. [ər.] Xüsusi dad, xoş iy, bəzən də rəng vermək üçün xörəyə

və şirniyyata qatılan darçın, hil, sarıkök, mixək və s. kimi maddələrin

ümumi adı.

Әqidə – is. [ər.] İnsanın mühit, həyat və ümumiyyətlə, varlıq haqqındakı

dü şün cə və inamı; etiqad, inam, məslək. 

Әyan olmaq – f. Bəlli olmaq, aşkar olmaq, aydın olmaq.

Әzm – is. [ər.] Qəti niyyət, qəti qərar.

Festival – is. [fr.] İncəsənətin hər hansı növünü nümayiş etdirən bayram,

müsabiqə.

Fədai – is. [ər.] Ümumi bir iş yolunda, məslək uğrunda təhlükəli işlərə

qoşulub canından keçməyə hazır olan şəxs. 

Fəhm – is. [ər.] Anlama, anlaq, dərrakə.

Fərsəx – is. [fars] arxaizm Təxminən 5-6 kilometrlik məsafə.

Fəsilə – is. [ər.] Quruluşca oxşar, mənşəcə bir-birinə yaxın bir neçə hey-

van və ya bitki cinsinin əmələ gətirdiyi qrup.

Fəzilət – is. [ər.] Dəyər, qiymət, məziyyət.

Firon – is. [ər.] Qədim Misir padşahlarına verilən ad.

Flaqman – is. [holl.] Böyük hərbi gəmi birləşməsinin komandanı, habelə

həmin gəmi birləşməsi komandanının olduğu gəmi.

Forum – is. [lat.] Qədim Romada: şəhərin ictimai həyatının mərkəzləşdiyi

yer; meydan.

Funksiya – is. [lat.] Vəzifə, fəaliyyət dairəsi. 

Geologiya – is. [yun.] Yerin quruluşu, tərkibi, tarixi, yerdə üzvü həyatın

tarixi və faydalı qazıntıların yerdəyişməsi haqqında elm.

Geoloq – is. [yun.] Geologiya mütəxəssisi.

Gəda – is. [fars] Aşağı təbəqədən olan adam, səviyyəsiz adam.
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Gilavar – is. Cənub və cənub-şərqdən əsən külək adı.

Girov – is. [fars] Tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə

saxlanılan adam.

Heroqlif – is. [yun.] Bəzi dillərdə səs və ya məfhum bildirən yazı işarəsi.

Hədis – is. [ər.] Məhəmməd peyğəmbərin qanun hökmündə olan

sözlərinə verilən ad.

Həkim – is. [ər.] Klassik ədəbiyyatda: alim, filosof.

Hilal – is. [ər.] Təzə çıxmış bir-iki günlük ay; aypara. 

Huri – is. [ər.] Cənnət mələyi. 

Hüzur – is. [ər.] Ön, qabaq. 

Xaqan – is. Qədim türk və monqol hökmdarlarına verilən ad, titul.

Xələt – is. [ər.] Bəxşiş, hədiyyə.

Xərac – is. [ər.] Vergi, bac.

Xəzri – is. Abşeron yarımadasında şimaldan əsən şiddətli külək.

Xiffət – is. [ər.] Fikir, dərd, qəm, qüssə.

Xudbin – sif. [fars] Ancaq özünü düşünən, eqoist. 

İxtiyar – sif. [ər.] Qoca, yaşlı.

İntixab olunmaq – f. Seçilmək.

İtaət – is. [ər.] Tabe olma, boyun əymə, sözə qulaq asma, göstərişə əməl

etmə.

Kayut – is. [holl.] Gəmilərdə sərnişinlər və ya komanda heyətinə mənsub

şəxslər üçün ayrıca otaq.

Kətil – is. Söykənəcəyi olmayan sadə stul.

Kitabə – is. [ər.] Qəbir daşları üzərində həkk edilmiş yazı.

Klavesin – is. [fr.] Orta əsrlərdə Avropada geniş yayılmış simli musiqi aləti.

Kolleksioner – is. Kolleksiya toplayan, kolleksiyaçılıqla məşğul olan.

Kolleksiya – is. [lat.] elmi, bədii və tarixi əhəmiyyəti olan şeylərin müəyyən

sistem üzrə düzülmüş toplusu.

Kombinat – is. [lat.] Bir neçə sahəni birləşdirən iri sənaye müəssisəsi.

Komendant – is. [fr.] Qalada və s.-də qoşuna, nizam-intizama nəzarət və

başçılıq edən zabit. 

Kompliment – is. [fr.] Xoş söz, tərifli ifadə.

Konsul – is. [lat.] Qədim Romada respublika dövründə: seçilən yüksək

vəzifəli  iki şəxsin hər birinin titulu, habelə belə titulu olan adam. 

Köhlən – sif. Yaxşı bəslənmiş at.
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Krater – is. [yun.] Vulkanın ağız hissəsi.

Kupe – is. [fr.] Vaqonda bir neçə sərnişin üçün ayrıca bölmə, otaq.

Kurqan – is. Orta Asiyada və Sibirdəki qədim türk məzarlarına verilən ad.

Kükrəmək – f. Hirslənərək özündən çıxmaq, coşmaq.

Qaşov – is. Heyvanların tozunu, çirkini qaşıyıb təmizləmək üçün

dəmirdən düzəl dilmiş dişli alət.

Qərargah – is. [ər. və fars] Qərarların qəbul olunduğu yer.

Qərib – is. Yad, özgə, gəlmə.

Qərinə – is. [ər.] 33 illik dövr, əsrin üçdə biri.

Qladiator – is. [lat.] Qədim Romada: sirklərdə bir-biri ilə və ya vəhşi hey-

vanlarla vuruşmaq üçün qullardan, əsirlərdən, yaxud məhkum edilmiş

adamlardan hazırlanan pəhləvan. 

Qoşmaq – f. 1. Bağlamaq, birləşdirmək. 2. Getmək, bir tərəfə üz tutmaq,

yüyürüb getmək.

Lərzə – is. [fars] Titrəmə, titrəyiş, əsmə.

Linqvist – is. [lat.]  Dilçi alim. 

Loja – is. [fr.] Tamaşa zalında bir neçə adamın oturması üçün ayrılmış xü-

susi yer.

Lord – is. [ing.] İngiltərədə nəslən keçən yüksək zadəgan titulu və bu titulu

daşıyan şəxs.

Marıq – is. Pusqu.

Meriya – is. [fr.] İcra hakimiyyəti, bələdiyyə şurası.

Məhəl qoymamaq – f. [ər.] Maraqlanmamaq, fikir verməmək.

Mətləb – is. [ər.] Məsələ, məsələnin, işin mahiyyəti, əsl mənası, məğzi.

Məzun – is. [ər.] Hər hansı bir təhsil müəssisəsini bitirmiş şəxs.

Mifologiya – is. [yun.] Miflər, mifik rəvayətlər toplusu, əsatir.

Miniatür – is. [ital.] Zərif işlənmiş kiçik rəsm, şəkil.

Miniatürçü – is. Miniatür rəssamı.

Misl – is. [ər.] Bənzər, oxşar, tay.

Missiya – is. [lat.] Vəzifə, borc.

Molbert – is. [alm.] Rəssamın işləməsi üçün üzünə kətan çəkilmiş

çərçivəni saxlayan dayaq; rəssam dəzgahı.

Monarxiya – is. [yun.] Dövlətin başında bir nəfərin – padşahın durduğu

idarə üsulu, habelə bu üsulla idarə olunan dövlət.
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Mozaika – is. [fr.] 1. Sement və ya mastika təbəqəsi üzərinə yapışdırılmış

əlvan şüşə, mərmər, mina, daş və s. parçalardan düzəldilmiş şəkil və

ya naxış.

Mötəbər – sif. [ər.] Hörmətli, xatiri sayılan, sözü keçən, tanınmış, nüfuzlu. 

Mumiya – is. [ər.] Balzamlanma vasitəsilə çürüməkdən qorunmuş insan

cəsədi.

Mumiyalamaq – f. Çürüməmək üçün mumiya çəkmək.

Mücadilə – is. [ər.] Mübarizə, vuruş, dava.

Müdam – zərf [ər.] Daim, həmişə, fasiləsiz, aramsız.

Müəmmalı – sif. Aydın olmayan, başa düşülməyən, sirli.

Münəccim – is. [ər.] Ulduzlara görə gələcəkdən xəbər verən şəxs, as-

troloq.

Müstəmləkə – is. [ər.] Zorla tutulub istismar edilmiş, siyasi və iqtisadi istiq -

la liy yətini itirmiş ölkə.

Müşavir – is. [ər.] Məsləhətçi, məşvərətçi.

Mütəşəkkil – sif. [ər.] Təşkil olunmuş, ciddi nizam və intizama tabe olan.

Mütrüb – is. [ər.] 1. Keçmişdə musiqinin müşayiəti ilə yoylarda rəqs edən

oğlan (bəzən qız). 2. dan. Hərəkət və danışığında yüngül, qeyri-ciddi

adam haqqında, oyunbaz.

Müyəssər olmaq – f. Mümkün olmaq, başa gəlmək, qismət olmaq.

Nadan – sif. [fars] Avam, cahil, biliksiz, geridə qalmış.

Narkoz – is. [yun.] Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı xəstəni yatırtmaq,

keyləşdirmək üçün ona verilən narkotik maddə və ya narkotikli hava.

Natura – is. [lat.] Üzündən şəkli çəkilən təbii, canlı nümunə, yaxud şəklini

çəkmək üçün rəssamın qarşısında duran adam. 

Naşir – is. [ər.] Kitab və s. nəşr edən adam.

Neyro – is. neyro... [yun.] Sinir sisteminə aid mürəkkəb sözlərin tərkib

hissəsi.

Neyrocərrah – is. Sinir sistemində əməliyyat aparan cərrah.

Orbit – is. [lat.] Göy cisminin hərəkət etdiyi yol // Süni peyklərin, kosmik

gəmilərin hərəkət etdiyi yol.  

Ovqat – is. [ər.] Әhvali-ruhiyyə, kef, əhval.

Paleolit – is. [yun.]  Daş əsrinin ən qədim dövrü.

Paleontologiya – is. [yun.] Nəsli kəsilmiş ən qədim heyvan və bitkilərin

tədqiqi ilə məşgul olan elm. Paleontoloq – Paleontologiya mütəxəssisi.  
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Papirus – is. [yun.] Tropik qamış bitkisi, həmin bitkinin qədim misirlilərin

və başqa qədim xalqların kağız kimi istifadə etdikləri yarpağı.

Parik – is. [fr.] Parçaya tikilmiş süni taxma saç.

Pasiyent – is. [lat.] Həkimin yanına müalicəyə gəlmiş xəstə.

Pasport – is. [fr.] Sahibinin şəxsiyyətini və vətəndaşlığını təsdiq edən

sənəd.

Pauza – is. [yun.] Danışıq zamanı müvəqqəti dayanma, fasilə, ara vermə.

Perqament – is. [Kiçik Asiyada qədim Perqama şəhərinin adından]. 1.

Kağız icad olunana qədər üstündə yazı yazmaq üçün istifadə olunan

heyvan dərisi. 

Perpendikulyar – sif. [lat.] Başqa bir düz xətt və ya müstəvi ilə düz bucaq

təşkil edən düz xətt.

Peşəkar – is. [fars.] Sənətkar.

Peşkəş – is. [fars] Hədiyyə, bəxşiş.

Premyera – is. [fr.] Pyes, opera, balet və s.-nin ilk tamaşası.

Prinsip – is. [lat.] Hər hansı bir işdə rəhbər ideya, əsas istiqamət,

gözlənilməli olan şərt. 

Problem – is. [yun.] Həll olunması çətin, lakin mümkün, həm də vacib olan

məsələ.

Reaksiya – is. [lat.] Hər hansı bir fikrə və ya hərəkətə münasibət, əks-təsir.

Reanimasiya – is. [lat.] Klinik ölüm vəziyyətində olan insanın canlanması

üçün tədbirlər kompleksi.

Respublika – is. [lat.] Ali hakimiyyət orqanlarının xalq tərəfindən seçilən

dövlət idarə forması.

Reverans – is. Әyilərək salam vermə üsulu, baş əymə.

Rəşadət – is. [ər.] İgidlik, qoçaqlıq, qəhrəmanlıq.

Rəvac – sif. Müştərisi çox olan, tezsatılan.

Risk – is. [fr.] Təhlükə imkanı, ola biləcək təhlükə, qorxulu iş. // Yaxşı

nəticələnə cəyi ümidi ilə hərəkət etmə, iş görmə, cəsarət etmə.

Riz – is. [fars] Cığır, iz, yol.

Ruzigar – is. [fars] məc. Dövran, zəmanə; tale, fələk.

Sarvan – is. [fars] Karvanı aparan, karvana başçılıq edən, karvanbaşı.

Sayğı – is. [ər.] Hörmət, ehtiram. 
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Senat – is. [lat.] 1. Qədim Romada: yüksək hakimiyyət orqanı. 2. ABŞ-da

konqre sin baş palatası; Belçikada, Kanadada və bəzi dövlətlərdə par-

lament. 

Senator – is. [lat.] Bəzi ölkələrdə ali hakimiyyət orqanı olan senatın üzvü.

Səltənət – is. [ər.] Padşahlıq, hökmdarlıq. 

Səyirtmək – f. At çapmaq, dördnala sürmək.

Siferblat – is. [alm.] Saatlarda: üzərində rəqəmlər olan lövhəcik.

Spesifik – sif. [lat.] Özünəməxsus, yalnız özünə xas olan.

Standart – is. [ing.] Bir şeyin təşkilində, qurulmasında, hazırlanmasında,

həyata keçirilməsində tətbiq edilən forma, eyni tip, eyni nümunə. 

Status – is. [lat.] Vəziyyət, yer.

Sui-qəsd – is. [ər.] Birinin canına qəsd etmək, birini öldürmək və ya yarala-

maq qəsdində olma. 

Şəstlə – zərf. Vüqarla, qürurla, təşəxxüslə, lovğa-lovğa.

Taleyüklü – sif. Çox əhəmiyyətli, zəruri.

Tapınmaq – f. Səcdə etmək, sitayiş etmək, ibadət etmək, pərəstiş etmək.

Terror – is. [lat.] Öz siyasi və sinfi düşmənlərinə qarşı onları cismən məhv etməyə

qədər zorakı tədbirlər siyasəti. 

Terrorçu – is. Fərdi terror tərəfdarı və iştirakçısı.

Tezis – is. [lat.] Müəyyən elmi məlumatların formalaşdırılmış lakonik

ifadəsi

Təbəə – is. [ər.] Bir dövlətə tabe olan, onun vətəndaşı olan əhali, adam.

Təcəssüm – is. [ər.] Bir şeyin maddi təzahürü, ifadəsi.

Təəssübkeşlik – is. Qeyrətkeşlik, qeyrət çəkmə.

Təxəyyül – is. [ər.] Bir adamı və ya bir şeyi zehnində, xəyalında təsəvvürə

gətirmə, canlandırma, xəyal.

Təkəbbürlü – sif. İddialı, lovğa.

Təkhakimiyyətlilik – is. Hakimiyyətin bir adamın əlində toplanması.  

Təlqin – is. [ər.] Hər hansı bir fikri, əqidəni, hissi qəbul etdirmək üçün

birinin iradəsinə, psixikasına təsir etmə, beyninə yeritmə.

Təmənnasız – sif. Özü üçün bir məqsəd, fayda, mənfəət güdməyən.

Təsbit – is. [ər.] Әvvəl deyilmiş bir fikrin, sözün düzgünlüyünü təsdiq etmə,

qəbul etmə.

Təsis – is. [ər.] Әsasını, binasını, təməlini qoyma; qurma yaratma.
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Təvazökar – sif. [ər. və fars] Şöhrətpərəstlikdən, lovğalıqdan uzaq olan,

sadə. 

Totem – is. Bəzi xalqlarda tayfanın əcdadı və himayəçisi sayılıb sitayiş

edilən heyvan (bəzən isə bitki və s.). 

Törə – 1. sif. Hündür olmayan, yastı, kiçik. 2. is. Adət, ənənə, qanun.

Tribun – is. [lat.] Qədim Romada müxtəlif vəzifəli şəxslərin adı. 

Truppa – is. [fr.] Teatr, sirk artistləri dəstəsi.

Ulus – is. El, oba, yurd, kənd.

Üsuli-idarə – is. [ər.] Bir ölkənin idarə üsulu, dövlət quruluşu, rejim.

Vahə – is. [ər.] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə.

Vali – is. [ər.] Vilayət hakimi, bir vilayəti idarə edən vəzifəli şəxs.

Veto – is. [lat.] Qadağan etmə, ləğv etmə.

Vitse... is. [lat.] Mürəkkəb sözlərin əvvəlində: müavin, köməkçi mənasında

olan hissəcik.

Yalquzaq – is. Canavar, qurd; tək gəzən canavar.

Yalov – is. Alov. 

Yekdil – sif. [fars] Fikri, hissi, rəyi bir olan; həmrəy.

Zər – is. [fars] Qızıl. 
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