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Bir neçə söz 
 
 

Hər bir insanın ömründə elə anlar olur ki, onun 
həyat yolunu bədbəxtlik kəsir. Bu, doğma yurdun 
dağıdılması, haqsız ittiham, əzizinin ölümü, onu ömürlük 

şikəst edə biləcək xəstəlik ola bilər. Həmin anda Allah 
insanı sual qarşısında qoyaraq sınağa çəkir: ” Nə üçün sən 
özünün qısa, əzab və məhrumiyyətlərlə dolu həyatından 
dördəlli yapışmısan? Sənin mübarizənin mənası nədədir?” 

Bu suala necə cavab verəcəyini bilməyənlər  qədər-
ləri ilə barışırlar. Öz mövcudluğuna məna və izahat 
verməyə çalışanlar isə  Allahın onları nahaq yerə məhkum 
etdiyini düşünərək öz talelərinə üsyan edirlər. Onda səmavi 
bir atəşlə alışanlar külə döndərməyən, lakin əvvəlki 
divarları yandırıb yox edən yanğından xilas olaraq 

özlərinin  əsl qabiliyyətlərini aşkar edirlər. Qorxaqlar və 
cəsarətsizlər heç vaxt bu atəşi öz qəlblərinə yaxın 
qoymazlar, onlar yalnız hər şeyin əvvəlki kimi olmasını 
istəyirlər ki, öyrəşdikləri kimi sakit və adi həyatlarını 
yaşasınlar. Yalnız cəsurlar inanılmaz bir qətiyyətlə keçmişi 
yandıraraq hər şeydən, hətta Allahdan imtina edirlər ki, 
irəliləyə bilsinlər. 

Cəsarət inadkarlıqdan ayrılmazdır. 
Allah bu bəndəsini məmnuniyyətlə seyr edir, çünki 

O məhz bunu istəyirdi: hər kəs öz həyatına cavabdeh 
olmalıdır. Yaradılışın başlanğıcında Yaradan öz qullarını 
əvəzsiz bir nemətlə – minlərlə qərarın içərisindən ən doğru 
olanını seçə bilmək və həmin qərarı həyata keçirə bilmək 
qabiliyyəti ilə silahlandırmışdı. 
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Yalnız qəlbində səmavi atəşi daşıyanlar Allaha qarşı 
çıxmaq  cəsarətinə malikdirlər. Yalnız onlar Allaha, Onun 
Məhəbbətinə qayıtmaq yolunu tanıyırlar, çünki bilirlər ki, 
onun göndərdiyi bədbəxtlik cəza deyil – sınaqdır. Allah öz 
sonsuz şəfqəti ilə insanı ona görə qaçılmaz olacaqların 
uçurumuna məhkum edir ki, yaratdığı taleyini qəbul 
etməsin,  SEÇSİN VƏ SEÇİLMİŞ OLSUN! MİRZƏ 
FƏTƏLİ AXUNDZADƏ KİMİ! 

 
*** 



Afaq Yusifli İshaqlı 

 

 6 

 
 
 

I HİSSƏ 
 

 
Bədii yaradıcılığı yaşadığı dövrün ədəbi hadisəsinə 

çevrilən, əsərləri ilə zamanını və mühitini səciyyələndirən, 
ədəbi məktəb yaradan sənətkarlar sırasında  

M.F.Axundzadə xüsusi yer tutur. Tədqiqatçılar haqlı 
olaraq XIX əsri “Axundzadə əsri” adlandırırlar. (2.119) 

Təbiidir ki, M.F.Axundzadənin yaradıcılığında 
təmsil olunan dövrü və mühiti aydın təsəvvür etmədən 
böyük mütəfəkkirin əsərlərinin ideya-bədii əhəmiyyətini 
müəyyənləşdirmək çətindir. Böyük yazıçı demək olar ki, 
bütün əsərlərinin mövzusunu real həyatdan götürmüş, 
əsərlərində  yeni siyasi və ictimai-iqtisadi münasibətlərə 
uyğunlaşan Azərbaycan cəmiyyətinin mənzərəsini 

yaratmışdır. Əgər onun ilk komediyası mövzuca 
“Zəmanədən şikayət” əsəri ilə səsləşirsə, bu təsadüfi deyil. 
Yazıçı qaranlıq mühitdə əziyyət çəkən, nadanlar 
əhatəsində olan Hacı Nurunun simasında sanki öz 
avtoportretini yaradır. Komediyalarının əksəriyyətində 
gənclər yaşadıqları – gah “qamışlığa”, gah “bataqlığa” 
oxşatdıqları mühitdən qaçmağa çalışırlar. Əgər Şahbaz 
bəy xarici dil öyrənib mənsəb sahibi olmaq istəyirsə, 
Heydər bəy öz vəziyyəti ilə əlaqədar “suallar verir”, çıxış 
yolu axtarır, yaşadığı zəmanənin təsiri ilə adi bir 
qaçaqmalçıya çevrilir. Teymur ağa zamanın axınına tabe 
olur, Bayraməli dastan qəhrəmanları kimi fənd işlədərək 
rəqibini aradan götürməyə çalışır. Bu gəncləri əhatə edən 
mühit nə üçün qaranlıq idi, onlar hansı qanunlara 
uyğunlaşmaq məcburiyyətində idilər? Məlum və məşhur 
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tarixi faktlar: XIX əsrin əvvəllərində otuz illik bir zamanı 
əhatə edən işğal, feodal çəkişmələri nəticəsində gücdən 
düşmüş Azərbaycan torpaqlarının bölgüsü, zorla tətbiq 
edilmiş imperiya qanunlarına uyğunlaşan Azərbaycan 
zadəganları, tacirləri, kəndliləri və gəncləri! Ata-
babalarının yaşadıqları qayda-qanunlarla həmin gənclər 
istəsələr də, yaşaya bilmirlər, çünki yeni həyat hər 
tərəfdən onları əhatə edir, qərarlar qəbul etməyə məcbur 
edir. Məsələn, Heydər bəy keçmiş günlərin həsrətindədir, 

lakin yeni qanunlarla yaşamağa məcburdur. Şahbaz bəy 
əksinə köhnə qanunlarla yaşamaq istəmir,  lakin onun 
“üsyanı” baş tutmur, cəhalət qayalıqlarına və zamanın 
təsadüflərinə çırpılaraq məhv olur. Səkinə xanımın, 
Teymur ağanın qələbəsi bu fonda o qədər də inandırıcı 
görünmür, onlar sanki mübarizə aparmadan qalib gəlir, 
arzularına çatırlar. Əlbəttə, bu zahirən belə görünür, 
M.F.Axundzadə göstərmək istəyir ki,  təsadüflər bəzən 
mane olduğu kimi, bəzən də qalib gəlməyə kömək edir. 
İnsanın mənəvi dünyasına yönəlmiş təsəvvüf ədəbiyyatına  
qarşı çıxan  M.F.Axundzadə Fəxrəddin və Fərhadın, 
Ömər ağa və Əşrəf bəyin, Oqtay və Sevilin sələflərini 
yaradarkən müasirlərini çətin də olsa, yeni mühitə 
uyğunlaşmağa, mübarizə aparmağa, hüquqlarını məhkə-
mələrdə, naçalniklərin divanxanalarında müdafiə etməyə 
səsləmişdir. M.F.Axundzadə heç vaxt birtərəfli ideyaya 
malik əsərlər yaratmamış, istər Şərq cəhalətini, istərsə də 
“mədəni” Avropanı real boyalarla təsvir etmişdir. Şərq və 

Qərb mədəniyyətinin sintezinə can atan M.F.Axundzadə 
həyatın bütöv mənzərəsini əsərlərində əks etdirməyə nail 
olmuş, əsərləri ilə yaşadığı dövrün canlı salnaməsini 
yaratmışdır. M.F.Axundzadənin irsinin orta məktəbdə 
tədrisi zamanı bu cəhətlər nəzərə alınmalı, onun əsərləri 
birtərəfli təhlil edilməməlidir. 
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Təhsil Nazirliyinin 17.07.2003-cü il tarixli 716 №-li 
əmri ilə təsdiq olunmuş “Ümumtəhsil məktəblərinin 5-11-
ci  sinifləri üçün ədəbiyyat proqramı”nda 
M.F.Axundzadə irsinin tədrisinə ayrılmış vaxt və seçilmiş 
əsərlər əsasən əvvəlki illərdən fərqli deyildir.  Bu əsərlər 
orta məktəbdə ədəbiyyat tarixi tədrisində ənənəvi və bir 
növ xrestomatik mövzulardır. 

8-ci sinifdə M.F.Axundzadənin həyatı və 
yaradıcılığı, “Hacı Qara” əsərinin oxusu, məzmun 

üzərində iş və təhlilə proqramın “A” variantı üzrə 6 saat. 
“B” variantı üzrə 8 saat vaxt ayrılmışdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, hər iki variant üzrə 2 saat rabitəli nitqin 
inkişafına  verilmişdir. 

10-cu sinifdə M.F.Axundzadə irsinin tədrisinə “A” 
variantı üzrə 8 saat, “B” variantı üzrə 13 saat vaxt ayrıl-
mışdır. 10-cu sinifdə M.F.Axundzadənin həyatı və 
yaradıcılığı, lirikası,  “Hekayəti müsyö Jordan və dərviş 
Məstəli şah “ komediyası, “Aldanmış kəvakib” povesti 
tədris olunur. Proqramın “B” variantı üzrə əlavə olaraq 
“Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” komediyası tədris 
olunur.  

M.F.Axundzadə Azərbaycan ədəbiyyatında əsrlər 
boyu formalaşmış epik və lirik ənənəni heç bir tərəddüdə 
yol vermədən sındırmış, həqiqətən xalqa lazım olan, 
əslində xalqın həyatının real inikası olan əsərlər 
yaratmışdır. Özü də təsadüfi deyildir ki, böyük dramaturq 
komediyaya daha artıq əhəmiyyət verirdi. 

M.F.Axundzadə komediyalarını farscaya tərcümə edən 
Mirzə Məhəmməd Qaracadağiyə göndərdiyi 1871-ci il 25 
mart tarixli məktubunda yazırdı: ”Tənqidin moizədən 
üstünlüyünü sübut edən ən parlaq misal sizin 
qarşınızdadır. Nə üçün uzağa gedək? Fərz edək ki, bir 
vaiz nəsihətçi ata məhəbbəti şivəsində bir kitab yazaraq 
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kimyanın həyatda mövcud olmadığını xalqa anlatmaq 
istəmişdir. Digər tərəfdən isə başqa bir şəxs ortaya çıxmış 
ki, “kimya yoxdur və kimyanın olduğuna inanmaq 
olmaz” sözlərini dilinə belə gətirmir. O, ancaq tənqid və 
istehza məqsədi ilə “Molla İbrahimxəlil”  hekayətini 
yazaraq xalq arasında yaymışdır. İndi deyin görək bu iki 
növ əsərdən hansının insanların təbiətindəki təsiri üstün 
və aşikardır? Söz yox ki, “Molla İbrahimxəlil 
hekayəti”nin! Çünki bu əsər tənqid və istehza üslubu ilə 

yazılmışdır”. (5.147) 
8-ci sinifdə M.F.Axundzadə irsinin tədrisi zamanı 

diqqət məhz onun dramaturgiyasına yönəldilmişdir və bu 
mövzuya “A” proqramı üzrə 4 saat, “B” proqramı üzrə 6 
saat ayrılmışdır. “A” proqramında mövzunun tədrisi üzrə 
bölgü belə aparılmalıdır: (6.14) 

1-ci dərs:  

M.F.Axundzadənin həyatı və yaradıcılığı  – 1 saat. 

2-ci dərs: 
“Hacı Qara” əsərinin oxusu, məzmunun mənimsə-

dilməsi, mətn üzərində iş – 2 saat. 

3-cü dərs: 

Əsərin təhlili. Əsas obrazların səciyyələndirilməsi, 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: dramatik növ. Komediya 
haqqında məlumat – 1 saat. 

Əvvəlki siniflərdə şagirdlər M.F.Axundzadənin irsi 
ilə tanış olmadığından birinci dərsdə müəllim giriş 
sözündə böyük dramaturqun həyatı ilə əlaqədar məlumat 

verməli və bu məlumatların əsas mənbəyi kimi yazıçının 
özü tərəfindən qələmə alınmış və ilk dəfə 1887-ci ildə 
“Kəşkül” qəzetinin 43, 44, 45-ci nömrələrində hissə-hissə 
çap olunmuş “Bioqrafiyayi, yəni sərgüzəşti-kolonel Mirzə 
Fətəli Axundzadə” adlı tərcümeyi-halını xüsusi qeyd 
etməlidir. M.F.Axundzadənin həyatı və yaradıcılığı ilə 
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bağlı məlumatlar şagirdlərin yaş səviyyəsini nəzərə almaq 
şərtilə aşağıdakı plan üzrə çatdırıla bilər: 

 

 M.F.Axundzadənin ailəsi haqqında 

 gələcək yazıçının uşaqlığı 

 M.F.Axundzadənin təhsil illəri və arzuları 

 M.F.Axundzadənin şeirləri 

 Komediyalarının xronologiyası və qısa 
məzmunu 

 “Aldanmış kəvakib” povesti haqqında 
məlumat. 

2-ci dərsdə “Hacı Qara” komediyasının oxusunu 
təşkil etməzdən öncə müəllim əsərin ümumi məzmunu 
haqqında qısaca məlumat verməlidir. 

1852-ci ildə M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti-mərdi-
xəsis və ya Hacı Qara “ adı ilə məşhur olan komediyasını 
yazaraq qaçaq mal alverçiləri ilə əlaqədar olan maraqlı 
bir hadisədən istifadə etmişdir. F.Qasımzadə yazır: “Bir 

rəvayətə görə, “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” komediyasının 
mövzusunu və süjetini Axundzadəyə onun yaxın dostu 
Qasım bəy Zakir vermişdir”(1.305) 

Əsərin məzmunu ilə əlaqədar qısa söhbətdən sonra 
əsərin oxusu təşkil edilir. Şagirdlər əvvəlcə əsərin iştirak-
çıları ilə tanış olurlar. Sonra  1-ci məclisdə Heydər bəyin 
monoloqu, onun Sona ilə söhbəti hissəsi şagirdlərə 
oxudulur. 1-ci məclisin oxusu bitdikdən sonra şagirdlərə 
tövsiyə olunur ki, Heydər bəyin dilindən səslənən 

aşağıdakı ifadələri dəftərlərinə qeyd etsinlər: 

 Naçalnik, sizə lazımdır ki, bizim kimi nəcib 
kimsənələrə bir çörək yolu göstərəsiniz. 

 Rus  firəng çitini qadağan edibdir; heç kəs qor-
xudan gedib gətirə bilmir. 
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 Naçalnikin arvadı da deyirlər, ərindən xəlvət 
həmişə firəng çiti alır, geyir. 

 Hacı Qara tacir kişidir, nəkarədir ki, Arazın o 
tayına ayaq basa bilə? Kazaklar onu didərlər. 

Bu qeydlərdən  sonra, Heydər bəy surətinin 
səciyyələndirilməsi zamanı istifadə olunmalıdır, 
ümumiyyətlə, müəllim çalışmalıdır ki, təhlil zamanı 
şagirdlər hazır mətnlərdən istifadə etməsinlər, əsərin 
məzmunu əsasında müstəqil nəticələr çıxartsınlar. 2-ci 
məclisin oxusu zamanı Hacı Qaranın xarakterini 
müəyyənləşdirmək məqsədilə şagirdlərin dəftərində və ya 
yazı lövhəsində sxematik qeydiyyat aparılması 
məqsədəuyğundur (Sxem I). Bu zaman hər bir xarakterik 
hissənin oxusunu suallarla yekunlaşdırmaq olar: 

 Hacı Qara 2-ci məclisin əvvəlindəki monolo-
qunda nədən şikayətlənirdi? 

 Müəzzin Xudaverdi Hacı Qara ilə nə üstündə 
mübahisə edir? 

 Nə zaman Hacı Qara Heydər bəy və dostları 
Əsgər bəylə Səfər bəyi dükanından çıxartmaq 
istəyir? 

 Hacı Qara nəyi eşidəndə Heydər bəyi dostları 
ilə birgə geri qaytarır? 

 Hacı Qara Tükəz ilə nə üstündə mübahisə edir? 

 Hacı Qara qoçaqlıq və qorxaqlıq haqqında nə 
danışır? 

 Kərəməli nədən şikayət edir? 

 Tükəzin 2-ci məclisin sonunda heyfsilənməsi nə 
ilə əlaqədardır? 

2-ci məclisin oxusu başa çatdıqdan sonra 
şagirdlərin qurduğu sxem gələcək dərsdə Hacı Qara 
surətinin səciyyəsi zamanı onun xarakterik cəhətlərini 
müəyyənləşdirməyə, xəsisliyi ilə yanaşı digər milli 
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xüsusiyyətlərini də ortaya çıxarmağa kömək edəcəkdir. 
Müəllim dərsi yekunlaşdırır və 1, 2 və 3-cü məclislərin 
məzmununu öyrənməyi tapşırır. 

3-cü dərsdə oxunan məclislərin məzmununun necə 
mənimsədildiyini yoxlamaq məqsədilə müəllimin 
müxtəsər sual-cavab aparması məsləhət görülür. Bundan 
sonra şagirdlərin biliyini yazılı şəkildə yoxlamaq, qruplar 
və ya cütlər üzrə tapşırıqlar hazırlayaraq məzmunun 
qavranılması və yadda saxlanılması istiqamətində işin 

nəticələrini yekunlaşdırmaq olar. 
Mətn üzərində iş davam etdirilir. Oxu zamanı 

müəllim lazımi izahat verməli, oxunan mətnin necə 
qavrandığına nəzarət etməlidir. Çalışmalıdır ki, mətn həm 
oxunsun, həm də hər bir şəkildə söhbətin nədən getdiyi, 
obrazların bir-birilə qarşılıqlı münasibəti və əsərdəki 
mövqeyi haqqında şagirdlərdə aydın təsəvvür oyansın. 
Oxu başa çatdıqdan sonra müəllim tapşırır ki, evdə əsərin 
məzmununu tam şəkildə öyrənib aşağıdakı suallara cavab 
hazırlasınlar, cavablarını təsdiqləmək üçün komediyadan 
müvafiq nümunələr seçib göstərsinlər. Əsərin 
məzmununun hərtərəfli qavranılmasına xidmət etmək 
məqsədilə suallar düşündürücü olmalı, şagirdin fəallığını 
təmin etməlidir. Suallar aşağıdakı kimi qurula bilər: 

 
1. Heydər dostları ilə Araz çayını keçərkən hansı 

taktikanı yeridir? 
2. Bəylər suya düşmüş Hacı Qaranı necə xilas 

edirlər? 
3. Ohanla Sərkisin söhbətində nədən bəhs olunur? 

Onların təsvirində Heydər bəy necə görünür? 
4. Heydər bəy erməniləri necə qovur? 
5. Hacı Qaranın ermənilər haqqında dediyi “Oların 

sözünə necə inanmaq olar?” replikasını izah edin. 
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6. Hacı Qara öz səfərindən razıdırmı? Səfərini 
təkrar etmək fikri varmı? 

7. Hacı Qara ilə dialoqlarında tuğlu erməni 
kəndliləri özlərini necə qiymətləndirirlər və Hacı Qara 
onlara necə qiymət verir? 

8. Murov Hacı Qaranı tutanda onu nədə 
günahlandırır? 

9. Heydər bəy toy üçün qazandığı pulu necə əldə 
etdiyini danışanda Sona xanım necə reaksiya verir? 

10. Hacı Qaranın itməsindən biz necə xəbər 
tuturuq? 

11. Heydər bəyin obasına gələn naçalnik və Ohan 
onu nədə günahlandırır? 

12. Naçalnikin "Tatar tayfası tamam yalançı olar"  
sözlərini necə qiymətləndirirsiniz? 

13. Kərəməlini naçalnikin əlindən kim qurtarır? 
14. Heydər bəy, Səfər bəy və Əsgər bəy öz 

“günahlarını” necə yumaq qərarlarını bildirirlər? 

15. Naçalnik Hacı Qaranı hansı şərtlə buraxır?  
 
4-cü dərsdə komediyanın təhlili ilə bağlı iş aparılır, 

əsas surətlər səciyyələndirilir. Müəllim verilmiş suallara 
hazırlanmış cavabları dinləyir, şagirdlərin əsərin 
məzmunu ilə bağlı təsəvvürünü yoxlayır, keçmiş dərslərdə 
aldıqları biliklər ətrafında sual-cavab aparır və sonra da 
əsərin təhlili ilə bağlı müsahibəyə başlayır. Müəllimin 
həmin işi aşağıdakı plan əsasında aparması məsləhət 

görülür: 
1. Hacı Qaranın xəsisliyi fonunda onun digər şəxsi 

keyfiyyətləri və ümumiyyətlə, cəmiyyətdəki 
yaramazlıqların açıqlanması. 

2. Heydər bəy surətinin xüsusiyyətləri, bu obrazın 
dramatik planda işlənməsi. 
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3. Əsərdəki qadın surətləri, onların mənəvi 
keyfiyyətləri. 

4. Hökuməti təmsil edən surətlər – naçalnik, 
murov, Ohan yüzbaşı. 

Hacı Qara “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” komediyasının 
baş qəhrəmanıdır, xəsislik onun xarakterinin başlıca 
xüsusiyyətidir. Lakin bununla bərabər Hacı Qara 
əzizlədiyi, xərcləmək istəmədiyi pulları miras olaraq və ya 
oğurluqla əldə etməyib. Hacı Qara sözün həqiqi 

mənasında bu pulları böyük zəhmətlə, əziyyətlə qazanıb, 
o, bacarıqlı tacir, öz xeyrini çox yaxşı bilən müamiləçidir. 
Hacı Qarada pula olan şiddətli ehtiras onda vəfa, 
doğruculluq, mərdlik, alicənablıq, məhəbbət və 
xeyirxahlıq kimi nəcib insani hisləri öldürmüş, onu 
heysiyyətsiz bir insana çevirmişdir. F.Qasımzadə yazır: 
“Dünya ədəbiyyatında yaranan xəsis surətləri bir-biriləri 
ilə nə qədər birləşmiş olsalar da, yenə də öz fərdi 
xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Çünki bunların hər biri ayrı-
ayrı klassiklər tərəfindən, ayrı-ayrı ictimai şəraitdə 
yaradılmış və müəyyən tarixi dövrün məhsuludur... Hacı 
Qara orijinallığı və reallığı ilə dünya ədəbiyyatında 
yaranan klassik xəsis surətləri silsiləsinə daxil olur, 
müəllifinə dünya klassikləri sırasında şərəfli yer tutmağa 
haqq qazandırır”. (1.305) 

Sözsüz ki, Hacı Qara klassik xəsis obrazıdır. 
Əsərin əvvəlindən sonunadək obrazın bütün replikaları və 
hərəkətləri onun xəsisliyinin dərəcəsini göstərir. 2-ci 

məclisin əvvəlində Hacı Qaranın qazanc olmadığından 
acı-acı şikayətləndiyi monoloqu xatırlayaq. Burada 
şagirdlərin məzmun üzərində iş zamanı  tərtib etdikləri 
sxemi xatırlamaq yerinə düşər. 

– Atasının ruhu üçün oxunmuş Qurana bir abbası 
pul qıymayan Hacı Qara müəzzin Xudaverdini qovur. 
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– Hacı Qara  əslində ona qazanc verməyə gəlmiş 
bəyləri dükandan çıxardır, sonra bəylərin nə üçün 
gəldiyini başa düşüb onları geri qaytarır. 

– Əvvəlcə torbasında tütün qalmadığını deyib 
sonra bəylərə istədikləri qədər tütün təklif edir. 

– Bəylər onu təhlükəsiz şəkildə Arazın o tayına 
keçirəcəklərinə söz versələr də, Hacı Qara əsl müamiləçi, 
bəlkə də iqtisadçı kimi bəylərə borc verəcəyi hər yüz qızıl 
üçün beş qızıl faiz istəyir. 

– Arvadı Tükəz onun üzünə qarşı qarğış tökür ki, 
bəlkə Hacı Qara ölsə, uşaqları doyunca çörək yeyə. 

–  Bəylər nökər Kərəməliyə zəhmət haqqı kimi bir 
top çit bağışlasalar da, Hacı Qara heç nə bağışlamır, 
sadəcə olaraq həmin çitləri çox baha satacağına söz verir! 

– Hacı Qara özü tutulanda bir o qədər həyəcan 
keçirməsə də, nökəri Kərəməlinin mallarla birgə 
tutulduğunu görüb özündən gedir. 

–  Yasavulların onun cibindən çıxartdığı yarım 
abbasını geri istəyir. 

Hacı Qaranın xəsisliyi ilə bağlı məqamları 
yekunlaşdırdıqdan sonra şagirdlərə aşağıdakı  sualla 
müraciət etmək məqsədəuyğundur: 

– M.F.Axundzadə Hacı Qara obrazı vasitəsilə 
yalnız xəsisliyi ifşa etmək istəmişdir, yoxsa bu obraz 
vasitəsilə tamamilə başqa mətləblər açıqlanır? 

Dahi dramaturqun birxətli süjetə, ideyalar və 
surətlər sisteminə malik əsər yaratmadığı komediyanın elə 

ilk sətirlərindən məlum olur. Lakin biz ilk öncə Hacı 
Qara ilə bağlı olan, onun dilindən səslənən və 
M.F.Axundzadənin daxildən çox gözəl tanıdığı çarizm 
müstəmləkə üsuli-idarəsinin ifşasına həsr olunmuş 
hissələri ümumiləşdirək: 
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– Hacı Qara həqiqətən çox böyük ziyan 
içərisindədir, əgər belə olmasa idi, işini-gücünü atıb, 
böyük təhlükələrlə üzləşərək “firəng çiti” gətirmək üçün 
Təbrizə getməzdi. 

Rusiyanın XIX əsrdə Qafqazda və Orta Asiyada 
apardığı işğalçılıq siyasətinin əsas səbəblərindən biri 
“Azərbaycan tarixi” kitabında göstərildiyi kimi özünün 
keyfiyyətsiz, Avropada satılmayan malları üçün istehlak 
bazarı tapmaq idi. (7.569) 

I məclisdə Heydər bəyin qeyd etdiyi kimi “rus”, 
yəni müstəmləkə üsuli-idarəsinin qoluzorlu 
nümayəndələri xarici malların satışını qadağan edib, bu 
malları gətirənlər cəzalandırılır, buna baxmayaraq, 
“naçalnikin xanımı” firəng çiti, yəni xarici parçadan 
paltar geyinir! Ümumiyyətlə, bütün əsər boyu 
M.F.Axundzadə rusların yeritdiyi “bizə olar, ancaq sizə 
olmaz!” siyasətinin ayrı-ayrı tərəflərini açıqlayır. Məsə-
lən, azərbaycanlılara qaçaqmalçı damğası vurulur, onlar 
təqib olunur, lakin naçalnik Əylisdən olan ermənilərin 
quldurlar tərəfindən soyulmasından bərk narahatdır, 
onları soyanları tapmaq üçün xüsusi canfəşanlıq göstərir. 
Bəs əylisli ermənilər ipəyi haradan gətirirdilər, əlbəttə ki, 
Təbrizdən! Yenə də “onlara olar, sizə olmaz!” siyasəti! 

Başqa bir misal! Naçalnik möhkəm əmindir ki, 
həmin əylisli erməniləri tatarlar soyub, hətta Heydər bəy 
böhtandan qurtulub əsl quldurlar tutulanda, onları 
görmədən belə, naçalnik “yəqin ki, genə tatarlardır” 

söyləyir. Başqa bir yerdə Heydər bəylə söhbətində 
naçalnik belə bir söz söyləyir: ” Tatar tayfası tamam 
yalançı olar”. 

Tamamilə aydındır ki, M.F.Axundzadə naçalnikin 
Azərbaycan xalqına təhqiramiz münasibətini real həyatda 
dəfələrlə müşahidə etmiş, sonralar öz əsərində mənfi tipin 
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dili ilə onun daxili aləmini açmaq üsulundan istifadə 
edərək bu replikaları əsərinə daxil etmişdir. Axundzadə 
çar məmurlarının bürokratizmini, idarələrdəki 
süründürməçiliyi, yerli əhaliyə qarşı ədalətsizliyini kəskin 
satira atəşinə tutmuşdur. Qaçaq mal keçirmək haqqında 
bəylərlə söhbət apararkən Hacı Qara çar bürokratik üsul-
idarəsi, yerli çar məmurları haqqında belə bir mülahizə 
söyləyir: ”Rus adı gələndə bağrım yarılır. Onların qılınc-
tüfəngi məni o qədər qorxutmur ki, silisti, apar-gətiri 

canıma vəlvələ salır”. N.Məmmədov da qeyd edir ki, “rus 
dedikdə çar məmurları, ümumən çar mütləqiyyət üsul-
idarəsi nəzərdə tutulur” (3.13) 

Əsərin müxtəlif yerlərində, ayrı-ayrı surətlərin 
dilindən çar məmurlarının özbaşınalığı, süründürməçiliyi, 
günahsız adamlara qara yaxmaq kimi mənfi keyfiyyətləri 
ifşa edilir; Hacı Qara tutulanda ilk sözləri bu olur: 

– Evin yıxılsın, mənim evini yıxan! Qan qusasan, 
məni qana çalxayan! Mən hara, divan hara! Mən silistdən 
qaçırdım, yenə silistə düşdüm! Çibindən birəyədək 
başlayacaqlar soruşmağa. Di gəl boş-boş suallara cavab 
ver. Gözlə ki, axırı olacaq! 

Kərəməli hələ I məclisdə Təbrizə getməkdən 
imtina edir, çünki Salyana biletsiz getdiyi üçün murov 
onu o qədər döydürüb ki, ağrısı hələ də yadından 
çıxmayıb. 

F.Qasımzadə naçalnik surətinin ikiüzlü xarakterini 
belə açıqlayır: ”O, bəylərə münasibətində alicənab, aşağı 

təbəqənin nümayəndələrinə olan münasibətində isə kobud 
və sərtdir. Naçalnik qaçaq mal alverinə gedən  bəyləri 
azad etdiyi halda, günahsız nökər Kərəməlinin üstünə 
qəzəblənib “doğrusunu de, yoxsa dərini soyaram!” deyə 
onu döymək istəyir. 
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Naçalnik bəylərə güzəştə getməklə çar 
hökumətinin “ali silk” yəni bəy, xan, ağa və s. haqqında 
yürütdüyü “inayət” və “mərhəmət” siyasətini həyata 
keçirir. Ümumiyyətlə, naçalnik surətinin təsvirində 
M.F.Axundzadənin qəzəbli, fəqət gizli satira gülüşü özünü 
hiss etdirir”.(1.303) 

M.F.Axundzadənin bəylik hüququna münasibəti 
bu əsərdə diqqətdən kənarda qalmayıb. Ohan yüzbaşı 
özünün bəylik sənədlərini naçalnikə və Heydər bəyə 

göstərmək istəyəndə Heydər bəy bu şəhadətnamələrin heç 
nəyə yaramadığını, əsl bəyliyin qəhrəmanlıq və rəşadətlə 
ölçüldüyünü qeyd edir. Qəribədir ki, əsl bəy olan, 
Cavanşirlər nəslinə mənsub Heydər bəy Arazın o 
tayındakı dədə-baba torpaqlarına getdiyi üçün, Təbrizdə 
alver etdiyi üçün izahat verməlidir. Naçalniklərin əlinin 
altında işləyib “bəylik” hüququ alan erməni ohanlar isə 
Arazla iki yerə bölünmüş Azərbaycanı azərbaycanlılardan 
qorumalıdırlar. M.F.Axundzadə məlum bir faktı elə 

təqdim edir ki, əlavə sözə, təhlilə ehtiyac yoxdur. Vətən 
bölünüb, əhali dərbədərdir, ermənilər hökm-fərmadır, 
sonrasını isə artıq bilirik, bax bu, realizmdir! 

Əsərdə öz xalqına ikili münasibətdən narahat olan 
yazıçının heç bir dialoqu ümumi fikir axarından kənara 
çıxmır. Əslində mənfi tip olan Hacı Qara da, dramatik 
planda işlənmiş Heydər bəy surəti də əsərin bir qədər 
pərdələnmiş ideyasına xidmət edir. 

Heydər bəy surətinin təhlilinə başlamazdan öncə 

şagirdlərə belə bir sualla müraciət etmək olar: 
– Heydər bəy mənfi, yoxsa müsbət surətdir? Gəlin 

əvvəlcə onun müsbət keyfiyyətləri haqqında danışaq: 
– Heydər bəy qorxmaz və igid adamdır: əvvəlcə 

ciddi şəkildə yolun çətinliklərindən bəhs edən və yol 
yoldaşlarını bu çətinliklərdən qoruyacağına söz verən 
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Heydər bəy bu sözünə sadiq qalır və on nəfərdən ibarət 
erməni dəstəsini təkbaşına qovur. 

– Heydər bəy fərasətlidir, istənilən çətinlikdən çıxış 
yolu tapır. Hacı Qaranı Arazda xilas edir, malları salamat 
lazımi yerə çatdırır. 

– Nişanlısının təəssübünü çəkir, onu qaçırmaqla 
utandırmaq, ailəsinin yanında xəcalətli olmaq istəmir. 
Evləndikdən sonra ailəsini dolandırmaq yolları haqqında 
düşünür və kimsəyə möhtac olmaq istəmir. 

– Naçalnik Kərəməlini tutub gətirəndə və başqa 
situasiyalarda Heydər bəy bir an belə tərəddüd və zəiflik 
göstərmir, mövqeyindən geri çəkilmir, sözün düzünü 
deyir, qaçaq mala getdiyini boynuna alır. 

– Günahlarının bağışlanması üçün yalvarmır. O 
dövrdə tətbiq olunan bir üsulla, yəni döyüşən orduda 
xidmət etməklə "günahlarını yumağa" hazır olduğunu 
deyir. 

– Həm Arazı keçəndə, həm də sonra naçalnikin 

qarşısında Ohan yüzbaşı ilə cəsarətlə, əsl bəylik qüruru ilə 
danışır. Bu səhnələr vasitəsilə Axundzadə sübut edir ki, 
azərbaycanlı bəy erməni yasavulu ilə heç bir vəchlə müqa-
yisə edilə bilməz. Bunu hətta "tatarları yalançı və qaçaq-
malçı" adlandıran naçalnik də etiraf edir. Lakin çox 
təəccüblüdür ki, dövlət qulluğuna irəli çəkilmir, əgər 
Heydər bəy sərhədləri qorusa idi, bütün əməliyyatlar 
daha böyük uğurlarla həyata keçirilərdi. Deməli, "ruslar" 
və onların nümayəndələri olan naçalniklər torpaqlarını 
işğal etdikləri "tatarlara" inanmırlar, onlardan döyüşçü 
kimi istifadə etmək istəyəndə də qanlı döyüşlərə, 
Dağıstana göndərirlər ki, bu yolla daha çox azərbaycanlı 
zadəganın ölümünə bais olsunlar. Halbuki Heydər bəy 
kimiləri sərhəd qoşunlarında qulluq etsələr, onların iş 
problemi də həll olunardı. 
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Əsərin əsas ideya daşıyıcılarından olan Heydər bəy 
surəti müsbət keyfiyyətləri ilə yanaşı mənfi xüsusiyyətlərə 
də malikdir. Əsərin başlanğıcında söylədiyi monoloqda 
Heydər bəy öz həyatı haqqında düşündüklərini ifadə edir: 

– yaşadığı zamanda qəhrəmanlığa qiymət verilmir; 
– keçmişdə ata-babaları döyüş və çapqınlarda əldə 

etdikləri var-dövlətlə dolanıblar, Heydər bəy də başqa 
dolanışıq yolu görmür; 

– Heydər bəy əkinçilik və maldarlıqla məşğul 

olaraq yaşayış üçün vəsait əldə etmək fikrində deyildir; 
– Heydər bəy üçün at, mal-qara oğurluğu daha 

məqbuldur. 
M.F.Axundzadə Heydər bəy surəti vasitəsilə 

böhran keçirən, dilemma qarşısında qalan Azərbaycan 
mülkədarlarının ümumiləşdirilmiş obrazını yaratmışdır. 
Heydər bəy seçim qarşısındadır. O, çox yaxşı başa düşür 
ki, ya quldurluq etməli, ya da naçalnikin təklif etdiyi kimi 
"əkinçi" olmalıdır. Naçalniklər tərəfindən idarə olunan 
vətənində ona başqa seçim imkanı qalmamışdır. Suallar 
qarşısında qalmış, özünün dediyi kimi "alaçıqda 
oturmaqdan bezmiş" Heydər bəy əslində gələcək 
Fərhadların, Fəxrəddinlərin sələfidir. Heydər bəy sadəcə 
suallar verir, öz vəziyyətindən narazıdır, köhnə çap-
qınçılıq qanunları ilə yaşamaq, ömür sürmək, ailə saxla-
maq çətindir. Həm də Heydər bəyin əcdadları həmişə bu 
cür yaşamayıb. Onları da belə əməllərə Azərbaycanı hərb 
meydanına çevirmiş Qızılbaş və Osmanlı döyüşlərinin, 

müharibələrinin sərt qanunları məcbur etmişdi. Heydər 
bəy də oğurluqdan, qaçaqçılıqdan bezib, ona düzgün 
yaşamağı təklif edən naçalnikə "bizim kimi nəcib 
kimsənələrə bir çörək yolu göstərəsiniz" sözləri sovet 
dövründə yazılmış dərsliklərdə deyildiyi kimi heç də gülüş 
doğurmur. Axı nəyə görə adını "nüfuz dəftəri"nə 
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saldırmağa çalışan, bəylik üçün şəhadətnamələr almağa 
cəhd edən Ohan yüzbaşı gülünc deyil, Cavanşir nəslindən, 
nəcabətli ailədən olan Heydər bəy bundan utanmalıdır və 
gülüş obyektinə çevrilməlidir. Komediyanın sonunda 
yenə də Heydər bəyin nə işlə məşğul olacağı məsələsi açıq 
qalır. Onun taleyində hər cür metamorfozlar ola bilər, 
Heydər bəy Şahbaz bəy kimi təhsil almağa çalışar və ya 
"Müsibəti-Fəxrəddin"dəki Rüstəm bəyə, ya da inanmaq 
çətin olsa da, Fəxrəddin bəyə çevrilə bilər. Öz həyatı haq-

qında suallar verən və vəziyyətindən çıxış yolu axtaran 
hər bir şəxs müxtəlif dəyişmələrə məruz qala bilər. 

Əsərdə diqqəti çəkən surətlər sırasında Tükəzin və 
Sona xanımın xüsusi yeri var. Onların yaş, ictimai 
vəziyyət baxımından fərqləri olsa da, ümumi cəhətləri 
çoxdur: 

– onların hər ikisi müəyyən narazılıqlara 
baxmayaraq seçdikləri həyat yoluna sədaqətlidirlər; 

– Sona xanım Heydər bəyin hərəkətlərində ilk 
öncə təhlükə mənbələrini görür, bu səbəbdən də Heydər 
bəyin müxtəlif fantastik planlarına şübhə ilə yanaşaraq 
onu bu yollardan çəkindirməyə çalışır; 

– Tükəz Hacı Qaranın üzünə qarğış töküb 
xəsisliyini pisləsə də, onun təəssübünü çəkir, təhlükələrdən 
qorumağa çalışır. 

Süjetin müəyyən bir hissəsi Sona xanım surəti ilə 
bağlıdır. Xarakterlərin işıqlandırılmasında da onun rolu 
böyükdür. Sona xanım obada, alaçıqda, təbiətin 

qoynunda böyümüş təmiz ürəkli, ağıllı və diribaş bir 
kəndli qızıdır. Azad və xoşbəxt həyat həsrəti ilə çırpınan 
bu gənc qız tezliklə atası evindəki cansıxıcı şəraitdən xilas 
olub, Heydər bəylə birlikdə gözəl ailə həyatı qurmaq 
arzusu ilə yaşayır. 
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Sona xanım Heydər bəyə getdikdən sonra, onun 
ixtiyarını əlinə alır, onun "yaman" işlər dalınca getməsinə 
mane olur. Heydər bəy qaçaq mal alveri üstündə 
tutulduğu zaman Sona xanım naçalniklə: "Mən dilimdən 
kağız verirəm ki, bundan sonra Heydər bəyi heç bir 
yaman işə qoymayam", – deyə onun düşünülməmiş 
hərəkətlərinin qabağını almağa qəti söz verir. İnanırıq ki, 
dəbdəbəli həyat arzusu olmayan, hadisələrə real 
yanaşmağı bacaran Sona xanım Heydər bəyin mənəvi 

təkamülündə xüsusi rol oynayacaq. 
Tükəz surəti ilə biz birinci və sonuncu məclisdə 

qarşılaşırıq. Əvvəlcə Tükəz bir ifşaçı kimi hərəkət edir, o, 
ərinin ailəyə vicdansız münasibətindən o qədər incimiş və 
təngə gəlmişdir ki, onun ölümünü belə arzulayır. Lakin 
bu, arzudan çox Hacı Qaranı qorxutmaq üsulu kimi 
qəbul edilir. Çünki Hacı Qaranın bəylərlə qaçaqmalçılığa 
getməyini başa düşən Tükəz dərhal heyfsilənməyə, onun 
dərdini çəkməyə başlayır. Heydər bəylə gedən, lakin 
vaxtında geri dönməyən Hacı Qara üçün həyəcan təbilini 
yenə də Tükəz çalır. Naçalnikin qabağında cavab verməli 
olan Hacı Qaranı yenə də Tükəz xilas edir, naçalnik onu 
zaminə verir. Beləliklə, ərinə ölüm arzulayan Tükəz 
əslində onun əziyyət çəkməsinə belə razı deyil. 
Ümumiyyətlə, hər iki qadın surəti müsbət planda işlənmiş 
və əsərin ideyasının tam şəkildə açılmasına xidmət 
etmişdir. 

 
*** 
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II HİSSƏ 
 

 

"Ümumtəhsil məktəblərinin 5-11-ci sinifləri üçün 
ədəbiyyatdan proqram materiallarının planlaşdırılması" 
adlı metodik tövsiyədə göstərilmişdir ki, proqramın "A" 
variantına əsasən M.F.Axundazə irsinin tədrisinə 10-cu 
sinifdə 8 saat vaxt ayrılmışdır. Ayrılmış saatlardan 3 saat 
"Hekayəti–müsyö Jordan həkimi–nəbatat və dərviş 
Məstəli şah caduküni–məşhur" komediyasının tədrisinə 
verilmişdir. Verilmiş saatların aşağıdakı kimi bölünməsi 
tövsiyə olunur: 

1. "Hekayəti–müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" 
komediyasının məzmunu üzərində iş: 1 saat. 

2. Komediyanın konflikti və onun həlli problemi: 
1 saat. 

3. Əsərin təhlili: müsyö Jordan, Hatəmxan ağa, 
ailəsi, kişi və qadın surətləri. Şahbaz bəy və onun həyata 
baxışı. 

I dərsdə əsərin oxusuna başlamazdan əvvəl əsər 
haqqında tanışlıq xarakteri daşıyan məlumat verilməlidir. 
Bu zaman şagirdlərin yaş səviyyəsini nəzərə alaraq 
müəyyən mənbələrdən istifadə etmək olar. "Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi" dərsliyində oxuyuruq: "Komediyalar 

tarixində orijinal mövzusu ilə seçilən bu əsərində 
Axundzadə XIX əsrin ortalarında Azərbaycan cəmiyyəti 
üçün tipik olan iki meyli üz-üzə gətirmiş, ictimai konflikt 
kimi əsərin mərkəzinə qoymuşdur. Həmin meyllərdən 
birincisi, ata-baba qayda-qanunları ilə yaşamaq, mövcud 
vəziyyətə qane olmaq, mübarizəsiz, durğun, süst həyat 
sürməkdir. Həyatın bu şəkli feodal-patriarxal 
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münasibətlərin tələbi idi ki, dramaturq onu obrazlı olaraq 
qamışlıq adlandırır. 

Meyllərdən ikincisi, görüb-götürmək, mərifət əldə 
etmək, başqa millətlərin həyatını öyrənmək, onların 
mədəni tərəqqisi ilə tanış olmaqdır. Həyatın bu şəkli 
ümumi inkişaf və tərəqqi yolunun, bəşəriyyətin yaratmış 
olduğu mədəni irslə tanışlıq və ona yiyələnmək yolunun 
tələbi idi; feodal qapalılığından qurtarmaq meyli idi…" 

Müəllifin dramaturji məharəti ondan ibarətdir ki, 

o, mahiyyət etibarilə bədii əsər üçün nisbətən mücərrəd 
olan baş mübarizə xəttini qısqanclıq və başqa həyat-ailə 
münasibətlərilə reallaşdırmışdır. Başqa sözlə, ölkə üçün 
ümumi xarakter daşıyan mübarizəni fərdiləşdirmiş, fərdi 
xasiyyət daşıyan mübarizəni isə ümumiləşdirmişdir. 

"Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" 
komediyasının I məclisi bütövlükdə ekspozisiyanı təşkil 
etdiyindən əsərdə baş verən hadisələr və surətlərlə 
tanışlığı təmin edən ekspressiv dialoqlarla zəngin 
olduğundan rollar üzrə oxusu daha faydalıdır. Buna görə 
müəllim ifadəli oxu qabiliyyətinə malik olan şagirdlər 
arasında rolları bölüşdürür, pyesin I və II məclislərini 
rollar üzrə oxudur. Sonra müəllimin tapşırığı ilə şagirdlər 
mətnin məzmununa aid plan tərtib edirlər: 

 

I məclisin planı: 

1. Əhvalatın baş vermə məkanı və zamanı. 
2. Gülçöhrənin ağlayan Şərəfnisəni sorğu-suala 

tutması. 
3. Şərəfnisənin bacısına sərt cavabı. 
4. Gülçöhrənin Şəhrəbanuya şikayət etməsi. 
5. Şəhrəbanunun Şərəfnisə ilə söhbəti. 
6. Şəhrəbanunun Şahbaz bəyin Parisə getmək 

arzusundan xəbər tutması. 
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7. Şahbazın çağırılması və Şəhrəbanunun onunla 
ciddi söhbət etməsi. 

8. Şərəfnisənin Şahbaz bəyin Parisə getməsi səbəb-
lərindən danışarkən Şəhrəbanu bu səbəbləri Hatəmxana 
demək səviyyəsində əhəmiyyətli saymır. 

9. Şəhrəbanu tək qalanda müsyö Jordana etdiyi 
yaxşılıqların boşa çıxmasından şikayətlənməsi. 

10. Şəhrəbanunun Hatəmxan ağadan Şahbazla 
ciddi söhbət etməyi tələb etməsi. 

 
II məclisin planı: 
1. İkinci məclisin başlanğıcında hadisənin baş 

verdiyi məkanı təsvir edən geniş remarka. 
2. Müsyö Jordan Şahbazı aparmaq istəməsinin 

səbəblərini açıqlayır. 
3. Şahbaz bəy əmisinə izahat verir. 
4. Hatəmxan ağa Paris və parislilər haqqında 

təsəvvürlərindən danışır. 

5. Müsyö Jordan Qarabağ vilayətinin bitki aləmi 
haqqında uzun-uzadı bir nitq söyləyir. 

6. Müsyö Jordan Şahbaz bəyin Parisə gedəcəyi 
təqdirdə alacağı bəxşişlərdən danışır. 

7. Hatəmxan ağa yumşalıb Şahbaza icazə verir. 
8. Şəhrəbanu xanım çığıraraq Şahbazı getməyə 

qoymayacağını söyləyir. 
Beləliklə, müəllim həm məzmun üzərində iş aparır, 

həm də əsərin gələcək təhlilinə zəmin hazırlayır. Belə 
əlaqəli iş nəticəsində müəllim pyesin xəttini təşkil edən 
bütün hadisə və epizodların köhnə qaydalarla yeni 
meyllərin mübarizəsi fonunda cərəyan etdiyini şagirdlərə 
aydınlaşdırır. 

Müəllim əsərin bütövlükdə məzmununu öyrənməyi 
və aşağıdakı suallara cavab hazırlamağı tapşırır: 
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1. Üçüncü məclisin başlanğıcında Şərəfnisə, Şəhrə-
banu və Xanpəri nə barədə söhbət edirlər? 

2. Xanpəri onların dərdinə əlac etmək üçün qabi-
liyyəti olan Məstəli şahı necə tərifləyir? 

3. Şahbaz bəylə Şərəfnisə nə barədə söhbət edirlər? 
Şahbaz bəy Şərəfnisənin sadəlövh etirazlarına necə cavab 
verir? 

4. Hökumət qulluğunda yüksəlməyin yolları 
haqqında Şahbaz bəy nələr söyləyir? 

5. IV məclis harada və nə zaman baş verir? 
6. Şəhrəbanu xanım Məstəli şaha çətinliyinin sə-

bəblərini izah etdikdə "məşhur cadukün" ona nə cavab 
verir? 

7. Məstəli şah öz məharətindən danışarkən hansı 
hadisələri xatırlayıb, özünü tərifləyir? 

8. Şəhrəbanu Məstəli şahın Parisi dağıtmaq 
planına nə üçün razılaşa bilmir? 

9. Şərəfnisə müsyö Jordanı necə xilas edib 

cadugərin xətasından qurtarır? 
10. Qulaməli ilə Məstəli şah nə barədə fars dilində 

söhbət edirlər? 
11. Şəhrəbanu Parisin dağılması ilə əlaqədar necə 

həyəcan keçirir? 
12. Məstəli şah öz cadusunu necə yerinə yetirir və 

Şəhrəbanu xanımdan qızılları necə alır? 
13. Müsyö Jordanın gəlişi hansı təsiri bağışlayır? 
14. Jordanın hansı sözləri qadınları qorxudur? 

15. Məclis və əsər Xanpərinin hansı replikası ilə 
bitir? 

2-ci dərsdə müəllim şagirdlərin verilmiş suallara 
hazırladığı cavabları yoxlayır, əsərin məzmununun tam 
şəkildə mənimsədildiyini müəyyənləşdirdikdən sonra 
dərsin məqsədini izah edir: "Komediyanın konflikti və 
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onun həlli problemi. Əsərin ideyasına xidmət edən, 
bununla yanaşı əlavə kimi görünən epizodların təhlili." 

Məqsədin yerinə yetirilməsi üçün əsərdəki konflikti 
şərtləndirən xətləri müəyyənləşdirmək, əsərin mətni 
əsasında onları açıqlamaq lazımdır. Şagird fəallığını 
təmin etmək üçün müəllim problemi təklif etməli, onun 
həlli yollarını şagirdlərin ixtiyarına buraxmalıdır, 
ümumiyyətlə, mətn üzərində yaradıcı iş apararkən 
müəllim yalnız istiqamətləndirməli, təlim prosesinin 

interaktivliyini yönəltməlidir. Dərsdə aşağıdakı 
bağlılıqlara diqqət yetirmək məqsədəuyğundur: 

– Əsərdə böyük və kiçik nəslin münasibətləri: 
Şərəfnisənin anası ilə, Şahbaz bəyin Şəhrəbanu və 
Hatəmxan ağa ilə münasibətləri. Bu münasibətlərdə 
kiçiklərin böyüklərə qarşı hörmətcil, bir qədər qapalı, 
eyhamlı münasibətləri aşkara çıxır. Şərəfnisə anasına 
birbaşa deyə bilmir ki, nişanlısı üçün ağlayır, anası onun 
eyhamlı danışığından başa düşür ki, Şahbaz harayasa 
gedir. Digər bir epizodda anası Şərəfnisənin Şahbazı 
qısqandığını deyəndə Şərəfnisə tələsik səhnəni tərk edir. 
Şahbaz bəy "əmidostu" adlandırdığı Şəhrəbanu xanımın 
qışqırıqlarına cavab vermir, onu sakitləşdirməyə və başa 
salmağa çalışır. Əmisi ilə söhbətlərində də Şahbaz incə 
diplomat kimi hərəkət edir, gah onun əsilzadəlik 
damarına toxunaraq Tanrıverdi bəydən əskik olmaq 
istəmədiyini vurğulayır, gah da yumşaqlıqla onu dilə 
tutur ki, Parisə buraxılmasına icazə versin. 

– Qadının ailədə mövqeyi: əsərin bütün gedişindən 
belə məlum olur ki, qadın bu elat ailəsində nəinki hüquq-
suzdur, bəlkə də ən böyük hüquqa malikdir. Sadəcə, onlar 
da, Şahbaz bəyin təbirincə desək, "qamışlıqda" qalıb 
elmdən, maarifdən uzaq olduqları üçün mövhumatçı, 
xırdaçıl olmuşlar. Şəhrəbanu evin əsas adamı, əslində bu 
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böyük ailəni və mülkü idarə edəndir. O, istədiyi vaxt ailə 
şurası çağıra bilir, ətrafındakıları öz iradəsinə tabe etməyi 
bacarır, evin maliyyə işlərini idarə edir, onun necə 
asanlıqla böyük bir məbləği, "yüz qızılı", Məstəli şaha 
verdiyini xatırlayaq. Şəhrəbanu xanımın əmri ilə əri 
Hatəmxan ağa və Şahbaz bəy ilxıları yoxlamağa gedir, o, 
istədiyi vaxt iki yüz toğlu satacaq qədər hökmə malikdir. 

– Müsyö Jordana münasibət: bu münasibət müx-
təlifdir. Müsyö Jordan sırf müəllif ideyasına xidmət edən, 

bir qədər statik obraz olsa da, əsərdəki surətlərin müsyö 
Jordana müxtəlif münasibəti bu obrazın qavranılmasını 
daha əlvanlaşdırır. Hatəmxan ağa müsyö Jordanın bütöv 
Qarabağda məhz onun evini seçərək qonaq olmasını çox 
yüksək qiymətləndirir, uzun qış gecələrində onun 
danışdığı əhvalatlardan nəticə çıxarır və Paris və parislilər 
haqqında gülməli olsa da, çox yığcam və yerinə düşən 
qənaətlər çıxarır. Arvadı Şəhrəbanu xanım da hər 
addımbaşı onu "çör-çöp" döşürən adlandırsa da, müsyö 
Jordana bir qonaq kimi çox böyük hörmət edir, öz 
mühitinin ən yüksək hörmət və qulluğunu göstərir. 
Şəhrəbanu xanımın müsyö Jordan haqqında qənaəti 
belədir: "… yazıqdır, yaxşı adamdır, hələ bircə bu işdə 
təqsirlidir ki, Şahbazı yoldan çıxarıb Parisə getməyi 
beyninə salıbdır." 

Şərəfnisə xanımın müsyö Jordana münasibəti 
tamamilə fərqlidir, nişanlısını Parisə aparmaq istəməsinə 
baxmayaraq, Şərəfnisə Məstəli şaha deyir: "Mən özümü 

öldürrəm, qoymaram müsyö Jordanın boynu vurulsun!" 
Şərəfnisə Jordanın ona çiçək dəstəsi göndərməsini belə 
qiymətləndirir, işi-peşəsi yun daramaq, bir də xəyallara 
dalmaq olan bu qızın qəlbində incə duyğular, romantika 
istəyi yaşayır. 
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Şahbaz bəyin müsyö Jordana tamamilə başqa 
gözlə baxmasının səbəbləri elə özü tərəfindən açıqlanır. 
Əgər əmisi ilə söhbətində sadəcə olaraq dil öyrənmək 
üçün Parisə getmək istədiyini söyləyən Şahbaz bəy əslində 
yalnız bunu düşünmür. Şərəfnisə ilə söhbətində məlum 
olur ki, Tiflisdə, ya qeyri yerdə qulluğa düzəlmək üçün 
arxa, kömək lazımdır. Parisə gedəndə Jordan vasitəsilə 
kral sarayında qəbul olunmaq şərəfi gələcəkdə rus 
hökumət idarələrində onun üzünə bağlı qapıları aça bilər. 

Şahbaz bəy, hətta Şərəfnisə bilirlər ki, "Bu gördüyünüz 
xoşbəxtlər tamam özgə yol ilə bəxtə yetişiblər." (3.53) 

– Paris haqqında: nə qədər qəribə olsa da, bu şəhər 
komediyada əhəmiyyətli yer tutur. Müsyö Jordan və 
onun vasitəsilə Şahbaz bəy bu şəhəri elm, mədəniyyət 
mərkəzi kimi qəbul edirlər. Şahbaz bəy bu şəhərə getmək 
vasitəsilə mənsəb qazanmaq istəyir. Hatəmxən ağa bu 
şəhər haqqında çox bəsit təsəvvürə malikdir, lakin orada 
da həyatın müxtəlif rənglərdə və şəkillərdə, eyni zamanda 
çox maraqlı olduğunu dərk edir. Şəhrəbanu xanım bu 
şəhərdə yaşayanların halına acısa da, qızının xoşbəxtliyini 
öz aləmində müdafiə etmək üçün bu şəhərin alt-üst 
edilməsinə razı olur, bunu həmin şəhərdə yaşayan yaman 
adamların cəzalandırılması kimi qiymətləndirir. Müəllifin 
Məstəli şahın dili ilə dediyi "bu şəhərdən heç vaxt bəla 
əskik olmaz" sözləri ilə Parisin inqilablar, yeni ideyalar və 
siyasi hərəkatlar şəhəri olduğuna işarə edilmişdir. 

– Cadugərliyə münasibət: Şəhrəbanu xanım çətinə 

düşən kimi caduya müraciət edir. Xanpərinin vasitəsi ilə 
məşhur Məstəli şahı tapdırır. Bu zaman Şərəfnisənin 
reaksiyası maraqlıdır. Gənc qız nişanlısının qabağını ala 
biləcək bir qüvvənin tapıldığına sevinir və deyir: "Yox 
olsun o ölkə ki, onda cadu, pitik olmaya." (3.51) Məstəli 
şah çağırılanda Şəhrəbanu xanım kişilərdən çəkinir və 
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Şahbaz bəyin Məstəli şahı görərsə, öldürəcəyindən qorxur. 
Təsadüf yalanı həqiqətə, fırıldaqçını sehrbaza çevirəndə 
Şəhrəbanu xanım deyir: "… kişilər həmişə bizə deyirlər: 
caduya, pitiyə inanmayın! Necə inanmamaq olar ki, adam 
gözü ilə belə işlər görür?" (3.64.) 

– Zahirən əsərin ümumi süjeti ilə bağlı olmayan, 
lakin ümumilikdə həm bu əsərin ideyasına, həm də 
Axundzadənin yaradıcılıq qayəsinə xidmət edən epizodlar 
və replikalar da çox maraqlıdır. Məstəli şah Şəhrəbanu 

xanımla təzə tanış olanda özünü təqdim etmək, xanımı 
inandırmaq üçün həyatında guya baş vermiş 
əhvalatlardan, uğurlu cadularından danışır. Guya 
Şərurda və Naxçıvanda bir vaxt baş vermiş təbii fəlakəti 
Məstəli şah törətmişdir və bununla da onu sərhəddən 
keçirmək istəməyən qaçaqmalçıların vətənini cəzalan-
dırmışdır. Bir tərəfdən müəllif təsadüflərin, baş verən ha-
disələrin onların əlinin, cadusunun işi olduğuna adamları 
inandıran cadugərlərin əməllərinə işarə edir, bu əsərin 
sonluğunu hazırlayır. Digər tərəfdən Arazı keçərək 
qaçaqmalçılıq edən və gələcəkdə onun əsərinin 
qəhrəmanlarına çevriləcək adamların da tək olmadığını 
təsdiqləyir. Başqa bir əhvalatın nəqli də maraq doğurur. 
Vəzir Mirzə Ağasının öz maaşını istəyən İran sərbazlarını, 
biabırçı bir üsulla, başmaq tayı ilə qovması təsvir olunur. 
Əslində bu əsərlə əlaqəsi olmayan bu epizod şagirdlərin 
diqqətinə çatdırılır. Müəllim qeyd etməlidir ki, gələcək 
dərslərində "Aldanmış kəvakib" povestinin təhlili zamanı 

bu epizoddan istifadə olunacaqdır. 
Beləliklə, süjet xətti Şahbaz bəyin Parisə gedib-

gedə bilməməsi üzərində qurulan komediyada müəllifin 
ayrı-ayrı ictimai-siyasi hadisələrə münasibəti də 
aydınlaşır. 
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3-cü dərs komediyanın əsas surətlərinin səciyyələn-
dilirməsinə həsr olunmuşdur. Təhlil zamanı məzmun 
üzərində aparılmış işdən istifadə edərək hər bir surətin 
səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək və bu əsasda 
təhlil aparmaq məqsədəuyğundur. 

Şahbaz bəy – təhsillidir, türk, fars, ərəb, rus 
dillərini bilir, elmləri öyrənmək, fransızca danışmaq, 
dünyanı gəzmək istəyir. 

Hatəmxan ağa – xeyirxah və həlimtəbiətli insandır, 

qonaqpərvərdir, ailəsini, qardaşı oğlunu sevir. Lakin dün-
yagörüşü bəsitdir. 

Şəhrəbanu xanım – özünə məxsus olanları nəyin 
bahasına olursa-olsun qorumağa hazırdır, övladlarını 
sevir, qonaqpərvərdir. Bütövlükdə insanlara, məsələn 
tanımadığı parislilərə belə pislik arzulamır. 

Müsyö Jordan – əsl elm adamıdır, lakin mənsəb və 
şöhrət pilləsi ilə yüksəlməyin yollarını bilir, bu yolları sə-
mimiyyətinə görə sevdiyi Şahbaz bəyə də öyrətmək 
istəyir. Beynəlmiləlçidir, başqa millətlərə, onların adət-
ənənəsinə hörmət edir, vətənpərvərdir, Fransadan fəlakət 
xəbərini alan kimi getməyə hazırlaşır. 

Şərəfnisə xanım – sadəlövh və səmimidir. Üzüaçıq 
Paris qızlarına nifrət etsə də, ona çiçək dəstələri göndərib 
hörmət edən müsyö Jordanı həyatı bahasına belə 
qorumağa hazırdır. 

Dərviş Məstəli şah – komediyanın əsas gülüş 
obyektidir, özü cadugər olmadığını çox yaxşı bilir, insan 

psixologiyasına, xüsusən yaşadığı mühitin qadınlarının 
dünyagörüşünə yaxşı bələd olduğundan onları öz təsiri 
altına sala bilir. 

Beləliklə, əsas surətlərin səciyyəsini aşağıdakı kimi 
yekunlaşdırmaq olar. "Əsərdə Hatəmxan ağa müsbət 
surətdir. O, əsərdə hadisələrin cərəyan etdiyi Təklə-
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Muğanlı obasının mülkədarıdır. Dramaturq onun 
simasında XIX əsrin 40-cı illərində yaşayan Azərbaycan 
mülkədarlarını ümumiləşdirmişdir." (2.163). 

Hatəmxan ağa ağıllı, fərasətli bir kişidir, onun 
yaxşı təsərrüfatı, çoxlu mal-qarası, ilxısı var. O, 
təsərrüfatını bacarıqla idarə edir. Eyni zamanda yaxşı ailə 
başçısıdır, qonaqpərvərdir. Müasirliyə, təhsilə meylli 
adamdır. Qardaşı oğlunu oxutmuşdur. Bu keyfiyyətlərinə 
baxmayaraq, Hatəmxan ağa hələ köhnə ata-baba 

qaydaları ilə yaşayır. Onun dünyəvi elmlər, qabaqcıl 
mədəniyyət haqqında təsəvvürləri məhduddur. Hatəmxan 
ağa fransızların azərbaycanlılardan fərqli xüsusiyyətlərini 
öz düşüncə tərzinə görə aşağıdakı kimi izah edir: "Bizdə 
hər adət və xasiyyət var isə, əksi Paris əhlindədir. 
Məsələn, biz əlimizə həna qoyarıq, firənglər qoymazlar, 
biz başımızı qırxarıq, onlar başlarına tük qoyarlar, biz 
papaqlı oturarıq, onlar başıaçıq oturarlar, biz başmaq, 
onlar çəkmə geyərlər, biz aşkara peşkəş alarıq, onlar gizli 
alarlar, biz hər zada inanarıq, onlar heç zada 
inanmazlar…" (2.109). 

Şahbaz surətinin simasında Axundzadə yeni həyat, 
yeni adətlər barədə düşünən, Qərb mədəniyyəti ilə tanış 
olan yenifikirli Azərbaycan gənclərinin xüsusiyyətlərini 
canlandırmışdır. Şahbaz bəy əmisi Hatəmxanın sayəsində 
yeni açılan mədrəsələrdə təhsil almış, müxtəlif dilləri öy-
rənmişdir. Lakin Şahbaz bəy başa düşür ki, aldığı təhsil 
yeni cəmiyyətdə mövqe tutmaq üçün kifayət deyildir. 

Müsyö Jordanla tanış olduqdan sonra Şahbaz bəy 
"qamışlıq" adlandırdığı sakit və süst mühitdən 
uzaqlaşmaq istəyir. Lakin Fransadakı inqilab, 
nişanlısının fikrincə isə Məstəli şahın cadusu onu Parisə 
getməyə qoymur. Ümumiyyətlə, Şahbaz bəy surəti 
Azərbaycan dramaturgiyası tarixində avamlar mühitinə 
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qarşı çıxaraq, qabaqcıl dünya mədəniyyəti ilə maraqlanan 
gənclərin ilk nümayəndələrindən biri kimi tanınır. 

Müsyö Jordan nəbatat alimidir, ilk səhnələrdə 
Şəhrəbanu xanım onu çör-çöp döşürən adlandırır, o, 
Şərəfnisə xanıma çiçək dəstələri göndərir, onu parisli 
paltarları ilə tanış edir. Şahbaz bəyi Fransa kralına 
təqdim edərək onun mənsəb qazanmasını istəyir. O, 
Fransadan Qarabağa bu yerlərin bitki aləmini öyrənmək 
üçün gəlmişdir. Müsyö Jordan dağları, çölləri gəzərək 

bitkiləri toplayıb, onların quruluşunu, morfologiyasını 
araşdırır, tibbi-müalicəvi əhəmiyyətini aşkar edir. Təd-
qiqat nəticəsində müəyyənləşdirir ki, bir çox başqa alim-
lərin yalnız Alp dağlarında, Amerika və Afrikada yetiş-
diyini güman etdikləri dərman bitkilərinin çoxu 
Azərbaycanda bitir. Dramaturq müsyö Jordanı 
Qarabağın otları, çiçəkləri haqqında danışdırmaqla öz 
vətəninin gözəllikləri barəsində məlumat verir. Fransız 
aliminin sözlərindən aydın olur ki, Azərbaycan torpağı 
çox gözəldir: onun çölləri, yaylaqları nadir bitkilərlə 
zəngindir. İstifadəsiz qalan bu bitkiləri toplayıb öyrən-
mək, xalqa mənfəət gətirmək lazımdır. Nəbatat alimi 
olan müsyö Jordan çox vətənpərvərdir, Parisdə inqilab, 
çevriliş xəbərini eşidib, hədsiz dərəcədə həyəcanlanır, 
dərhal özünü ölkəsinə, doğma xalqına yetirmək istəyir ki, 
onlara dəstək ola bilsin. 

M.F.Axundzadənin istər müsyö Jordan obrazını 
yaradarkən, istərsə də II məclisdə onun elmi danışığını 

təsvir edərkən real tarixi faktlara, dövrünün elmi 
biliklərinə əsaslanmışdır. Ümumiyyətlə, müsyö Jordanın 
real tarixi şəxsiyyət olduğu dəqiq bir faktdır. "Aleksis 
Jordan 1814-1879-cu illərdə yaşamış, görkəmli botanik-
alim olmuşdur. M.F.Axundov burada öz qəhrəmanının 
dili ilə Aleksis Jordanın nəbatat elmi sahəsindəki 
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fəaliyyətini dürüst qiymətləndirmiş, obyektiv qiymətini 
vermişdir. Həqiqətən, keçən əsrin ortalarında A.Jordanın 
əsərlərində bu təbiətşünas alimlərlə mübahisələr verilmiş 
və bitkilərin növü haqqında yeni bir nəzəriyyə irəli 
sürülmüşdür. Onun bu nəzəriyyəsi yalnız Fransada deyil, 
bütün Avropa ölkələrində bir müddət populyar. 
"Jordanizm" adı ilə məşhur olan bu nəzəriyyə sonralar 
materialist təbiətşünaslar tərəfindən idealist bir baxış kimi 
ciddi tənqid olunmuşdur. M.F.Axundov tərəfindən 

fransız nəbatat aliminin elmi fəaliyyətinin dəqiq qiymət-
ləndirilməsi göstərir ki, o, bu illərdə böyük səylə 
təbiətşünaslıq elmlərini öyrənirmiş." (3.252-253). 

Lakin o da qeyd olunmalıdır ki, M.F.Azundzadə 
real prototip əsasında Qərbi Avropa alimlərinin tipik 
obrazını yaratmışdır. 

Komediyadakı qadın surətləri gülüş hədəfi olsalar 
da, yazıçının onlara güclü rəğbəti vardır. Yazıçı bu 
surətlərin avamlığını tənqid etsə də, onların mənəvi 
keyfiyyətlərini, daxili saflıqlarını təqdir edir. 

Şərəfnisə xanım təmiz ürəkli, sadəlövh bir qızdır. 
O, Şahbaz bəyi təmiz bir məhəbbətlə sevdiyi üçün 
möhkəm qısqanır. Nişanlısını Parisə buraxmaq istəmir ki, 
orada oğlanlarla qızlar bir məclisdə oturub danışır-
gülürlər. O, Şahbaz bəyin arzu və istəklərini görə bilmir, 
Şahbazın Parisə getmək arzusunu öz düşüncə tərzinə 
uyğun mənalandırır: guya Şahbaz bəy Parisə "firəng 
qızlarının havasına yellənib uçur". (2.162). 

Şəhrəbanu xanım sadə, açıqürəkli, qonaqpərvər, 
avam bir qadındır. Onun da təbiətinə təmizlik, saflıq 
xasdır. Lakin o da Şahbaz bəyin Qarabağdan kənara 
çıxmasına razı ola bilmir. Lakin Şəhrəbanu xanım bu 
xəbəri eşidəndə qızı kimi ağlayıb-sıtqamır, dərhal Şahbazı 
tənbeh edir, Hatəmxan ağadan Şahbaza Parisə getməyi 
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qadağan etməsini tələb edir. Ərinin "xamır ağız" 
olduğunu görəndə Məstəli şahın köməyinə əl atır və 
qəribə də olsa, istəyinə nail olur. 

Komediyada qadınların gülüş doğuran 
xüsusiyyətləri onların Şahbaz bəyi səfərdən saxlamaq 
üçün göstərdikləri fəaliyyətlərində üzə çıxır. Həm 
Şərəfnisə, həm də Şəhrəbanu avamlıqları ucbatından 
Məstəli şahın yalan cadularına ürəkdən inanır, onun 
Qarabağda oturub Parisi dağıdacağına ümid bəsləyirlər. 

Pyesin gülüş doğuran mahiyyəti də bundadır: qadınlar öz 
qələbələrinin arxasındakı məğlubiyyətlərini görə 
bilmirlər, aldanışlarını dərk etmirlər. 

Məstəli şah hiyləgər, fırıldaqçı, camaatın, xüsusən 
qadınların avamlığından istifadə edib meydan sulayan 
tüfeyli dərvişlərin ümumiləşdirilmiş surətidir. 
Ümumiyyətlə, bütün yaradıcılığı boyu fırıldaqçı 
kimyagər, cadugər, münəccim, vəkil obrazları yaradan 
M.F.Azundzadə bu obrazların daxili aləmini əsasən elə 
onların öz dili ilə açır. Yazıçı Məstəli şahın da həqiqi 
simasını onun öz köməkçisi Qulaməli ilə söhbətində açır. 
Qadınları aldatmağı bacaran, kişilərdən qorxan Məstəli 
şah Qulaməli ilə farsca apardığı söhbətində öz daxili 
simasını tamamilə açmış olur. Dramaturq onu bu şəkildə 
təqdim etməklə o zaman Azərbaycanda çox yayılmış 
yalançı, fırıldaqçı, hiyləgər dərvişləri ifşa edir. 

Ümumiyyətlə, komediya dramaturji cəhətdən mü-
kəmməl olduğu kimi, surətləri də mürəkkəb, canlı veril-

mişdir. Bu surətlərdə zidd səciyyələr vəhdət halındadır. 
Əhvalatlar daimi hərəkətdə, fasiləsiz fikir mübadilələrilə 
inkişaf edir. Buna görə surətləri səciyyələndirərkən sadəcə 
olaraq mətnə əsaslanmaq, nəticələri çıxarmağı surətlərin 
replikası əsasında olduğunu şagirdlərə öyrətmək çox 
vacibdir. 
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III HİSSƏ 
 

 
İ.Münşinin əsərlərini oxuyarkən başqa tarixi 

hadisələrlə yanaşı Şah Abbasın və onun saray əyanlarının 
cəhalətini, fanatizmini, habelə ruhanilərin hiyləgərliyini 
və fitnəkarlığını göstərən kiçik, lakin çox maraqlı hadisə 

M.F.Axundzadənin diqqətini cəlb etmişdir. 
Münəccimlərin və ruhanilərin məsləhəti ilə taxtdan əl 
çəkib üç günlüyə Yusif Sərracı şah elan edən Şah Abbasın 
başına gələn hadisə əsərin ilk rüşeymini təşkil edir. 
Axundzadə özü də mövzunun real bir həyat hadisəsi 
olduğunu əsərinin bir yerində qeyd edir: "Olur ki, 
xanəndələr bu güzarişin vüquunda şübhə edib, onu kizbə 
həml edələr; bu surətdə mən olardan təvəqqə edərəm ki, 
"Tarixi-aləmarayi"də Şah Abbasın cülusunun yeddinci 

ilində sadir olan vəqayəyə mülahizə etsinlər." (8.246). 
"Tarixi-aləm-ara"dakı hadisədən yaradıcı bir 

sənətkar kimi sərbəst istifadə etdiyini, həmin hadisənin 
onun üçün ancaq bir çıxış nöqtəsi olduğunu Axundov özü 
belə aydınlaşdırır: 

"Came-cəm" əsərinin mütərcimi şahzadə Fərhad 
Mirzə Məkkə ziyarətinə gedərkən Tiflisə gəldiyi zaman 
mənə dedi: 

– Mirzə Fətəli, "Tarixi-aləm-ara"da Yusif Sərracın 

nağılı o qədər müfəssəl deyildir ki, sən yazmışsan, nə üçün 
o əhvalatı bu qədər artırıb uzatmışsan? 

Dedim: – Şahzadə, mən məgər tarix yazmışam ki, 
hər nə ki, olmuş onu yazım? Mən bir kiçik məsələni əldə 
bəhanə edib öz fikrimdə onu genişləndirmişəm. O 
zamanın nazirlərinin və dövlət başçılarının ağılsızlığını 
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ifşa etmişəm ki, gələcək nəsillər üçün ibrət olsun. Qoy 
onlar bir daha axmaq münəccimlərin sözlərinə və 
xəbərlərinə inanmasınlar və özlərini o cür hərəkətlərlə 
xarici millətlərin məsxərəsinə hədəf etməsinlər. Bu kimi 
əsərlərə roman deyilir." (5.193-194). 

M.F.Axundzadə irsi ilə az-çox tanış olanlar üçün 
bu əsərin ideya-bədii dəyəri çox yaxşı məlumdur. Ənənəvi 
olaraq orta ümumtəhsil məktəbinin üçüncü pilləsində, yəni 
10-cu sinifdə "Aldanmış kəvakib və ya hekayəti-Yusif şah" 

povestinin tədrisinə xeyli vaxt ayrılır. 2004-cü ildə tövsiyə 
olunmuş və hal-hazırda orta ümumtəhsil məktəblərində 
tədris olunan proqramda povestin tədrisinə 3 saat vaxt 
ayrılmışdır. Həmin saatların aşağıdakı kimi bölünməsi 
tövsiyə olunur: 

1. "Aldanmış kəvakib" povestinin mövzusu və 
məzmunu – 1 saat. 

2. Povestin məzmunu üzərində iş – 1 saat. 
3. "Aldanmış kəvakib" əsərinin təhlili: əsas 

surətlər. Şah Abbas, Yusif Sərrac, saray xadimləri. 
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: povest – 1 saat. 

I dərsdə "Aldanmış kəvakib" povestinin 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni tipli bədii nəsrin 
olduğu fikri açıqlanır, povestin ideyasının Şərq istibdad 
üsuli-idarəsinin ictimai eybəcərliklərini göstərdiyi faktlar 
və mənbələr əsasında açıqlanır. 

Şagirdlərə çatdırılmalıdır ki, ədibin şəxsi 
kitabxanasında tarixə aid kitabların çox olmasından, bu 

kitabların səhifələrində etdiyi qeydlərdən, Yaxın Şərq 
xalqlarının tarixinə dair yazmış olduğu məqalələrindən 
onun mövzu ilə bağlı ciddi araşdırma apardığını görmək 
mümkündür. Əldə olan faktlar və sənədlər Axundzadənin 
İran tarixilə, xüsusilə Şah Abbasın dövrü ilə 
maraqlandığını, bu dövrə aid bir çox əsərlər oxuduğunu, 
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o cümlədən İran tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin Şah 
Abbas dövrünün təsvirini verən "Tarixi-aləmarayi-
Abbasi" əsərini mütaliə etdiyini göstərməkdədir. 

Əsərin mövzusunun və ideyasının mahiyyəti ilə 
qısaca tanışlıq başa çatdıqdan sonra əsərin I hissəsinin 
oxusu təşkil edilir. Müəllimin göstərişi ilə şagirdlər 
müvafiq mətni oxuyurlar. Lazım gələrsə, obrazları 
bölüşdürüb əsərin I hissəsini səhnələşdirmək olar. Müəllif 
təsvirlərini müəllimin özü, yaxud aparıcı təyin edilmiş 

şagird, ayrı-ayrı surətlərin danışığını isə ifadəli oxu 
qabiliyyətləri olan şagirdlər canlandıra bilərlər. Hər bir 
xarakterik hissədən sonra mətnin məzmununu tezis 
şəklində sxematik formada əks etdirmək olar. (Sxem 2). 
Bu sxemdən Şah Abbas və vəzirlərinin surətlərini 
səciyyələndirərkən istifadə etmək olar. I hissənin oxusu 
başa çatdıqdan sonra hissənin planı tutula bilər: 

– Şah Abbasla Səlmi xanımın söhbəti; 
– Mirzə Sədrəddinin gəlişi; 
– Vəzirlərin şahın hüzuruna çağırılması; 
– Mirzə Möhsünün şaha müraciətlə söylədikləri; 
– Zaman xanın çıxışı; 
– Mirzə Yəhyanın öz əməlləri haqqında məlumatı; 
– Mollabaşı Axund Səmədin "öz fəaliyyəti" 

haqqında danışması və sonda Mirzə Sədrəddini 
günahlandırması; 

– Mövlana Cəmaləddinin gəlişi ilə Mirzə 
Sədrəddinin cəzadan qurtarması; 

– Mövlana Cəmaləddinin təklifi ilə qətli vacib 
insanın seçilməsi və Axund Səmədin təklifi ilə həmin 
şəxsin Yusif Sərrac olması. 

 Beləliklə, dərsin sonunda I hissənin məzmunu 
yekunlaşdırılır və şagirdlərə evdə ikinci hissəni oxuyaraq 
məzmununu öyrənmək tapşırılır. 
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II dərsdə müəllim ikinci hissənin məzmununu yox-
layarkən aşağıdakı suallardan istifadə edərək həm 
məzmunun mənimsənilmə səviyyəsini müəyyənləşdirir, 
paralel olaraq Yusif Sərrac surətinin təhlili zamanı lazım 
olacaq sxemlərin hazırlanmasını aparır. (Sxem 3 və 4). 

1. Yusif Sərracın ailəsi və vətəni haqqında nə 
bilirsiniz? 

2. Yusif Sərrac harada təhsil almışdı və nə üçün 
ruhani olmaq istəməmişdi? 

3. Yusif sərraclıq sənətini harada öyrənmişdi? 
4. Yusif Sərrac nə üçün paytaxtda yaşayırdı? 
5. Şah Abbas taxtdan əl çəkməsini necə elan edir? 
6. Hansı qadınlar Şah Abbasdan boşanırlar və 

onların sonrakı taleyi necə müəyyənləşir? 
7. Boşanma və yenidən kəbini kəsilməsini hansı 

molla yerinə yetirir? 
8. Yusif Sərracın dükanı harada idi? 
9. Əyanlar gələndə Yusif Sərrac nə işlə məşğul idi 

və nədən şikayətlənirdi? 
10. Şah olduğunu Yusifə kim söyləyir və Yusifin 

reaksiyası necə olur? 
11. Yusif Sərracı kim inandırır və onun şah elan 

edilməsi mərasimi necə keçirilir? 
12. Axundzadə əsərin məzmunu daxilində İran 

şeirinə öz münasibətini necə bildirir? 
13. Yusif şah xidmətçilərlə necə tanış olur? 
14. Baş verən hadisənin kökündən Yusif Sərracı 

kim agah edir? 
15. Yusif Sərrac nə üçün şahlıqdan imtina etmir? 
16. Onun şahlıqda ilk əmri nədən ibarət olur? 
17. Otaqları və xəzinəni gəzən Yusif ailəsinə necə 

hədiyyələr göndərir? 
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18. Yusif şah hakimiyyətinin ilk günündə vəzifələri 
kimlərə verir? 

19. Yusif Sərrac vilayət hakimlərinə necə əmrlər 
göndərir? 

20. Yusif şahın islahatları nədən ibarət idi? 
21. Yusif şah rüşvəti ləğv etmək üçün hansı 

tədbirlər görür? 
22. Axund Səməd niyə həlak olur? 
23. Yusif şah Qəzvin şəhərində hansı abadlıq işləri 

aparmağı əmr edir? 
24. Yusif şah hansı ölkənin elçilərini qəbul edir? 
25. Bir həftəlik hakimiyyətdən sonra xalq Yusif 

şah haqqında hansı fikirdədir? 
26. Kimlər Yusif şahı hakimiyyətdən salmaq üçün 

fəaliyyətə başlayırlar? Onların məqsədi nədən ibarət idi? 
27. Üsyançıların dəstəsi saraya daxil olana kimi 

hansı hadisələr baş verir? 
28. Yusif Sərracın taleyi necə olur? 
29. Həbsdən azad edilən Mövlana Cəmaləddin 

nəyi məsləhət görür? 
30. Axundzadə ulduzların aldadılmasını əsərin 

sonunda necə izah edir? 
31. I Şah Abbas haqqında müəllif nəyi qeyd edir? 
Məzmunun mənimsənilməsini yoxladıqdan sonra 

müəllim şagirdlərə hər bir surətin xarakterik cəhətlərini 
seçərək ədəbiyyat dəftərlərinə qeyd etməyi tapşırır. Bunu 
ev tapşırığı kimi yerinə yetirən şagirdlərə tövsiyə olunur 

ki, sinifdə məzmun üzərində iş zamanı tutulmuş 
sxemlərdən istifadə etsinlər. (Sxem 3 və 4). 

III dərsdə əsər təhlil edilir. Müəllim dərsin 
məqsədini düzgün müəyyənləşdirməli və təhlili bu 
məqsədlər əsasında qurmalıdır. Təhsilləndiricilik 
baxımından dərs ədəbiyyat tariximizə povest janrının ilk 
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nümunəsi kimi daxil olmuş "Aldanmış kəvakib" əsərinin 
əsas müsbət qəhrəmanı Yusif Sərracın Axundzadənin 
demokratik ruhlu hökmdar idealı kimi təqdim olunması, 
ədibin xalq hakimiyyəti arzusu ilə yaşaması şagirdlər 
üçün tam aydınlaşdırılmalıdır. 

Dərsin tərbiyələndirici məqsədi Yusif Sərracın 
düşüncələrinin xalqa və vətənə bağlılığı, islahatçılıq 
fəaliyyətinin demokratik prinsiplər əsasında qurulmasının 
aydınlaşdırılmasıdır. 

Dərsin inkişafetdirici məqsədi maarifçi islahat 
planlarının ölkənin iqtisadiyyatında əsaslı dəyişikliklər 
olmadan baş tutmasının mümkünsüzlüyünə 
inandırmaqdır. 

Təhlili müasir dərsin tələbinə uyğun olaraq 
qruplar üzrə aparmaq məqsədəuyğundur, çünki bu zaman 
sual vərəqlərində yazılmış suallarla şagirdlər əvvəlcədən 
tanış olur, daha dolğun cavablar hazırlayırlar ki, bu da 
dərsin səmərəliliyini artırır. Hər bir qrupun üzvləri "öz" 
suallarına cavab vermək imkanına malikdirlər, lakin 
cavab dəqiq olmadıqda digər qrupun üzvləri kömək edə 
bilərlər. 

 
I qrup 

M: Əsərin tam adı necədir? 
Ş: Əsərin adı "Aldanmış kəvakib" və ya "Hekayəti-

Yusif şah"dır. 
 
M: Bu əsər ilə Axundzadə Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinə hansı yeniliyi gətirmişdir? 
Ş: Bu əsər ilə ədib yeni tipli bədii nəsrin, povest 

janrının əsasını qoymuşdur. 
 
M: Əsərin məzmunu haradan götürülmüşdür? 
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Ş: Əsərin məzmunu İran tarixçisi İsgəndər bəy 
Münşinin "Tarixi-aləm-arayi-Abbasi" kitabından götürül-
müşdür. 

 
M: Povestin ideyası necə müəyyənləşir? 
Ş: Povestin ideyası Şərq istibdad üsul-idarəsinin 

ictimai eybəcərliklərini açıb göstərmək idi. 
 
M: Əsər münəccimləri ifşa xətti ilə Axundzadənin 

hansı əsəri ilə səsləşir? 
Ş: Münəccimliyi, fırıldaqçılığı, yalançı cadugərliyi 

ifşa xətti ilə bu povesti "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil 
kimyagər" və "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" ko-
mediyaları ilə müqayisə etmək olar. 

 
M: Şahlıq rejimi və saray məmurlarının tənqidi ba-

xımından bu əsər Axundzadənin hansı komediyasına 
yaxındır? 

Ş: Bu baxımdan əsər "Sərgüzəşt-vəziri-xani-
Lənkəran" əsəri ilə müqayisə oluna bilər. 

 
M: Axundzadənin hansı əsərinin mövzusu Cənubi 

Azərbaycanla bağlıdır. 
Ş: "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" komediyasının 

mövzusu Cənubi Azərbaycan həyatından götürülmüşdür. 
 
II qrup 
 
M: Əsər şərti olaraq neçə hissəyə bölünür və həmin 

hissələr bir-birindən necə fərqlənir? 
Ş: Əsər şərti olaraq iki hissəyə bölünür, birinci 

hissə dramatik, ikinci hissə isə təsviri xarakter daşıyır. 
 
M: Povestin əsas tənqid hədəfi kimdir? 
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Ş: Povestin əsas tənqidi hədəfi I Şah Abbasdır. 
 
M: Tarixi şəxsiyyət olmuş Şah Abbas haqqında nə 

bilirsiniz? 
Ş: Şah Abbas Səfəvi hökmdarlarından Məhəmməd 

Xudabəndənin oğludur, tarixdə Şah Abbasi-Kəbir adı ilə 
tanınmışdır. 

 
M: Şah Abbas obrazının səciyyəvi xüsusiyyətləri 

hansılardır?  
Ş: O, nadan, qabiliyyətsiz, rəhmsiz, qəddar bir 

hökmdardır. 
 
M: Biz Şah Abbasın nadanlığını onun hansı 

hərəkətlərində görürük? 
Ş: O öz ətrafına yaltaq, ikiüzlü adamları toplamış, 

ölkənin idarə işlərini bacarıqsız şəxslərə tapşırmışdır. 
 
M: Yazıçı Şah Abbasın nadanlığı və eybəcərliyini 

necə açır? 
Ş: Yazıçı Şah Abbasın nadanlığı və eybəcərliyini 

açmaq üçün onun saray xadimlərini təqdim edir. 
 
M: Mirzə Möhsün nə ilə fəxr edir və onun maliyyə 

siyasəti nəyin göstəricisidir? 
Ş: O, xəzinəni doldurmaq üçün vəzifələri pulla 

satdığını və əyanlardan peşkəş aldığını söyləyir. Bununla 

da ölkədə rüşvətxorluq və soyğunçuluğun artmasına 
rəvac verir. 

 
M: Mirzə Yəhyanın yeritdiyi ikiüzlü siyasət nədən 

ibarətdir? 
Ş: Mirzə Yəhya xəzinəni məmurların və ordunun 

maaşları hesabına doldurmaq istəyir və buna nail olur. 
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III qrup 
 
M: Mirzə Yəhyanın çıxışı bizə Axundzadənin 

hansı qəhrəmanının danışığını xatırladır? 
Ş: "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" 

komediyasında Məstəli şah "öz"  cinlərinin Həsən ağanın 
sərbazına bənzəmədiyini söyləyir. 

 
M: Doğrudur, gəlin həmin hissəni bir daha 

oxuyaq. Məstəli şah deyir: "… mən Tehranda bir yol öz 
gözüm ilə gördüm ki, Hacı Mirzə Ağası topxana 
meydanında Mirvarid topuna baxırdı. Birdən yeddi yüz 
sərbaz onun dövrəsinə çevrəyib başladı məvacib istəməyə. 
Haman saat Hacı Mirzə Ağası əyilib, ayağından 
başmağının tayını çıxarıb, əlinə alıb beş min yaman ilə 
alıcı quş kimi, cumuldu onların üstünə. Sərbazlar kəklik 
sürüsü kimi onun qabağından dağılıb qaçdılar. Xan 
yanında duranlara dedi: "… Yaxşı ki, mən hələ onların 
üstünə qılınc ilə cumulmadım. Mənim rüstəmanə 
şücaətimin vahiməsindən ki, birdən olara həmlə elədim, 
onlar belə hürküb dağıldılar." Sərkərdənin cürətində çox 
sirr var idi". Bu sözlər əslində komediyanın ideyasına 
xidmət edir, sanki bu komediyanı yazarkən böyük yazıçı 
Şərq dövlət sistemi haqqında düşünürmüş və 
düşüncələrinin əks-sədası olan bu sətirlər burada özünə 
yer tapmışdır. 

 
M: Ümumiyyətlə, bu vəzir obrazları satirik planda 

işlənib, lakin sizcə satiranın ən şiddətli epizodu hansıdır?  
Ş: Sərdar Zaman xanın çıxışı satiranın əsərdə ən 

şiddətli yeridir. Bu öldürücü satira ilə müəllif vəzirə gülür. 
Özünün sarsaq hökm və sərəncamları ilə ölkəni xarabalığa 
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döndərən, kəndliləri aclığa və səfalətə salan belə axmaq 
vəziri ifşa edir. 

 
IV qrup 
 
M: Axund Səməd surətini necə səciyyələndirmək 

olar?  
Ş: Axund Səməd riyakar, Allah və peyğəmbər 

adından istifadə edib min cür fitnələr törədən, despotun 

zülmünə bəraət qazandıran, haqq verən ruhanilərin 
ümumiləşdirilmiş, tipik obrazıdır. Mollabaşı paxıl, kinli 
və intiqamçı adamdır. 

 
M: Axund Səmədin kinli və intiqamçı xarakteri 

onun hansı hərəkətində açılır? 
Ş: Keçmişdən bəri münəccimbaşı ilə ədavət aparan 

Axund Səməd yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək ona 
zərbə vurmaq, intiqam almaq istəyir. Onun bəlanın özü 

haqqında məlumat verdiyinə görə əlacı haqqında da bilgi 
verməsini istəyir. Əks təqdirdə xəyanətdə günahlandırıb 
başının vurulmasını tələb edir. Axund Səməd eyni qərəzlə 
Yusif Sərracdan da intiqam almaq istəyir. Əsərin 
sonunda isə vəzifəsinin Molla Ramazana verildiyini 
eşidib həbsxanada hikkəsindən ürəyi partlayıb ölür. 

 
M: Münəccim surətləri vasitəsilə Axundzadə hansı 

həqiqətləri açmaq istəmişdir? 

Ş: Povestdə təsvir olunan münəccimbaşı Mirzə 
Sədrəddin və onun müəllimi Mövlana Cəmaləddin də 
yazıçının tənqid hədəfləridir. Onların hər ikisi 
mənsəbpərəst və qorxaq adamlardır. Şahın yanında 
nüfuzlarını artırmaq üçün ona yaltaqlanır, qulluq 
göstərməyə çalışırlar. Məsələn, Mirzə Sədrəddin bəla 
xəbərini tez-tələsik Şah Abbasa çatdırır, bununla da 
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əslində özünü bəlaya salmış olur. Sonralar ondan belə 
hərəkətinin səbəbini soruşduqda Mirzə Sədrəddin izahat 
verir ki, başqa münəccimlərin daha tez xəbər 
çatdıracağından çəkinib belə hərəkət etdiyini söyləyir. 
Axı, Mirzə Sədrəddin yox, bir başqası bəla xəbərini şaha 
gətirsə idi, o zaman münəccimi sui-qəsdçi kimi 
cəzalandırardılar və onda Mirzə Sədrəddini heç nə xilas 
edə bilməzdi. Mirzə Sədrəddinin qorxusunun əsası var 
idimi. Əlbəttə! Dəvətsiz saraya gələn və xəbərin artıq şaha 

çatdığını görən Mövlana Cəmaləddin bəladan çıxış 
yolunu göstərməklə həm öz nüfuzunu artırır, həm də 
Mirzə Sədrəddini xilas edir. Deməli, Mirzə Sədrəddinin 
qorxuları əbəs deyilmiş, Mövlana Cəmaləddinlər şaha 
yaltaqlanmaq üçün bəla xəbərini çatdırmağa tələsirdilər. 

 
M: Ümumiyyətlə, Axundzadə saray xadimlərini 

təsvir etməklə hansı məqsədi təqib edirdi? 
Ş: Onlar ümumi halda Şah Abbasın səciyyələnmə-

sinə, nadan hökmdarın despot xarakterinin hərtərəfli açıl-
masına xidmət edirdilər. Surətlərin hər biri şah 
mütləqiyyətinin xalqa zidd xarakterini açmağa, onun 
antihumanist mahiyyətini səciyyələndirməyə xidmət edir. 

 
Müəllim qruplar üzrə işi yekunlaşdırdıqdan sonra 

əsərin ikinci hissəsinin və həmin hissənin əsas qəhrəmanı 
Yusif Sərrac surətinin səciyyələndirilməsinə başlaya bilər. 

 
M: Uşaqlar, kim deyər, əsərin II hissəsinin 

qəhrəmanı kimdir? 
Ş: Əsərin və II hissənin müsbət qəhrəmanı Yusif 

Sərracdır. 
 
M: Mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 

"Tarixi-aləm-arayi-Abbasi" əsərində qeyd olunduğu kimi 
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Yusif Sərrac da tarixi şəxsiyyətdir. Onun haqqında 
Ağamalı Həsənov və Seyidağa Onullahinin "Yusif Sərrac 
kimdir?" adlı məqaləsi vardır. "Aldanmış kəvakib" 
əsərinin baş müsbət qəhrəmanı Yusif Sərrac surətinin 
prototipi isə həmin münəccimin məsləhət və tədbiri ilə I 
Şah Abbasın yerinə müvəqqəti taxta çıxarılan və sonra 
öldürülən süni padşah Yusifi-tərkeşduzdur. Bu şəxs 
nöqtəvilik təriqətinin fəal üzvlərindən biri idi. "Nöqtəvilər 
hər şeyin yaranmasını torpaqda görərək onu nöqtə hesab 

edirdilər. Nöqtəvilərin fikrincə, dünyada hər şey daimidir. 
Əgər bir şey məhv olursa, o, başqa şəkildə yenidən 
meydana çıxır. Buna görə də onlar ölümdən 
qorxmurdular və belə düşünürdülər ki, öldükdən sonra 
yenə diriləcəklər. 

Bu isə nöqtəvilərdə mənəvi hökmranlıqdan real 
hökmranlığa çatmaq arzusunu qüvvətləndirmişdi. Buna 
görə də onlar hökumət əleyhinə qiyam edirdilər. 
Demokrat mahiyyət daşıyan bu təriqət getdikcə yayılaraq 
XVIII yüzillikdə, xüsusən I Şah Abbasın hakimiyyəti 
dövründə geniş meydan almışdı. Bu dövrdə nöqtəvilik 
təriqətinin mürşidi və carçısı dərviş Xosrov idi. Yusifi-
tərkeşduz və onun qardaşı kiçik Qələndər dərviş 
Xosrovun mürid və naiblərindən idilər. 

Fanatik şiə hökmdarı olan I Şah Abbas nöqtəviləri 
təqib edərək başçılarını öldürürdü. Onun şiddətli 
təqibatına məruz qalanlardan biri də Yusifi-tərkeşduz idi 
ki, tutulub zindana salınmış və şahın əmri ilə 

öldürülmüşdü. Belə bir təriqətin alovlu carçısı olan Yusifi-
tərkeşduza Axundzadənin yüksək münasibət bəsləməsinin 
və onu öz müsbət qəhrəmanı Yusif Sərracın prototipi 
kimi götürməsinin səbəbi məhz bununla əlaqədardır. 
Axundzadəni özünə cəlb edən Yusifi-tərkeşduzun 
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dünyagörüşü, despotik şahlıq əleyhinə mübarizə aparması 
ilə əlaqədar idi." (1.325)  

Bununla bərabər qeyd etməliyik ki, 
M.F.Axundzadə Yusifi-tərkeşduza tarixi bir şəxsiyyət 
kimi müraciət edərkən, onu tarixdə olduğu kimi, eynilə 
təkrar etməmiş, onun təriqət ideyalarına toxunmamış, 
ancaq özünün dövlət quruluşu haqqında maarifçi 
demokratik ideyalarını yaymaq üçün ondan istifadə etmiş 
və Yusif Sərracın ölməz bədii surətini yaratmışdır. Biz 

əsərin məzmunu üzərində iş apardıq, Şah Abbas surətini 
səciyyələndirdik. Gəlin, yenidən məzmuna qayıdaraq 
Yusif Sərrac obrazının xüsusiyyətlərini açaq. Əvvəlcə, 
Şah Abbasın və Yusif Sərracın ruhanilərə münasibətini 
aydınlaşdıraq. 

Ş: Şah Abbas ruhaniləri dövlətin dayağına çevirib, 
Yusif Sərrac isə ruhaniliyin iç üzünü görərək ruhani ol-
maqdan imtina etmişdi. Sonralar şah olanda Yusif Sərrac 
ruhanilərin xalqı soymasının qarşısını alır, məhkəməni 
ruhanilərdən alaraq mülki şəxslərə verir. Yusif Sərrac 
mömin bəndədir, namazının vaxtını keçirmir, Axund 
Səmədi işdən çıxarıb həbs etdikdən sonra dostu Molla 
Ramazanı onun yerinə təyin edir. Lakin ruhanilərin dini 
ehkamlardan istifadə edərək hakim dairələrin 
dəyirmanına su tökmələrini qəbul edə bilmir. 

 
M: Hər bir insanın ümdə vəzifəsi öz övladına 

qayğısıdır. Şah Abbas və Yusif Sərracın övladlarına 
münasibətlərini necə müqayisə edərsiniz? 

Ş: Şah Abbas övladlarına qarşı qəddar və 
rəhmsizdir, onların gözlərini çıxartdırır, öldürür və s. 
Yusif Sərrac hakimiyyətə sahib olduğu ilk dəqiqələrində 
də övladlarını sevindirmək haqqında düşünür. Oğlanlarını 
öz yanında görmək istəyir. 
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M: Şah Abbasın və Yusif Sərracın qadına 

münasibəti haqqında nə deyə bilərsiniz? 
Ş: Şah Abbasın hərəmxanası müxtəlif yerlərdən 

gətirilmiş, zorla hərəmxanaya salınmış qadınlarla 
doludur. Boşanma epizodunda biz, zorla Təbrizdən və 
Tiflisdən göndərilmiş qızların fürsət düşən kimi öz 
vətənlərinə qayıtmasının və təhlükələrə baxmayaraq şah 
sarayını tərk etməsinin şahidi oluruq. Yusif Sərrac isə 

bütün əsər boyu daim yeganə ailəsini düşünür. 
 
M: Nəhayət, münəccimliyə münasibətdə Yusif 

Sərrac və Şah Abbas köklü şəkildə fərqlənirlər. Şah 
Abbas tarixi mənbələrin də göstərdiyi kimi 
münəccimlərinin məsləhəti ilə oturub durur, Yusif Sərrac 
isə münəccimlərin dediklərini əfsanə hesab edərək şah 
olanda münəccimliyi bir peşə kimi ləğv edir. 

 
M: Yusif Sərrac hakimiyyətə gəldiyi ilk anlardan 

özünü tədbirli dövlət başçısı kimi aparır, o, gələcəkdə 
özünə qarşı üsyan qaldıra biləcək potensial dövlət 
xadimlərini həbs edib Ərk qalasına saldırır. 
Hakimiyyətinin ilk günündən Yusif Sərrac dövlət 
məmurları, baxıcıları qarşısında çıxış edərək nə deyir? 

Ş: O, vilayət hakimlərinə talançılıqdan, nahaq 
cəzalardan, rüşvətxorluqdan əl çəkməyi əmr edir. 

M: Beləliklə, o, mütləqiyyət hökumətinin talançı-

lığını, onun hakimlərinin rüşvətxorluğunu tənqid edir, ha-
kimiyyətin ədalət prinsipləri əsasında qurulması məsələ-
sini irəli sürür. Yusif şahı nə düşündürür? 

Ş: Yusif şahı hər şeydən əvvəl rəiyyətin zəruri 
problemləri düşündürür. İranın xarabazar və susuz oldu-
ğundan şikayətlənən Yusif şah bərpa və təmir işlərinə 
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başlayaraq ağılsız vəzirlər tərəfindən dağıdılan ölkəni 
bərpa etməyə başlayır. 

Yusif Sərrac əsl dövlət xadimi və Şah Abbasdan 
fərqli olaraq ölkənin vəziyyətindən xəbərdardır. Bunu 
onun Qəzvin şəhərində apardığı abadlıq və islahatlar 
göstərir. Gəlin bu islahatları xatırlayaq. 

Ş: Qəzvin küçələri abadlaşdırılır, şəhərə su 
çəkilməsi üçün tədbirlər görülür. Yusif şah bahalıq və 
qıtlıq olduğu üçün şəhər əhalisinə buğda paylanmasını 

təşkil edir. 
 
M: Yusif şahın islahatçılıq fəaliyyəti başdan-ayağa 

qədər demokratik prinsiplər üzərində qurulmuş, bu 
islahatlarda ölkənin və xalqın mənafeyi nəzərdə 
tutulmuşdur. Tədbirli dövlət başçısı kimi o nəzərdə tutur 
və başa düşür ki, xəzinəni rüşvət hesabına deyil, qaydaya 
salınmış, inkişaf etmiş iqtisadiyyata əsaslanan vergi 
sistemi əsasında doldurmaq mümkündür. Ona görə də 

vergi sistemində əhəmiyyətli dəyişiklik aparılır. 
Yusif şah İranın iqtisadiyyatında dəyişiklik 

olmadan bir təsadüf nəticəsində hakimiyyət başına 
gələrək feodalizm cəmiyyətində özünün geniş maarifçi 
islahat planlarını həyata keçirməyə başlayır. Lakin 
məqsəd və arzularına çatmayaraq məğlub olur. O, yeni 
hökumət ilə şah Abbas tərəfdarları arasındakı vuruşmada 
itkin düşür. Əsərdə ilk baxışda elə təsvir olunur ki, guya 
xalq Yusif şahı qəddar olmadığına, adam 
şaqqalatdırmağa qabil olmadığına görə taxtdan salır. 
Lakin diqqətlə baxsaq, görərik ki, onu taxtdan salan 
kimlərdir? 

Ş: Onun vəzifələrindən kənar etdiyi Miraxur, 
əmiri-topxanə, Qəzvin bəylərbəyisi, Bağır xan və Fərəc 
xan. 
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M: Müəllif başqa bir yerdə qəhrəmanının aqibəti 

haqqında "Dər nəqli Yusif Sərrac" başlığı altında bu 
sətirləri yazmışdır: "Bu əhvalatdan 2-3 il keçmiş Kərbəla 
zəvvarı müraciətlərində nəql edirdilər ki, Kərbəlada bir 
nəfə sərrac sakin olmuşdur. Şəhərin əhalisi onun gözəl 
rəftarından çox razıdır. Bu xəbərdən bir az sonra Yusif 
Sərracın əyalı cəmiən Kərbəla ziyarətinə gedib oradan 
qayıtmadı. Məlum oldu ki, Yusif Sərrac müridlərinin 

köməyilə və himayəsində təhlükədən nicat tapıb çoxlu 
cəvahiratla və paltarını dəyişməklə özünü Kərbəlaya 
salıbdır." (1.332) 

Axundzadənin bu qeydindən aydın olur ki, o, 
"Aldanmış kəvakib" povestinin ardını davam etdirmək 
fikrində olmuşdur. Müəllif işıqlı dünya uğrunda mübarizə 
aparan qəhrəmanının müvəffəqiyyətsizliyinə acıyır və 
onun həlakına bais olan qaranlıq mühitə nifrət edir. 

Povest böyük realist əsərlərə xas olan dərin müşa-

hidələr, ümumiləşdirilmiş və tipikləşdirilmiş həyat hadi-
sələri, təkraredilməz insan surət və xarakterləri ilə 
zəngindir. 

"Aldanmış kəvakib"də dilin bəzən ağırlaşması, 
bəzən sadələşməsi surətlərin fərdiləşdirilməsindən irəli 
gəlir. Lakin əsərin dili köhnə nəsr dilinə nisbətən yeni və 
orijinaldır. Köhnə nəsrin dilindən fərqli olaraq burada 
cümlələr qısa və lakonikdir, sözə qənaət edilərək az sözlə 
geniş məna ifadə olunur, ideya qabarıq verildiyindən 

məna asan anlaşılır. 
Povestin quruluşu bitkindir. Süjet xəttini təşkil 

edən hadisələrdə ən xırda təfərrüat belə ideyanın 
açılmasına xidmət edir. I hissə kiçik girişdən sonra "bəla" 
xəbəri ilə başlayır. Ekspozisiya Mirzə Sədrəddinin gəlişi 
ilə verilir və sonra şahın çağırdığı məclisdə vəzirlərin 
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"əlac" aradığı zaman inkişaf etdirilir. Düyün Mövlana 
Cəmaləddinin gəlişindən və əlac göstərməsindən sonra 
açılmağa başlayır. Şah Abbasın taxtdan əl çəkməsi və 
Yusif Sərracın şah elan edilməsi ilə başa çatır. 

II hissə mollabaşı Axund Səmədin Yusif Sərracı 
şahlığa namizəd verməsi ilə başlayır. Onun taxta 
çıxarılması və islahatçılıq fəaliyyətini təsvir edən hadisələr 
bu hissədə inkişaf etdirilir. II hissədə irticaçıların qiyamı, 
Yusif Sərracın itkin düşməsi və köhnə şahın qayıtması ilə 

hadisələr başa çatır. Əsərin sonunda Axundzadə təsvir 
olunan zəmanənin hadisələrinə yekun vuraraq satirik 
istedadının qüdrəti ilə hadisələrə mənalı bir yekun vurur. 
Aldadılan kim idi? Ulduzlar, yoxsa iranlılar? Sualdan hər 
şey aydın olduğu üçün cavaba ehtiyac qalmır. 

M.F.Axundzadə bu əsərində onu düşündürən, son-
ralar "Kəmalüd-dövlə" məktublarında, ədəbi-tənqidi 
məqalələrində cavab axtardığı bir çox mətləblərə də 
toxunmuşdur. Məsələn, Yusif Sərrac şah elan edildikdən 
sonra xalq onu təbrik edir, mübarəkadlıq sədaları, top 
atəşləri ilə öz sevincini bildirir. Saray şairləri isə yeni şahı 
təbrik edirlər. Burada müəllif təhkiyəsi vasitəsilə həmin 
şeirin məzmunu və bağışladığı təsir əks etdirilir. Bu 
təsvirdə Axundzadə klassik qafiyəpərdazlığa öz mənfi 
münasibətini bildirmişdir: "Əgərçi Sədi və Hafizdən sonra 
İranda şeir qayətdə tənəzzülə düşür, şüəranın əşarı küllən 
biməzmun və məhz puç ləffazlıq olmuşdu. Amma genə 
əlhəmdülillah o harda bir neçə nəfər sahibi-cövhər şair 

peyda oldu ki, bədahətən cülusi-humayun üçün qəsaidi-
ğərra inşa edib, Yusif şahın təxtə çıxmağını tərif və özünü 
hikmətdə – Süleymana, səxavətdə – Hatəmə, şücaətdə – 
Rüstəmə, qüdrətdə – qəza və qədərə təşbih eləyib nə-
zərdən keçirdilər və tarixi-cülusunu nüktəsən-cani Qəzvin 
belə tapdılar: 
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Şahi-xuban nəbud Yusifi-ma, 

Leyk u şahi-mülki-İran-şod". (3.245) 
 
Burada Axundzadənin klassik şeirə 

münasibətindən irəli gələn incə bir kinayə, barışmazlıq 
mövqeyində dayanan yeni təfəkkürlü sənətkarın 
köhnəliyə, məddahlığa etirazı vardır. 

Zəngin xarakterə malik surətlər sistemi, ardıcıl 

inkişaf edən epizodlar silsiləsinə malik bu povest 
Azərbaycan ədəbiyyatında əhəmiyyətli bir hadisə olmuş, 
yeni realist ədəbiyyatın yaranmasına təkan vermişdir. 
Forması, ideyaları, məkanı və mövzusu heç vaxt 
təkrarlanmasa da, tam əminliklə demək olar ki, XIX 
yüzilliyin sonu və XX yüzilliyin əvvəllərində yaranan 
realist bədii nəsr nümunələri bu əsərin yaratdığı 
tendensiyaların əsasında formalaşmış və inkişaf etmişdir. 

 
*** 
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NƏTİCƏ 
 
M.F.Axundzadənin nəzərdən keçirilmiş əsərlərinin 

orta məktəbdə tədris olunması istər müəllimlər, istərsə də 
şagirdlər üçün heç bir çətinlik törətmir. Nəzərdən 
keçirilən hər üç əsərin tədrisi üçün təklif olunan tədris 
üsulları hər şeydən öncə şagirdlərin yaradıcı fəallığına 

əsaslanır. Fəallığın ən yaradıcı forması tədqiqatçılıqdır. 
Qoyulan vəzifəni, verilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün 
yollar araşdırıb tapmaq, onun öhdəsindən gəlmək, bəzən 
orijinal vasitələr müəyyənləşdirmək bacarığı tədqiqatçılıq 
üçün səciyyəvidir. Yaradıcı fəallıq şagirdin bir şəxsiyyət 
kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır. Şagirdin 
təlimdə fəallıq dərəcəsi onun gələcək həyatındakı 
mövqeyini müəyyənləşdirir. 

Ədəbiyyat dərslərində tədqiqatçılıq üsulundan 

daha tez-tez istifadə etmək imkanı vardır. Məsələn, 
klassik ədəbiyyatın ilkin qaynaqlarından başlayaraq 
bütövlükdə XIX əsr və XX əsrin əvvəllərindəki 
Azərbaycan ədəbiyyatında ruhanilik tənqid və ifşa 
olunur. Müasir dünyada yaşayan, milli-dini dəyərlərimizə 
yiyələnən şagirdlərdə bu bəzən mənfi reaksiya yaradır, 
yəni bu yazıçı dinimizi pisləyir, nə üçün mən onun əsər-
lərini öyrənirəm? Şagirdi istiqamətləndirərək başa salmaq 
lazımdır ki, burada dini ehkamların deyil, dini vasitə edə-

rək özünü təmin etməyə çalışanların tənqidi verilib. Mə-
sələn, ateist kimi tanınmış M.F.Axundzadənin "Aldanmış 
kəvakib" əsərinin tədrisi zamanı şagirdləri tədqiqatçılığa 
yönəltmək, onları problem situasiya qarşısında qoymaq 
olar: "Yusif Sərrac ruhaniliyə nifrət etdiyi üçün dindən 
döndərmişdi?" Şagirdləri əsərin mətninə yönəltmək 
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şahlığa keçdiyi ilk gündə Yusif şahın namaz qıldığı 
məqamda təsvirini oxutmaq faydalıdır. Nəticə çıxartmaq, 
Yusif Sərracın dinin əsaslarına, yoxsa ruhanilərə qarşı 
olduğunu müəyyənləşdirməyi isə şagirdlərin öhdəsinə 
buraxmaq lazımdır. 

İstər nəzərdən keçirilən əsərlərində, istərsə də 
bütövlükdə dramaturji və lirik yaradıcılığında 
M.F.Axundzadənin istifadə etdiyi mövzular, buradakı 
ayrı-ayrı epizodlar bütöv bir fikir aləminin, 

dünyagörüşünün təzahürləri kimi ortaya çıxır, bir-birini 
tamamlayır, dolğunlaşdırır. Məsələn, Məstəli şahın 
Şəhrəbanu xanıma danışdığı epizodda olduğu kimi Hacı 
Mirzə Ağası xanın maaşını istəyən İran sərbazlarını qov-
ması ilə, orduda qulluq edənlərin maaşlarını əlaltdan kə-
sən müstövfi Mirzə Yəhya arasında nə qədər oxşarlıq var-
dır, onlar bir-birini tamamlayır, bəlkə də Axundzadənin 
İran ordusunun məğlubiyyətlərinin səbəbini araşdırarkən 
gəldiyi nəticələri əks etdirir. Bu faktlar bir daha göstərir 
ki, orta məktəbdə tədris zamanı hər bir əsəri əlahiddə bir 
mövzu kimi deyil, əlaqəli şəkildə tədris etmək, fənlərarası 
əlaqəni, tarixi mənbələrə və elmi əsərlərə müraciət etməyi 
də unutmamaq lazımdır. 

 
 

*** 
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Sxem 1 

Hacı Qara 

Tükəz əvvəlcə  

Hacı Qaranın üzünə qarğış 

edərək ölməsini arzulayır 

ki, uşaqları doyunca çörək 

yesin. Bəylər Hacı Qaranı 

aparanda isə heyfsilənir ki, 

Hacı Qaranın başına işə 

gələcək. 

Qalada, yəni Şuşada 

aldığı 500 manatlıq çit 

satılmadığından 100 

manat zərərə 

düşdüyündən 

şikayətlənir. 

Hacı Qara 

qocaqlığından dəm 

vurub qorxaqları 

məzəmmət edir. 

Müəzzin  

Xudaverdiyə bir abbası 

vermir, halbuki 

müəzzin Hacı Qaranın 

atasının ruhuna Quran 

bağışlayıb. 

"Qazanc" sözünü 

eşidib bəyləri geri 

qaytarır və onlara 

"xüsusi" qulluq 

göstərir. 
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Sxem 2 

Şah Abbas və 

vəzirləri 

Vəzir Mirzə Möhsün 
 

Maliyyə işlərinə rəhbərlik 

edir, xalqdan uzaq 

rüşvətxor vəzifə sahibidir. 

Sərdar Zamanxan 
 

Ölkəni "müdafiə" etmək 

üçün İran torpaqlarını, 

Azərbaycanı xaraba qoyur, 

Təbriz ətrafı kəndləri viran 

edir. 

Axund Səməd 
 

Fitnəkar ruhanilərin 

tipik obrazıdır, 

intiqamçı, paxıl və 

kinli adamdır. 

Mirzə Yəhya 
(müstovfi-xəzinədar) 

 

Dövlət xəzinəsini 

"doldurmaq" üçün 

ikiüzlü siyasət yeridir. 

Münəccimlər 
 

Mirzə Sədrəddin başqa münəccimlər-

dən geri qalmamaq üçün həyatını təh-

lükədə qoyub fəlakət xəbərini şaha 

çatdırır 

Nadan, 

qabiliyyətsiz, 

qəddar, 

rəhmsiz. 
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Sxem 3 

Yusif Sərrac 

        Şah Yusif 

 Şah Abbasın dövlət 

xadimlərinin həbsi 

 Nahaq cəzalar, səbəbsiz 

qətllər, burun-qulaq 

kəsmək qadağan olunur. 

 Vilayət hakimlərinin 

talançılığı, rüşvət alması 

qadağan olunur. 

 Vilayət hakimlərinə 

nəzarət etmək üçün xüsusi 

baxıcılar təyin edir.  

İlk əmrləri 

 Xəracın məbləğinin 

müəyyənləşdirilməsi 

 Yolların körpü və 

karvansaraların təmiri 

 Şəfaxana və mədrəsələrin 

tikilməsi 

 Təhsilsiz ruhanilərin 

rütbəsinin ləğvi 

 Ruhanilərə maaş təyin 

edilməsi 

 Məhkəmə işlərinin mülki 

şəxslərə tapşırılması 

 Əhalinin siyahıya alınması 

 Su çəkilməsi 

İslahatları 
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Sxem 4 

Yusif Sərrac 

        Şah Yusif 

 Xüsusi əmrlə rüşvətin 

qadağan edilməsi 

 Tacir və xanzadələrin vergi 

verməsi haqqında qərar 

 Şəhərdə 1/10, kənddə 1/20 

vergisinin tətbiqi 

 Alınan və satılan mallardan 

beş şahı vergi tutulması 

Xüsusi  

əmrləri 

 Küçələrin genişləndiril-

məsi, çirkab sularından 

təmizlənməsi 

 Bahalıq olduğu üçün 

əhaliyə xəzinədən buğda 

paylanması 

 Şəhərə su çəkmək üçün 

tədbirlərin görülməsi 

Qəzvinlə bağlı 

əmrlər 
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