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Tərtibçidən 
 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın tərtib 
etdiyi “Camal Məhərrəm oğlu Əhmədov” adlı bib-
lioqrafiya Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi sahə-
sində görkəmli mütəxəssis, pedaqoji elmləri dok-
toru, professor Camal Əhmədov haqqında ilk 
biblioqrafik vəsaitdir. 

Oxuculara təqdim edilən bu göstəricidə alimin 
əsərləri: kitabları, elmi-pedaqoji məqalələri, re-
daktə etdiyi və rəy verdiyi əsərlər, həyat və yara-
dıcılığı haqqında dövri mətbuatda və məcmuələr-
də Azərbaycan və rus dillərində  çap olunan mate-
riallar toplanmışdır. 

Göstəricidə ədəbiyyat xronoloji qaydada, 
daxildə isə əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır. 

Biblioqrafiyadan istifadəni asanlaşdırmaq 
məqsədilə sonda köməkçi göstəricilər tərtib edil-
mişdir. 

Vəsaitdə Camal Əhmədovun həyat və yaradı-
cılığının əsas tarixləri, onun görkəmli yazıçı və 
şairlər haqqında fikirləri və haqqında mətbuat 
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səhifələrində dərc edilən məqalələr də öz əksini 
tapmışdır.   

Biblioqrafik göstərici geniş oxucu kütləsi – 
tələbələr, tədqiqatçı alimlər və kitabxanaçı-bib-
lioqraflar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Göstərici haqqında rəy və təkliflərini bildirən 
mütəxəssis və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlı-
ğımızı bildirərək, təklif və iradlarını, rəylərini 
Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş edirik.  

 
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəh., Xaqani küç. 29; 
E-mail: contact@anl.az; URL: www.anl.az 
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Şəxsiyyətin və elmi xidmətin  
bütövlüyü 

 
(Ön söz əvəzi) 

 
Azərbaycan elmi ictimaiyyəti pedaqoji elmlər 

doktoru, professor Camal Əhmədovu XX əsrdə öl-
kə ədəbiyyatının tədrisi metodikası istiqamətinin 
əsas yaradıcılarından biri kimi qəbul etmişdir. Be-
lə ki, məktəb və pedaqoji fikir tarixinin öyrənil-
məsi ilə məşğul olan elm adamları, həm də ana 
dili və ədəbiyyatının tədrisi məsələlərinin öyrənil-
məsinə diqqət yetirsələr də, uzun zaman ərzində 
konkret olaraq bu sahə üzrə mütəxəssislər barmaq 
ilə göstəriləcək qədər az olmuşdur. Məlum olduğu 
kimi, Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi metodika-
sı üzrə müstəqil pedaqoji-filoloji tədqiqatların 
aparılmasına keçən əsrin birinci yarısında tanın-
mış pedaqoq-metodist Əliyar Qarabağlı tərəfindən 
başlanmışdır. Lakin Camal müəllim ölkəmizdə 
ədəbiyyatın tədrisi metodikasından doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə edən ilk alim-pedaqoq olmuş-
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dur. Pedaqoji elmlər doktoru, professor Camal 
Əhmədov (1928-1999) həyatının yarım əsrdən ço-
xunu ümumiyyətlə ədəbiyyatın, xüsusən də Azər-
baycan ədəbiyyatının tədrisi metodikasının elmi-
pedaqoji əsaslarının hazırlanması və təcrübi baza-
sının formalaşdırılması kimi şərəfli bir işə həsr 
etmişdir. O, ədəbiyyatın tədrisi metodikasını həm 
ümumi nəzəri prinsiplərinin müəyyən edilməsi, 
həm də praktik olaraq metodiki biliklərin və 
vərdişlərin sisteminin yaradılması sahəsində əhə-
miyyətli pedaqoji təlim yaratmaq vəzifəsini mü-
vəffəqiyyətlə həyata keçirmişdir. Professor Camal 
Əhmədov çoxillik araşdırmalarında xüsusən Azər-
baycan məktəblərində milli ədəbiyyatın tədrisi 
metodikasının tədqiqinə üstünlük vermiş, ümumi 
sovet ədəbiyyatı çərçivəsində olsa da, xalqın bədii 
təfəkkürünün təzahürləri kimi meydana çıxmış 
əsərlərin ölkənin yeni nəslinə mənimsədilməsinin 
üsulları və vasitələrinin diqqət mərkəzinə çəkil-
məsinə ardıcıl olaraq səy göstərmişdir.  

O zamankı ideoloji-pedaqoji mühitin özünə-
məxsus çətinliklərinə baxmayaraq, Camal Əhmə-
dov məsələnin siyasi tərəfinə toxunmadan ustad 
bir pedaqoq alim kimi Azərbaycan ədəbiyyatının 
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xalqın tarixi, həyat yolu və mübarizəsi ilə əlaqəli 
şəkildə tədrisinə əhəmiyyət verilməsini zəruri 
şərtlərin sırasına çıxarmışdır. Məsələnin bu cəhəti 
pedaqoji elmi ictimaiyyətin də diqqətini çəkmiş və 
zamanında çox da qabardılmadan təqdir olunmuş-
dur. Məsələn, pedaqoji elmlər doktoru, professor 
Əjdər Ağayev vaxtilə Camal Əhmədovun ali mək-
təblər üçün qəbul edilmiş “Ədəbiyyatın tədrisi 
metodikası” dərsliyindən bəhs edərkən yazmışdı 
ki, “dərsliyin “Metodik ənənələr və müasir mək-
təb” fəsli xüsusilə qeyd edilməlidir. Firidun bəy 
Köçərlinin “o millət ki, öz tarixini, dolanışacağını, 
Vətənini və dilini sevir – bu qism əsərləri kəmali-
şövq və diqqətlə cəm edib, ziqiymət və tərbiyəsini 
onları öyrənməklə başlayır” – kəlamını əsas götü-
rən müəllif məhz bu yanaşmanın elmi-metodiki 
aşkarlanmasını verir... Dərslikdə diqqəti cəlb edən 
məsələlərdən biri də ... milli ədəbiyyatın tədrisi 
zəruriliyinin həyati bir tələb kimi meydan çıxma-
sının açıqlanmasıdır”.  

Camal Əhmədovun “Orta məktəbdə Cəfər 
Cabbarlının həyatı və yaradıcılığının öyrədilməsi 
üsulları” adlı namizədlik dissertasiyasında (1954) 
böyük dramaturqun zəngin irsinin yeni nəsillərə 
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mənimsədilməsinin yolları ilə birlikdə əhəmiyyəti 
də elmi-pedaqoji cəhətdən əsaslandırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, pedaqoji elmlər doktoru, pro-
fessor Camal Əhmədov Azərbaycanda ədəbiyya-
tın tədrisinin metodikası ilə yanaşı, milli ədəbiy-
yatın tarixini də elmi şəkildə hərtərəfli surətdə 
öyrənib araşdırmış, bu sahədə mövcud olan milli 
pedaqoji ənənəni, təkamül proseslərini tədqiq edə-
rək ümumiləşdirmişdir. Onun 1970-ci ildə “Azər-
baycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi (XIX əsrin so-
nu, XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda müdafiə et-
diyi doktorluq dissertasiyası həmin problemə həsr 
edilmiş birinci tədqiqat işi kimi mühüm əhəmiyyət 
kəsb etmişdir. Camal Əhmədov Azərbaycanda ədə-
biyyatın tədrisi metodikası üzrə ilk elmlər doktoru 
olaraq ölkədə bu sahədə yüksəkixtisaslı kadrların 
hazırlanması yollarında şərəflə və məsuliyyətlə 
xidmət göstərmişdir. Uzun bir dövr ərzində ədə-
biyyatın tədrisi metodikası sahəsində dissertasiya 
müdafiə edən, kitablar və məqalələr çap etdirən 
müəlliflərin elmi rəhbəri, rəsmi opponenti, redak-
toru və rəyçisi kimi professor Camal Əhmədov 
yeni nəslin formalaşmasında böyük bir missiyanı 
ürək genişliyi ilə və şərəflə yerinə yetirmişdir. 
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Müxtəlif illərdə orta və ali məktəblər üçün çap 
etdirdiyi dərslikləri, metodik vəsaitləri və məqa-
lələri ilə o, ədəbiyyat dərsləri vasitəsilə vətən-
pərvər nəsillərin tərbiyə edilməsinin əsaslarını 
yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Onun Moskvada 
nəşr edilən nüfuzlu “Pedaqogika” elmi jurnalında 
çap edilmiş pedaqoji əlaqələrə həsr edilmiş mə-
qaləsi elmi-pedaqoji mühitdə əks-səda doğurmuş-
dur. Bakı Dövlət Universitetindəki çoxillik və 
nümunəvi pedaqoji fəaliyyəti də Camal müəllimin 
elmi xidmətlərini tamamlamışdır. O, ədəbiyyatı 
necə tədris etməyin yollarını elmi-metodiki cəhət-
dən göstrəməklə kifayətlənməmiş, əsl müəllim ol-
mağın da örnəyini nümayiş etdirmişdir. Bütün 
bunlara görədir ki, pedaqoji elmlər doktoru, pro-
fessor Camal Əhmədov ölkəmizdə ədəbiyyatın 
tədrisi metodikası məktəbini yaratmış pedaqoq 
alim nüfuzu qazanmışdır. 

Professor Camal Əhmədovun elmi-pedaqoji 
fəaliyyətində uşaq ədəbiyyatı ilə əlaqədar məsələ-
lərin öyrənilməsi də xüsusi bir istiqamətdir. O, 
ölkəmizdə uşaq ədəbiyyatı problemlərini ardıcıl 
və sistemli şəkildə araşdırıb ümumiləşdirən tanın-
mış tədqiqatçılardan biri olmuşdur. XX əsr Azər-
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baycan uşaq ədəbiyyatının ən mühüm ideya-sənət-
karlıq xüsusiyyətləri, xüsusən də uşaq ədəbiyyatı-
nın tərbiyəvi mahiyyəti ilə əlaqədar mahiyyəti 
məsələlər Camal Əhmədovun əsərlərində özünün 
aydın və əsaslı elmi həllini tapmışdır. 1986-cı ildə 
nəşr etdirdiyi “Uşaq və zaman” kitabı Azərbay-
canda uşaqlar üçün yazılmış ədəbiyyata həsr edil-
miş əhəmiyyətli tədqiqatları özündə cəmləşdirir. 
Bu kitabda sadəcə olaraq zamanın uşaq ədəbiyyatı 
deyil, bütün zamanların uşaqları üçün zəruri və 
əhəmiyyətli ola bilən bədii ədəbiyyat nümunələri-
nin obyektiv elmi dəyərini müəyyən etmişdir. 
Eyni zamanda, XX əsrdə uşaq ədəbiyyatının inki-
şafına xidmət etmiş görkəmli şair və yazıçılarımız 
haqqında qiymətli elmi söz demək vəzifəsini də 
professor Camal Əhmədov məsuliyyətlə yerinə 
yetirmişdir. O, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının in-
kişafı yollarında xidmət etmiş sənətkarların hər 
birinin əsərlərinin obyektiv elmi qiymətini vermə-
yə xüsusi diqqət yetirmiş, yazıçı və şairlərin fərqli 
özünəməxsusluqlarını elmi şəkildə aydınlaşdır-
mışdır. Uşaq ədəbiyyatına həsr edilmiş əsərlərində 
professor Camal Əhmədov həm də kamil bir ədə-
biyyatşünaslıq səriştəsi təqdim edə bilmişdir. 
Uşaq ədəbiyyatının məktəb dərslərindəki yeri və 
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əhəmiyyətli məsələlərini aydınlaşdırarkən o, peda-
qoji meyarlarla filoloji yanaşmaları vahid məcrada 
cəmləşdirməyi bacarmışdır. 

Bir mühüm faktı da xatırlamağı əhəmiyyətli 
hesab edirəm. Pedaqoji elmlər doktoru, professor 
Camal Əhmədovun yazıçı Mikayıl Rzaquluzadə 
ilə birlikdə hazırladığı dördüncü siniflər üçün 
“Ana dili” dərsliyindən XX əsrin altmış-yetmişin-
ci illərində orta məktəblərdə ardıcıl olaraq istifadə 
edilmişdir. Bundan başqa altıncı sinif üçün “Ədə-
biyyat” dərsliyinin də əsas müəlliflərindən biri 
professor Camal Əhmədov idi. 

Görkəmli alim-pedaqoq Camal Əhmədov bü-
töv şəxsiyyəti, əsl xalq müəllimlərinə xas olan də-
rin mənəvi keyfiyyətləri ilə müasirlərinin və yetir-
mələrinin yaddaşında dərin izlər salmışdır. Sözün 
böyük mənasında o, yüksək maarifçi ziyalılıqla 
pedaqoji elmin, maarifpərvər ideyaların vəhdətini 
özündə əks etdirən gerçək bir insan və alim ömrü 
yaşamışdır. Camal müəllimin qiymətli elmi-peda-
qoji irsi zamanında olduğu kimi, bizim günlər 
üçün də ibrətamiz və əhəmiyyətlidir.  

İsa Həbibbəyli, 
akademik  
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Camal Əhmədovun həyat və 
yaradıcılığının əsas tarixləri 

 
Camal Məhərrəm oğlu Əhmədov 1928-ci il 

yanvar ayının 1-də Qazax rayonunun Aşağı Əski-
para kəndində anadan olmuşdur. 
 
1935  - Qazax rayonunun Aşağı Əskipara 

kəndində orta  məktəbə getmişdir. 
 
1945  -  Şamxor rayonu Nizami  adına 

Morul kənd məktəbini bitirmişdir; 
- Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin filologiya fakültəsinə daxil ol-
muşdur. 

 
1950  - Azərbaycan Dövlət Universiteti-

nin filologiya fakültəsini müvəffə-
qiyyətlə bitirmişdir; 
- Bakının təhsil ocaqlarında  əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 
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1952 - Əmək fəaliyyətini Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitu-
tunda (indiki Təhsil Problemləri 
İnstitutu) davam etdirmişdir; 
- Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Peda-
qogika İnstitutunda ədəbiyyatın 
tədrisi metodikası ixtisası üzrə 
aspiranturaya daxil olmuşdur.  

 
1954  - “Orta məktəbdə Cəfər Cabbarlının 

həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi 
üsulları” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edərək pedaqoji elmlər 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 
Bu Azərbaycanda ədəbiyyatın təd-
risi metodikası sahəsində müdafiə 
olunmuş ilk elmi əsər hesab olunur. 

 
1954-1965  - Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Peda-

qogika İnstitutunda ədəbiyyatın 
tədrisi metodikası üzrə baş elmi işçi 
işləmişdir. 

 
1961  - “Yazı təliminin bəzi məsələləri” 

adlı kitabı çapdan çıxmışdır. 
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1965  - “Dördüncü sinifin ana dili dərsli-
yinə metodik göstəriş” adlı əsəri 
işıq üzü görmüşdür. 

 
1967  - “Ədəbiyyat dərslərində bədii təh-

lil” adlı kitabı çapdan çıxmışdır. 
 
1968-1999 - Elmi-pedaqoji fəaliyyətini Bakı 

Dövlət Universitetində “Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixi” kafedrasında 
davam etdirmişdir. 

 
1970  - “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi 

tarixi (XIX əsrin sonu XX əsrin əv-
vəlləri)” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edərək pedaqoji elmlər 
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 

 
1971   - Bakı Dövlət Universitetinin pro-

fessoru elmi rütbəsini almışdır; 
- “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi 
tarixindən” adlı kitabı çapdan çıx-
mışdır. 
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1983  - “Ədəbiyyat tədrisində bədii təhlil” 
adlı metodiki vəsaiti çapdan çıx-
mışdır. 

1984  - “Pedaqogikadan seminar və labo-
rator məşğələləri” metodiki göstə-
rişləri kitab şəklində çap olunmuş-
dur. 

 
1992  - “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” 

adlı kitabı çapdan çıxmışdır. 
 

1998   - Anadan olmasının 70 illiyi və 
elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyi 
qeyd edilmişdir. 

 
1999  - Noyabr ayının 5-də Bakı şəhərin-

də vəfat etmişdir. 
 
2000   - Akademik Bəkir Nəbiyevlə birlik-

də yazdığı “Ədəbiyyat” kitabı işıq 
üzü görmüşdür. 
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Camal Əhmədov görkəmli yazıçı və 
şairlər haqqında 

 
Füzulinin lirik şeirləri həssas ürəklərin nəğ-

mələridirsə, onun zəngin məzmunlu poemaları 
əsas mənbəyi həyat olan coşqun ilhamının təbii 
çeşmələridir. Şairin həm kiçik şeirləri, həm də 
bütün poemaları gözqamaşdırıcı və heyranedici 
bir əzəmətlə doludur. Onun ən kiçik şeirləri də 
poema qədər vüsətə malikdir. Odur ki, ehtiraslı 
nəğməkarın əsərləri bu qədər parlaq, bu qədər 
alovlu, bu qədər əzəmətlidir. Həmin əsərlərin 
məzmunu və ideyası isə yaz səhərlərinin fəcrində-
ki boyalar qədər cazibədar və rəngarəngdir. 

 
*** 

M.F.Axundov Azərbaycan dramaturgiyasının 
banisi, gözəl şair, nasir və filosof kimi şöhrət 
qazandı. Axundovun altı ölməz komediyası vardır. 
Bu komediyalarda köhnə dünyanın bütün eyibləri 
ifşa edilmişdir. Böyük yazıçı Axundovun əsərlə-
rində elm və maarifə yiyələnmək, xalqlar dostlu-
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ğu, qadın azadlığı ideyaları mühüm yer tutur. O, 
Hacı Nuru, Şahbaz bəy, Sona kimi qabaqcıl, açıq 
fikirli obrazlar yaratmışdır. 

 
*** 

Dahi Azərbaycan şairi M.Ə.Sabirin şeirlərin-
də köhnə Bakı və oradakı həyat tərzi də mühüm 
yer tutur. Əlbəttə, bu çox təbiidir. M.Ə.Sabir inqi-
labi mübarizələr meydana gəldiyi bir zamanda, 
fəhlə hərəkatının qızğın bir dövründə yaşayıb ya-
ratmışdır. Təbiidir ki, realist bir sənətkar olan 
Sabir bu hadisələrə laqeyd münasibət bəsləyə bil-
məzdi. O, Bakı həyatına, Bakı fəhlələrinin istək və 
arzularına yaxın bir sənətkar idi. O, Bakı fəhlələri-
nin ağır həyatını dərindən hiss edən, onların 
inqilabi mübarizələrinə tərəfdar çıxan, bununla 
sevinən bir sənətkar olmuşdur. 

 
*** 

Azərbaycan musiqisinin görkəmli yaradıcısı 
olan Üzeyir Hacıbəyovun zəngin irsi ədəbiyyat və 
mədəniyyət tariximizin qızıl fonduna daxil olmuş-
dur. Dünyanı gəzən və hər xalqa onun öz dilində 
mənəvi zövq verən “Arşın mal alan”, dillər əzbəri 
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olmuş “Məşədi İbad” yarım əsrə yaxındır ki, 
səhnəmizin repertuarından düşmür, tamaşaçıları-
mızın hissini oxşuyur.  

 
*** 

XIX əsrin ictimai fikir tarixində A.Bakıxano-
vun xidmətləri böyük olmuşdur. A.Bakıxanov bir 
sənətkar kimi öz xalqının həyat və mübarizəsi ilə 
bağlı olmuş, onun istək və arzuları ilə yaşamışdır. 
A.Bakıxanova qədər yetişən Azərbaycan alimləri-
nin çoxu köhnə ilahiyyat kitablarına şərh və dini 
məsələlərə aid əsərlər yazırdılar. Bakıxanov isə 
sələflərindən tamamilə ayrılaraq, müasir elmin tə-
ləbləri səviyyəsində duran görkəmli alim kimi 
elmimizi qabağa aparıb onu inkişaf etdirdi. O, 
ədəbiyyat tariximizdə realist ədəbiyyatın yaradıcı-
larından biri kimi görkəmli yer tutur. 

 
*** 

Xalq içərisində görkəmli ictimai xadim, yazı-
çı, həkim kimi xüsusi şöhrət qazanmış Nəriman 
Nərimanov, həm də müəllim-metodist olmuşdur. 
N.Nərimanovun müəllimlik fəaliyyəti başqa meto-
distlərdən bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir-
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di. Onu belə bir doğru metodik mülahizə məşğul 
edirdi ki, məktəbdə təlim materialının məzmun və 
mahiyyəti dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. O, qarşı-
ya çıxan hər faktın, tarixi və ictimai hadisənin 
məktəbdə oyrənilməsinin qəti əleyhinə idi. Bu, 
onun klassiklərə münasibətində də öz ifadəsini 
yaxşı tapmışdır. O, deyirdi ki, hər yazıçını, ya da 
bədii parçanı öyrətmək olmaz. Şagirdin öyrəndəyi 
yazıçı və ya sənət əsəri ona yüksək ideya, nəcib 
əxlaq və bədii zövq aşılamalıdır, əqidə tərbiyə 
etməlidir. 
 

*** 
Biz onun haqqında düşünərkən, yaradıcılığına 

nəzər salarkən C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdi-
yev və A.P.Çexov kimi böyük söz ustalarının 
incə, sağlam yumorunu, hekayə və novellalarını 
xatırlayır, onların nəcib ənənələrini inkişaf etdirən 
bir sənətkarı görürük. Mir Cəlal hərtərəfli yaradı-
cılığa malik, məhsuldar bir sənətkardır. Onu biz 
həm yazıçı, həm də bir alim kimi tanıyırıq. Bu 
təvazökar alim ədəbiyyatşünaslığımızın bir sıra 
nəzəri məsələləri ilə də məşğul olur. 
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*** 
Səməd Vurğun vətənpərvər şairdir. O, ölkə-

mizin qarlı dağlarını, qalın meşələrini, ucsuz-
bucaqsız çəmənlərini, insan əlinin yaratdığı böyük 
xaruqələri sənət dili ilə tərənnüm etməklə birlikdə, 
milyonların hiss və həyəcanlarını duymuş və ümu-
miləşdirmişdir. 
 

*** 
Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında tərbiyə məsə-

lələri mühüm yer tutur. Böyük sənətkar yaradıcılı-
ğının ilk dövrlərindən başlayaraq bədii ədəbiyya-
tın tərbiyəvi rolunu düzgün başa düşmüş və onu 
yüksək qiymətləndirmişdir. 
 

*** 
Bəkir Çobanzadə mükəmməl ədəbi zövqü, 

zəngin ədəbi biliyi olan alim idi. O, tədris işində 
müəllimin müvəffəqiyyət qazanması üçün də 
bunları başlıca şərtlərdən hesab edirdi. Müəllim 
yalnız öyrədici olmamalı, həm də özü həmişə 
öyrənməli, elmi və pedaqoji-metodik bacarığını 
daima təkmilləşdirmək qeydinə qalmalıdır. Bu 
prinsipə həmişə sadiq olan B.Çobanzadə müha-
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zirələrində tələbələri öyrətməklə bərabər, həm də 
onlardan öyrənirdi.  

B.Çobanzadənin xalq ədəbiyyatının mənşəyi 
və tədrisi haqqındakı mülahizələri 20-ci illərdə 
ədəbiyyatı müəllimlər, tarixçilər, folklorşünaslar, 
etnoqraflar və başqa ixtisas sahibləri tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanmış, öyrənilmiş və orijinallığına 
görə fərqlənmişdir. 
 

*** 
Elçinin qəhrəmanları müasir və intellektual 

adamlardır. Onlar incəsənəti sevir, ondan baş 
çıxarırlar. Bu qəhrəmanlar həyatın estetik gözəl-
liklərini dərk etməyə və qiymətləndirməyə layiq 
adamlardır. Elçinin hekayələrinin əsas qəhrəman-
ları gənclərdir. O, gənclərdən necə yazmağı yaxşı 
bilir, yaxşı bacarır. Yazdığı hekayələr müasir 
oxucunu arxasınca aparır, ona istiqamət verir. 
Həyat və sənət haqqında bilikləri zənginləşdirmə-
yə və dərinləşdirməyə kömək edir. 

 
*** 

“Həqiqi və ləzzətli əhli-qələm” adlandırılan 
Əliqulu Qəmküsar XX əsr Azərbaycan ədəbiyya-
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tında mühüm yer tutan, orijinal yaradıcılığa malik 
sənətkarlarımızdan biridir. Xalq düşmənlərinin 
xəyanətinin qurbanı olmuş Əliqulu Qəmküsar az 
yaşamış, amma mənalı, şərəfli bir həyat və yaradı-
cılıq yolu keçmişdir. Əliqulu Qəmküsar irihəcmli 
əsərlər yazmamış, cildlərlə iz qoyub getməmiş, 
onun yaradıcılığı da həyatı qədər qısa, yığcam, 
lakin mənalıdır. 

 
*** 

Uşaqların məktəb həyatı, təlim-tərbiyə sahə-
sində Mehdi Seyidzadənin əsərləri uşaq ədəbiy-
yatımızda məktəb həyatı mövzusunda yaradılmış 
ən dəyərli nümunələrdir. Müəllif əsasən süjetli 
yazdığı bu bədii parçalarda təsvir etdiyi obrazların 
hiss və həyəcanlarını, mənəvi aləmini ümumiləş-
dirmiş, canlı və yaddaqalan lövhələr yaratmışdır. 
 

*** 
Sabir Rəhman ədəbiyyatımıza görkəmli bir 

satira ustası kimi daxil olmuşdur. Onun satirik he-
kayələrində və komediyalarında Anton Çexov, 
Cəlil Məmmədquluzadə kimi yazıçıların yaradıcı-
lığına xas olan xüsusiyyətlər özünü göstərir. Sabir 
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Rəhmanın komediyalarında gülüş islahedici, tərbi-
yəedici bir vasitədir. Elə bunun nəticəsidir ki, bu 
görkəmli yazıçının “Toy”, “Xoşbəxtlər”, “Nişanlı 
qız” kimi komediyaları tamaşaçılarımız tərəfindən 
böyük rəğbətlə qarşılanan sənət nümunələridir. 

 
*** 

Otuz ildir ki, sənətkar düşüncələrindən ayrıla 
bilmir, öz qəhrəmanlarından uzaqlaşmağı bacar-
mırdı. Otuz ildir ki, o, qələmə aldığı hadisələr içə-
risində dolaşır, qəhrəmanları ilə yaşayıb mübarizə 
edir, yüz yol, bəlkə daha artıq təsvir etdiyi hadisə-
lərin planını cızır, onları xəyalında canlandırır, xa-
rakterlər yaradır, yazır, hey yazırdı. Süleyman 
Rəhimovun “Şamo” əsəri belə yaranmış, belə 
böyümüş və haqlı olaraq ədəbiyyatımızın ən gözəl 
nümunələri sırasında öz yerini tutmuşdur. Xalqı-
mızın adət-ənənələrinin dolğun və realist təsviri, 
Azərbaycan təbiətinin füsünkar gözəllikləri, ailə 
və məişətdəki ən tipik və səciyyəvi cəhətlər, xalq-
lar dostluğu “Şamo” romanı üçün ən səciyyəvi 
xüsusiyyətlərdir.  
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*** 
Əliağa Kürçaylı həyat həqiqətlərinin mahiy-

yətinə, qəhrəmanların mənəvi aləminə nüfuz edən 
və yüksəlişə əngəl törədən cəhətləri cəsarətlə 
qamçılayan bir şairdir. Onun şeirlərində zövqsüz-
lük, ucuz və yüngül şöhrət ardınca qaçmaq, xalq-
dan uzaq düşərək yalnız öz mənfəətini güdmək, 
sevgi-ailə məsələlərinə oyuncaq kimi baxmaq hal-
ları tünd bədii boyalarla tənqid olunur. 
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Camal Əhmədov haqqında 
mətbuat səhifələrindən 

 
Nizami Cəfərov,  

AMEA-nın müxbir üzvü 
 

Camal müəllim 
 

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi sahəsində 
görkəmli mütəxəssis, Bakı Dövlət Universiteti 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının profes-
soru Camal Əhmədov 50 ilə qədərdir ki, yorulma-
dan, eyni həvəs və məhəbbətlə həm müəllimlik 
edir, həm də elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olur. 
Azərbaycan filologiyasında böyük xidmətləri ha-
mı tərəfindən etiraf edilən alimin kifayət qədər 
zəngin yaradıcılığının tarixçəsini vərəqləməyə, elə 
bilirəm ki, yetmiş yaşının tamam olduğu günlərdə 
müəyyən ehtiyac vardır.  

Camal Əhmədovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
50-ci ilərin əvvəllərindən başlamışdır. Həmin il-
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lərdə respublikanın nüfuzlu nəzəri-metodiki mət-
buatında hələ gənc olan tədqiqatçı-müəllimin on-
dan artıq məqaləsi dərc edilmişdir ki, onlardan 
bəzilərinin yalnız adlarını çəksək, müəllifin maraq 
dairəsi barədə aydın təsəvvür yaranar: “6-cı sinif-
də C.Cabbarlının “Firuzə” hekayəsini necə keç-
məli” (“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1953, № 
11); “VIII-X siniflərdə inşa yazılarının aparılması 
haqqında” (yenə orada, 1955 №11); “Ədəbiyyat 
tədrisində bədii təhlil” (Yenə orada, 1958 №9); 
“X sinifdə “Almaz” pyesinin tədrisi haqqında” 
(“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsi, 
1958 №4); “Romanlarımızda ailə və tərbiyə məsə-
lələri” (“Azərbaycan” jurnalı, 1958, №4) və s.  

Həmin məqalələrdə müəllif orta ümumtəhsil 
məktəblərində Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi 
imkanlarını konkret mövzular əsasında genişlən-
dirməyin bir sıra yollarını nəzərdən keçirir və belə 
bir qənaətə gəlir ki, əsas məqsəd bu və ya digər 
əsərin ideya-məzmunu, süjetini mənimsətməkdən 
(daha doğrusu, əzbərləməkdən!) ibarət olmamalı, 
şagird oxuduğu bədii mətndən estetik zövq alma-
ğı, həmin mətni bütövlükdə - məzmun ilə forma-
nın üzvi əlaqəsində qavramağı, sərbəst mühakimə 
yürütməyi bacarmalıdır. 
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C.Əhmədovun yaradıcılığı 60-cı illərdən baş-
layaraq yeni mövzularla zənginləşir: ədəbiyyatın 
tədrisi məsələləri aparıcı mövqeyə malik olsa da, 
artıq yetkinləşmiş alim daha bir sıra sahələrdə 
ardıcıl araşdırmalar aparır. Yalnız bir faktı qeyd 
etmək istərdim ki, təkcə 60-cı illərdə C.Əhmədo-
vun “Azərbaycan məktəbi”, “Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı tədrisi”, “Azərbaycan”, “Azərbaycan 
qadını”, “Sovetskaya pedaqoqika” jurnallarında, 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin, ETPEİ-nin 
“Əsərləri”ndə 50-yə qədər məqaləsi, bir neçə 
kitabı nəşr olunmuşdur. 

70-80-ci illərdə görkəmli alim daha məhsul-
darlıqla çalışmış, Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət 
Universitetində ədəbiyyatın tədrisi metodikası 
fənnindən yüksək elmi-nəzəri səviyyədə mühazi-
rələr oxumaqla, seminar məşğələləri aparmaqla, 
tələbələrin pedaqoji təcrübəsinə rəhbərlik etməklə 
yanaşı, bir sıra dərsliklər, monoqrafiyalar, onlarca 
elmi-metodiki məqalələr yazıb nəşr etdirmişdir. 
C.Əhmədovun həmin illərdə nəşr olunmuş kitab-
larında aşağıdakıları xüsusi qeyd etmək istərdim: 
“Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixindən” 
(Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 1971); “Ədəbiyyat” 6-

Camal Məhərrəm oğlu Əhmədov 

 28

cı sinif üçün dərslik (Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 
1971. Qeyd edək ki, həmin dərslik 1989-cu ilə 
qədər təkrar nəşr edilmişdir); “6-cı sinifdə ədəbiy-
yat dərsləri” (Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, 1975); 
“Ədəbiyyat tədrisində bədii təhlil” (Bakı: “Maa-
rif” nəşriyyatı, 1983); “Uşaq və zaman” (Bakı: 
“Yazıçı” nəşriyyatı, 1985) və s.  

Ümumiyyətlə, C.Əhmədovun yaradıcılığını 
nəzərdən keçirərkən belə məlum olur ki, tədqiqat-
çının elmi maraq dairəsi kifayət qədər genişdir: 
buraya ədəbiyyatın tədrisi məsələləri ilə yanaşı 
onun tədrisi tarixi, ümumi pedaqogika, Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixi, müasir ədəbi proses, ədəbi 
əlaqələr, uşaq ədəbiyyaı və s. daxildir. Alim bu 
sahələrin hər biri ilə, xüsusilə 70-80-ci illərdə 
ardıcıl məşğul olmuş, həm ədəbi-filoloji, həm də 
metodist-pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini cəlb et-
miş, onlarca məqalə yazıb çap etdirmişdir. 

C.Əhmədovun 1992-ci ildə çap etdirdiyi iri-
həcmli “Ədəbiyyat tədrisi metodikası” dərsliyi 
görkəmli tədqiqatçının 50-ci illərdən bəri apardığı 
araşdırmaların yekunu kimi elmi-pedaqoji aləmdə 
maraqla qarşılanmaqla yanaşı, ali məktəblərin 
filologiya fakültələri tələbələrinin həmin sahədə 
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mükəmməl bir dərsliyə olan ehtiyaclarını təmin 
etmişdir. 

Camal müəllim 90-cı illərdə də yorulmadan 
çalışmış, çox sevdiyi müəllimlik peşəsini davam 
etdirməklə yanaşı bir sıra məzmunlu məqalələr 
yazmışdır. Onlardan biri “Ədəbiyyat dərslikləri 
necə olmalıdır?” məqaləsi (“Ana sözü” jurnalı, 
1995.- №1) təcrübəli metodist alimin hər şeydən 
əvvəl on illər boyu məşğul olduğu sahəyə sədaqə-
tini, Azərbaycan məktəbi qarşısında məsuliyyətini 
nümayiş etdirmək baxımından diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycan məktəbinin, orta ümumtəhsil 
məktəblərində ədəbiyyat tədrisinin milli əsaslar 
üzərində yenidən təşkil olunduğu bir dövrdə pro-
fessor C.Əhmədov kimi həyatını bu sahəyə həsr 
etmiş tədqiqatçıların böyük təcrübəsi xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir.  

Və mən hörmətli müəllimimi 70 yaşı münasi-
bətilə təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı, gör-
düyü böyük işlərdə uğurlar diləyirəm. 

 
“Azərbaycan müəllimi”, 1998.-  19 may. 
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Əjdər Ağayev, 
pedaqoji elmlər doktoru,  

professor   
 

İlkinlik qazanmış alim 
 

XX əsr Azərbaycan pedaqoji fikri tarixində 
çoxsahəli əməli fəaliyyəti, dərin elmi-nəzəri və 
praktik əhəmiyyətli fundamental əsərləri ilə əhə-
miyyətli yer tutan şəxsiyyətlərdən söz düşəndə 
Camal Əhmədov, bəlkə də, birinci olaraq yada 
düşür. Çünki o, bir çox cəhətdən: insanlıq ləyaqə-
tinə, elmi yaradıcılığına, ədəbiyyat metodikası üz-
rə mütəxəssis yetkinliyinə, uşaq ədəbiyyatı tədqiq-
lərinə görə ilkinlik – yol açanlıq – peşəkarlıq 
missiyasına malikdir.  

1928-ci ildə Qazax rayonunun Aşağı Əskipa-
ra kəndində Məhərrəm kişinin ailəsində dünyaya 
göz açıb. Bir ailəyə, bir kəndə sığan Camal, böyü-
dükcə öz zəhməti, səyi, istedadı ilə adlı-sanlı yara-
dıcı insan tədqiqatçı-alim şöhrətinə çataraq, böyük 
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bir ölkəyə sığar oldu, elinin-obasının adını yük-
səklərə qaldırdı.  

Görkəmli şəxsiyyətlər haqqında yazılarda, 
onun insani keyfiyyətlərindən adətən, sonda söz 
açırlar. Camal Əhmədov haqqında danışarkən 
insanın içindən gələn bir hiss səni ilk növbədə 
onun insaniliyindən söz açmağa məcbur edir. 
Çünki o, bir ucalığın zirvəsində insanilik ucalığını 
görürdü və özü də belə idi. Olduqca sadə, səmimi, 
təvazökar, safniyyətli, qayğıkeş, xeyirxah idi 
Camal müəllim. İstedadlı, zəhmətə qatışan gənclə-
rə özünün dəyərli məsləhətləri, simpatiyası ilə 
həyan olardı. Mən onun ədəbiyyata, ədəbiyyatın 
tədrisinə aid məqalələrini hələ tələbə ikən, sonra 
isə 1960-cı illərin əvvəllərində ədəbiyyat müəllimi 
işləyərkən oxuyardım. İş elə gətirdi ki, 1965-ci 
ildən aspirantı olduğum Azərbaycan Elmi-Tədqi-
qat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda Camal müəllimlə 
birlikdə çalışası oldum. O, mənim üçün şəxsən 
tanıdığım örnək insana, əsərlərindən və məsləhət-
lərindən öyrəndiyim bir müəllimə çevrildi. O, zən-
gin filoloji və pedaqoji biliyə malik idi. Pedaqoji 
təcrübəni məharətlə təhlil edirdi. Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitir-
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mişdi (1950). ADU-nu bitirdikdən sonra Bakının 
ümumtəhsil məktəblərində müəllim işləməsi onu 
kamil pedaqoq-müəllim kimi hazırlamışdı. Bu 
zaman ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə yüksək-
ixtisaslı mütəxəssisə - alim-tədqiqatçıya ehtiyac 
olduğunu hiss etdi. Doğrudur, o zaman professor 
Əliyar Qarabağlı kimi mahir, nüfuzlu ədəbiyyat 
metodisti vardı. Amma o, özü-özünü yetişdirmiş 
metodist idi və bu cür digər nüfuzlu şəxsiyyətlər 
1930-cu illərdə olmuşdu. Ədəbiyyatın tədrisi 
metodikası elmi məktəbini yaratmağa, bu sahədə 
ixtisaslı alim-metodistlər yetişdirməyə ehtiyac var 
idi. Bəlkə də Camal müəllimin elmi məktəb yarat-
maq fikrinin əsasında onun ADU-da qazandığı 
tədqiqatçılıq bacarığı dururdu. Filoloji universitet 
təhsili ilə praktik ədəbiyyat müəllimliyi təcrübə-
sinin vəhdəti istedadlı adamlarda çox səmərəli – 
həm əməli, həm də elmi nəticə verir. 1952-ci il 
ETPEİ-də ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə 
aspiranturaya daxil olan Camal müəllim ixtisaslı 
elmi kadrlar hazırlığı sahəsində ilk addımı atmış 
oldu. Üç il sonra o, Əliyar Qarabağlının elmi rəh-
bərliyi ilə “Orta məktəbdə C.Cabbarlının həyat və 
yaradıcılığının öyrədilməsi üsulları” mövzusunda 
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yazdığı dissertasiyanı uğurla müdafiə edərək, ədə-
biyyat metodikası üzrə ilk pedaqoji elmlər name-
zədi dərəcəsini aldı. Bundan sonra o, Azərbaycan-
da ədəbiyyat tədrisinin inkişaf tarixini tədqiqə 
başladı. Çünki elmin inkişaf tarixini bilmədən 
onun müasir mənzərəsini daha düzgün qiymətlən-
dirmək olmur. C.Əhmədov ilk dəfə olaraq Azər-
baycanda 1920-ci ilə qədərki dövrdə ümumtəhsil 
məktəblərində ədəbiyyatın tədrisi vəziyyətini üzə 
çıxardı, M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani, F.Köçərli, 
R.Əfəndiyev, F.Ağazadə, A.Şaiq Talıbzadə kimi 
görkəmli maarifçi ədəbiyyat – söz nümayəndələri-
nin metodik fikirlərini, xidmətlərini sistemləşdirib 
elmi təhlilini verdi, ədəbiyyat tədrisində, inkişa-
fında onların xidmətlərini meydana qoydu. O, 
1971-ci ildə ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə 
ilk pedaqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsini aldı.  

Camal Əhmədov elm məktəbi hələ 1950-ci 
illərin sonlarından yaranmağa başlamışdı. Bu 
məktəbin ən layiqli nümayəndəsi olan pedaqoji-
elmlər doktoru, professor Şəmistan Mikayılov 
Camal müəllimin 75 illiyi  münasibətilə yazdığı 
“Elmdə öz sözü, öz izi olan insan” adlı məqaləsin-
də (“Azərbaycan məktəbi” jurnalı №5 2003) qeyd 
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edir ki, bu, Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi 
metodikası sahəsində hadisə idi… Belə ki, aspi-
rantura yolu ilə hazırlanan ilk mütəxəssis Camal 
Əhmədov olur. Ədəbiyyatın tədrisinin inkişaf 
dinamikası göstərir ki, Camal müəllimin qədəm-
ləri düşərlidir. Ondan sonra bu sahədə 4 elmlər 
doktoru, 50-dən artıq elmlər namizədi (aspirantura 
və doktorantura yolu ilə) yetişmişdir. Onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, həmin kadrların yetişməsində 
C.Əhmədovun da rolu böyük olmuşdur”.  

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə elmi 
məktəbini yaradan pedaqoji elmlər doktoru, pro-
fessor C.Əhəmədov tədqiqat obyektinə kompleks 
və sistemli yanaşma nümunəsi göstərmiş, onun 
tamlığına nail olmuşdur. Bu, hər alimə nəsib ol-
mayan keyfiyyətdir. Belə ki, ədəbiyyatın tədrisi 
metodikasının elmi-nəzəri və praktik əsasını işlə-
yib hazırlamış, ədəbiyyatdan orta məktəb proq-
ramlarının, dərsliklərinin tərtibində iştirak etmiş, 
ədəbiyyat tədrisinin didaktik və filoloji əsaslarını, 
tərbiyəedici xüsusiyyətlərini, sinifdənxaric oxu 
metodikasının və digər onlarca məsələləri işləyib 
səmərəli elmi nəticələrə nail olmuş, pedaqoji elm-
lərin zənginləşməsinə xidmət göstərmişdir. Onun 
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“Ana dili” (4-cü sinif üçün), “Ədəbiyyat” (6-cı si-
nif üçün) dərslikləri uzun müddət işlək dərsliklər 
olmuş, zamanın sınağından uğurla çıxmışdır. Çün-
ki o, dərslikləri hazırlarkən mükəmməl bildiyi 
təlim-tədris nəzəriyyəsi və təcrübəsini əsas götür-
müşdür. Bundan əlavə, onun ədəbiyyata, o cümlə-
dən uşaq ədəbiyyatına dərindən bələdliyi dərslik-
lərin həyatiliyini, bədii-estetik təsirliyini artırmışdır. 

Professor Camal Əhmədov görünür, qeyd et-
diyim həmin keyfiyyətlərə görə fundamental təd-
qiqat əsərlərində orijinal dəst-xətti və mövzu ak-
tuallığı ilə seçilmişdir. Onun “Tərcümeyi-hal ma-
teriallarının öyrədilməsi”, “Bədii mətnin təhlili”, 
“Ədəbi janrlar”, “Yekun məşğələsi”, “Ədəbiyyat 
tədrisi və tərbiyə məsələləri”, “Ədəbiyyat dərsləri-
nin təşkili”, “Bədii əsərlərin təhlilində janr xüsu-
siyyətlərinin nəzərə alınması”, “Ədəbi yazıların 
aparılması”, “Ədəbiyyatdan sinifdənxaric işlərin 
təşkili”, “Məktəbdə ədəbiyyat işi üzrə metodik 
işin təşkili”, “Ədəbiyyatın tədrisində bədii təhlil”, 
“Altıncı sinifdə ədəbiyyat dərsləri” (Müəllim üçün 
vəsait) və digər metodik əsərləri bu gün də öz ak-
tuallığını saxlayan və tədqiqat qaynağına çevrilən 
əsərlərdir.  
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Professor Camal Əhmədovun digər başlıca 
xidmətlərindən biri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün “Ədəbiy-
yat tədrisi metodikası” (BDU nəşriyyatı, 1992) 
dərsliyini yazıb nəşr etdirməsidir. Bu dərslik ali-
min on illərlə apardığı tədqiqatları sanki yekunlaş-
dırmış, ədəbiyyatın tədrisi metodikasının sistemini 
meydana çıxarmışdır. Ona görə də, dərslikdə ədə-
biyyatın öyrədilməsində mühüm bilik amili olan 
ədəbiyyatşünaslıq məlumatlarının yeri gəldikcə 
verilməsi, ədəbiyyatın tədrisi metodikasının peda-
qoji elm sahəsi kimi əsaslandırılması və bunu 
filoloji, psixoloji, sosioloji elmlərlə əlaqəliyi, elə-
cə də metodikanın inkişaf yolunun aşkarlanması 
geniş yer tutur. Bu dərslikdə Mirzə Şəfi, A.Bakı-
xanov, M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani, F.Köçərli, 
R.Əfəndiyev, F.Ağazadə, A.Şair, N.Nərimanov 
metodik məktəblərinin ilk dəfə təqdimatı və təhlili 
yalnız tarixilik baxımından deyil, müasir təkmil-
ləşmə yönümündən də çox əhəmiyyətli idi. 

Camal Əhmədovun ədəbi və filoloji tənqidə 
dair mətbu çıxışları da, obyektivliyi və ədalətliliyi, 
elmiliyi və öyrədiciliyi ilə seçilir. 1987-ci ildə mə-
nim “Fərhad Ağazadənin pedaqoji görüşləri” mo-
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noqrafiyam “Maarif” nəşriyyatında nəşr olunmuş-
dur. Bir gün “Azərbaycan müəllimi” qəzetindən 
professor Camal Əhmədovun monoqrafiya haq-
qında geniş rəyinin dərc olunduğunu gördüm. 
Bərk həyəcanlandım. Çünki bilirdim ki, Camal 
Əhmədov F.Ağazadənin irsinə bələddir, xətalara 
yol vermiş olaram deyə, - narahatlıq keçirdim. 
Amma mən xeyirxah niyyətli, geniş ürəkli, əsl 
alim xislətli müəllifin əsərim haqqında rəğbət və 
təqdir dolu fikirlərini oxuduqca daha da ürəklən-
dim, yeni-yeni kitablar nəşrinə həvəsləndim. 

Bu hadisədən beş il keçmişdi. 1992-ci ilin 
dekabr ayının sonları idi. “Ədəbiyyat” qəzetinin o 
zamankı məsul katibi (indi baş redaktor) Ayaz 
Vəfalı ilə redaksiyada görüşərkən mənə dedi ki, 
professor Camal Əhmədovun yeni kitabı çıxıb, gəl 
qəzetimiz üçün ona bir rəy yaz. Məmnuniyyətlə 
razılaşdım. Kitab yuxarıda adını çəkdiyim “Ali 
məktəblər üçün ədəbiyyat tədrisi metodikası” 
dərsliyi idi. İrihəcmli, fundamental əsər olan bu 
dərslik müəllifin orijinal mövqeyi, orijinal tədqi-
qatlarının nəticəsi olduğundan bənzərsiz milli 
dərslik nümunəsi idi. Mən ona çox böyük həvəslə 
geniş rəy yazdım…  
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Camal Əhmədov uşaq ədəbiyyatına dair ədəbi 
tənqidi məqalələri və kitabları ilə diqqəti çəkən 
filoloqdur. O, Yazıçılar İttifaqının keçirdiyi müşa-
virələrdə, müzakirələrdə iştirak edər, filoloq-peda-
qoq mövqeyini nümayiş etdirərdi. Filoloji, tarixi-
metodiki və didaktik-praktik bilik və təcrübənin 
sintezindən formalaşmış Camal Əhmədov elmi öz 
ilkinliyi və orijinallığı ilə bu gün də əvəzsizdir. 
Təəssüflər olsun ki, o, yaradıcılığının ən məhsul-
dar dövründə əbədilik dünyasına qovuşdu. Amma 
təsəllimiz odur ki, məzunu olaraq çox sevdiyi 
ADU-da 1966-cı ilin sonlarından professsor kimi 
çalışaraq ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tam 
elmi sistemini hazırladı, elmdə çoxlarının bəhrə-
ləndiyi Camal Əhmədov məktəbini yaratdı, insan-
lıq mücəssəməsi kimi qəlblərə hopdu… 

75 yaşı tamam oldu professor Camal Əhmədo-
vun. Əsərlərin uzunömürlü, övladların bəxtiyar 
olsun əziz dostumuz! Allah sənə rəhmət etsin!  

 
“Azərbaycan müəllimi”, 2004.- 3-8 yanvar. 
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Şəmistan Mikayılov, 
pedaqoji elmlər doktoru, 

 professor 
 

Elmdə öz sözü, öz izi olan alim 
 

Əziz dostumuz, zəhmətsevər qələm yoldaşı-
mız Camal müəllim yaşasaydı, indi 75 yaşı tamam 
olurdu. Şübhəsiz ki, “Azərbaycan məktəbi” jurna-
lının qayğıkeş, qədirbilən kollektivi yubiley mü-
nasibətilə təbrik materialı dərc edəcək. Amansız 
ölüm buna imkan vermədi. İndi kiçik də olsa, bir 
yazı ilə onun xatirəsini yad etməli oluruq (Allahın 
min rəhməti olsun Camal müəllimin ruhuna). Jur-
nalın baş redaktoru Zəhra xanım belə bir yazını 
hazırlamağı mənə sifariş edəndə ona (bacım Zəhra 
xanıma) təşəkkür etdim, özlüyümdə onun qədirbi-
lənliyinə afərin dedim. Yeri gəlmişkən qeyd et-
mək lazımdır ki, Zəhra xanım bu baxımdan fərq-
lənir, təhsil sahəsində çalışan, fəaliyyət göstərən 
və elmi xidməti olub dünyasını dəyişənləri unut-
mur, onların xidmətini oxuculara təqdim edir. 
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Professor Camal Əhmədov elmdə özünün 
sözü, izi olan alimdir, həm də metodist alimdir. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əsl metodist 
olmaq çətin, hər adamın gücü daxilində olmayan 
işdir, onun çətinliyi müxtəlif elmlərin qovuşuğun-
da olmasıdır: bir sahənin metodist alimi olmaq 
üçün o elmin nəzəri sahəsini (məsələn, filologiya-
nın), psixologiyanı, pedaqogikanı yaxşı bilmək 
gərəkdir. Camal müəllim bu sahələrə bələd olduğu 
üçün görkəmli metodist idi. 

Hər bir elm sahəsinin müəyyən formalaşma 
dövrü və bu formalaşma prosesində yaxından 
iştirak edən, həlledici sözü olan alimlər var. 

Məlumdur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı çox 
zəngin və qədim tarixə malik olmasına baxmaya-
raq onun məktəblərdə öyrədilməsi metodikası bir 
elm sahəsi kimi son zamanlar formalaşmışdır. Bu 
da məlumdur ki, ayrı-ayrı dövrlərdə mövcud olan 
məktəblərdə bədii materiallardan - ədəbiyyatdan 
təlim-tərbiyə vasitəsi kimi istifadə edilmişdir. Mə-
sələn, tarixi mənbələrdən aydın olur ki, M.Füzuli-
nin “Leyli və Məcnun” əsərindən  dərs vəsaiti ki-
mi istifadə edilmişdir. Akademik H.Araslı bu mü-
nasibətlə yazır: “Füzuli “Leyli və Məcnun” möv-
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zusunu o qədər məharətlə işləmişdir ki, Azərbay-
can dilində bu mövzu Füzulidən əvvəl və sonra 
yazılmış bütün “Leyli və Məcnun” poemaları köl-
gədə qoymuşdur. Bu poemada uzun müddət Azər-
baycan dili anlaşılan bütün ölkələrin məktəblə-
rində bir dərs kitabı kimi istifadə edilmişdir” (bax: 
H.Araslı. Böyük Azərbaycan şairi M.Füzuli.- 
Bakı, 1958.- S.192).  

Əlbəttə, belə faktlar sistem halında olmayıb, 
demək olar ki, epizodik xarakter daşıyırdı. Azər-
baycan məktəblərində ədəbiyyat sistem halında 
1920-ci ildən sonra tədris olunub, tədris planında 
o öz sabit yerini tutub. Məktəbdə ədəbiyyatın 
səmərəli tədrisi dövrün aktual probleminə çevrilir 
və xüsusi bir elm kimi formalaşır. Bu formalaşma 
prosesində yaxından və fəal iştirak edən alimlər-
dən biri də professor Camal Əhmədov idi. Ədə-
biyyatın tədrisi metodikası qısa zaman kəsiyində 
inkişaf etdiyini və prof. Camal Əhmədovun rolunu 
aydın təsəvvür etmək üçün bu sahədə yaranan fun-
damental əsərlərə və mərhum professorun həyat 
yoluna nəzər salmaq lazım gəlir.  

O, 1928-ci ildə Qazax rayonunun Aşağı 
Əskipara kəndində anadan olmuşdur. İbtidai və 
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orta təhsilini kənd məktəbində almışdır. Orta mək-
təbi bitirdikdən sonra, 1945-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (ADU) filologiya fakültəsi-
nə daxil olur, 1950-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə 
bitirib, Bakının təhsil ocaqlarında fəaliyyətə başla-
yır. Gənc filoloqda elmə olan maraq onu rahat 
buraxmır, universitet təhsili ilə kifayətlənmir, elm-
də - ədəbiyyatda arayıb-axtarmaq, elmdə və təhsil 
sahəsində xalqa daha yaxşı xidmət göstərmək 
üçün yollar axtarır, ədəbiyyatımızın təbliğini, 
onun orta məktəbdə daha səmərəli öyrədilməsi, 
gənclərə dərindən mənimsədilməsi yollarını mü-
əyyənləşdirməyi - ədəbiyyatın tədrisi metodikası 
üzrə fəaliyyət göstyərməyi daha üstün bilir. Bu 
seçim onu 1952-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat 
Pedaqogika İnstitutuna (indiki Təhsil Problemləri 
İnstitutuna) gətirir. Camal Əhmədov həmin insti-
tutda ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə aspiran-
turaya daxil olur. Bu Azərbaycanda ədəbiyyatın 
tədrisi metodikası ixtisası üzrə kadr hazırlığı sahə-
sində atılan ilk addım idi. Həm də bu addım uğur-
lu olmuşdur. Belə ki, Camal Əhmədov ədəbiyyatı-
mızın və tədris işinin gözəl bilicisi, prof. Ə.Qara-
bağlının (Ə.Qarabağlı o zaman elmlər namizədi, 
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dosent idi) elmi rəhbərliyi ilə “Orta məktəbdə 
C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi 
üsulları” mövzusunda yazdığı dissertasiyanı 1955-
ci ildə müdafiə edərək ədəbiyyatın tədrisi metodi-
kası üzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcə-
si alır. Bu Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi meto-
dikası sahəsində hadisə idi. Belə ki, aspirantura 
yolu ilə hazırlanan ilk mütəxəssis Camal Əhmə-
dov olur. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası inkişaf 
dinamikası göstərir ki, Camal müəllimin qədəm-
ləri düşərlidir, ondan sonra bu sahədə 4 elmlər 
doktoru, 50-dən artıq elmlər namizədi (aspirantura 
və doktorantura yolu ilə) yetişmişdir. Onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, həmin kadrların yetişməsində 
C.Əhmədovun da böyük rolu olmuşdur.  

Camal Əhmədov namizədlik dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə etdikdən sonra Elmi-
Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda ədəbiyyatın 
tədrisi metodikası üzrə baş elmi işçi işlədi. Bun-
dan sonra bu sahəni özü üçün ixtisas seçənlər, o 
cümlədən bu sətirlərin müəllifi onun ətrafına top-
laşaraq ədəbiyyat tədrisinin müxətlif problemləri 
üzrə araşdırmalar aparır və maraqlı metodik ya-
zılarla pedaqoji mətbuatda çıxış edirdilər. Etiraf 
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etmək lazımdır ki, Camal müəllim axtarılacaq 
səriştəsi və mətbuatda ardıcıl çıxış etmək baxı-
mından həmkarlarından fərqlənirdi. Elə bunun 
nəticəsidir ki, Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi 
metodikası üzrə ilk elmlər doktoru da o oldu. 
Camal müəllim tədqiqat işində - doktorluq disser-
tasiyası üçün mövzu seçimində də hikmətli bir 
xalq deyimini əsas götürürdü: İrəliyə getmək üçün 
arxaya baxmaq lazımdır. Bu deyim elmdə daha 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Sual olunur: söylənən 
elmi metodik fikir hansı zəmin üzərində dayanır? 
Hansı əsasa söykənir? Bunun üçün də keçmişdə 
onları üzə çıxarmaq, ona aydınlıq gətirmək ciddi 
aktuallıq tələb edir. Qarşıya çıxan bütün çətinlik-
lərə baxmayaraq C.Əhmədov problemin aktuallı-
ğını dərk edir, “Ədəbiyyatın tədrisinin inkişaf tari-
xi”ni (1920-ci ilə qədər) özü üçün tədqiqat sahəsi 
seçir, qədim dövrdən başlamış 1920-ci ilə qədər 
mövcud məktəblərdə ədəbiyyatın tədrisi vəziyyə-
tini araşdırır. M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani, F.Kö-
çərli, R.Əfəndiyev, A.Şaiq Talıbzadə kimi gör-
kəmli şəxsiyyətlərin bu sahədəki fəaliyyətini səbr-
lə, diqqətlə öyrənib təhlil süzgəcindən keçirərək 
maraqlı nəticələr çıxarır, həmin tədqiqat əsərini 
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1971-ci ildə doktorluq dissertasiyası kimi müdafiə 
edərək ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə peda-
qoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi alır.  

Professor C.Əhmədov 60-cı illərin ikinci yarı-
sından etibarən elmi-pedaqoji fəaliyyətini daha 
geniş miqyasda – Bakı Dövlət Universitetində 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professo-
ru kimi davam etdirir və tələbələrin sevimli müəl-
limi olur. Onun vaxtının çoxu auditoriyada dərs 
deməyə getsə də, tədqiqata, ədəbiyyat müəllim-
lərinə metodik istiqamət verməyə marağı azalmır.  

Professor Camal Əhmədov məhsuldar alim 
idi. Onun çap olunmuş əsərlərini bir məqalədə 
nəinki təhlil etmək, hətta adlarını sadalamaq belə 
mümkün deyil. Onların haqqında ümumi qeyd 
etmək, ancaq bəziləri haqqında müxtəsər şəkildə 
söz deməklə kifayətlənməli oluruq. Hər şeydən 
əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatdan 
ümumtəhsil məktəbləri üçün proqramların hazır-
lanmasında, təkmilləşdirilməsində prof. C.Əhmə-
dovun əməyi xüsusi qeyd edilməlidir. Doğrudur, 
proqram rəsmi sənəd olduğu üçün onun kim tərə-
findən hazırlandığı sonralar aydın olmur. Proq-
ramların hazırlanması uzun və çətin bir prosesdir. 
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Camal müəllim bütün dövrlərdə bu prosesin çox 
fəal, aparıcı iştirakçısı olmuşdur.  

O, ayrı-ayrı dövrlərdə 4-cü sinif üçün “Ana 
dili”, 6-cı sinif üçün “Ədəbiyyat” dərsliyinin mü-
əllifi olmuşdur. Həm də onun dərslikləri uzun-
ömürlü dərsliklərdir. Həmin dərsliklərin uzun-
ömürlülüyü onunla bağlıdır ki, Camal müəllim bir 
metodist alim olaraq dərsliyi məktəb təcrübəsi 
əsasında işləyirdi. Ona görə də onun qələminin 
məhsulu olan dərslik məktbədə uzun müddət 
istifadədə olur.  

Professor C.Əhmədov respublikamızda ədə-
biyyatın tədrisi metodikası üzrə yaranan orijinal, 
fundamental xarakterli əsərlərin əsas müəlliflərin-
dəndir. Məsələn, “V-VIII siniflərdə ədəbiyyat 
tədrisi (C.Əhmədov və Ə.Əfəndizadə) kitabına 
(1961) nəzər salaq. Kitabda verilən “Giriş məşğə-
ləsi”, “Plan tərtibi”, “Tərcümeyi-hal materialları-
nın öyrədilməsi”, “Bədii mətnin təhlili”, “Ədəbi 
janrlar”, “Yekun məşğələsi” C.Əhmədov tərəfin-
dən hazırlanmışdır. Həmin bölmələr kitabın əksər 
hissəsini təşkil edir. 

Müəllif kollektivi tərəfindən yazılan iki hissə-
dən ibarət “Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisi” 
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(1966) adlı əsərin birinci hissəsində “Ədəbiyyat 
tədrisi və tərbiyə məsələləri”, “Ədəbiyyat dərsləri-
nin təşkili”; II hissədə “Bədii əsərlərin təhlilində 
janr xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması”, “Ədəbi 
yazıların aparılması”, “Ədəbiyyatdan sinifdənxa-
ric işlərin təşkili”, “Məktəbdə ədəbiyyat üzrə 
metodik işin təşkili” bölmələri C.Əhmədov tərə-
findən işlənmişdir.  

Bir cəhəti xüsusi qeyd etməyi lazım bilirik: 
əvvəlki illərdə yaranan metodik əsərlər rus meto-
dik ədəbiyyatından istifadə yolu ilə yaranırdısa, bu 
əsərlər orijinallığı, milli ədəbiyyatımıza söykən-
məsi, Azərbaycan məktəbinin təcrübəsinə söykən-
məsi ilə fərqlənir. Təsadüfi deyil ki, “V-VIII sinif-
lərdə ədəbiyyat tədrisi” kitabına ön söz yazan gör-
kəmli alim Ə.Qarabağlı bu cəhəti xüsusi qeyd 
edərək yazırdı:  

“Əsər, başlıca olaraq, qabağcıl məktəb və 
müəllimlərin iş təcrübəsini öyrənmək təcrübəsində 
yazılmışdır”.  

Professorun maraqlı, müəllimlər üçün faydalı 
əsərlərindən biri “Ədəbiyyat tədrisində bədii təh-
lil” adlı kitabıdır. Bu əsərdə müəllif on illiklər bo-
yu ədəbiyyat tədrisində hökm sürən quru sosioloji 
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təhlilin əksinə olaraq, sənətkarlıq məsələlərinə, 
bədii təhlilə daha geniş yer verməyi tövsiyə edir.  

Bir daha qeyd edirik ki, onun belə əsərləri sa-
yagəlməzdir, hamısını burada əhatə etmək imkan 
xaricindədir.  

Professor Camal Əhmədovun elmi, xüsusilə 
kadr hazırlığı sahəsindəki fəaliyyəti Azərbaycanla 
məhdudlaşmır. Digər türkdilli xalqlar da hörmətli 
professordan yararlanmışlar. Onun, Qırğızıstanın 
mərkəzi olan Frunzedə (indiki Bişkek şəhərində) 
və digər yerlərdə müdafiə şurasının üzvü olduğu-
nun, rəsmi opponent kimi çıxış etdiyinin şahidi ol-
muşam (birlikdə getmişik). Hazırda pedaqoji elm-
lər doktoru olan Nazarkul İşkeevin müdafiəsində 
öz xeyirxah, həm də elmi çıxışı ilə C.Əhmədov 
Azərbaycan elm ictimaiyyətinə rəğbət oyatdı.  

Nəhayət, bir cəhəti də qeyd etməyi zəruri 
sayırıq: müəllimin, pedaqoq alimin şah əsəri tərbi-
yə edib böyütdüyü övladlarıdır. Camal müəllimin 
gözəl övladları var. Övladlarından Məhərrəmi 
yaxşı tanıyıram. Onun nümunəsində Camal müəl-
limin ailəsində tərbiyə sistemini təsəvvür etmək 
mümkündür və gözəl ailə başçısı olduğunu de-
məyə əsas verir.  



 Biblioqrafiya 

 49

Professor Camal Əhmədov yaşının kamal 
dövründə aramızdan getdi. Lakin onun aydın xati-
rəsi qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaqdır. Allah 
rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. 

 
“Azərbaycan məktəbi”, 2003.- №5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camal Məhərrəm oğlu Əhmədov 

 50

 
 

Təyyar Musayev 
 

Zəhmətkeş alim 
 

Bu yaxınlarda Ali Attestasiya Komissiyası 
Camal Məhərrəm oğlu Əhmədova “Azərbaycan 
ədəbiyyatının tədrisi tarixi (XIX əsrin sonu XX 
əsrin əvvəlləri)” adlı əsərinə görə pedaqoji elmlər 
doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında qərarı 
təsdiq etmişdir. Beləliklə də, respublikamızda pe-
daqoji elmlər sahəsində çalışan yüksək elmi dərə-
cəli alimlərin sırasına daha bir elmlər doktoru 
daxil olmuşdur.  

Bu yüksək elmi dərəcəni alanadək Camal 
Əhmədovun keçdiyi həyat yolu heç də asan, ha-
mar olmamışdır. O, elmin daşlı-kəsəkli yollarında 
qarşıya çıxan bütün çətinlikləri cəsarətlə, hünərlə 
aradan qaldırmış, səbr və təmkinliklə, səy və çalış-
qanlıqla irəliləmiş, qarşıya qoyduğu məqsədə çat-
mışdır.  

Bu yolun başlanğıcı isə çox uzaqlara, alman 
faşizminə qarşı Böyük Vətən müharibəsinin baş-
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landığı o çətin, ağır, qanlı-qadalı illərə təsadüf 
edir.  

...Alman faşistlərinin vətənimiz üzərinə xain-
cəsinə basqın etməsi xəbəri ildırım sürətilə hər 
tərəfə yayıldı. Ən ucqar dağ kəndlərindən olan 
Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndinin cama-
atı da bu dəhşətli xəbəri bütün ölkə ilə bir vaxtda 
eşitdi. Elə həmin gün kəndin cavanları heç bir 
çağırış gözləmədən vətəni müdafiə etmək üçün 
cəbhəyə yola düşməyə hazır olduqlarını bildirdi-
lər. Arvadlar ərlərini, analar oğullarını doğma 
Vətəni müdafiə etmək üçün yola salırdılar.  

O zaman Camal orta məktəbin 4-cü sinfində 
oxuyurdu. Atası Məhərrəm Əhmədov Sabir adına 
kolxozun qoyunçuluq fermasının çobanı idi. O da 
yaşıdları ilə birlikdə vətəni müdafiə etmək üçün 
elə ilk günlərdə cəbhəyə yola düşdü. 

1942-ci ildə Leninqrad cəbhəsində vuruşan 
Məhərrəm Əhmədov igidliklə həlak oldu. Onun 
ölüm xəbəri bütün ailəni sarsıtdı. Camalı əmisi 
Səfər öz himayəsinə götürdü. Həmin günləri xatır-
layan Camal müəllim deyir:  

- Ailənin ağır vəziyyətini yüngülləşdirmək 
üçün əmim məni öz himayəsinə götürdü. O zaman 
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xidməti vəzifə ilə əlaqədar olaraq əmim ailəsi ilə 
birlikdə Şamxora köçmüşdü. Təhsilimi Şamxorun 
Morul kəndindəki orta məktəbdə davam etdirməyə 
başladım. Morul kənd məktəbində mənə dərs 
deyən müəllimləri heç zaman unuda bilmərəm. 
Ağır müharibə illəri olsa da, onlar necə böyük hə-
vəslə işləyir, elmlərin əsaslarını öz şagirdlərinə 
necə ustalıqla, məharətlə öyrədirdilər. Biz sanki 
dərsdən dərsə inkişaf edir, böyüyür, artırdıq. Yeri 
gəlmişkən deyim ki, Sibir neftinin kəşfiyyatçıla-
rından biri, Lenin mükafatı laureatı, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Fərman Salmanov, SSR Kənd 
Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü 
Yaqub Hacıyev də Morul məktəbində oxumuş, 
həmin müəllimlərən dərs almışlar. 

Camal Əhmədov gözəl ənənələri olan Morul 
kənd məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirəndən sonra, 
1945-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olur. 
1950-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə 
bitirən Camal ədəbiyyatın tədrisi metodikası üzrə 
aspiranturada saxlanılır. Gərgin axtarışlar dövrü 
başlanır. “Orta məktəbdə C.Cabbarlının həyat və 
yaradıcılığının tədrisi metodikası” tədqiqat möv-
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zusu üzərində işləyən Camal orta məktəb müəl-
limləri ilə sıx əlaqə saxlayır, dərslərdə iştirak edir, 
qabaqcıl müəllimlərin təcrübəsini öyrənir, müqa-
yisələr aparır, özünün yeni orijinal tövsiyə və tək-
liflərini hazırlayır, eksperimentlər qoyur. 1955-ci 
ildə Camal Əhmədov namizədlik dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə edir.  

Camal müəllim xeyli müddət Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutunda işləyir. 
Respublikanın məktəbləri, ədəbiyyat müəllimləri 
ilə bilavasitə sıx əlaqə yaratmağa geniş imkan ta-
pan gənc alim tədqiqat işlərini daha da genişləndi-
rir, qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsini öyrənir. 
Pedaqoji mətbuatda tez-tez dəyərli məqalələrlə 
çıxış edir, respublika Maarif Nazirliyinin tədris 
metodika şurasının fəal üzvlərindən biri kimi ədə-
biyyatdan yeni proqramların və dərsliklərin tərti-
bində yaxından iştirak edir. Onun yaxından iştira-
kı ilə hazırlanmış iki hissədən ibarət “orta məktəb-
də ədəbiyyat tədrisi adlı metodik vəsait 1966-cı 
ildə çapdan çıxır.   

Əməksevər alim eyni zamanda “Azərbaycan 
ədəbiyyatının tədrisi tarixi (XIX əsrin sonu XX 
əsrin əvvəlləri)” doktorluq dissertasiyası üzərində 
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gərgin iş aparır. Özünə tələbkar olan alim Bakı, 
Leninqrad, Tbilisi, Kazan şəhərlərinin arxivlərin-
də saxlanan, vərəqləri saralmış minlərlə sənədi 
nəzərdən keçirir, tədqiq edir. Uzun müddət davam 
edən gərgin axtarışlar özünün gözəl bəhrəsini 
verir. Camal Əhmədov qiymətli tədqiqat işini 
müvəffəqiyyətlə başa çatdırır. S.M.Kirov adına 
Azərbaycan Dövlət Universiteti filologiya fakültə-
sinin Elmi Şurasında doktorluq dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə edir. Bu əsər mütəxəs-
sislər tərəfindən Azərbaycan pedaqoji fikir 
tarixində ciddi tədqiqat əsəri kimi qiymətləndiril-
mişdir. Müəllif öz tədqiqatı nəticəsində müəyyən-
ləşdirmişdir ki, Azərbaycan xalqının qədim və 
zəngin ədəbiyyat tarixi olduğu kimi həm də, 
maraqlı və məzmunlu bir ədəbiyyat tədrisi tarixi 
olmuşdur. Giriş, on fəsil, ümumi nəticələrdən 
ibarət olan bu sanballı tədqiqat əsərində o, Azər-
baycan ədəbiyyatı tədrisi tarixinin çox mürəkkəb 
və maraqlı bir dövrünü – XIX əsrin sonu və XX 
əsrin əvvəllərini araşdırmışdır. Əsərdə Azərbay-
can ədəbiyyatı tədrisi tarixinin qədim metodik 
kökləri, XIX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tədrisi-
nin inkişaf mərhələləri, xüsusilə XX əsrin əvvəllə-
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rində Azərbaycan ədəbiyyatı tədrisinin vacib 
problemləri ilk dəfə geniş və elmi bir şəkildə işıq-
landırılmışdır. Müəllif Azərbaycan ədəbiyyatının 
tədrisi üçün səciyyəvi olan metodik problemləri 
marksist pedaqogikası və metodikasının tələbləri 
səviyyəsində tədqiq etmiş, maraqlı elmi nəticələrə 
gəlmişdir.  

Dissertasiyada ədəbiyyat tədrisi tarixinin 
dövrləşməsi, proqram və dərsliklərin tərtibi prin-
sipləri, metodik ənənələr, əlaqələr, XIX əsrin sonu 
və XX əsrin əvvəllərində yaşamış görkəmli xa-
dimlərimiz S.Ə.Şirvani, F.Köçərli, N.Nərimanov, 
F.Ağazadə, A.Şaiq və başqalarının zəngin və me-
todik irsi ilk dəfə tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Dissertasiyanın rəsmi opponentləri: pedaqoji 
elmlər doktoru, professor A.Abdullayev, pedaqoji 
elmlər doktoru, professor N.Kazımov, filoloji 
elmlər doktoru, professor A.Zamanov, habelə əsər 
haqqında müsbət rəy söyləmiş Azərbaycan SSR 
EA-nın həqiqi üzvü F.Qasımzadə, Əməkdar elm 
xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor 
Ə.Seyidov, Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü 
F.Köçərli, psixologiya elmləri doktoru, professor 
Ə.Bayramov və başqaları bu dissertasiyanın təkcə 
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metodik və fikir tariximizdə deyil, həm də ictimai 
fikrimiz və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi sahəsin-
də irəliyə doğru atılmış faydalı və cəsarətli bir 
addım hesab etmişlər. 

Tədqiqat işinin nəticələri görkəmli sovet 
metodist alimlərinin marağına səbəb olmuşdur. 

Pedaqoji elmlər doktoru Camal Əhmədov öz 
axtarışlarını bir an dayandırmır. O, təkcə metodika 
ilə deyil, ədəbiyyatşünaslıq məsələləri, xüsusilə 
uşaq ədəbiyyatı məsələləri ilə məşğul olur. Biz 
Camal Əhmədovdan gələcək planları haqqında 
soruşduq. O dedi: 

- Ali məktəblərimizin filologiya və ədəbiy-
yat fakültələri tələbələri üçün “Ədəbiyyat metodi-
kası” hazırlamaq fikrindəyəm. Pedaqoji mətbuatda 
ədəbiyyat tədrisinə dair silsilə məqalələrlə çıxış 
edəcəyəm. Görüləcək iş çoxdur. Onları sadala-
maqla qurtarmaz.  

Sizə yeni ildə, elmi-pedaqoji fəaliyyətinizdə 
yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Qoy, 1974-cü il sizin 
üçün daha uğurlu olsun! 

 
“Azərbaycan müəllimi”, 1973.- 31 dekabr. 
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