
1 

 

                                AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

Əlyazması hüququnda 

 

 

ƏLİQULU QƏMKÜSARIN PEDAQOJİ İDEYALARI 

 

İxtisas: 5804.01- Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi  

 

Elm sahəsi: Pedaqogika 

 

Fəlsəfə doktoru  

elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş 

DİSSERTASİYA 

 

                              İddiaçı:     __________     Gülmira Sahib qızı Hacıyeva 

                                                                                 

 

                              Elmi rəhbər:  _________ Pedaqoji elmlər doktoru, professor     

                                                                        Fərahim Balakişi oğlu Sadıqov 

                                                                

 

 

 

Naxçıvan – 2021 



2 

 

MÜNDƏRİCAT 

GİRİŞ...................................................................................................................3 

I FƏSİL. ƏLİQULU QƏMKÜSARIN HƏYATI, YARADICILIĞI VƏ 

MAARİFÇİLİK  GÖRÜŞLƏRİ................................................................................. 9 

1.1. Əliqulu Qəmküsarın  həyat  və yaradıcılığı............................................... . 9 

1.2. Əliqulu Qəmküsarın həyat və yaradıcılığı haqqında aparılan tədqiqatlar 

və onların pedaqoji fikir tarixində yeri, rolu və əhəmiyyəti........................................25 

1.3. Dini fanatizm və zərərli adətlər əleyhinə mübarizə Əliqulu Qəmküsarın 

maarifçiliyinin əsas göstəricisi kimi ........................................................................ 49 

1.4. Müasirlərinin Əliqulu Qəmküsar haqqında dedikləri və pedaqoji fikir 

tarixi üçün bunların əhəmiyyəti................................................................................ 68 

II FƏSİL. ƏLİQULU QƏMKÜSARIN YARADICILIĞINDA TƏRBİYƏVİ 

FİKİRLƏR VƏ BUNLARIN PEDAQOJİ FİKİR TARİXİ ÜÇÜN                

ƏHƏMİYYƏTİ  ...................................................................................................... 83 

2.1. Əliqulu Qəmküsarın  mənzum  hekayələri, dəyənəkləri və onların pedaqoji 

fikir tarixində yeri və tərbiyəvi əhəmiyyəti.............................................................. 83  

2.2. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi məsələləri və pedaqoji 

fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti ........................................................................ 96 

2.3. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında ideya-siyasi tərbiyə məsələləri və  

pedaqoji fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti......................................................... 108 

2.4.Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında estetik tərbiyə məsələləri və pedaqoji 

fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti........................................................................ 118 

NƏTİCƏ........................................................................................................  139 

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATIN SİYAHISI..................................... 142 

 

 

 

 



3 

 

GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycan Respublikasında 

aparılan tədqiqatların bir qismi Azərbaycanda təhsilin, təlimin və tərbiyənin 

mahiyyət,  məzmun,  məqsəd  və  vəzifələrini  özündə  əks  etdirirsə də,  digər bir 

qismi isə  Azərbaycanda  pedaqoji fikir tarixinin mahiyyət, məzmun, məqsəd və 

vəzifələrinə  həsr olunur.  Hər iki istiqamət üzrə aparılan tədqiqatlarda 

azərbaycançılıq ideyalarının yetişən nəsillərə təlqin olunması ən vacib şərtlərdəndir. 

Bunun üçün ölkəmizdə pedaqoji konteksdə aparılan tədqiqatlar içərisində pedaqoji 

fikir tarixini özündə əks etdirən mövzular önə çəkilməlidir. Hansı ki, bu mövzular 

milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri özündə əks etdirən və yetişən nəslin 

şəxsiyyətyönümlülük  səviyyəsini yüksəltməyə xidmət edən mövzulardır. Təsadüfü 

deyil ki,  “Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda “...milli-

mənəvi və ümumbəşəri  dəyərləri qoruyan  və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə 

malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi  bacaran, nəzəri və praktiki 

biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar 

hazırlamaq” [20, s. 286]  ümdə vəzifələr kimi qarşıya qoyulur.  

Bunun üçün isə yetişən nəslin nümayəndələrinə klassik pedaqoqların 

fikirlərindən nümunələri, görkəmli maarifçilərin pedaqoji ideyalarının çatdırılması 

məhz həmin vəzifələrdən hesab olunur.  Bu baxımdan Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji 

ideyalarının pedaqoji prosesə gətirilməsi yetişən nəslin şəxsiyyətyönümlülük 

səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi üçün istifadə olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatına dair direktiv sənədlərdə, o 

cümlədən “Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda yetişən nəslin 

şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi xüsusi yer tutur. Adı çəkilən dövlət 

strategiyasında beş əsas istiqamətlərdən biri səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü 

təhsilin yaranması hesab olunur. Bu o deməkdir ki, təlim prosesində hər hansı bir 

müəllim öz səriştəsinə əsaslanaraq həm müvafiq mövzuların tədrisi zamanı 

öyrənənlərin bilik-bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı,  həm də onların bir 
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şəxsiyyət kimi formalaşmasını təmin edə bilməlidir. Bu onu deməyə əsas verir  ki, 

pedaqoji prosesdə pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirən mövzular da  zəruri sayılır. 

Belə mövzular içərisində Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyaları mövzusu da mühüm 

aktuallıq kəsb edir.  Qeyd etdiklərimiz tədqiq etdiyimiz mövzunun aktuallığını 

əsaslandıran amillərdən hesab olunur.  

Tədqiqat mövzusunun aktuallığını əsaslandıran amillərdən biri də satirik 

şeirlərin müasir dövrdə mühüm aktuallıq kəsb etməsi hesab olunur.  Ona görə ki, 

pedaqoji prosesdə satirik şeirlər yetişən gənc nəsldə düzlük, doğruçuluq, dostluq, 

yoldaşlıq, qardaşlıq, elmə, elm adamlarına ehtiram, vətənsevərlik, yurdsevərlik, 

torpağı sevmək və düşmənlərdən qorumaq, halallıq, paklıq, səmimilik, ataya-anaya 

hörmət, mübarizlik kimi müsbət keyfiyyətləri inkişaf etdirir. Artıq çoxdan sübuta 

yetirilmişdir ki, Seyid Əzim Şirvaninin, Qasim Bəy Zakirin, Mirzə Ələkbər Sabirin 

və eləcə də Əliqulu Qəmküsarın satirik şeirləri yetişən nəslin bir şəxsiyyət kimi 

hərtərəfli formalaşmasını təmin etməyə xidmət göstərir. Ayrı-ayrı pedaqoqlar tərə-

findən Seyid Əzim Şirvaninin, Qasim Bəy Zakirin, Mirzə Ələkbər Sabirin satirik 

şeirlərinin tərbiyəvi cəhətləri tədqiq edilsə də, görkəmli satirik şair Əliqulu 

Qəmküsarın satirik şeirlərinin tərbiyəvi cəhətləri tədqiq olunmamışdır. Onun “Molla 

Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyətinə də pedaqoji kontekstdən az yanaşılmışdır.  

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri olan Ə.Qəmküsar 

(1880-1919) “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəal müəlliflərindən hesab edilir. Onun 

satiraları jurnalın ideya istiqamətinə uyğun olaraq dövrün mənfiliklərini ifşa etmək 

məqsədi daşıyırdı. Ə.Qəmküsar hətta bir müddət jurnalın redaktorluq məsuliyyətini 

də üzərinə götürmüşdür. Onun 1919-cü ildə  Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən 

qətlə yetirilməsi yaradıcılığını  yarımçıq qoysa da qısa ömründə yazdıqları şeirlər  və 

publisistik məqalələr ədəbiyyatımızın qiymətli nümunələri kimi dəyərləndirilmişdir. 

Bu gözəl ziyalının həyat və yaradıcılığı ilk dəfə Naxçıvanda yaşayıb-yaradan Lətif 

Hüseynzadə tərəfindən ətraflı tədqiq olunmuşdur [70, 71, 72, 73]. Təəssüf ki, Lətif 

Hüseynzadə öz tədqiqatlarını  filoloji aspektdə aparmışdır, yəni o,  Əliqulu 

Qəmküsarın həyatını ətraflı tədqiq etsə də satirik şairin, görkəmli maarifçinin 

pedaqoji ideyalarını ətraflı tədqiq etməmişdir.  
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Əliqulu Qəmküsarın bir mollanəsrəddinçi kimi fəaliyyəti geniş təhlil edilsə  də, 

bu fəaliyyətin pedaqoji dəyəri, maarifçilik əhəmiyyəti və təlim-tərbiyə baxımından 

mahiyyəti açıqlanmamışdır. Əliqulu Qəmküsarın bu sahədəki fəaliyyətini  ötən əsrin 

müvafiq illərində görkəmli yazıçı Məmməd Səid Ordubadi öz yazıları ilə 

qiymətləndirsə də,  müasir  dövrdə, yəni  XXI əsrin ikinci on illiyində isə pedaqoji 

fikir tariximizin layiqli tədqiqatçısı Kamal Camalov [25, 26] Əliqulu Qəmküsar 

haqqında tədqiqatlar aparmış, pedaqoji fəaliyyətini  dəyərləndirmişdir.  

C.Məmmədquluzadədən sonra  Sabir, Möcüz və digər  mollanəsrəddinçilərlə 

yanaşı,  Ə.Qəmküsarın  da ictimai məzmunlu satiralarına yüksək qiymət verilmiş 

vəbu əsərlərin düzgün qiymətləndirilməsi, hərtərəfli öyrənilməsi ədəbiyyatşünaslı-

ğımızın qarşısında duran vacib məsələlərdən biri hesab edilmişdir.  

Ə.Qəmküsar haqqında qiymətli fikirlər deyən müəlliflərdən biri  görkəmli 

mollanəsrəddinçi M.S.Ordubadi olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəal əmək-

daşlarından olan Ə.Haqverdiyev də yazdığı bir sıra qeyd və xatirələrində, molla-

nəsrəddinçilər sırasında Qəmküsarın da adını hörmətlə çəkmişdir [35, s.88-89].  

Əliqulu Qəmküsarı mollanəsrəddinçi kimi təlqiq edən  pedaqoji fikir tariximizin 

ən görkəmli nümayəndələrindən olan Kamal Camalov [25, 26] isə onun fəaliyyətini 

yalnız mollanəsrəddinçi kimi məhdud çərçivədə təqdim etmişdir. Məhz elə bu 

baxımdan da bu mövzuya müraciət edilməmiş, Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji görüş-

ləri ilə bağlı tədqiqatlar aparılmamış, mövzu kompleks şəkildə araşdırılmamış, elmi 

şərhini gözləyən bir sıra məsələlərə kifayət qədər aydınlıq gətirilməmişdir.  

Bütün bunları əsas götürərək biz Əliqulu Qəmküsarın  pedaqoji ideyalarını elmi 

tədqiqata cəlb etməyi qarşımıza məqsəd kimi qouduq.  

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə pedaqoji fikir tariximizi tədqiq edən görkəmli maarif-

çilərin həyatından dissertasiya yazan və pedaqogika tarixinin bir sıra sahələri üzrə 

tədqiqat aparan alimlər ordusu vardır. Lakin bu ordunu təmsil edən (Əhməd Seyidov, 

Mehdi Mehdizadə, Hüseyn Əhmədov, Əliheydər Həşimov, Aben Kərimov, Ağahəsən 

Rzayev, Əjdər Ağayev, İbrahim Mollayev, Sürrəyya Əliyeva, Əmrulla Paşayev, Fər-

rux Rüstəmov, Rüfət Hüseynzadə, Mərdan Muradxanov, Taleh Xəlilov, Mirzə Məm-

mədov, Zümrüd Axundova, Habil Rəfibəyli, Fikrət Seyidov, Saleh Pəncəli, Mircəfər 
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Həsənov, İramin İsayev, Ədalət Cəlilov, Əli Adıgözəlov, Hümeyir Əhmədov, Həsən 

Bayramov, Vidadi Bəşirov, Kamal Camalov, Tovuz Eminli, Əhməd Əhmədov, Məta-

nət Əkbərova, Ramiz Əliyev, Sevinc Əzimova, Məmməd Gülməmədov, Fazil Həsə-

nov, İslam Həşimov, Bəhruz Nəsirov, Teyyubə Hüseynova, Tahir Kərimli, Aytən 

Qəhrəmanova,  Allahverdi Quliyev, Zemfira Mehdizadə, Zemfira Mehrəliyeva, 

Əliyənnağı Məhərrəmov, İsmət Məmmədova, Sahilə  Orucova, Vahid Rzayev və 

başqaları) alimlərin heç birisi Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyalarını sistem halında 

tədqiq etməmişlər. Onların içərisində Lətif Hüseynzadə Əliqulu Qəmküsarın həyat və 

yaradıcılığını tədqiq edərkən onu əsasən mollanəsrəddinçi və teatr xadimi kimi təq-

dim etmişdir. Kamal Camalov isə Əliqulu Qəmküsarın yalnız “Molla Nəsrəddin” 

jurnalındakı fəaliyyətini tədqiq etmişdir.  Bütün bunları nəzərə alaraq “Əliqulu Qəm-

küsarın pedaqoji ideyaları”mövzusunun tədqiqat obyekti kimi müəyyənləşdirilməsi 

və bu istiqamətdə hərtərəfli tədqiqatın aparılması da məhz bu ehtiyacdan irəli gəlir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti Tədqiqatın obyekt və predmetinı XIX əsrin 

sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda və Naxçıvan mühitində pedaqoji fikrin 

inkişafını və Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyaları təşkil edir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi Əliqulu Qəmküsarın 

maarifçilik görüşlərini, təlim, tərbiyə, təhsil ilə bağlı fikirlərini, ictimai-siyasi 

görüşlərini kompleks şəkildə araşdırmaqdan və onların Azərbaycan pedaqoji fikir 

tarixindəki yerini, rolunu və əhəmiyyətini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bu 

məqsədə müvafiq aşağıdakı vəzifələrin  həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:  

- Ə.Qəmküsarın akademik tərcümeyi-halını yazmaq,  mübariz ziyalının 

maarifçilik fəalliyyətini sistem halında öyrənib ümumiləşdirmək;  

- Azərbaycanda Ə.Qəmküsarın həyatı və yaradıcılığına dair mövcud tədqiqat 

əsərlərini təhlil etmək və bu əsərlərin məktəb və pedaqoji fikir tarixindəki rolu və 

əhəmiyyətini dəyərləndirmək;  

 - Ə.Qəmküsarın ictimai-siyasi görüşlərini sistemə salmaq;  

 - Pedaqoji fikir tariximizdə Ə.Qəmküsarın təhsil haqqındakı düşüncələrinin 

yerini, rolunu və dəyərini  müəyyənləşdirmək;  

 - Ə.Qəmküsarın ana dili və onun tədrisi haqqındakı fikirlərinə münasibət 
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bildirmək;  

  - Cəmiyyətlərin imkişafında təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirən 

Ə.Qəmküsarın satirik şeirlərində, publisistikasında müəllim-tərbiyəçi probleminin 

qoyuluşu və həlli yollarını öyrənmək;  

 - Ə.Qəmküsarın əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı ideyalarını müasir meyarlarla 

qiymətləndirmək;  

- Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında vətərpərvərlik məsələlərinə münasibət 

bildirmək;  

- Əliqulu Qəmküsarın estetik tərbiyə haqqında fikirlərini öyrənib 

ümumiləşdirmək.  

Tədqiqatın metodları.Tədqiqatın metodlarını nəzəri-tarixi təhlil, arxiv sənəd-

lərinin öyrənilməsi,  elmi tədqiqat və ədəbi-bədii materialların öyrənilməsi təşkil edir. 

 Müdafiəyə təqdim olunan müddəalar. 

1. Əliqulu Qəmküsarın həyatı, yaradıcılığı və maarifçilik ideyaları Azərbaycan 

pedaqoji fikir tarixi üçün ən dəyərli məxəzlərdən hesab olunur. 

2. Əliqulu Qəmküsarın təlim, təhsil və tərbiyə haqqında fikirləri müasir dövrün 

pedaqoji nəzəriyyələrinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

3. Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji irsindən gənc nəslin təlim-tərbiyəsi prosesində 

istifadə edilməsi onların şəxsiyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir 

göstərmiş olur.  

4. Əliqulu Qəmküsarın ana dili, onun tədrisi haqqında fikirləri Azərbaycan dili-

nin qramatikasında bir sıra mübahisələrin həlli üçün faydalı olmaqla mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, görkəmli 

ədib Əliqulu Qəmküsarın maarifçilik ideyaları,pedaqoji irsi, əsərlərindəki tərbiyə 

məsələləri ideya-siyasi tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, vətənpərvərlik 

tərbiyəsi baxımından dəyərli fikirləri ilk dəfə olaraq təhlilə cəlb edilmiş və onların 

pedaqoji fikir tarixi üçün yeri, rolu, mövqeyi və əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmişdir.  

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəzəri və praktik  

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Əliqulu Qəmküsarın təqdim olunan pedaqoji ideyaları 
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XIX əsrin sonlarında XX əsrin əvvəllərində və müasir dövrdə pedaqoji fikir 

tariximizin zənginləşdirilməsində və bu sahədə bir sıra boşluqların doldurulmasında 

mühüm rol oynaya bilər. Böyük ədib Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyaları ilə bağlı 

topladığımız materiallardan ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin bakalavr, magirstr 

pillələrində mühazirə və seminar məşğələlərində, eləcə də, “Azərbaycanda məktəb və 

pedaqoji fikir tarixi” kursunun tədrisində istifadə oluna bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi.  Dissertasiya Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi 

şurasının 23 yanvar 2015-ci il tarixli iclasında (protokol № 05) təsdiq olunmuşdur.  

 Mövzu Azərbaycan Respublikası Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə 

Elmi Şurasında 28 iyun  2016-cı il tarixdə (protokol. 02/2016) qeydiyyata alınmışdır. 

Təhsil müddətində informatika, ingilis dili, fəlsəfə, ixtisas fənlərindən minimum im-

tahanları verilmişdir. Tədqiqat işi ilə əlaqədar olaraq 14 elmi əsər (biri xaricdə olmaq-

la) nəşr olunmuşdur. Mövzu ilə əlaqədar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji 

texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda Respublika konfran-

sında (Naxçıvan: 05 may 2015), “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusun-

da keçirilmiş Respublika konfransında  (Naxçıvan: 24 aprel 2018), “Azərbaycanda 

təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq elmi 

konfransında məruzələr edilmiş, fikir mübadiləsinə şərait yaradılmışdır.   

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla    

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi 

həcmi. “Giriş” 6 səhifə - 11 090 işarə, I fəsil 73 səhifə -139 238 işarə, II fəsil 55 

səhifə - 100 737 işarə, “Nəticə” 3 səhifə - 4 104 işarə, istifadə edilmiş ədəbiyyat 13 

səhifə - 14 608 işarə. Ümumi həcmi 152 səhifə – 271 917  işarə.  
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I FƏSİL. ƏLİQULU QƏMKÜSARIN HƏYATI, YARADICILIĞI VƏ 

MAARİFÇİLİK GÖRÜŞLƏRİ 

1.1. Əliqulu Qəmküsarın  həyatı və yaradıcılığı 

Satirik şair, görkəmli maarifçi, teatr xadimi, pedaqoji işin ustası, böyük ədib 

Əliqulu Qəmküsarın həyatı ziddiyyətli, keşməkeşli, faciəli olduğuna görə onun həyatı 

haqqında olan arxiv materiallarında da bir sıra ziddiyyətli fikirlər vardır. Əliqulu 

Qəmküsarın həyatı və yaradıcılığı haqqında ilk tədqiqatı Lətif Hüseynzadə [70, 71, 

72, 73] aparsa da sonralar onun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı bir çox müəlliflər, o 

cümlədən, İsa Həbibəyli [59, 60, 61, 62], Hüseyn Həşimli [68], İman Cəfərov[28], 

Fərqanə Kazımova [78, 79, 80, 81], Əli Qəhrəmanov [95], Kamal Camalov [25, 26], 

Lütviyyə Əsgərzadə [56], Nigar Sadıqzadə [136], Ramiz Qasımov [90], Zülfiyyə 

İsmayıl [77], Fariz Yunisov [147], Aygün Orucova [122], Əli Həşimov [65] kimi 

müəlliflər də tədqiqat apararaq bir sıra kitab və məqalələri ortalığa qoymuşlar. Biz 

həmin müəlliflərə və bir sıra arxiv materiallarına istinad edərək Əliqulu Qəmküsarın 

həyatı haqqında daha müfəssəl məlumatları yarımfəslə daxil etmişik.  

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Cüvəllağı”, “Cüvəllağı bəy”, “Xadimi-millət”, 

“O taylı”, “Sarsaqqulu bəy”, “Simurğ” imzaları ilə tanınan Əliqulu Ələkbər oğlu 

Qəmküsar 1880-ci ildə Naxçıvan şəhərinin Zaviyə məhəlləsində sənətkar ailəsində 

dünyaya göz açmışdır.  

Əliqulu Qəmküsarın doğum tarixi barədə fikirlər müxtəlifdir. Şairin müasirləri 

və bir çox tədqiqatçılar, o cümlədən, Mircəlal Paşayev, Cəfər Xəndan, Əziz 

Mirəhmədov, Abbas Zamanov, İslam Ağayev şairin 1880-ci ildə, Lətif Hüseynzadə 

isə 1881-ci ildə anadan olduğunu yazırlar. Bir sıra mənbələrdə isə şairin 1882-ci il 

təvəllüdlü olmasını göstərən faktlara da rast gəlinir.  

10 dekabr 1915-ci ildə Tiflisdə Rotmistr Kobayev tərtib etdiyi protokolda 

yazmışdır: “haçan doğulduğunu bilmir, -34 yaşı olar” [146]. Digər bir sənəddə 26 

avqust 1913-cü ildə mətbuat işləri üzrə Tiflis komitəsinə verilən arayışda isə Əliqulu 

Nəcəfovun 31 yaşı olduğu göstərilir [111, s.6]. 19 oktyabr 1913-cü ildə Cəlil 



10 

 

Məmmədquluzadə və Əliqulu Nəcəfova qarşı tərtib olunmuş aktda da Əliqulu 

Nəcəfovun 31 yaşı olduğu göstərilir [59, s.6].  

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən 1959-cü ildə çap olunan Əliqulu 

Qəmküsarın “Seçilmiş əsərləri” adlı monoqrafiyada [44] şairin Naxçıvanda anadan 

olması, atasının papaqçılıq etməsi, sonra Culfada kitabxanaçı işləməsi, ərəb və fars 

dillərini öyrənməsi, molla məktəbini buraxaraq Mirzə Məmmədtağı Sidqinin “Üsuli-

cədid” məktəbinə daxil olması, rus dilini öyrənməsi, Hüseyn Cavid və Cədidlə 

biryerdə oxuması haqqında məlumatlarda vardır. Həmin kitabda göstərilir ki, Əliqulu 

Qəmküsar 1880-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Şairin atası Məşədi 

Ələkbər Hacı Nəcəf oğlu gəncliyində papaqçılıq etmiş, sonralar isə Culfa 

gömrükxanasında  komisyonçu olmuşdur. Qəmküsarın ana babası Məşədi Əsəd 

“Məddah” və əmisi Məmmədhüseyn  “Fani”təxəllüsləri ilə şeir yazarlarmış. 

Səkkiz yaşından molla məktəbinə davam edən  Əliqulu ərəb və fars dillərini 

öyrənmiş, 1894-cü ildə  Molla məktəbini buraxıb, zamanının görkəmli müəllimlə-

rindən Mirzə Məhəmmədtağı Sidqi Səfərovun (1854-1903) yenicə açdığı “Üsulu-

cədid” məktəbinə daxil  olmuşdur. “Məktəbi-tərbiyə” adı ilə məşhur olan bu məktəb 

Naxçıvanın o zamanki mədəni həyatında böyük rol oynamışdır. Bu məktəb həm 

mollaxanalardan, həm də o vaxt azərbaycanlılar üçün olan rus məktəblərindən  əsaslı  

surətdə fərqlənirdi. Mollaxanlarda dini elmlər tədris edildiyi halda, burada dünyəvi 

elmlər öyrədilirdi. Rus məktəblərində təlim-tərbiyə yalnız rus dilində getdiyi halda, 

bu məktəbdə rus dili ilə yanaşı, Azərbaycan, fars və ərəb dilləri də öyrədilir, ana 

dilinin tədrisinə daha geniş yer verilirdi. Hüseyn Cavid, Əziz Şərif və sonralar 

ictimai-mədəni həyatda özünü göstərən bir çox başqa Naxçıvan ziyalıları ilk 

təhsillərini məhz bu məktəbdə almışlar [44, s.5-6]. Həmin illərdə “Məktəbi-tərbiyə”ni 

yaradan Mirzə Məhəmmədtağı Sidqinin fəaliyyəti məktəb pedaqoji fikir tarixində 

özünə xüsusi mövqe qazanmışdır. Hansı ki, həmin mövqedə yeni üsulda savad verən 

məktəbin yaradılması, yeni pedaqoji qaydaların müəyyənləşdirilməsi, uşaqların 

dünyəvi məktəbə cəlb olunması özünü daha bariz şəkildə göstərirdi.  

Zamanının mütərəqqi ziyalısı olan Mirzə Məhəmmədtağı Sidqinin fəaliyyəti 

yalnız müəllimliklə məhdudlaşmırdı. O, şəhərin mədəni həyatına həqiqi mənada 
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başçılıq edib məktəbi şəhərin mədəni mərkəzinə çevirmişdi. Cəlil 

Məmmədquluzadənin xatirələrində deyilir ki, həmin məktəb azərbaycanlı balalarına 

yeni üsulda savad, bilik öyrətməkdən savayı, “biz yeniyetmə müəllim və ədiblər üçün 

də bir darül-ürfan idi” [44, s. 6].  

Əliqulu Qəmküsarın “Məktəbi tərbiyə”də oxuması ilə bağlı tədqiqat aparanların 

böyük əksəriyyəti onun bu məktəbdə rus dilini öyrənməsini, yetişməsini və bir 

mühərrir kimi formalaşmasını, bir ictimai xadim kimi ortaya çıxmasını da göstərirlər. 

Əliqulu iki ilə yaxın bu məktəbdə oxumuş, burada rus dilini də öyrənmiş və heç 

şübhəsiz ki, onun bir ədib, mühərrir və ictimai xadim kimi yetişməsində bu məktəbin 

həlledici əhəmiyyəti olmuşdur. Şairin ədəbi yaradıcılığa başlaması da burda oxuduğu 

dövrə təsadüf edir [44, s.63]. Arxiv sənədlərində və eləcə də ədibin həyatı haqqında 

yazılan əsərlərdə Əliqulu Qəmküsarın atasının xəstələnməsi, Təbrizə müalicəyə 

gedərkən onu da özü ilə aparması qeyd olunur. 1896-cı ildə Qəmküsarın atası 

xəstələnib müalicə üçün Təbrizə gedir və Əliqulunu da özü ilə  bərabər ora aparır. 

Cəhalət və mövhümatın hökm sürdüyü şəhərdə ruhanilərin fırıldaqlarını görən gənc 

şair hələ Təbrizdə ikən aşağıdakı misraları yazmışdır: 

Qurtarmazmı ağlamağın mövsümi, ya rəb? 

Hər gündə minacat olunur məscidimizdə. 

Ağlar günə qaldıq yenə əl çəkməyəcəklər, 

Bu mərsiyəxanlar nə görüblər belə bizdə?[48, s. 5]. 

Naxçıvanda müşahidə elədiyi dini xurafatın,mövhümatın Təbrizdə daha çox 

vüsat aldığını görən şair öz narahatçılığını poetik fikirlərlə ifa edir. “Qurtarmazmı 

ağlamağın mövsümü, ya rəb?” deyən şair insanların dini fanatizmdən, ağlar günə 

qalmaqdan uzaqlaşdırılmasını arzu edir. Təxminən 4 il Təbriz həyatında gördüklərini 

bir sıra şeirlərində ifadə edən şair xalqın əxlaqının saflaşmasını, onların mütərəqqi 

dünya görüşünə malik olmasını arzulayır. 4 illik Təbriz həyatı onun yeniyetməlik 

dövrünün qaranlıq səhifələri ilə onun tərcümeyi-halına daxil olur. Təbrizdə Təbriz 

həkimlərinin müalicəsi atası Məşədi Ələkbər Hacı Nəcəf oğlunu  ölümdən xilas 

edəbilmir, dörd aydan sonra Məşədi Ələkbər dünyasını dəyişir, 16 yaşlı Əliqulu 

atasını yad şəhərdə dəfn edib Naxçıvana qayıdır. Atasının vəfatından sonra artıq o 
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məktəbi həmişəlik buraxır başsız qalmış ailəsini təmin etmək üçün Culfaya köçüb 

işləməyə məcbur olur [44, s.7]. Culfada bəzən də Naxçıvanda yaşamağa məcbur olan 

Əliqulu Qəmküsar “Hümmət” təşkilatının üzvü kimi də çalışır.  

1912-ci ilə kimi Culfada və bəzən də Naxçıvanda yaşayan Qəmküsar o dövrdə  

bir-birini təqib edən mürəkkəb ictimai hadisələri diqqətlə  izləyir, siyasi həyatda və 

mətbuatda yaxından iştirak edirdi. Əldə olan arxiv sənədlərində “Hümmət”in Culfa 

qrupunda çalışanlar sırasında  M.S.Ordubadi ilə yanaşı Ə.Qəmküsarın da adı çəkilir 

[44, s.7]. Culfada yaşadığı illərdə Əliqulu Qəmküsar Cənubi Azərbaycanda baş verən 

inqilabla da yaxından maraqlanırdı. Cənubi Azərbaycan ziyalıları 1905-ci il dövründə 

istismara, mövhümata, cəhalətə qarşı mübarizəyə başlamışdılar.  

Culfada yaşadığı illərdə Qəmküsar Cənubi Azərbaycan  inqilabçıları ilə  

yaxından əlaqə saxlayır, onlara kömək edirdi. Bu illərdə polis dəfələrlə Qəmküsarın 

evində axtarışlar aparmış, onu müxtəlif bəhanələr ilə  dəfələrlə məsuliyyətə cəlb 

etmişdir. Lakin nə car məmurlarının, nə də mürtəcelərin təqibləri Ə.Qəmküsarı 

ictimai fəaliyyətdən çəkindirə bilmirdi. O bütün çətinliklərə mərdliklə  dözərək, 

1905-ci il inqilabının doğurduğu azadlıq hərəkatında demokrat Azərbaycan 

ziyalılarının istismar, mövhümat və cəhalət dünyası ilə apardığı çətin mübarizələrdə 

əzmlə iştirak edirdi [44, s.7]. 

Əliqulu Qəmküsar öz şeirləri ilə Cənubi Azərbaycan ziyalılarının demokratik 

hərəkatını müdafiə edirdi. Əliqulu Qəmküsarın poetik istedadı haqqında da müxtəlif 

mülahizələr yürüdülür. Əslində Əliqulu Qəmküsarın ana-babası, əmisi dəşeir 

yazmışlar. Şairin atası Məşədi Ələkbər Hacı Nəcəf oğlu Ərdəbillidir və əvvəllər 

papaqçılıqla məşğul olmuş, sonralar Naxçıvan şəhərində və Culfa gömrükxanasında 

komisiyonçu kimi çalışmışdır.  

Əliqulu Qəmküsarın anası Bilqeys xanım “Məddah” təxəllüsü ilə şeirlər yazan 

Məşədi Əsədin qızı olmuşdur. Şairin dörd qardaşı və iki bacısı olmuşdur [81, s. 6-7].  

Əliqulu Qəmküsarın atası da şeirlər yazmışdır. Əliqulu Qəmküsarın əmisi 

“Fani” təxəllüsü ilə, atası Məşədi Ələkbər isə “Səba” təxəllüsü ilə şeirlər yazmışlar. 

Əliqulu Qəmküsarın həyatı ilə bağlı qeydlərin bir qismində Əliqulu Qəmküsarın 

valideynlərinin klassik poezsiyaya,  o cümlədən, Qətran Təbrizinin, Saib Təbrizinin, 
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Şəms Təbrizinin, Marağalı Əhvədinin, Nizami Gəncəvinin, Sədi Şirazinin, Hafizin 

yaradıcılığına dərin məhəbbət hissi ilə yanaşdıqları göstərilir. Bunlar isə onu sübut 

edir ki, Əliqulu Qəmküsar anası Bilqeys, atası Məşədi Ələkbər, əmisi 

Məmmədhüseyn Nəcəfzadə kimi klassik şairlərin yaradıcılığına və üslubuna bələd 

olduğu üçün  qüdrətli poetik nümunələr yaratmışdır. Məddahla yanaşı Əliqulu 

Qəmküsarın əmisi Məmmədhüseyn Nəcəfzadə də şair olmuş və “Fani” təxəllüsü ilə 

şeirlər yazmışdır. 

Tədqiqatçı alim İslam Ağayevin araşdırmalarına görə, Qəmküsarın atası Məşədi 

Ələkbər klassik şairlərin yaradıcılığına yaxından bələd olmuş və klassik üslubda  

“Səba” təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır[13,14,15].  

Belə bir mühitdə böyüyən Əliquluda şeirə, sənətə məhəbbət, klassik Şərq 

poeziyasının sirlərinə yaxından bələd olmaq həvəsi yaranmışdır [81, s.7]. Əliqulu 

Qəmküsarın mollanəsrəddinçi olmağı ilə bağlıda çoxlu informasiyalar vardır. 1912-ci 

ildə irtica “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri üçün son dərəcə ağır və dözülməz bir 

şərait yaratmışdı. Odur ki, jurnal həmin il  martın 8-də çıxan 9-cu nömrədən sonra öz 

nəşrini dayandırmış, 1913-cü ilin yanvarınadək fasilə etməyə məcbur olmuşdur.  

Tədqiqat zamanı o da aydın oldu ki, “Molla Nəsrəddin” bağlansa da, oxucuları 

onun nəşrə başlayacağı günü səbirsizliklə gözləyiblər [23]. Hətta təqiblərə 

baxmayaraq, “Molla Nəsrəddin”  tutduğu məsləkindən bur an belə ayrılmamışdır 

[24]. Doğrudan da, jurnal  bütün fəaliyyəti boyu öz məsləkindən dönməmiş, 

əqidəsinə sadiq qalmışdır. 

Eyni zamanda, Tiflisdə nəşr edilən “Zaqafqazskaya reç” qəzeti də “Molla 

Nəsrəddin” jurnalının mübət cəhətlərindən bəhs etmişdir [153]. 

Ardı-arası kəsilməyən təqiblərdən cana doymuş Cəlil Məmmədquluzadə “Molla 

Nəsrəddin”i yenidən nəşr etmək üçün özünə köməkçi olaraq Ə.Qəmküsarı Tiflisə 

dəvət edir. Qəmküsar bu dəvəti məmuniyyətlə qəbul edib, 1912-ci ilin sonunda 

Tiflisə köçdü və “Molla Nəsrəddin”in nəşrini davam etdirmək üçün 

C.Məmmədquluzadənin ən yaxın köməkçisi oldu. Onların əlbir səyi nəticəsində 

jurnal 1913-cü ilin yanvarından etibarən yenidən nəşrə başladı. Jurnalın 10 aylıq 

fasilədən sonra çıxan birinci nömrəsində redaksiya öz oxucularına bildirirdi ki, 
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“...gələcəkdə hökümətdən izin hasil olandan sonra məcmuəmiz irəliki baş 

mühərrirdən səvayi dəxi yoldaşımız Əliqulu Nəcəfovun imzası ilə çıxacaqdır” [43, 

s.7-8]. 

1912-13-cü illərdə və ondan sonrakı dövrlərdə Əliqulu Qəmküsar “Molla 

Nəsrəddin” jurnalının məşhur mühərriri sifəti ilə də çıxış etmişdir. Həmin il fevralın 

20-də çıxan 5-ci nömrədən başlayaraq 1913-1914-cü illərdə “Molla Nəsrəddin” 

jurnalında məsul mühərrir sifətilə Cəlil Məmmədquluzadə ilə yanaşı Əliqulu 

Nəcəfovun da imzası getmişdir. Bu illərdə o, jurnalın bütün ağırlıqlarını Mirzə Cəlil 

ilə birlikdə daşımış, Mirzə Cəlilin daha yaxın əməl dostu olmuş, təqib və təhqirlərə, 

təkzib və təkfirlərə onunla birlikdə məruz qalmışdır. Buna görədir ki, Cəlil 

Məmmədquluzadə keçən günlər haqqında  danışarkən Qəmküsarın adını jurnalın ən 

fəal, ən mübariz mühərrirlərindən biri kimi, xüsusi hörmətlə yad etmişdir [43, s.8]. 

Maraqlı cəhət odur ki, bəzi tədqiqatçılar Əliqulu Qəmküsarın faciəli şəkildə 

öldürülməsinin səbəblərindən birini də  jurnalda dərc etdirdiyi yazıların olmasını 

göstərirlər. Çünki Əliqulu Qəmküsar “Molla Nəsrəddin” jurnalında xalqı aldadan, 

milləti mənəvi cəhətdən şikəst etməyə çalışan savadsız mollaları, saxta seyidləri, 

hacıları, məşədiləri, kərbəlayiləri qəti şəkildə tənqid edirdi. Ə.Qəmküsarı başqa 

görkəmli mollanəsrəddinçilər də eyni məhəbbətlə sevmiş, onun jurnaldakı 

fəaliyyətinə yüksək qiymət vermişlər. Ə.Haqverdiyev 1924-cü ildə Qəmküsarın 

öldürülməsinin 5 illiyi münasibətilə “Kommunist” qəzetində nəşr etdirdiyi 

məqaləsində yazırdı: 

“Əliqulu Nəcəfzadəyə dəyən güllə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ürəyinə 

dəydi. Ona mən “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ürəyi adını qoymaqda səhv  

etmirəm və  cürətlədə bu sözü deyirəm. 

Heyf olsun bivəxt əlimizdən gedən rəfiqimizə ki, həmişə qədirşünas dostlarının 

ürəyində diridir” [35, s. 332]. 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığı haqqında da müxtəlif mülahizələr var. Bir sıra 

müəlliflər onun bədii yaradıcılığa lap uşaqlıq illərindən başladığını göstərirlər. 

Əslində Əliqulu Qəmküsar bədii yaradıcılığa XIX əsrin sonlarından başlayır. Bu illər 

ərzində satirik şeirlərində maarifçilik ideyaları ilə çıxış edən, xalqı cəhalət 
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yuxusundan oyatmağa həsr etdiyi şeirləri ilə  əsl demokratik ruhlu şair kimi özünü 

göstərməyə başlayır. O keçən əsrin 90-cı illərində yazdığı şeirləri ilə bir maarifçi kimi 

ədəbiyyata gəlsə də onun əsl marifçi kimi formalaşmasında “Molla Nəsrəddin” 

jurnalı xüsusi rol oynayır. Əliqulu Qəmküsar keçən əsrin 90-cı illərindən ədəbiyyat 

aləminə qədəm atsa da, bir çox  müasirləri kimi, onun da əsil  bədii yaradıcılığı 1905-

ci il inqilabının məhsulu olan “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrindən sonra başlayıb. 

Sabirləri, Əli Nəzmiləri köhnə qəzəl, qəsidə ədəbiyyatının təsiri altından çəkib 

çıxaran “Molla Nəsrəddin” Ə.Qəmküsarın da yaradıcılığına yeni istiqamət verdi. Bu 

jurnalın nəşrindən sonra Qəmküsar onun döyüşkən mühərrirlərindən biri, böyük 

Sabirin şagirdi və davamçısı kimi tanındı [44, s.10].  

Məlum olduğu kimi,  XX əsrin ilk illərindən başlayaraq Sabir poeziyası dini 

xürəfatı dərindən tənqid edir, insanları elmə, sənətə, mədəniyyətə səsləyirdi. 

Ölkəmizdə Sabir kimi satirik şeirlər yazanların sayı çox az idi. Yaxşı ki, bu sırada 

Əliqulu Qəmküsarın da adı var idi. Sabir satirasının mövzu dairəsi və məfkurə 

istiqaməti Qəmküsar yaradıcılığı üçün də səciyyəvidir. Mirzə Cəlil və Sabir kimi 

Qəmküsarın da düşməni xalqı cəhalətdə saxlayan din və din xadimləri, şərq 

istibdadının mənfur mücəssəməsi olan “Məmdəli”, “Pinti Həmid”, çar mütləqiyyəti, 

zəhmətkeşlərin qanını soran mülkədarlar, tacirlər, məmurlar və başqa tüfeylilər idi. 

“Cüvəllağı”, “Cüvəllağı bəy”, “Otaylı”, “Xadimi- millət”, “Simurğ” və s. imzalarla 

çap etdirdiyi satiralarında o, əsarət dünyasına nifrət yağdırırdı. Qəmküsarın satirası 

nəinki ideyasi, hətta ruhu, bədii ədası, üslubi ilə də Sabir satirasını davam etdirirdi. 

[44, s.10]. Əliqulu Qəmküsar ən fəal mollanəsrəddinçi olaraq  jurnalda Sabir sayağı 

satiralar yazmaqla ruhaniləri tənqid edir, insanları aldadaraq xürafata  çəkənləri satira 

atəşinə tuturdu. Əliqulu Qəmküsar "Molla Nəsrəddin" jurnalının 1911-ci il 12 yanvar 

2 saylı nüsxəsində savadsız mollaları tənqid edərək onların mərsiyələrinə, 

minacatlarına, əzanlarına qarşı müasir musiqi nümunələrinin yetişən nəslin estetik 

tərbiyəsinə təsirini böyük sənətkarlıqla poetik şəkildə ifadə edirdi.  

Musiqi nəğməsinin çöldə eşidsək səsini, 

Mollamız evdə oturduqda qulağın tıxıyır, 

Bilmirəm, bəs nə əcəb tab eləyir məsciddə 
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Ki, çıxır mərsiyəxan şur ilə şahnaz oxuyur.  

3-cü sayında belə bir satira ilə çıxış edərək yetişən nəsli elmə, təhsilə, tələbə 

olmağa çağırır. Bu işdə millətə mane olanları isə ölümcül satira atəşinə tutur.  

Ölkələr dərs oxuyur, alimi-fərzanə olur, 

Özünə, dövlətinə qövli-həkimanə olur, 

Student olsa biri leyk bizim millətdə, 

Ya qumarbaz, ya piyan, ya da ki, divanə olur[44, s.88]. 

Başqa mollanəsrəddinçilər kimi Qəmküsar satirasının da əsas tənqid hədəfi  

mövhümat, cəlalət, nadanlıq və dindən quldurçuluq tüfəngi  kimi istifadə edən 

ruhanilər idi. Qəmküsar ruhanilərin xalqa verdiyi əzab və əziyyəti,  onların din 

pərdəsi altında törətdikləri fəlakətləri mütləqiyyətin zülmü ilə bərabər tutur.  O, belə 

hesab edirdi ki, zəhmətkeş xalqı din və din xadimlərinin zülmündən  çəkib 

çıxarmadan onu həqiqi mənada xoşbəxt etmək,  azadlığa çıxarmaq mümkün deyildir. 

Bütün yaradıcılığı boyu dələduz ruhaniləri qamçılayan Qəmküsar 1917-ci ildə çar 

mütləqiyyətinin yenicə devrildiyi günlərdə “Molla Nəsrəddin” jurnalında çıxan 

“İstibdadi-ruhani” adlı felyetonunda yazırdı ki,  mütləqiyyəti yıxmaqla vəzifə bitmir, 

xalqın ondan az dəhşətli olmayan düşmənləri – ruhanilər durduqca zülm 

yaşayacaqdır. O, zəhmətkeş xalqa  müraciətlə deyirdi: “Yaxşısı budur ki, indi vaxt 

ikən başının çarəsini elə və necə ki, istibdadi-ruhanini də yıx ki, yaxan qurtarsın. 

Yoxsa istibdad istibdaddır. O olmasın, bu olsun”[44, s.10-11]. 

Əliqulu Qəmküsar “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1913 10 fevral, 5-ci sayında  

millətin əxlaqına mənfi təsir göstərən, yetişən nəslin nümayəndələrini elmdən, 

təhsildən, mədəniyyətdən uzaqlaşdıraraq qumar oynamağa sövq edənləri tənqid 

atəşinə tutaraq yazırdı: 

Əcnəbi balda, qonaqlıqda, klubda həmə vaxt 

Çalışır nazu nəzakətlə  aparsın özünü 

Nə paxıllıqdı bu bəs bizdə Həsən xan kimilər, 

Qumar üstündə yarır bir-birinin baş-gözünü?[44,s.89] 

Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığından qidalanan, onun satirik şeirlərindən 

yararlanan Əliqulu Qəmküsar Səttarxan hərəkatınada öz münasibətini bildirirdi. 
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Çünki, əslən Cənubi Azərbaycandan olan və azərbaycanlıların milli hərəkatı uğrunda 

mübarizəyə başçılıq edən Səttarxan hərəkatı günbəgün güclənirdi. Səttərxan 

hərəkatının iştirakçıları gündən-günə artırdı. Səttarxan dünya azərbaycanlıların 

aksiyasına qoşulan, milləti istismar edənlərə qarşı haqq səsini ucaldan, xalqı 

köləlikdən çıxarmağa çalışan, azərbaycanlıların milli koloritini saxtalaşdırmağa cəhd 

edənlərə qarşı var gücü ilə vuruşan bir fədai idi. Yaxşı hal kimi qeyd etmək lazımdır 

ki, Səttarxan hərəkatını bütün azərbaycanlılar böyük məhəbbətlə qarşılayırdılar. Bu 

sırada Azərbaycanın demokratik ruhlu şairləri sırasında  Əliqulu Qəmküsarında adı 

var idi. Əliqulu Qəmküsar bütün fəaliyyəti boyu demokratik qüvvələrlə, azadlıq 

hərəkatı ilə  bağlı olmuşdur. O, Cənubi Azərbaycanda  azadlıq hərəkatında fəal iştirak 

edən  mütərəqqi ziyalılardandır. Cənubi Azərbaycan həyatı, Səttarxan hərəkatı 

Qəmküsar yaradıcılığında ən çox işlənmiş mövzulardandır. O, mətbuatdakı çıxışları 

ilə Təbriz inqilablarını müdafiə edir, onların düşmənlərini kəskin satiraya tutur, hər 

cür azadlığın düşməni olan   şərq müstəhidlərinə acı-acı gülür və deyirdi: 

Qorxuram bayramımız qarə gələ, 

Məmdəli, Pinti Həmid birdən ölə [44, s.11-12]. 

Əliqulu Qəmküsarın həyatı, yaradıcılığı, xüsusilə anadan olma  tarixi ilə bağlı 

ziddiyyətli fikirlər vardır. Onun anadan olma təvəllüdü haqqında Rzaqulu Həsənov, 

Mir Cəlal, Cəfər Xəndan, Əziz Mirəhmədov, Abbas Zamanov kimi  müəlliflərlə Lətif 

Hüseynzadə və İslam Ağayev kimi müəlliflərin yazdıqları arasında müəyyən fərqlilik 

olduğu görünür.  

Bu barədə yazan İslam Ağayevin müəllifliyi ilə 1976-ci ildə çap olunan 

“Əliqulu Qəmküsar” [13] adlı monoqrafiyada göstərilir ki, şairin atasının əslən 

Ərdəbilli olması, sonra ailəliklə Culfaya köçməsi, 1882-ci ildə təvəllüd tapması 

düzgün sayılmalıdır. İslam Ağayev yazır: “Əliqulu Qəmküsarın təvəllüd tarixi barədə 

müxtəlif məlumatlara rast gəlmək olar. Rzaqulu Həsənov, Mircəlal Paşayev, Cəfər 

Xəndan Hacıyev, Ə. Mirəhmədov və  A. Zamanov şairin 1880-ci ildə, L. Hüseynzadə 

isə 1881-ci ildə anadan olduğunu yazırlar. Bir sıra mənbələrdə isə şairin 1882-ci il 

təvəllüdlü olduğunu yazırlar.Onun hətta 1882-ci ildə anadan olması ehtimalını 

doğuran  məlumatlara da rast gəlirik.  Məsələn, şair özü 1912-ci il may ayının 2-də 
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dostu Mirzağa Əliyevə yadigar verdiyi“Həsb-hal” başlıqlı aftoqraf şeirində bildirir 

ki, yaşım otuzdu.  

Onun 1882-ci ildə təvəllüdü ehtimalını Tiflis ünvanlar bürosunun 1913-cü ildə 

“Mətbuat komitəsi” üçün hazırladığı bir arayışdan da görmək olar. Bu arayışda 

şairin 31 yaşında olduğu göstərilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, birinci tarix 

əsas göstərilməlidir. Çünki, Ə. Qəmküsarın bu tarixdə anadan olmasını onun 1919-

cu ildən bəri bütün müasirləri, xüsusən yaxın qohumları dönə-dönə yazmış və təsdiq 

etmişlər. 

Ə. Qəmküsarın atası Məşədi Ələkbər Hacı Nəcəf oğlu Ərdəbillidir. Şairin bir 

sıra əsərlərini “Qəmküsar Ərdəbilli” və “Otaylı” imzaları ilə yazması da ehtimal ki, 

buradan irəli gəlir.  

Məşədi Ələkbər hələ gəncliyində Ərdəbildən Culfaya köçüb, burada həmişəlik 

məskən salmışdı. Əsas sənəti papaqçı olan Məşədi Ələkbər sonralar Culfa 

kömrükxanasında uzun müddət komisyonçu vəzifəsində işləmişdir” [13, s.12-13]. 

 İslam Ağayev də digər müəlliflər kimi Əliqulu Qəmküsarın atasının “Səba”, 

əmisi Məhəmməd Nəcəfzadənin “Fani”, ana babası Məşədi Əsədin “Məddah” 

təxəllüsü ilə şeir yazmalarını vurğulayır. Qeyd edir ki, Əliqulu Qəmküsarın 

püxtələşməsində müəllimi Məhəmmədtağı Sidqinin böyük rolu olmuşdur. İ.Agayev 

yazır:  “Əliqulunun boya-başa çatdığı ailə mühiti ədəbiyyata, klassik poeziyaya bağlı 

olmuşdur. Deyilənlərə görə, onun atası “Səba” təxəllüsü ilə  şeirlər yazmışdır. 

“Fani” təxəllüsü ilə farsca bir sıra qəzəl, qəsidə müəllifi kimi tanınan əmisi 

Məhəmmədhüseyn Nəcəfzadə “Məddah” təxəllüsü ilə şeirlər yazan ana babası 

Məşədi Əsəd kiçik  Əliquluda şeirə, sənətə maraq oyatmışdı. Əliqulu hələ gənc 

yaşlarından klassik Şərq poeziyasının hikmətli nəsihətlərilə pərvəriş tapmış, 

böyümüşdür.  

Əliqulu ilk təhsilini məhəllə məscidində, mollaxanada alır. O, mədrəsədə dinin 

əsaslarını öyrənib və fars dillərinə dərindən bələd olur. Bu zaman gənc Əliqulunun 

həyatında böyük bir hadisə baş verir. 1893-94-cü tədris ili üçün Naxçıvanda 

görkəmli maarif xadimi Məhəmmədtağı Sidqinin məşhur dörd sinifli “Məktəbi-

tərbiyə”si açılır. 
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“...M.T.Sidqi (1854-1903) XIX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycanın hər iki 

hissəsində tanınmış görkəmli maarifçi ziyalılarından idi. O istedadlı şair, zamanına 

görə geniş biliyə malik, hazırlıqlı bir pedaqoq idi. Əvvəlcə Ordubadda məktəbdarlıq 

edən Sidqi 1893-cü ildə Naxçıvana köçüb burada öz təşəbbüsü ilə dörd sinifli bir 

məktəb açmışdır. O, bu məktəbə “Məktəbi tərbiyə” adı vermişdi. Burada dərslər yeni 

üsul ilə keçirilirdi. Sidqinin məqsədigənc nəsli müasir ruhda tərbiyə etmək idi. Buna 

görə də o, müdiri olduğu məktəbə dövrünün mütərəqqi fikirli müəllimlərini cəlb 

etmişdi... “Məktəbi-tərbiyə”də ana dili, tarix, coğrafiya, hesab fənləri tədris edilirdi. 

Təcrübə məşğələlərində Azərbaycancadan ruscaya tərcüməyə xüsusi saatlar 

ayrılırdı”[13, s.13-14]. 

Əliqulu Qəmküsarın bir qələm sahibi kimi, bir şair, ədib kimi yetişməsinin əsas 

səbəblərindən biri onun Məhəmmədtağı  Sidqinin məktəbini keçməsidir.  

Digər müəlliflər kimi İslam Ağayev bu məsələdən bəhs edərkən yazırdı ki,  

Ə.Qəmküsar belə bir məktəbin ilk məzunlarından idi. Müasir ruhlu “Tərbiyə”də 

aldığı biliklər gənc Əliqulunun dünyagörüşünə ciddi təsir edir, onun gözlərini açır, 

beləliklə, mövcud həyata münasibətində bir müəyyənlik yaradırdı. Əliqulu burada öz 

müəllimi Məhəmmədtağı Sidqidən bədii yaradıcılığın sirlərini də öyrənməyə başlayır. 

Klassik ədəbiyyatla və ictimai elmlərlə tanışlıq gənc Əliqulunu xalqın gələcək 

taleyini düşünməyə vadar edir. Qədim tarixi olan Naxçıvan Ə.Qəmküsarın poetik 

istedadının beşiyi olur [13, s.14]. 

İslam Ağayev Əliqulu Qəmküsarın Məhəmmədtağı Sidqi, Eynalı bəy Sultanov, 

Qurbanəli Şərifov, Mirzə Cəlil Şürbi, Cəlil Məmmədquluzadə kimi ziyalılarla 

ünsiyyətini qeyd etməklə yanaşı, onun “Darülürfan” ədəbi məclisində iştirak etməsini 

xüsusi qeyd edir. O, Ə.Qəmküsarın ilk yaradıcılıq fəaliyyətini belə qələmə alır: 

1894-1895-ci illərdə Naxçıvanın qabaqcıl ziyalılarından Məhəmmədtağı Sidqi, 

Eynəlibəy Sultanov, Qurbanəli Şərifov, Mirzə Cəlil Şürbi və başqalarının yaratdıqları 

“Darülürfan” (mədəniyyət evi) ədəbi məclisinin pərəstişkarlarından biri də 

Ə.Qəmküsar idi. O dövrün “Məclisi-üns”, “Məclisi-fərəmüşan”, “Beytüssəfa”, 

“Məcmüəul-şüəra” kimi ədəbi məclislərdən fərqli olan “Darülürfan”da Yaxın Şərq, 

Avropa və Rusiya yazıçılarının əsərləri öyrənilirdi ki, bu da gənc Əliqulunun 
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dünyagörüşünün formalaşmasına müəyyən təsir göstərirdi. Bu dövrdə Naxçıvanda 

səhnə sənətinə böyük maraq vardı. Naxçıvan teatrının banilərindən Eynalıbəy 

Sultanov, M.T.Səfərəlibəyov, Nəsrullah və Fərəcullah Şeyxovlar, C.Məmmədquluza-

də və başqaları M.F.Axundov, N.Vəzirovun pyeslərini tamaşaya qoyurdular. Tamaşa-

lar gənc Əliqulunun yaşadığı Zaviyə məhəlləsindəki Bazarçayın üstündə, şəhər 

deputatı Hacı Zeynalovun böyük zalında göstərilirdi. Əlbəttə, bu ona bütün 

tamaşalara baxmağa imkan verirdi [13,  s. 14-15]. 

İslam Ağayev yazır ki, o zamanki “Şəlalə” adlı jurnalın səhifələrində “Molla 

Nəsrəddin”də Ə.Qəmküsarın çap olunduğu  şeirləri və jurnalın digər yazıları tənqid 

olunur, hətta lağa qoyulurdu. Sonra “Molla Nəsrəddin” jurnalında Əli Nəzmi, Salman 

Mümtaz çıxış edərək Şəlaləçilərin cavablarını verdilər. Belə yazılardan sonra  

şəlaləçilərin iç üzü açıldı. 

Şəlaləçilərin bu mürtəce xarakterli çıxışları ölkənin demokratik qüvvələrinin 

böyük həyacanı ilə qarşılandı. Jurnalın redaksiyasına onlarca etiraz məktubu 

göndərildi. Lakin şəlaləçilərin xoşağəlməz çıxışları təkcəbununla bitmirdi. Jurnalın 

redaktoru Xalid Xürrəm Səbribəyzadə “Şəlalə”nin səhifələrində “Eşqi-həvəs” adlı 

romanını, bununla yanaşı, bayağı, aşiqanə şeirlərini ardı-arası kəsilmədən dərc  

etdirirdi. Onun bu dayaz məfkurəli, yüngül, abırsız yazılarında qadın ictimai 

həyatdantədric olunur, kef-işrət obyekti kimi mədh edilirdi. “Şəlalə” jurnalının bu 

mürtəce istiqaməti mollanəsrəddinçilərin dərin nifrəti ilə qarşılandı. Bu münasibətlə 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı öz səhifələrində Əli Nəzminin, Salman Mümtazın 

satiralarını çap etdi. Mollanəsrəddinçilər “Şəlalə”ni ardıcıl satira atəşinə tutur, ifşa 

edirdilər.  

Əlbəttə, bütün bu ədəbi-ictimai döyüşlər səmərəsiz qala bilməzdi. 1914-cü ilin 

əvvəllərində “Şəlalə” nüfuzdan düşdüyü üçün qapanır. Onun redaktoru 

X.X.Səbribəyzadə Bakıdan köçüb  getməyə məcbur olur. Şəlaləçilərin gülünc 

aqibətini Ə.Qəmküsar öz “Şəlalə” ədəd 3” şeirində çox  məharətlə yekunlaşdırır [13, 

s.73-74]. 

Böyük mütəfəkkir, görkəmli maarifçi-pedaqoq, teatr xadimi, jurnalist, publisist 

olan Əliqulu Qəmküsar həm də ictimai siyasi xadim kimi təqdir olunmalıdır. 
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Araşdırmalar göstərir ki, Əliqulu Qəmküsarın çox zəngin ictimai-siyasi görüşləri 

vardır. Hansı ki, bunları həm də elmi-pedaqoji cəhətdən təhlilə cəlb etmək lazımdır. 

Ona görə ki, bu görüşlərin bir çox əhəmiyyəti vardır. Birincisi, ona görə ki, Əliqulu 

Qəmküsarın ictimai-siyasi görüşlərinin Azərbaycan maarifçiliyindəki rolu böyükdür. 

İkincisi,  ona görə ki, bu görüşlərin hər birinin Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi üçün 

əhəmiyyəti böyükdür.  

Tədqiqatlar göstərir ki, zəngin ictimai-siyasi görüşlərə məxsus olan Əliqulu 

Qəmküsar bu xüsusda çalışdığı bütün vəzifələrdə xalqın maariflənməsinə öz töhfəsini 

vermişdir. Onlardan bəzilərinə diqqət etsək görərik ki, Əliqulu Qəmküsarın ictimai-

siyasi fəaliyyətinin bütün çalarları həm Azərbaycan maarifçiliyinin inkişafı, həm də 

pedaqoji fikir tariximizin zənginləşməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur.  

Əliqulu Qəmküsarın ömrünün təxminən yeddi ili Culfa kömrükxanası ilə bağlı 

olmuşdur. Yəni o, dayısı ilə birlikdə Culfa kömrükxanasında bir müddət çalışmışdır. 

Culfa kömrükxanasında çalışarkən Əliqulu Qəmküsar yetişən nəslin təhsillənməsi ilə 

bağlı fikirlər irəli sürmüş, özünəməxsus mübarizə aparmışdır. Bundan başqa 1905-ci 

ildən 12-ci illərə qədər Culfa kömrükxanasında çalışarkən İranda baş verən Təbriz 

inqilabı ilə bağlı gizli fəaliyyət göstərmişdir. Əliqulu Qəmküsar inqilabçılarla yaxın 

təmasda olmuş, onları həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən ruhlandırmışdır.  

1905-1912-ci illərdə şair dayısı Nəsrullah Şeyxovla  birgə Culfa kömrükxana-

sında çalışarkən Cənubi Azərbaycanda xalqın apardığı azadlıq və istiqlaliyyət 

mübarizəsinə istər maddi, istərsə də mənəvi köməklik göstərir. Şairin qızı Qəmər 

Salamzadə xatirələrində yazır ki, “Nənəm Bilqeys xanım həmişə deyərdi ki, Əliqulu 

atasının mal-dövlətini əvvəl İran  inqılabına, sonralar isə “Molla Nəsrəddin” 

jurnalına sərf etdi”[81, s.10]. 

Qəmküsarın məslək dostu Əli Nəzmi də “Xatirələrimdən bir yarpaq” şeirində 

Qəmküsarın Təbriz inqilabına göstərdiyi xidməti qələmə almışdır: 

Qəmküsar hürriyyətpərvər bir zatdı, 

Əski hərəkəti buna isbatdı. 

Təbriz inqilabında oynatmışdı at,  

Ona sərf etmişdi neçə min manat[81, s.10].  
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Təbriz inqilabının bir sıra liderləri ilə ünsiyyətdə olan, onlara maddi və mənəvi 

köməklik göstərən Əliqulu Qəmküsar öz siyasi fəaliyyəti ilə həm də vətənpərvər 

insan olduğunu sübuta yetirmişdir. O, Cənubi Azərbaycan inqilabçıları ilə təmasda 

olarkən onların vətən məhəbbəti, Cənubi Azərbaycan uğrunda apardığı mübarizələri, 

vətən uğrunda canından keçmək kimi keyfiyyətlərini öz məqalələrində, şeirlərində 

açıq şəkildə göstərmişdir.  Əliqulu Qəmküsar İran inqilabının liderlərindən biri olan 

Səid Səlmasi ilə yaxın dost olmuş ona da həm maddi, həm də mənəvi köməkliyini 

göstərmişdir.  

Əliqulu Qəmküsar xalqının, vətəninin azadlığı uğrunda canını fəda edən Səid 

Səlmasi ilə yaxın dost olmuşdur. O, 1909-cu ildə Səid Səlmasinin qətlə yetirilməsi 

münasibətilə şeir və məqalələr yazmışdır.  

Əliqulu Qəmküsarın Culfa  fəaliyyətində çiyinbəçiyin çalışdığı insanlardan biri 

də görkəmli yazıçı Məhəmməd Səid Ordubadi olmuşdur [81, s.10]. 

Əliqulu Qəmküsarın siyasi görüşləri otaylı-butaylı Azərbaycanı əhatə edir. O, 

Cənubi Azərbaycan soydaşları ilə, onların azadlıqları uğrunda mübarizəyə qatışmaqla 

bərabər, Naxçıvanda xalqın ictimai-mədəni tərəqqisinə mane olan, kütlələrin 

maariflənməsinə əngəl törədən, insanları dini fanatizmə çəkən din xadimlərini də 

tənqid atəşinə tutmuşdur. Əliqulu Qəmküsarın həm xalqının ictimai-mədəni tərəqqisi 

uğrunda apardığı mübarizələr, həm də xanlara, bəylərə və dini fanatizmi durmadan 

təbliğ edən mollalara qarşı yazdığı kəskin satirik şeirlər, felyetonlar, təbii ki, 

mürtəcelər tərəfindən yaxşı qarşılanmırdı.  Ona görə də mollalar şairi dinsiz 

adlandırır, çar jandarmaları  şübhəli adam kimi daim onu təqib edirdilər. Məhz buna 

görə də dəfələrlə şairin və onun qohumlarının evində axtarışlar aparılmışdır[81, s.12].  

Bu xüsusda  Əliqulu Qəmküsar çar məmurlarına yazılı surətdə müraciət etmiş, onu 

nahaq yerə siyasi cəhətdən təqib etdiklərini onların nəzərinə çatdırmışdır. Hər 

axtarışdan sonra Əliqulu Qəmküsar onlara müraciət edərək, onu təqib edənlərə öz 

fikirlərini bəyan etmişdir. Onlardan bəzilərinə diqqət etsək görərik ki, böyük 

mütəfəkkir həmin təqiblərdən boğaza gələrək çar məmurlarını bu işdən əl götürməyə 

çağırmışdı. Həmin məktublardan birində göstərilir ki, “...Cənabınızın bizə aid olan 

lütf və mərhəmətlərindən naşi yanvarın 3-cü gecəsi saat 3 radələrində uyquda 
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olduğumuz halda, odamız polisin tərəfindən əhatə olunub axtarıldı. Bu axtarış 2-ci 

axtarışdı... hər ikisi nəticəsiz qalmışdır. Məhz cənabınızdan rica olunur ki, bu 

işlərdən məyus və naümid olmayıb öz əfkarı və hərəkətlərinizdən əl çəkməyəsiniz. 

Zira, sizlərin bu əfal və hərəkətlərindən bizim şən və namusi insaniyyət olan 

etimadımızı artırıb və salik olduğumuz təriqətə daha da ziyadə təsdiq və tərğib 

edəcəkdir...” (81, s.12-13).  

Lakin bu təqiblər və bu təqiblərin fonunda təhqirlər Əliqulu Qəmküsarı ruhdan 

salmamışdır. O, mübarizəsini davam etdirmişdir. Lakin onun bu mübarizə anlarında 

şəxsi həyatında faciələr baş vermişdir. Bu faciələr ona mənəvi zərbələr vurmuşdur.  

Ardı-arası kəsilməyən təqib və təhqirlər şairi sarsıtmasa da, şəxsi həyatında baş verən 

faciələr ona mənəvi zərbələr vurur. 1912-ci ildə əvvəlcə iki qızını, sonra isə həyat 

yoldaşı Xəndan xanımı itirən şairin sonrakı həyatı gərgin, sarsıntılar içərisində keçir, 

onu istər mənəvi, istərsə də fiziki cəhətdən zəiflədir. Şair tez-tez xəstələnir, onda 

içkiyə meyl güclənir (81, s.13). 

Şair öz həyatından  da şikayətlər etməyə başlayır. Onun həyatında baş verən 

faciələrlə bağlı yazdığı şeirlərində də bunları görmək olur.  Arxiv sənədləri içərisində 

o dövrün görkəmli aktyoru və şairin yaxın dostu məsləkdaşı Mirzəağa Əliyevə 

bağışladığı bir  fotoşəklin arxasında  yazdığı şeir parçasında həmin şikayətlərdən bir 

qismini görmək olar.  

Bu dövrdə dostu Mirzəağa Əliyevə yadigar verdiyi foto şəklin üstündə “Həsb-

hal” adlı şeirini yazmış və acı taleyini, mənəvi sarsıntılarını qələmə almışdır: 

Təsviri pürməlalımı mütləq görən zəvat 

Anlar keçirtmişəm əfsürdə bir həyat, 

Gəldim cəhanə sanki həmişə bəla çəkim, 

Könlümdə vardı min əməlü min təhəssürat 

Dünyada bir mərami-dilim hasil olmayır, 

Yaği olub mənə bütün əcrami-kainat  

Bəs kim düşünmüşəm, qırışıbdır üzüm-gözüm. 

Zaye edib vucudumu işbu təfəkkürat 

Sinnim otuzda, tüklərim iştə bəyaz olub,  
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Köçmək sifarişin yetirib qasidi-məmat 

Qalmayıb ümid çünki həyatın bəqasına, 

Əksim götürmüşəm, qala bəlkə bu, xatirat [81, s. 13].  

Şeirdən görünür ki, şair öz faciəli həyatından şikayətlənir. Şair keşməkeşli həyat 

keçirdiyini, cahana gəldiyi gündən bəlalar çəkdiyini, yağılarla qarşı-qarşıya 

dayandığını, həmişə təhqirlərə məruz qaldığını, 30 yaşında başının ağarmasını, 

həyatdan köçməyə hazır olmasını və bunun üçün xatirə şəkli çəkdirməsini dostuna 

yadigar verdiyi şəkilin arxasında bəyan eləyir.  

Əliqulu Qəmküsarın ictimai-siyasi görüşlərinin bir qismi “Molla Nəsrəddin” 

jurnalı ilə bağlıdır. 1911-ci ilin sonlarından sonra  jurnal maddi cəhətdən  ciddi 

çətinliklərlə üzləşir. Digər tərəfdən jurnala siyasi dairələrin, hakim sinfin 

nümayəndələrin hücumları da artır. Jurnal Tiflisə köçmək məcburiyyətində qalır. Bu 

zaman Cəlil Məmmədquluzadə Əliqulu Qəmküsarı Tiflisə dəvət edir. Mirzə Cəlil 

onun Tiflisə gəlməsini və “Molla Nəsrəddin” jurnalına redaktorluq etməsini məktub 

vasitəsilə ona bildirir. Bu məktub, bu dəvət sarsıntılar içərisində yaşayan şairə bir növ 

mənəvi dəstək olur. Bu xüsusda Fərqanə Kazımova yazır: “1911-ci ilin sonlarında 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı maddi cəhətdən böhran keçirərkən Əliqulu Qəmküsar 

qardaşı Rzaqulu Nəcəfovu Tiflisə göndərərək Mirzə Cəlilə öz köməyini təklif edir. 

Lakin saziş baş tutmur və nəticədə jurnal bağlanır. 1912-ci ilin sonlarında isə Mirzə 

Cəlil Əliqulu Qəmküsarı Tiflisə dəvət edir və “Molla Nəsrəddin” jurnalına redaktor 

olması təklifini irəli sürür. Sarsıntılar içərisində əziyyət çəkən Əliqulu Qəmküsar 

üçün bu xəbər böyük mənəvi dəstək olur. Jurnalda mühərrir kimi çalışan Əliqulu 

Qəmküsarın redaktor təyin olunması məsələsi bir qədər yubanır. Çünki, siyasi 

əqidəsinə görə daim təqiblərə məruz qalan şairin bu vəzifəyə təyin olunması asan 

məsələ deyildi və Mirzə Cəlil bu işin  baş tutması üçün xeyli əmək sərf etməli olur. Bu 

müddət ərzində isə Əliqulu Qəmküsar jurnalın işləri ilə yaxından tanış olur, jurnala 

abunəçi toplamaq işində fəal iştirak edir” [81, s.14].  

Əliqulu Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyətinin bir sıra siyasi 

çalarlarının onun ictimai-siyasi görüşlərinin tərkib hissəsi kimi də dəyərləndirmək 

olar. O Tiflisdə çar Rusiyasının müharibə siyasətinə qarşı da çıxışlar edir. Çünki 
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həmin illərdə Rusiya Almaniya ilə müharibəyə hazırlaşırdı. Ona görə Rus qoşunları 

xarici ölkələrə, xüsusilə, Rusiyanın xarici ölkələrlə olan sərhədinə köçürülürdü.Bu 

hərbi siyasət isə xalqdan gizlədilirdi. Ona görə, 15 fevral 1913-cü ildə Əliqulu 

Qəmküsar Tiflis qubernatoru dəftərxanasına jurnalda baş ştabın zabitlərinin xaricə 

səfərləri barədə heç bir məlumat verməyəcəyinə yazılı iltizamnamə verir. Elə həmin 

gün dəftərxananın vitse qubernatoru Y.Panovun imzası ilə Cəlil Məmmədquluzadəyə 

verilmiş şəhadətnamədə deyilir: “Mənim tərəfimdən Cəlil Məmmədquluzadə və onun 

dəvəti ilə yardımçı redaktor kimi Əliqulu Nəcəfov, qanun şərtlərinin 4-cü maddəsində 

göstərilən şərtləri təmin etdiklərinə görə bu nəşriyyatın bütün həcminə redaktor 

təsdiq edilmişlər” [81, s.14]. Bütün bunlar onu göstərir ki, Əliqulu Qəmküsarın siyasi 

görüşləri də öz təsir dairəsinə görə geniş və kəskin olmuşdur. Bu barədə bir sira 

mənbələrdə göstərilir ki,Tiflisdə “Molla Nəsrəddin” jurnalı siyasi təqiblərə məruz 

qalmış, onun fəaliyyəti dəfələrlə dayandirılmışdır. Hətta 1912-1913-cü illərdə 

jurnalın fəaliyyətinə siyasi rəy verilmiş və bir neçə dəfə onun fəaliyyəti 

dayandırılmış, nüsxələri müsadirə olunmuşdur. 

...15 fevral 1913-cü ildə Əliqulu Qəmküsar Tiflis qubernatoru dəftərxanasından  

jurnalın nəşrinə icazə verilməsi barədə 436 № li şəhadətnamə alır və şəhadətnaməni 

alması barədə iltizamnamə imzalayır.  

Nəhayət, 20 fevral 1913-cü ildə  “Molla Nəsrəddin” jurnalının 6-cı nömrəsi 

Cəlil Məmmədquluzadə və Əliqulu Nəcəfovun imzaları ilə çapdan çıxır. 

Bu hadisəni ədəbi-ictimai mühit də müsbət qarşılayır. “Kaspi” qəzeti Əliqulu 

Qəmküsarın redaktor təyin olunmasını nəinki jurnal, eləcə də xalq üçün faydalı 

olacağı qənaəti ilə çıxış edir [81, s.15].  

Bütün bu faktlar onu göstərir ki, Əliqulu Qəmküsarın  keşməkeşli həyatı və 

ziddiyyətli əmək fəaliyyəti olmuşdur.  

1.2. Əliqulu Qəmküsarın həyat və yaradıcılığı haqqında aparılan 

tədqiqatlar və onların pedaqoji fikir tarixində yeri, rolu və əhəmiyyəti 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi üçün dəyərli fikirlər söyləyən XX əsr 

Azərbaycan maarifçiliyinin aparıcı simalarından olan mollanəsrəddinçi ədib, şair, 
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pedaqoq Əliqulu Qəmküsarın haqqında bir sıra tədqiqatlar aparılmış və elmi nəticələr 

əldə edilmişdir. Bu sırada ilk yeri Lətif Hacı Talıb oğlu Hüseynzadə [85,86,87,88] 

tutur. Əliqulu Qəmküsarı XX əsr ədəbiyyatının tanınmış simalarının biri kimi təqdim 

edən, onu “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəal müəlliflərindən biri hesab edən Lətif 

Hüseynzadə onu əsasən şair və publisist kimi təhlilə cəlb etmişdir. Lətif Hüseynzadə 

göstərir ki, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri olan 

Ə.Qəmküsar (1880-1919) “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəal müəlliflərindən hesab 

edilir. Onun satiraları jurnalın ideya istiqamətinə uyğun olaraq dövrün mənfiliklərini 

ifşa etmək məqsədi daşıyırdı. Ə.Qəmküsar hətta bir müddət “Molla Nəsrəddin” 

jurnalının redaktorluq məsuliyyətini də üzərinə götürmüşdür. Onun 1919-cü ildə  

Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilməsi yaradıcılığını  yarımçıq qoysa 

da qısa ömründə yazdıqları şeirlər və publisistik məqalələr ədəbiyyatımızın qiymətli 

nümunələri kimi dəyərləndirilmişdir. Bu gözəl ziyalının həyat və yaradıcılığı ilk dəfə 

Naxçıvanda yaşayıb-yaradan Lətif Hüseynzadə tərəfindən ətraflı tədqiq olunmuşdur 

[70,s.86]. Lətif Hüseynzadə Əliqulu Qəmküsarı filoloji cəhətdən təhlil etdiyi üçün 

əsasən onu şair kimi təqdim etməyə çalışmışdır. Ümumiyyətlə, Lətif Hüseyzadə 

Əliqulu Qəmküsarın ilk tədqiqatçısı hesab olunduğu üçün onun həyat və 

yaradıcılığına bir tərəfli yanaşmışdır. Bunun da əsas səbəbləri vardır. Bu səbəblərdən 

biri və ən başlıcası sovet dövründə  varlıların, mollaların, şeyxlərin hacıların, 

kərbəlayilərin, qazilərin,  bir sözlə din xadimlərinin  tənqidinə həsr olunmuş poetik 

nümunələrin təbliğ olunması, onların məskərəyə qoyularaq ifşa edilməsi Sov. İKP-

nin ideoloji xəttinin əsas vəzifələrindən biri sayılırdı. Lətif Hüseynzadə həmin dövrün 

aparıcı simalarından olduğu üçün kommunist əqidəsinə, kommunist ideologiyasının 

aparıcı xəttinə sadiq ziyalılardan biri olduğuna görə Əliqulu Qəmküsarın 

yaradıcılığına məhz bu aspektdən yanaşmışdır. Əliqulu Qəmküsarın ilk tədqiqatçısı 

olan Lətif Hüseyzadənin özünün həyatına, yaradıcılığına, müəllimlik fəaliyyətinə, 

Əliqulu Qəmküsar haqqında yazdığı tədqiqat əsərinə diqqət etsək dediklərimizi daha 

aydın şərh etmiş olarıq. Lətif  Hacı Talıb oğlu Hüseynzadə 1903-cü ilin aprel ayında 

Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini ruhani məktəbində almış,  sonra 

isə Naxçıvanda yeni açılmış “Xeyriyyə” və “Rüşdiyyə” adlı məktəblərdə oxumuşdur. 



27 

 

Bu məktəblərdə, xüsusən “Rüşdiyyə” də müasir elmlər tədris olunur, şagirdlərə dərin 

bilik verilirdi. Bu məktəbdə Lətif müəllimin aşağı siniflərdə “Ədəbi qiraət” fənnindən 

müəllimi qüdrətli şair və dramaturq Hüseyn Cavidin böyük qardaşı Şeyx Məhəmməd, 

yuxarı siniflərdə isə Hüseyn Cavidin özü olmuşdur. 1918-1919-cu illərdə erməni 

daşnaqlarının Naxçıvanı ələ keçirmək planları, törətdikləri qırğınlar yerli 

vətənpərvərlərin və rəşadətli türk əsgərlərinin köməyi ilə aradan qaldırılmışdır[70, 

s.86]. O zaman, yəni 1921-ci ildə Lətif Hüseynzadə Naxçıvan məktəblərində ədəbiy-

yatdan dərs demiş və eyni zamanda, bir sıra qəzetlərdə çıxış etmişdir. 1925-30-cu 

illərdə Lətif Hüseynzadə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsini 

bitirdikdən sonra doğma Naxçıvana qayıdaraq  həm müəllimlik etmiş, həm də 

tədqiqatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1939-cü ildə Naxçıvanda ikiillik 

Müəllimlər İnstitutu açıldıqdan sonra L.Hüseynzadə bu yeni təhsil ocağında 

müəllimlik etmiş və elmi fəaliyyətlə daha ciddi məşğul olmağa başlamışdır.  

O, XX əsrin görkəmli satirik şairi Ə.Qəmküsarın həyatı və yaradıcılığı 

mövzusunda dissertasiya yazmaq istəmişdir. Lakin 1941-ci ildə sovet-alman 

müharibəsinin başlaması onun elmi  yaradıcılığına  maneçilik törətmişdir. Çünki 

Ə.Qəmküsarın müxtəlif arxivlərdə olan  sənədlərini və əsərlərini tapmaq, yoxlamaq, 

təhlil  süzgəcindən  keçirib qiymətləndirmək üçün imkan yox idi. Buna görə də gənc 

alim 1945-ci ildə müharibə qələbə ilə qurtardıqdan sonra bu işə yeni həvəslə 

başlamışdır. O illərdə hələ Ə.Qəmküsar şeirləri ayrıca kitab halında çap olunma-

dığından müxtəlif kitabxanalarda saxlanılan şeirləri əldə etmək  lazım idi. Çətinlik-

lərdən biri də ondan ibarətdir ki, Ə.Qəmküsarın şeirlərinin  bir qismi çap olunmamış, 

əlyazmaları isə ayrı-ayrı adamların evlərində qalmışdır. Bunları tapmaq, toplamaq 

böyük zəhmət tələb edirdi. Xoşbəxtlikdən Lətif müəllimin yaddaşında bu şeirlərin 

çoxu həkk olunmuşdur. Naxçıvanın şeir həvəskarlarından “İmam” təxəllüslü 

Qulamhüseyn adlı bir şəxsdə Ə.Qəmküsarın şeirlərinin çoxunu əzbərdən bilirdi. Gənc 

tədqiqatçı onun xidmətindəndə səmərəli istifadə etmişdir. Bir neçə illik gərgin 

axtarışlar  uğurla başa çatmışdır. Ə.Qəmküsarın yaradıcılıq yolu L.Hüseynzadə 

tərəfindən araşdırılmış, əsərləri təhlil olunmuş, qiymətləndirilmiş, ideya və 

sənətkarlıq məziyyətləri açılmışdır [70, s.87-88].  
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1949-cü ildə Lətif Hüseynzadə Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılığı ilə bağlı 

yazdığı namizədlik dissertsiyasını (hazırki dillə desək, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya-G.H) tamamlayaraq müdafiəyə təqdim 

etmişdir. Onun müdafiəyə təqdim etdiyi dissertasiya əsərinin girişində mövzunun 

aktuallığı əsaslandırılarkən SOV.İKP-nın direktiv sənədlərinə istinad olunmuşdur. 

Çünki o zamanlar Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının ideologiyasının tələblərinə 

müvafiq olaraq ədəbiyyat komminizm quruculuğunu, sosialist prinsiplərini özündə 

ehtiva etməli idi. Dissertasiyanın girişinə diqqət etdikdə bütün bunları asanlıqla 

görmək olur. Girişdə 1945-48-ci illərdə SOV. İKP-nın ədəbiyyat və sənət  

məsələlərinə dair indi tamamilə yalnış hesab edilən qərarları ön plana çəkilsə də 

dissertasiya müəllifi qələmə aldığı mövzunun aktuallığını  və elmi  yeniliyini 

əsaslandırmağa çalışmış, Cəlil Məmmədquluzadənin  aşağıdakı fikirlərini diqqət 

mərkəzinə çəkmişdir. 

Böyük ədib qələm dostumuz imperialistlərin fitnəsi və erməni daşnaqlarının əli 

ilə 1919-cu ildə Tiflisdə faciəli şəkildə qətlə yetirilməsinin beşinci ildönümü 

münasibətilə yazırdı: “Molla Nəsrəddin” tək bir nəfərin əsəri deyil, o bir neçə mənim 

əziz yoldaşlarımın əsərlərinin məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq ağsaqqal 

yoldaşıyam. 

Bu əziz yoldaşlarımdan birisi də mərhum Əliqulu Nəcəfovdur. “Molla 

Nəsrəddin” məcmuəsi Qəmküsar kimi məslək dostlarının qeyrəti sayəsində yaşayırdı 

[70, s.88]. Dissertasiyada Lətif Hüseynzadə professor Mir Cəlalın da Əliqulu 

Qəmküsara verdiyi qiymət haqqında xüsusi qeydlər etmişdir. Hansı ki, bu qeydlərini 

Lətif Hüseynzadə digər mətbuat orqanlarında və vaxtı ilə “Molla Nəsrəddin” 

jurnalında çap etdirdiyini göstərir. L.Hüseynzadə 1940-cı ildə “Molla Nəsrəddin” 

jurnalı haqqında yazılan elmi tədqiqat işlərində Ə.Qəmküsar yaradıcılığına da xüsusi 

yer ayrıldığını nəzərə çarpdırır. XX əsrin ortalarında dissertasiya işlərində mövzunun 

aktuallığı və elmi yeniliyi xüsusi vurğulanmasa da L.Hüseynzadə bu cəhətləri 

qabartmağa çalışmışdır. Müəllif bu baxımdan professor Mir Cəlalın “1905-1917-ci 

ildə Azərbaycanda ədəbi cərəyan”lar adlı əsərində Ə.Qəmküsara ayrıca yer 

verildiyini qeyd edir[70, s.89].  
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Lətif Hüseynzdə dissertasiyanın birinci fəslində professor Cəfər Xəndanın da 

Əliqulu Qəmküsarın satiralarına qiymət verməsi ilə bağlı mühakimələr yürüdür. 

Hətta onun irəli sürdüyü mülahizələrində, mühakimələrində Azərbaycanda realizmin 

inkişafı, iqtisadi dirçəliş, ipəkçiliyin artması məsələləri də yer alır. Tədqiqatçı Nigar 

Sadıqzadə “Əliqulu Qəmküsar yaradıcılığının ilk tədqiqatçısı” adlı yazısında göstərir 

ki, proffessor C.Xəndan da Qəmküsarın bir sıra satiralarını ətraflı təhlil etmiş və 

onları qiymətləndirmişdir [136].  

O illərdə elmlər namizədi, sonralar isə elmlər doktoru, professor olmuş 

N.Axundov da Ə.Qəmküsarın satiralarının ictimai mahiyyətini yüksək qiymətləndir-

mişdir. Bununla yanaşı, Respublika Əlyazmaları İnistitutunun fondlarında saxlanılan 

Ə.Qəmküsarın əlyazmalarının əhəmiyyəti də qeyd olunmalıdır. XX əsrin ortalarında  

dissertasiya işlərində mövzunun  aktuallığı və elmi yeniliyi xüsusi vurğulanmasa da 

L.Hüseynzadə bu cəhətləri qabartmağa çalışmışdır.Dissertasiyanın “Əliqulu 

Qəmküsarın dövrü” adlanan  I fəslində  ədəbiyyatşünaslığın mühüm  şərtlərindən biri 

olan  hər bir sənətkarın yaşadığı dövrün ictimai-siyasi mühitində öyrənilməsi tələbinə  

uyğun olaraq L.Hüseynzadə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, 

xüsusən Bakıda nəzərə çarpan iqtisadi və mədəni inkişafı diqqət mərkəzinə çəkmiş, 

ayrı-ayrı əyalətlərdə,  o cümlədən   Naxçıvan qəzasında pambıqçılıq, ipəkçilik və s. 

inkişafını qeyd etmişdir. Məlumdur ki, hər bir ədəbiyyat dövrünün tələbinə uyğun 

inkişaf edir, yeni keyfiyyətlərlə zənginləşir. XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycanda 

realizmin qüvvətlənməsi, dram və nəsrin yaranması və inkişafı diqqətəlayiq ədəbi 

hadisələr idi. M.F.Axundzadə, H.B.Zərdabi, N.B.Vəzirov kimi ədiblərin ədəbi ictimai 

fəaliyyəti bu baxımdan təqdirə layiq hesab olunurdu[70, s.89-90]. 

Lətif Hüseynzadənin dissertasiyasının ikinci fəsli “Qəmküsarın həyatı” adlanır. 

Bu fəslin birinci yarımfəslində tədqiqatçı Əliqulu Qəmküsarın yəni, Əliqulu 

Nəcəfovun tərcümeyi-halını verir. Dissertasiyanın bu fəslini təhlil edən Nigar 

Sadıqzadə göstərir ki, dissertasiyanın II fəsli “Qəmküsarın həyatı” adlanır. Müəllif bu 

fəsildə  rəsmi sənədlər əsasında  ilk dəfə şairin elmi tərcümeyi-halını yazmağa 

təşəbbüs göstərmişdir. 

Ə.Qəmküsar təxminən 1881-ci ildə anadan olmuş, ilk təhsilini ruhani məktəbin-
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də almış, 1894-cü ildən sonra isə M.T.Sidqinin  “Tərbiyə” məktəbində oxumuşdur. 

Ə.Qəmküsar  məktəbdə Sidqinin təsiri ilə ədəbiyyata və şeirə  həvəs göstərir, 

klassik Azərbaycan poeziyasını öyrənməyə çalışır. O, həmçinin rus klassiklərinin  

əsərlərini də maraqla mütaliə edir. Təəssüf ki, ailə vəziyyəti ilə əlaqadar Sidqinin 

məktəbini tərk etməli olur. 1896-cı ildə atasının ölümündən sonra isə ailənin bütün 

ağırlığı onun üzərinə düşür [70, s.90]. Bu sətirlərdən sonra dissertasiyada Əliqulu 

Qəmküsarın satirik şeirlərinin  təhlili verilir, 1912-ci ildə Əliqulu Qəmküsarın böyük 

dostu Cəlil Məmmədquluzdənin təşəbbüsü ilə Tiflisə köçməsi, burada “Molla 

Nəsrəddin” jurnalında ən fəal əməkdaşlardan birinə çevrilməsi, bir il sonra jurnalın 

baş redaktorunun müavini təyin edilməsi, hətta bir müddət baş redaktoru əvəz etməsi 

də orada yer alır. Dissertasiyanın bu fəslindəLətif Hüseynzadə 1915-ci ildə “Ölülər” 

əsərinin Bakıda ilk dəfə tamaşaya qoyulması, Əliqulu Nəcəfovun Şeyx Nəsrullah 

rolunda çıxış etməsi və tamaşadan əldə olunan vəsaitin “Molla Nəsrəddin” jurnalı 

üçün kağız alınmasına sərf edilməsi barədə məlumatları da diqqətə çatdırıb. Fəsli 

yekunlaşdırarkən dissertasiya müəllifi göstərir ki, bundan sonra C.Məmmədquluzadə 

və Ə.Qəmküsar Orta Asiyada qastrol səfərində olmuş, bu səfərlə bağlı Ə.Qəmküsar 

aşağıdakı misraları yazmışdır. 

1917-ci ildə Ə.Qəmküsar Naxçıvana qayıdır, “El güzgüsü” adlı dram cəmiyyəti 

təşkil edir və “Ölülər” komediyasını tamaşaya qoyur, Şeyx Nəsrullah rolunu da yenə 

özü ifa edir. 

Ə.Qəmküsar Naxçıvanda başqa əsərləri də tamaşaya qoyur, lakin mürtəce 

qüvvələrin təzyiqi ilə yenidən Tiflisə qayıtmalı olur. O, burada bədii yaradıcılığını 

davam etdirir, “Varlı”, “Pristav”, “Qarqalar” və s. satiralarını yazır. 

Ə.Qəmküsar 1919-cu il mart ayının 14-də gecə saat 12-də işdən qayıdarkən öz 

evi qarşısında qətlə yetirilmişdir [70, s.91].  

Dissertasiyanın üçüncü fəsli Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına həsr olunsa da, 

Əliqulu Qəmküsar demokrat bir mühərrir kimi təhlil olunur. Dissertasiyanın üçüncü 

fəsli haqqında yazan tədqiqatçılar göstərirlər ki, dissertasiyanın III fəsli 

Ə.Qəmküsarın yaradıcılığına həsr olunmuşdur. “Ə.Qəmküsar demokrat bir mühərrir 

kimi” başlıqlı fəsildə şairin jurnalistik fəaliyyəti aşağıdakı kimi təhlil olunur: 



31 

 

Yaradıcılığa uşaq yaşlarından başlayan Ə.Qəmküsar ilk şeirlərini klassik 

poeziyanın təsiri ilə yazmışdır. Bu şeirlər zəif olduğundan onun yaradıcılığı üçün elə 

böyük əhəmiyyət kəsb etmir.  

1905-ci il inqilabından sonra yaradıcılıqla daha ciddi məşğul olmuş, xüsusən bir 

mühərrir kimi tanınmışdır. 

Onun mətbuatda ilk yazısı 1906-ci il aprel ayının 4-də “İrşad”qəzetində 

“Qəmküsar Əliqulu Nəcəfov Naxçıvani” imzası ilə çap olunmuş, “O yan quyu, bu yan 

quyu, tərpənmə quyuya düşərsən” adlı məqaləsi idi. Məqalədə fırıldaqçı dərvişlər ifşa 

olunur. Onun jurnalistik fəaliyyətində  İran inqilabı mövzusu mühüm yer tutur. “İki 

boynu yoğun” məqaləsi [“Tərəqqi” qəzeti, 1908-ci il, 21 oktyabr] İran mücahitlərinə 

divan tutan mürtəce qüvvələrin tənqidinə həsr olunmuşdur [70, s.91-92].  

Göründüyü kimi, bu fəsildə də Əliqulu Qəmküsarın maarifçilik ideyaları, 

pedaqoji düşüncələri, didaktik yanaşmaları haqqında heç bir məlumat verilmir. Eyni 

sözləri dissertasiyanın IV fəsli haqqında da demək olar. Çünki bu fəsildə də Əliqulu 

Qəmküsar inqilabçı bir şair kimi təqdim olunur. Bu fəsildə Qəmküsarın İran İnqilabı 

ilə bağlı satiraları da təhlilə cəlb olunur. Maraqlıdır ki, bu fəsildə tədqiqatçı əsasən 

Səttərxan hərəkatı barədə danışır. Sonda isə 1917-ci il fevral burjua inqilabı barədə 

ümumiləşdirmələr aparır. 

 Dissertasiyanın IV fəsli haqqında danışan Nigar Sadıqli göstərir ki, 

dissertasiyanın IV fəsli “Qəmküsarın inqilabi satiraları”, “Qəmküsar və İran inqilabı” 

adlanır. Bu fəsildə şairin İran inqilabına və Səttarxan hərəkatına həsr etdiyi satiraları 

əsas yer tutur. 

1917-ci il fevral burjua inqilabı 300 illik Romanovlar sülaləsini hakimiyyətdən 

saldı. Xalq bu xəbəri sevinclə qarşıladı. “Molla Nəsrəddin” jurnalı zəhmətkeşlərin  bu 

hadisəyə münasibətlərini belə ifadə edirdi: “Bəli zaman dolandı və dəyirman tərsinə 

çevrildi, padşahı taxtdan saldılar. Vəzirlərini dustaq etdilər...millətlər oldular azaf və 

gün çıxdı...Mən istərdim səmimi qəlbdən oxucularıma mübarək olsun, deyim” (Molla 

Nəsrəddin). 

Ə.Qəmküsar da xalqın sevinc hisslərini alqışlayan məqalələri ilə çıxış 

edirdi.“Pristav”,“Ədəbiyyat”  şeirləri, “Bizim indiki halımız”, “Qarğalar” felyetonla-
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rında müvəqqəti hökümətin xalqa azadlıq verə bilməsi tənqid edirdi[70,s.92-93]. 

Göründüyü kimi, IV fəsildə Lətif Hüseynzadə Əliqulu Qəmküsarın siyasi 

mövzuda qələmə aldığı satirik şeirlərini təhlilə cəlb edir. Tədqiqatçı hətta şairin 

“İngiltərə” satirasina da münasibət bildirir. Dissertasiyanın VI fəsli Böyük oktyabr 

sosialist inqilabı dövrüdə Qəmküsar “İngiltərə” satirasında müstəmləkəçi dövlətlərin 

dünya ağalığı siyasətini kəskin ifşa edərək yazırdı: 

Qoymayaq olsun ki, sahibi- ixtiyar İngiltərə  

Yoxsa bizlərdən çəkər  axır damar İngiltərə [81, s.35]. 

İngiltərə şeiri ilə yanaşı şair“Ələman” şeirində də dövrün siyasi vəziyyətini 

satirik qələmlə ifşa etmişdir. 

Dissertasiyanın sonuncu fəsli “Qəmküsar din və köhnə məişət əleyhinə” adlanır. 

Bu fəsildə təhlil edilən poetik nümunələrin hamısı filoloji aspekt də təhlilə cəlb edilir.  

Doğrudur, Ə.Qəmküsarın yaradıcılığında mövhümat, cəhalət, fırıldaqçı ruhanilər 

əleyhinə yazılmış satiralar da mühüm yer tutur. Lakin dissertasiya müəllifi bunların 

heç birisinin pedaqoji cəhətdən təhlil etmir. Onların tərbiyəvi cəhətləri açıqlanmır.  

Dissertasiyanın sonunda “Qəmküsarın həyatına və “Molla Nəsrəddin” məcmu-

əsindəki fəaliyyətinə dair arxiv sənədləri və bəzi əlavə materiallar” verilmişdir [70, s. 

93]. 

Bütün göstəriciləri ilə bəraabər, qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, L.Hüseynzadənin  

“Əliqulu Qəmküsarın həyatı və yaradıcılığı”  adlı dissertasiyası pedaqogika sahəsinin 

mütəxəssislərini məşğul edəcək fikirlərlə də zəngindir. Prinsip etibarilə Ə.Qəmkü-

sarın satiralarından söz açıb Azərbaycanda XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində 

elmsizlik, savadsızlıq, mövhumat, xurafat, dini-ictimai zülm əleyhinə mübarizədən 

bəhs etməmək qeyri-mümkündür. Bu deyilənlərin hər biri isə Azərbaycan 

maarifçilərinin həyat amalı olmuşdur. 

Lətif Hüseynzadə ilə yanaşı Naxçıvan mühitində bir sıra tədqiqatçılar da Əliqulu 

Qəmküsarın elmi, pedaqoji, maarifçilik, ədəbi-bədii, publisistik görüşləri barədə bir 

sıra məqalələr, oçerklər, kitablar, monoqrafiyalar çap etdirmişlər.  

Akademik İsa Həbibbəyli bir sıra məqalələrində və tədqiqatlarında[59, 60, 61, 

62] Əliqulu Qəmküsarın ədəbi-bədii yaradıcılığı, onun maarifçiliyi və “Molla 
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Nəsrəddin” jurnalındaki dəyərli fəaliyyətini işıqlandırmışdır. Məlum olduğu üzrə 

Əliqulu Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyətini işıqlandıran 

müəlliflərin əksəriyyəti onun həmin jurnalda çap etdirdiyi xalqı avamlıqdan ayıldan 

mövhumatın, xürafatın zərərli nəticələrinə qarşı mübarizəyə çağıran maarifçilik 

ideyaları haqqında  fikirlər yürütmüşlər. Lakin bu fikirlərin demək olar ki, hamısında 

Əliqulu Qəmküsarın ədəbiyyatşünaslıq elminə istiqamət verməsini, publisistik 

görüşləri daha çox qabardılır. Ə.Qəmküsarı şair, ədəbi-bədii mühitin görkəmli 

nümayəndəsi kimi təqdim edən müəlliflərdən biri də akademik İsa Həbibbəylidir. İsa 

Həbibbəyli yazır ki, XX əsrin əvvəllərin də fəaliyyət göstərən Azərbaycan tənqidi 

realist ədəbiyyatının görkəmli  nümayəndələrindən  olan Əliqulu Qəmküsar (1880-

1919) milli satirik şeirin və publisistikanın istedadlı yaradıcılarından biridir. O, böyük 

demokrat ədib Cəlil Məmmədquluzadənin başçılıq etdiyi “Molla Nəsrəddin” ədəbi  

məktəbində özünəməxsus sanballı yeri və xüsusi  mövqeyi olan sənətkar kimi qəbul 

olunur [60, s.3].  

Onu da qeyd edək ki, Cəlil Məmmədquluzadə öz əsərlərində [29, 30, 31, 32, 33] 

mollanəsrəddinçilərin xidmətlərini dəyərləndirərkən onlardan hər birinin  

ədəbiyyatdakı yerinin  obyektiv qiymətini vermişdir. Mirzə Cəlilin  verdiyi qiymətlər 

yazıçı meyarlarının  ifadəsi olsa da elmi dəyərləndirmələrlə üst-üstə düşür, hətta bir 

çox hallarda ədəbiyyatşünaslıq elminə istiqamət verir. Belə ki, Cəlil 

Məmmədquluzadənin Mirzə Ələkbər Sabirə verdiyi “ən qiymətli və nadir bir 

şairimiz” qiyməti, Əli Nəzminin “İkinci Sabirimiz” adlandırması, Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyevi “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ibtidasından... məcmuənin ən yavuq 

əməkdaşlarından və məsləhətçi dərəcəsində yoldaşlarından biri” hesab etməsi... 

Azərbaycan mollanəsrəddinşünaslıq elminin nəzəri qənaətləri səviyyəsində 

ümumiləşir [60, s. 3]. 

 Göründüyü kimi,  filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü 

İsa Həbibbəylinin Əliqulu Qəmküsarla bağlı fikirlərində filoloji yanaşma daha 

qabaarıqdır.  İsa Həbibbəyli onun satirik şeirlərini təhlil edərkən onu Mirzə Ələkbər 

Sabirlə də müqayisə edir. O göstərir ki, böyük ədibin dəyərləndirməsindəki Sabirlə 

müqayisə zahirən mübahisəli görünə bilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Cəlil 
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Məmmədquluzadə Əliqulu Qəmküsarı Mirzə Ələkbər Sabirlə müqayisə edərkən 

sənətkarlıq səviyyəsindən, bədii istedadın dərəcəsindən söz açmamışdır. Əlbəttə, 

nəinki “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində, ümumən Azərbaycan satirik şeirinin 

tarixində satira sənətkarlığı baxımından Mirzə Ələkbər Sabirdən uca zirvə yoxdur. 

Məsələnin bu cəhətini Cəlil Məmmədquluzadə də “Sabir mərdimərdanə özünü tulladı 

“Molla Nəsrəddin” meydanına... nərilti və gurultu ilə dalbadal  yazmaqda davam 

etdi”, yaxud “Sabir heç kəsə yox bəlkə Sicimqulu Sabirə oxşayıbdır” kimi 

mülahizələri ilə  dönə-dönə təsdiq ediblər. Lakin “fikir açıqlığı və mövhümata qarşı 

şiddətli tənqid və çıxışları” baxımından Əliqulu Qəmküsar mollanəsrəddinçi satirik 

şeirdə hər kəsdən qabaqda idi [60, s.4].  

Akademik İsa Həbibbəyli Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı satirik şeirlərin 

təhlilini verərkən bu şeirlərin ədəbiyyatşünaslıq elmindəki əhəmiyyətinə daha çox 

diqqət çəkir. O yazır:Satirik  şairin yaradıcılığında adlı-ünvanlı satirik  şeirlərinin çox 

olması onun böyük vətəndaşlıq cəsarətinin konkret ifadəsidir. Ədəbiyyatşünaslıq 

elmində  müşahidə olunduğu kimi “onun şeirləri çox zaman adı, gündəlik həyati 

hadisə və vaqiələrin təsvirindən  ibarət olmuşdur”. O, satirik şeirləri və publisistikası 

ilə  cəmiyyətin gündəlik həyatı ilə  üz-üzə idi. Vətəndaş satirikin Molla Mahmud 

Çakərə, Xalid Xürrəm Səbibəyzadəyə, “şipyon axundlara”, “müxəmməsçilərə” 

...kimi ünvanlı şeirlərində müraciət olunan  hadisə və faktlar açıq  və ümumiləşmiş 

şəkildə ifadə olunur. Cəmiyyət həyatının  ən müxtəlif dairələrinə nüfuz edib, gerilik 

və fanatizmi şiddətlə tənqid atəşinə tutan Əliqulu Qəmküsar sözün böyük mənasında 

mollanəsrəddinçi satirik ədəbiyyatın  Cüvəllağısı idi: 

Yetdin yetənə, yetməyənə bir təpik atdın, 

Vicdanını, imanını bircə pula satdın, 

Şeyxi, qazını, xanı, bəyi bir-birə qatdın, 

İcma eləyib qıldılar axır sənə nifrət. 

 

Tutdun yaxasından Bakının həftədə yazdın, 

Milyonçu, zavodçu deməkdən beynini qazdın, 

Uprava, qlavnı bağırıb kefləri pozdun, 
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Saldın Bakıya həftədə bir şuri-qiyamət [60, s.8-9]. 

Göründüyü kimi,  İsa Həbibbəyli mollanəsrəddinçi qələm sahibi Əliqulu 

Qəmküsarın yaradıcılığını bir neçə istiqamətdən dəyərləndirmişdir. Yəni görkəmli 

ədəbiyyatşünas, çağdaş mollanəsrəddinşünaslığın ustad tədqiqatçısı İsa Həbibbəyli 

şair-publisist Əliqulu Qəmküsarın ədəbi-bədii yaradıcılığına filoloji aspektdən 

yanaşmaqla bərabər, onun mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətini də işıqlandırmışdır. 

İsa Həbibbəyliyə görə, Əliqulu Qəmküsarın publisistikasıyla yanaşı, teatr tarixindəki 

mövqeyi də onun fəaliyyətinin əsas mahiyyətini təşkil edir. Bununla belə, Cəfər 

Cəfərov  qeyd edir ki, Əliqulu Qəmküsarın fəaliyyəti çoxcəhətli olub, mədəniyyət 

sahəsini də əhatə edir. Görkəmli yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” 

əsərindəki Şeyx Nəsrullah obrazını 1916-cı ildə Bakı səhnəsində böyük məharətlə 

yaratmaqla Əliqulu Qəmküsar Azərbaycan teatr tarixinə öz imzasını atmışdır. Teatr 

sahəsində geniş fəaliyyət göstərməsə də, yalnız Şeyx Nəsrullah obrazı onun 

mədəniyyət tariximizdə layiqli yer qazanması üçün kifayətdir. Dövrün “ən böyük 

teatr hadisəsi” hesab edilən “Ölülər” tamaşasında professional səhnə xadimi Mirzağa 

Əliyevin İskəndər obrazında göstərdiyi məharəti Şeyx Nəsrullah obrazını xüsusi 

istedadla canlandırmaqla həvəskar aktyor Əliqulu Qəmküsar nümayiş etdirə bilmişdi. 

“Molla Nəsrəddin”ə qədərki dövrdə Culfada həvəskarlardan ibarət teatr tamaşaları 

təşkil etməsi də Əliqulu Qəmküsarın mədəniyyət sahəsindəki yaddaqalan xidmətidir. 

Culfa dövrü teatr fəaliyyəti sanki gələcəkdə Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” 

əsərindəki Şeyx Nəsrullah obrazını səhnədə canlandırmaq üçün məşq idi [27, s.79]. 

 Göründüyü kimi, akademik İsa Həbibbəyli digər tədqiqatlara söykənərək 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına əsasən filologiya aspektindən yanaşsa da, onun 

teatr tariximizdəki yerini dəyərləndirsə də, ədibin, görkəmli maarifçi şairin 

yaradıcılığının yenidən və əhatəli şəkildə tədqiq olunmasını bir növ tələb kimi irəli 

sürür. İsa Həbibbəyli professor İslam Ağayevin Əliqulu Qəmküsar haqqındakı 

tədqiqatlarının da bir tərəfli olduğunu işarə edərək yazır: “Filologiya elmləri doktoru, 

professor İslam Ağayevin “Əliqulu Qəmküsar” monoqrafiyası mollanəsrəddinçi 

şairdən bəhs edən yeganə ayrıca kitabdır. Bununla belə, həmin kitabın nəşr edildiyi 

vaxtdan keçən 35 ilə yaxın müddətdə elmi-ideoloji mühitdə ciddi dəyişikliklərin baş 
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verdiyini nəzərə alaraq Əliqulu Qəmküsarın həyatı və yaradıcılığının tədqiqinə 

yenidən qayıtmağı zəruri elmi vəzifələrdən biri hesab edirik” [60, s.22].  

Tədqiqatçı alim Hüseyn Həşimli də bir sıra məqalələrində Əliqulu Qəmküsarın 

bədii və publisistik yaradıcılığından bəhs edir. O göstərir ki, XX əsrin əvvəlləri 

Azərbaycan realist ədəbiyyatının inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan Əliqulu 

Qəmküsar bədii və publisistik əsərlərini  müxtəlif imzalarla “Molla Nəsrəddin”, 

“İrşad”, “Tərəqqi”, “Yeni füyuzat”, “Sədayi-həqq”, “Gələcək” və digər  mətbuat 

orqanlarında dərc etdirmiş, ədəbi-mədəni mühitdə fəal rol oynamışdır. Təqdim 

olunan məqalədə görkəmli “Molla Nəsrəddin”çinin “Yeni füyuzat” jurnalında işıq 

üzü görmüş əsərlərinə diqqət yetirəcəyik [68, s.23].  

Hüseyn Həşimli Əliqulu Qəmküsarla bağlı dərc etdirdiyi son məqalələrində 

görkəmli ədibin “Yeni füyuzat” jurnalındakı yaradıcılığını daha çox işıqlandırır. 

H.Həşimli göstərir ki, “Yeni füyuzat” jurnalı “Füyuzat” ənənələrini davam  etdirir,  

milli-mədəni tərəqqi amalına xidmət göstərirdi. 1910-11-ci illərdə Bakıda Osmanlı 

ziyalısı, əvvəllər “Füyuzat”da  çalışmış Əhməd Kamalın “sər mühərrirliyi” ilə nəşr 

olunan bu jurnalın “sahibi-imtiyazı və müdiri-məsulu” istedadlı şair – publisist 

Əlipaşa Səbur Hüseynzadə [74] idi. Ə.S.Hüseynzadə jurnalda dərc olunan bədii və  

publisist əsərləri ilə “romantik ədəbi hərəkatın “Füyuzat” ədəbi məktəbinin fəal 

nümayəndələrindən biri kimi tanınmışdır”. 1910-cu ildə on bir, 1911-cu ilə isə on 

sayı işıq üzü görən “Yeni füyuzat”ın səhifələrində Namiq Kamal, Cəlal Sahir, Əhməd 

Kamal, Məmməd Cəlal kimi Osmalı ədiblərinin əsərlərindən nümunələr, A.S.Puşkin, 

L.N.Tolstoy, N.A.Nekrasov kimi rus klassikləri haqqında materiallar, yaxud 

əsərlərindən parçalar dərc olunmuşdu. Jurnalda Əlipaşa Səburla yanaşı, Abdulla Şaiq, 

Nemət Bəşir, Axund Yusif Talıbzadə, Əli Səbri Qasımov, Bədri Seyidzadə və başqa 

istedadlı qələm sahibləri fəal iştirak edirdilər. Əliqulu Qəmküsar onlarla müqayisədə 

“Yeni füyuzat”a azsaylı əsərlər  göndərmişdir. Lakin jurnalda dərc etdirdiyi əsərlər 

təkcə ədibin öz yaradıcılığı ilə deyil, ümumən o dövrün ədəbi-ictimai mühiti ilə bağlı 

bir sıra məktəblərin araşdırılması üçün maraqlı material verir [68, s.23-24]. Buradan 

aydın olur ki, Hüseyn Həşimli də Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı publisistik 

məqamlara daha çox maraq göstərmişdir.  
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Doğrudan da, Əiqulu Qəmküsarın "Tərəqqi" qəzetində [41, 42, 43] və “Yeni 

füyuzat”da [45, 46, 47]bir çox məqalələri dərc edilmişdir. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti İman 

Cəfərov “Ə.Qəmküsar yaradıcılığında Şərq-türk ədəbiyyatına münasibətin tənqidi-

realist prinsipləri” adlı məqaləsindəonun şərq şeirinin şəkillərindən istifadə etməsi, 

Şərq-türk ədəbiyyatına ehtiram göstərməsi, çağdaş türk müəlliflərinin yaradıcı-

lıqlarına tənqidi münasibət bəsləməsi kimi keyfiyyətlərindən bəhs etsə də, onun 

maarifçilik ideyaları haqqında söhbət açmır.  İman Cəfərov  yazır ki, Ə. Qəmküsarın 

Şərq-türk ədəbiyyatı ilə bağlılığında aşağıdakı məqamlar daha çox diqqəti cəlb 

etməkdədir: 

1. Klassik Şərq şeiri şəkillərindən istifadə; 

2. Şərq ədəbiyyatı tarixində mühüm yer tutan məşhur yazarların və ya surətlərin 

nəzər nötqəsinə çəkilməsi; 

3. Klassik Şərq-türk ədəbiyyatına ehtiram; 

4. Çağdaş türk müəlliflərinin yaradıcılığına  tənqidi münasibət. 

“Ə.Qəmküsar Şərq şeiri şəkillərindən istifadə də sanki özünə  ustad saydığı 

Mirzə Ələkbər Sabir sənətini davam və inkişaf  etdirmiş, yeni mövzu və problemləri 

ənənəvi formalarda qələmə almışdır. Prinsipcə isə  mollanəsrəddinçi şairin klassik 

nəzmdən  mənimsədiyi sadəcə janrın zahiri görünüşüdür. Daha doğrusu, 

Ə.Qəmküsarın qələmə aldığı bir çox satirik əsərlər, müəyyən forma elementləri üst-

üstə düşsə belə, klassik ədəbiyyatda geniş yer tutan məsnəvidən, qəzəldən, 

müxəmməsdən, təxmisdən, mürəbbedən, müsəddəsdən, meyxanadan əsaslı şəkildə 

fərqlənməkdədir, satirik növün janrlarında yazılmış sənət örnəkləridir” [28, s.31].   

Maraqlıdır ki, İ.Cəfərov “Ə.Qəmküsar yaradıcılığında Şərq-türk ədəbiyyatına 

münasibətin tənqidi-realist prinsipləri”  məqaləsində mollanəsrəddinçi şairin bir 

şeirini daha geniş təhlil edərək yazmışdır: “Bədiyyatın klassik nümunələrinə kamil 

şəkildə vaqif olan Ə.Qəmküsar “Molla Nəsrəddin” jurnalının 14 avqust 1913-cü il 

tarixli 21-ci sayında “Ədəbiyyat” sərlövhəsi ilə oxuculara təqdim edilmiş 

məsnəvisində Musa mövzusunu tamamilə yeni istiqamətə yönəltmişdir. Müəllifin 

təqdimatına görə, xalq ədəbiyyatından alınmış hekayədə göstərilir ki, Musa 
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peyğəmbərin xahişi ilə Tanrı ona palçıqdan bir insan yaratmağa icazə vermiş, lakin 

bu yeni insanı beyinlə təchiz etmək peyğəmbərin yadından çıxmışdır. Satira səhvən 

yaradılmış bu yeni insanın gələcək taleyinin təqdimatı ilə tamamlanır.” (s. 34-35) 

Prinsip etibarilə haqqında danışılan satirada Ə.Qəmküsarın tənqid hədəfi 

zəkadan məhrum cəmiyyətdir. Başqa sözlə, Ə.Qəmküsarın satiralarında ağılın qalib 

gələcəyi bir cəmiyyət axtarışı pedaqoji fikir tariximiz üçün olduqca mühüm 

məqamdır. 

Nakam şairin ədəbi bədii publisistik yaradıcılığı haqqında tədqiqat aparan 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fərqanə Kazımova da böyük ədibin yaradıcılığına 

filoloji kontekstdən yanaşır. Fərqanə Kazımova “Əliqulu Qəmküsar milli azadlıq 

mücadiləsində” adlı məqaləsində göstərir ki,nakam şair ömrünün sonunadək milli 

azadlıq yolunda nəinki qələmi, eyni zamanda bütün maddi və mənəvi  varlığı ilə 

mücadilə etmiş, millətini,  xalqını azad, müstəqil görmək həsrəti ilə  yaşamışdır. 

Onun mənsub olduğu ədəbi cəbhənin də amalı məhz bu idi. Əliqulu Qəmküsar, eləcə 

də onun əqidə dostları və cəbhədaşları bütün ömürlərini bu müqəddəs işə həsr 

etmişdilər.  Onlar vətənin daxili və xarici  düşmənlərini yaxşı tanıyır, millətə, xalqa, 

Vətənə vurduqları və vura biləcəkləri zərbələri aydın görürdülər. Ona görə də qə-

ləmlərini ilk növbədə  o istiqamətə yönəltmişdilər. Məhz buna görə də Əliqulu 

Qəmküsarın  ədəbi yaradıcılığında Azərbaycanın türk-müsəlman millətinin sosial-

siyasi yaşamını bir güzgü kimi əks  etdirən  satiralar özünəməxsus yer tutur. XX əsrin 

əvvəllərində istər Rusiyada, istərsə də, qonşu dövlətlərdə baş verən hadisələri 

yaxından  izləyən, Cənubi Azərbaycanda gedən milli-azadlıq hərəkatını ilhamla  

tərənnüm edən  şair zalımların əsarəti altında əzilən, ac, yoxsul, səfil həyat keçirən 

türk xalqını azadlıq uğrunda mübarizəyə mətin, yekdil olmağa səsləmişdir [80,s.40].  

Göründüyü kimi,  Fərqanə Kazımova Əliqulu Qəmküsarı yalnız şair kimi onun 

ədəbi-bədii yaradıcılığdakı satirik şeirlərinin təsir imkanlarını özünəməxsus şəkildə 

şərh etməyə çalışır. Lakin ədibin yaradıcılığındakı maarifçilik görüşlərinə toxunmur. 

Fərqanə Kazımova Əliqulu Qəmküsarın iyirminci yüzilliyin əvvəllərindəki 

yaradıcılığından tutmuş “Molla Nəsrəddin” jurnalına qədərki fəaliyyət dövrünü 

işıqlandırmaqla yanaşı, şairin səhnə fəaliyyətinə də diqqət yetirir. Lakin o, adı çəkilən 
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məqaləsində Əliqulu Qəmküsarın maarifçilik görüşləri ilə bağlı ideyalar irəli sürmür. 

Bütün məqalə boyu Fərqanə Kazımova ədibin yaradıcılığına filoloji konteksdən 

yanaşır. O, şairin satiralarında milli azadlıq hərəkatının vətənpərvərlik nüanslarını da 

filoloji konteksdə şərh etməyə çalışır. Bu xüsusda o göstərir ki, şairin 1917-ci ildə 

qələmə  aldığı digər “İranlılar” rədifli şeirində də ağır  zillət içərisində yaşayan, 

yadelli işğalçıların  fitnə-fəsadlarından qurtarmayan, öz doğma el-obasından didərgin 

düşən lakin bu zülümlərdən can qurtarmaq üçün bir araya gələ bilməyən, öz pis, 

çirkin adətlərindən əl götürməyən, qəflət yuxusundan ayılmayan, əksinə ölkəsindən 

didərgin düşən xalqa son yanğısıdır. Şeir mübarizəyə çağırış ruhundan xalidir: 

Görmədim mən bir nəfər iranlı, fəryad etməsin, 

Mollanın, xanın əlindən dad-bidad etməsin, 

Qürbət eldə xanımanın daima yad etməsin, 

Zülmdən qaçmışlar İrandan kənar iranlılar [44, 83]. 

Vətənpərvər şair Əliqulu Qəmküsarın Cənubi Azərbaycan xalqının azadlıq və 

istiqlaliyyət günlərini görmək arzusu puça çıxmış və şair 1917-ci ildə Şeyx 

Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi ilə başlanan milli-azadlıq hərəkatına etinasız 

yanaşmış, heç bir münasibət bildirməmişdir [80,s. 45]. 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqat aparanlardan biri də AMEA-

nın Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əli 

Qəhrəmanovdur. Əli Qəhrəmanov da digər müəlliflər kimi ədibin maarifçilik 

görüşləri probleminə toxunmur. O,“Əliqulu Qəmküsarın səhnə fəaliyyəti” adlı 

yazısında, onun səhnə fəaliyyəti ilə bağlı çox dəyərli fikirlər irəli sürür. Ədibin bu 

konteksdəki fəaliyyətinə diqqət yetirən Əli Qəhrəmanov göstərir ki, iyirminci 

yüzilliyin əvvəllərində yaradıcılığa başlayan Əliqulu Qəmküsar, Cəlil 

Məmmədquluzadə (1869-1932), Hüseyn Cavad (1882-1941), Üzeyir Hacıbəyov 

(1885-1948), Məmməd Səid Ordubadi (1872-1950), Cəfər Cabbarlı (1899-1934), 

Eynəli bəy  Sultanov (1866-1935), Qurbanəli Şərifzadə (1854-1917) kimi qabaqcıl 

ideyalı, xalqın mədəni inkişafına xidmət edən, ədəbiyyat və incəsənətin ən fəal 

yaradıcılarından biri olmuşdur.  

Görkəmli satirik şair Əliqulu Qəmküsar müasir ictimai-mədəni, ədəbi prosesin 
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ən aparıcı simalarından biri olmuş, ədəbi-tənqidi fəaliyyəti ilə həm ədəbiyyatımız və 

teatr tariximiz, həm də  jurnalistik fəaliyyəti ilə  mətbuatımızın inkişafında misilsiz 

xidmətlər göstərmişdir. M.Ə.Sabir irsinin layiqli davamçısı olan Ə.Qəmküsar 

C.Məmədquluzadə ilə birlikdə “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr olunmasında 

əvəzolunmaz fəaliyyəti ilə yanaşı, eləcə də Azərbaycan teatrlarının inkişafında xüsusi 

xidmətlər göstərmiş, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediyasında Şeyx 

Nəsrullah rolunu oynamışdır [95, s.49].  

Tədqiqat zamanı məlum oldu ki, “Aşıq söz” qəzetində bu haqda silsilə məqlələr 

dərc edilmişdir [3,4,5,6,7,8,9]. Hətta “Yeni iqbal” qəzetində də  tamaşa ilə bağlı 

məqələlər dərc edilmişdir [148,149,150,151]. 

1916-cı ilin may ayında jurnal müvəqqəti olaraq dayandırılır. Qəmküsar Mirzə 

Cəlil ilə birlikdə səyahətə çıxır. "Ölülər" komediyasını səyahətdən əvvəl Bakıda, 

sonra Dağıstanda, Səmərqənddə, Daşkənddə və Volqaboyu şəhərlərində oynayırlar. 

Qəmküsarın "Ölülər"də Şeyx Nəsrullah rolunu böyük bir məharətlə oynaması 

məşhurdur[156]. 

Hətta onun həm şairlik istedadına, həm satirik-yumorist məharətinə, həm 

jurnalist bacarığına, həm də aktyorluq qabiliyyətinə yüksək qiymət verən Əli Səbri  

Mirzə Cəlilin məşhur “Ölülər” trgikomediyasında Əliqulunun böyük məharətlə 

oynadığı Şeyx Nəsrullah rolunu  ehtiramla xatırlayaraq  yazırdı: “O, bu tipi yaratdı 

və yetim qoydu”[157]. 

Adı çəkilən məqaləsində Əli Qəhrəmanov Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında  

digər tədqiqatçıların nəzərə almadıqları tərəfləri işıqlandıraraq yazır ki, iyirminci 

əsrin ilk illərində Rusiyada və eləcə də Zaqafqaziyada demokratik fikirli adamlar 

həbslərə, sürgünlərə məhkum olunur, azadlıq tərəfdarı olan bütün mətbuat qadağan 

edilirdi. Həmin illərdə azadlıq uğrunda aparılan mübarizə  Naxçıvanda da daha 

kəskin bir şəkil almışdı. Bunun əsas səbəbi 1907-ci ildə  Təbrizdə  baş verən inqilabi 

hərəkat, digər tərəfdən də Naxçıvana gələn yenilik tərəfdarları Naxçıvanın 

tərəqqipərvər ziyalıları ilə əlaqə yaradır, onların iştirakı ilə Naxçıvanda, Culfada, 

Ordubadda gizli cəmiyyətlər təşkil edirdilər. Həmin  cəmiyyətlərdə  birləşən ziyalılar 

müxtəlif istiqamətli mübarizədə fəal surətdə iştirak edirdilər[95, s.50]. 
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Həmin dövrdə Əliqulu Qəmküsar Culfada yaşayır, dayısı Nəsrulla Şeyxovla 

birlikdə gömrükxana işləri ilə məşğul olurdu. Cənubi Azərbaycanda xalqın apardığı  

azadlıq və istiqlaliyyət mübarizəsinə istər maddi, istərsə də mənəvi köməklik göstərir. 

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Əliqulu Qəmküsar Culfada yaşadığı dövrdə bir aktyor 

kimi fəaliyyətini davam etdirir. Bunu o dövrdə nəşr olunan “Günəş” qəzetinin 1910-

cu il 26 dekabr tarixli 101-ci nömrəsində ədibin dərc edilən “Sənayeyi-nəfisə” adlı 

məqaləsi də təsdiq edir.  Məqalədə yazılır: “... Qafqazın sair bir nöqtəsində olduğu 

kimi, Culfada da dəxi keçən ildən bəri bir ufaq həvəskar cəmmiyyəti təşkil edilib, 

gahi-gahi bir para əxlaq və məişətə dair pyesalardan səhneyi-tamaşay qoyuruq və 

keçən baharda M.Axundovun “Məstəli şah” komediyasını oynadığımız kimi, iş bu 

dekabr ayının 9-da Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” və 17-də “Dağılan tufaq” 

faciələrini meydanı-tamaşaya vəz etdik və əlhəmdülillah, camaətimiz dəxi qayət şövq 

və həvəs ilə məclisimizə müşərrəf və müzəyyən buyurdular... Aidatımızın nifsini 

Naxçıvanda olan qız məktəbinə ianə etdik” [58].   

Tədqiqatlardan məlum olur ki, Əliqulu Qəmküsar  hətta bir aktyor kimi də 

diqqətləri cəlb etmişdir. SSRİ xalq artisti Mirzə Ağa Əliyev  Əliqulu Qəmküsar ın 

aktyorluq fəaliyyətindən bəhs etmişdir[18].   

“Ölülər” əsərinin tamaşaya qoyulması o dövrdə böyük əks-sədaya səbəb 

olmuşdur. Əliqulu Qəmküsar  “Ölülər” tamaşasında oynadığı Şeyx Nəsrullah  obrazı 

ilə daha da məşhurlaşmışdır.  Bu tamaşa hətta bir çox yerlərdə göstərilir və uğurla 

qarşılanırdı [16, 19, 36, 37, 119, 137, 152]. 

Göründüyü kimi, müəllif Əliqulu Qəmküsarın həyat və fəaliyyətindəki müxtəlif 

məqamlara  toxunsa da onun maarifçilik görüşləri haqqında heç bir fikir irəli sürmür. 

Hətta müəllifin bu yazısında Naxçıvanın o dövrdəki maarifçiliyinin avanqardı olan 

görkəmli pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqinin adı çəkilsə də Əliqulu Qəmküsar onun 

sevimli şagirdlərindən biri kimi qeyd olunsa da maarifçilik, maarifçilik mühiti ilə, 

maarifçilik mühütündəki yeniliklərlə bağlı məqalə müəllifi heç bir fikir irəli sürmür.  

Əliqulu Qəmküsarın həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat aparanlardan biri də 

Kamal Camalovdur [25, 26]. Kamal Camalov bir sıra əsərlərində Əliqulu Qəmkü-

sarın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. O, doktorluq dis-



42 

 

sertasiyasında Əliqulu Qəmküsarı ən çılğın mollanəsrəddinçi kimi təlqin etmişdi. 

Kamal Camalov “Əliqulu Qəmküsarın taleyi və sənəti” adlı kitabda Əliqulu 

Qəmküsarla bağlı yazdığı “Sənət və sənətkar dostu Əliqulu Qəmküsar” adlı yazısında 

Əliqulu Qəmküsarı əsl maarifçi kimi təqdim etməyə çalışsa da onun yaradıcılığından 

nümunələr verməklə kifayətlənmişdir. Onun adı çəkilən yazısından bir parçaya diqqət 

etsək bunları aydın görmüş olarıq: “Mirzə Təqi müəllimlə mollaların, meşteyidlərin 

bərk davası düşdü... Onlar istəmirdilər ki, Sidqi müəllim qızları oxutsun. Əslinə 

baxsan, heç bizim də kölnümüz yox idi. Elə ki, Mirzə Təqi müəllim qızların 

oxumasını “Quran”nın da tələb etdiyini camaata oxuyub göstərdi, daha şəkk olmadı”. 

Göründüyü kimi, belə uzun sürən mübahisə və təbliğatdan sonra 1896-cı ildə Sidqi 

“Qız məktəbi” təsis etmiş və cəmi səkkiz qızın təhsil və tərbiyəsi ilə məşğul 

olmuşdur. Sidqi qızlara dünyəvi təhsil verməklə  kifayətlənməmiş, həmçinin bu gün 

də tərbiyəvi əhəmiyyətini itirməyən (təxminən bir əsrə yaxın olmasına baxmayaraq) 

gözəl bir dərslik “Töhfeyi-benat, yəniki qızlara hədiyyə” əsərini ərmağan etmişdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının əməkdaşları da ağlasığ-

mayan bu fikirləri tamam alt-üst edir, din xadimlərini dinə, şəriətə sədaqətlə qulluq 

etməyə çağırır, onları tərbiyələndirməyə çalışır. “Molla Nəsrəddin” jurnalının cəfakeş 

əməkdaşı olan Qəmküsar tərəfindən yazılmış şeirlərin birində oxuyuruq: 

Musiqi nəğməsinin çöldə eşitdik səsini, 

Mollamız evdə oturduqca qulağın tıxayır, 

Bilmirəm, bəs nə əcəb tab eyləyir məsciddə 

Çıxır mərsiyəxan ilə şahnaz oxuyur 

və yaxud  “Axund” sərlövhəli şeirində yazırdı: 

İnsaf elə, bu qədər yalan macəra demə,  

Peyğəmbərə, imama bu növ iftira demə, 

Mənbərdə hər cəfəng sözü qıl həya, demə... 

Ey mənbəri-peyğəmbəri murdar edən axund 

Ey millətin işıq gözünü tar edən axund [30, s. 74]. 

Fikrimizcə, bu nümunələrdə Sidqinin məktəbində uşaqların estetik tərbiyəsinin 

formalaşmasına xidmət edən  nəğmələrin oxunması təbliğ edilir. Nümunədən də 
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göründüyü kimi, Qəmküsar mollaları, mərsiyəxanları, axundları, insanları dini 

xurafata, fanatizmə yuvarlandıran din xatimlərini tənqid atəşinə tutur. Bu misralar 

Ə.Qəmküsarın maarifçilik görüşləri üçün tutarlı nümunələr olduğu halda məqalə 

müəllifi bu məsələyə diqqət yetirməli idi. Təəssüf ki, məqalə müəllifi  Əliqulu 

Qəmküsarı  daha çox mollanəsrəddinçi kimi  tədqim etməyə cəhd göstərmişdir.  

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqat aparanlardan biri də filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı Lütfiyə 

Əsgərzadədir. Lütfiyə Əsgərzadə “Əliqulu Qəmküsarın müasiri: Hüseyn Cavid” adlı 

məqaləsində Naxçıvanda Məhəmməd Tağı Sidqinin tərbiyə məktəbi açmasından 

söhbət açır və o, məktəbin  xalqın maariflənməsinə olan təsirindən danışır. Müəllif 

göstərir ki, M.T.Sidqinin “Tərbiyə” məktəbi, həm də  mollanəsrəddinçilərin 

formalaşmasında, yetişməsində müstəsna rol oynamışdır. Xalqının, millətinin 

tərəqqisi uğrunda  mücadilə aparan  M.T.Sidqinin mütərəqqi ideyaları onun “Tərbi-

yə” məktəbində elm, təhsil edənlərin ruhuna, qanına hopmuş, demokratik fikirləri 

onların həyat mübarizəsinə çevrilmiş, onun açıq fikirli, zamanının fövqündə duran 

mütərəqqi ideyaları sonralar mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığında  aparıcı mövzu 

olmuşdur. Belə mütərəqqi fikirli insanlardan biri də “Xadimi-millət”, “O taylı”, 

“Simurğ”, “Qəmbərqulu”, “Cüvəllağı bəy”, “Dağyunuszadə” və gizli imzalarla  

fəaliyyət göstərən, mollanəsrəddinçi şair kimi məşhurlaşan Hüseyn Cavidin müasiri, 

eyni zamanda da yaxın dostu olan Əliqulu Qəmküsar Nəcəfovdur.  

Sidqinin məktəbi yeni tipli məktəb idi və İran qəzetlərindən olan “Əxtər” də 

məktəbin fəaliyyəti təqdir edilirdi [108, s.20] 

Bu səbəbdəndir ki, Ə.Qəmküsarın satiralarında da M.T.Sidqinin ideyaları  

qabarıq şəkildə müşahidə olunur. Çünki Ə.Qəmküsar da müəllimi Sidqi kimi hər 

zaman elmin, təhsilin, xüsusilə dünyəvi elmlərin  əleyhinə çıxan dinxadimlərini, 

mollaları kəskin tənqid hədəfinə çevirmiş, cəhalət, mövhümat, nadanlıq əleyhinə  

çıxış etmişdir. 

Vaxti ilə filosof şair-dramaturq Hüseyn Cavid yazırdı: “Sənətkarın böyüklüyü 

yaşadığı mühitin mədəniyyəti ilə ölçülür” [107, s.212]. 

Bu sözlərdə nə qədər böyük həqiqət var. Eyni əsrin, eyni regionun, eyni mühitin 
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övladları idi Əliqulu Qəmküsarla Hüseyn Cavid və hər ikisi də, bir az əvvəl də qeyd 

etdiyim kimi  “Tərbiyə” məktəbinin tələbələri idi. 

Əliqulu Nəcəfovun Qəmküsar, Hüseyn Rasizadənin Cavid kimi məşhurlaşmasın-

da yaşadıqları mühitin və təhsil aldıqları “Tərbiyə” məktəbinin böyük rolu 

olmuşdur” [56, s.80-81]. Aydın olduğu kimi,  bu yazıda da Əliqulu Qəmküsarın 

maarifçilik görüşlərinə diqqət yetirilmir.  

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığı ilə bağlı Ramiz Qasımov (AMEA-nın 

Naxçıvan Bölməsi) “Mirzə Cəlillə müəyyənləşən yeni satira yolu və davamçıları: 

Əliqulu Qəmküsar” adlı yazısında digər müəlliflər kimi Əliqulu Qəmküsarın “Molla 

Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyətinə dair daha çox mülahizələr söyləmişdir. O 

göstərir ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatında 

müəyyənləşən yeni ədəbi-bədii yolun sayəsində çox görkəmli ictimai, ədəbi simalar 

formalaşmış, ədəbiyyata daxil olmuşlar [90, s.95]. Ramiz Qasımov həmin 

məqaləsində  Əliqulu Qəmküsarı, Cəlil Məmmədquluzadə, Əli Nəzmi, Mirzə Ələkbər 

Sabir kimi düha sahibləri ilə müqayisə edərək yazır: 

“Əliqulu Qəmküsar Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox satirik şair və publisist 

ədib kimi məşhurlaşmışdır. Hər iki halda Ə.Qəmküsarın bu şöhrətə çatmasında 

ədəbiyyat və mətbuat  tariximizdə Cəlil Məmmədquluzadə kimi  şöhrətli, peşəkar, 

qüdrətli bir sənətkar-ədibin və publisistin adı ilə bağlı olan yeni tipli satira və “Molla 

Nəsrəddin” dərgisi rol oynayır. Həmçinin Əliqulu Qəmküsar, o cümlədən Əli 

Nəzmini, Mirzə Ələkbər Sabiri və başqalarını Cəlil Məmmədquluzadənin “əsl “Molla 

Nəsrəddin” şairini axtarmaq” cəhdinin nəticəsi hesab etmək olar” [90, s.97]. 

Göründüyü kimi, Ramiz Qasımov da Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılığına 

daha çox diqqət yetirir, və onun maarifçiliyindən heç bir söhbət açmır.  

Ramiz Qasımov adı çəkilən məqaləsində Əliqulu Qəmküsarın sadə xalqa zülm 

edənləri ifşa etməsini, müstəmləkəçi rejimini lənətləməsini və eləcə də xalq kütləsini 

incidənləri tənqid atəşinə tutmasını onun maarifçiliyi kimi dəyərləndirmir. Tədqiqatçı 

Əliqulu Qəmküsarın satiralarının qüdrətini onun publisistikasının məhsulu kimi 

dəyərləndirərək yazır: “Əliqulu Qəmküsar mollanəsrəddinçi mövqedən yanaşmaqla 

sadə xalqa zülm donu biçən, fəlakət boyunduruğu kimi  xalqının  boynuna keçən  
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müstəmləkəçi rejimi lənətləyir,  xalqın başına açdığı zülmlərdən ötrü nanəcib 

əməllərini ifşa edir,  bir mexanizm, sistem olaraq aradan götürülməsini tövsiyə edirdi. 

Bu münasibətlə ədib İran və ya Rusiya müstəmləkəçi  mütləqiyyət rejiminə fərq 

qoymadan vahid  müstəmləkəçi, istibdad zülmü olaraq təqdim və tənqid edirdi” [90, 

s.100].Sitatdan da aydın olduğu kimi,  Əliqulu Qəmküsarın digər tədqiqatçıları kimi 

Ramiz Qasımov da onun poeziyasındakı satirik yanaşmaları şairin bir 

mollanəsrəddinçi olaraq düşüncə tərzinin məsulu kimi dəyərləndirir. 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına müraciət edənlərdən biri də Zülfiyə İsmayıl-

dır. Digər tədqiqatçılar kimi Zülfiyə İsmayıl da Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına 

pedaqoji aspektdən yanaşmamışdır. Çünki Zülfiyə İsmayıl öz tədqiqatlarını Əliqulu 

Qəmküsarın dil və üslub xüsusiyyətləri ilə məhdudlaşdırır. “Əliqulu Qəmküsarın 

taleyi və həyatı” adlı kitabda çıxış edən Zülfiyyə İsmayıl Əliqulu Qəmküsar 

yaradıcılığının dil-üslub xüsusiyyətlərini şərh etməklə kifayətlənmişdir. O göstərir ki, 

böyük demokrat ədib Cəlil Məmmədquluzadə məktəbinin ən dəyərli  

nümayəndələrindən biri, Mirzə Cəlil gülüşünə, Mirzə Cəlil dünyasına sədaqətini 

nümayiş etdirən Əliqulu Qəmküsar zəhmətkeş, əməksevər, xalqa dost, yaltaq, ikiüzlü, 

saxtakar, dinsiz imansız, “ruhanilər”ə qarşı amansız, milləti savadsızlığa sürükləyən,  

göz açmağa qoymayan, Çar Rusiyasının əlində fiqura çevrilən yerli məmurlarla-

maşalarla düşmən idi. Zülfiyə İsmayıl haqlı olaraq göstərir ki, Əliqulu Nəcəfovun  

Qəmküsar təxəllüsü altındakı satirik yöndə təqdimatı standart çərçivədə deyil, 

müxtəlif formatlarda,  amma eyni amala xidmət etməkdədir. Onun silahı satirik ruhlu 

qələmidir. O, təbiət lövhələrini vəsf edib, poetik şeirlər yazan duyğu yüklü şair yox, 

zəmanənin eybəcərliklərini hədəf seçən mübariz, mütərəqqi fikirli satirik şairdir. 

Azərbaycan satirası və publisistikasında xüsusi mövqeyi olan Əliqulu Qəmkü-

sarın əsərlərinin dilinin ahəngdarlığı, axıcılığı, ifadə tərzinin asanlığı, musiqililiyi 

diqqətə layiqdir. O, canlı xalq dili ahəngdarlığından bəhrələnməklə ədəbi dilimizi ye-

ni-yeni söz və ifadələrlə, leksik-semantik vahidlərlə zənginləşdirməyə xidmət 

etmişdir.  

Ədibin satirik əsərlərində onun öz dilinə xas olan sinonim, omonim və 

antonimlər silsiləsinə təsadüf edilir ki, belə leksik-semantik  ifadələr öz üslubi imkan-
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ları ilə poetik dilimizi zənginləşdirir [77, s. 104]. Tədqiqatdan göründüyü kimi, 

Zülfiyə İsmayıl Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığının dil-üslub xüsusiyyətlərini təhlil 

etməklə kifayətlənmiş, onun  yaradıcılığındakı maarifçilik ideyaları barədə 

araşdırmalar aparmamışdır.  

Fariz Yunisov da (AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı) Əliqulu 

Qəmküsarın yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatlar aparmışdır. Lakin onunda tədqiqatları 

Naxçıvan mühiti ilə məhdudlaşmışdır. O, “Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında  

Naxçıvan” adlı məqaləsində göstərir ki, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin ən 

istedadlı və sadiq davamçılarından  olan Əliqulu Qəmküsar Nəcəfov (1880-

1919)bədii və publisistik irsi ilə Azərbaycanda tənqidi realist ədəbiyyatın və milli 

satirik mətbuatın yüksəlişində xüsusi rol oyanmışdır. Adi əməkdaşlıqdan “Molla Nəs-

rəddin” məcmuəsinin ürəyi (Ə.Haqverdiyev) səviyyəsinə qədər şərəfli təkamül yolu 

keçən bu alovlu satirikin də ürəyi digər cəbhədaşları kimi ancaq ana yurdun böyük və 

kiçik problemləri və ondan xilas olmağın yolları ilə döyünmüşdür [147, s. 115]. 

Müəllif bu fikirlərlə oxucuya bəyan etmək istəyir ki, Əliqulu Qəmküsarın bütün 

amalı Naxçıvan olmuşdur. O, Naxçıvanda doğulmuş, Məhəmməd Tağı Sidqinin 

“Tərbiyə” məktəbində təhsil alaraq püxtələşmişdir. Əliqulu Qəmküsarın yetişməsini 

Məhəmməd Tağı Sidqinin məktəbi ilə bağlayan Fariz Yunisov yazır: Naxçıvandakı 

“Məktəbi-tərbiyə”də elə Sidqisayaq yetişməyə başlayan Ə.Qəmküsarın bədii istedadı 

da həmin məktəbdəki təhsil illərində cücərməyə başlamışdır”. Həyatı duyub dərk 

etdiyi vaxtlardan təəssüf ki, mühitin də dərdi-səri baş alıb gedirdi. Belə ki, öz 

soldaşlarının məhkum olduqları, ancaq nə mübarizə apara bildikləri Çar Rusiyasının 

“əsarət köhləni”  yorulurdu,  nə də əsil İslamın yox, yerli dindarların əsrlərdən üzü 

bəri qondardıqları və ikiəlli yapışdıqları şəriət qayda-qanunları qüvvədən düşürdü. 

Ona görə də  Qəmküsar hələ Naxçıvanda ikən onun fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə 

özünü göstərirdi. O, həm mövhümatın dibinə daş atır, həm Çar Rusiyasının yerli 

məmurlarının özbaşınalığını, nə qədər riskli olsa da, bəyan edir, həm də buradakı 

elmi-mədəni proseslərə ciddi töhfə verirdi. Fikrimizcə, Qəmküsar bu çətin, eyni 

zamanda çox şərəfli vəzifələrin öhdəsindən gəlməyi ləyaqətlə bacarmışdır [147, s. 

115]. Hətta onun “El güzgüsü”dram dərnəyi də region üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
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edirdi [119, s.74]. Bu yazısında müəllif daha sonra onun şeirlərindən nümunələr versə 

də  həmin nümunələri müəllif filoloji aspektdə təqdim etməyə çalışmışdır. Ona görə 

müəllifin məqaləsində Əliqulu Qəmküsarı maarifçi kimi görmək mümkün deyil.  

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin digər bir əməkdaşı Aygun Orucova da öz 

tədqiqatlarında Əliqulu Qəmküsarı sırf mollanəsrəddinçi, Mirzə Cəlil silahdaşı kimi 

təqdim edir. O, “Molla Nəsrəddin” jurnalının düşünən beyni və vuran ürəyi Mirzə 

Cəlil və Əliqulu Qəmküsar”  adlı məqaləsində göstərir ki, gərgin ictimai-siyasi, 

iqtisadi vəziyyəti, ziddiyyətlərilə seçilən XX əsrdə Naxçıvan ədəbi mühitinin 

Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə bəxş etdiyi milli və bəşəri  dəyərlərə malik 

ədəbi şəxsiyyətlərdən söz düşəndə Şərqdə satirik publisistikasının əsasını qoymuş 

Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932), onun ədəbi cərəyan formalaşdırmış “Molla 

Nəsrəddin” jurnalının və bu jurnalın ən fəal və mübariz əməkdaşlarından olan 

Əliqulu Qəmküsarın adı ilk  növbədə yada düşür. “Yeni dövrün satirasının ideya-

estetik prinsiplərini, tələblərini işləyib hazırlamış ədəbi dövrün  başçısının “Molla 

Nəsrəddin” şeir məktəbinin formalaşması üçün yazdığı satira nümunələri çox böyük 

nəticəyə: Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar kimi satirik  şairlərin 

yetişməsinə səbəb olmuşdur. Mirzə Cəlil jurnalın bütün əməkdaşlarına böyük diqqət 

və qayğı ilə yanaşmış,  yaradıcılıqlarını doğru səmtə istiqamətləndirmiş, istedadlarını 

yüksək qiymətləndirmişdir: Əliqulu Nəcəfov (1924), Məşədi Sijimqulu Kefsiz (1927), 

“Sabir barəsində xatiratım” (1929), “Əliqulu Qəmküsar” (1929) məqalələrinə ötəri 

nəzər salmaq fikrimizi təsdiq üçün kifayətdir. Əliqulu Nəcəfov (1880-1919) öz adını 

və imzasını mollanəsrəddinçi şairlər sırasına qanıyla yazdıraraq ədəbiyaşarlıq 

qazanmış, dini xurafata amansız mübarizədə cismən məğlub olsa da, mənən qalib 

çıxaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir” [122,s.122]. Digər müəlliflərdən fərqli 

olaraq Aygün Orucova göstərilən məqaləsində Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyini 

özündə ehtiva edən bir sıra satirik şeirləri təhlilə cəlb etmişdir. Təəssüf ki, Aygün 

Orucovada Əliqulu Qəmküsarı mollanəsrəddinçilıyıni Mirzə Cəlilin silahdaşı kimi 

təqdim edərək onun görkəmli maarifçi olmasını bəyan etməmişdir.  

Adı çəkilən monaqrafiyanın axırıncı məqaləsinin müəllifi Əli Həşimovdur. Əli 

Həşimovun “Culfadan başlanan yol” adlı məqaləsində də Əliqulu Qəmküsarın 
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Naxçıvana bağlı satirik şair olduğunu göstərən  məqalə kimi təqdim olunur. Əli 

Həşimov da digər müəlliflər kimi Əliqulu Qəmküsarın“Molla Nəsrəddin” jurnalından 

çıxmasını Mirzə Cəlil, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi, Məmməd Səid Ordubadi 

kimi şəxsiyyətlərlə bir sırada dayandığını bəyan edir. Müəllif ədibin “Molla 

Nəsrəddin” jurnalında çap etdirdiyi bir təxmisə münasibət bildirsə də, təxmisdəki 

maarifçilik ideyalarını, satirik lövhələri, cəmiyyətə, zəhmətkeş insanlara biganə qalan 

nadanları tənqid atəşinə tutan fikirləri Əliqulu Qəmküsarın maarifçilik görüşləri kimi 

təhlil edə bilməmişdir.  

Göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsarın digər tədqiqatçıları kimi Əli Həşimov 

[80] da Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyalarını  tədqiq etməyi qarşısına məqsəd 

kimi qoymamışdır. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, bu günə qədər Əliqulu Qəm-

küsarın yaradıcılığına müraciət edən tədqiqatçılar onu əsasən mollanəsrəddinçi kimi, 

sonra satirik şair kimi, daha sonra zəngin bədii yaradıcılığa malik olan ədib kimi 

tədqiq etmişlər. Deməli, Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyalarının araşdırılmasına 

zəruri ehtiyac duyulur. Məhz bu baxımdan yarımfəsli yekunlaşdıraraq son 

qənaətimizi belə ifadə edə bilərik:  

1. XX əsrin ilk illərində Azərbaycan ədəbi mühitinin yetişdirməsi olan satirik 

şair, jurnalist, publisist, mollanəsrəddinçi, dramaturq, teatr xadimi, aktyor və siyasi 

xadim Əliqulu Nəcəfov Qəmküsarın həyatı və yaradıcılığı geniş şəkildə tədqiq olunsa 

da onun pedaqoji ideyaları işlənilməmişdir; 

2. Məhz ona görə də Əliqulu Qəmküsarın dini fanatizm əleyhinə mübarizəsi 

onun maartifçiliyinin əsası kimi öyrənilməli və pedaqoji fikir tarixi üçün dəyər-

ləndirilməlidir; 

3. Əliqulu Qəmküsarın mənzum hekayələrində və dəyənəklərindəki, pedaqoji 

ideyaları təhlil olunmalı və onların pedaqoji fikir tarixindəki yeri və əhəmiyyəti 

göstərilməlidir; 

4. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı əxlaq tərbiyəsi, ideya-siyasi tərbiyə və 

estetik tərbiyəyə dair fikirləri öyrənilməli və onların pedaqoji fikir tarixi üçün 

əhəmiyyəti ümumiləşdirilməlidir. 
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1.3. Dini fanatizm və zərərli adətlər əleyhinə mübarizə Əliqulu Qəmküsarın 

maarifçiliyinin əsas göstəricisi kimi 

Məlum olduğu kimi,  Azərbaycanda maarifçiliyin təməlinin qoyulması, onun 

inkişaf etdirilməsi, formalaşdırılması və təkilləşdirilməsi müxtəlif illərdə, müxtəlif 

xarakterə malik olmuşdu. Beləki, Əliqulu Qəmküsarın yaşadığı dövrdə Azərbaycanda 

dini fanatizm tüğyan edirdi. Din xadimləri, mollalar, şeyxlər idarəçilik sistemində 

aparıcı mövqe tuturdular. Dini ayinlər, islam dəyərlərinin təbliği, müqəddəslərə həsr 

olunmuş tədbirlər, islam adətləri, ənənələri insanların məişətinə daxil olmuşdur. 

İnsanların asudə vaxtlarının məscidlərdə, təziyələrdə, dini mərasimlərdə keçirmələri 

adi hal almışdı. Elmə, təhsilə, məktəbə maraq yox dərəcəsində idi. Mollalar təhsili 

mollaxanalarda keçirirdilər. Dünyəvi təhsilin təliminə sədd çəkirdilər.  

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, artıq dünyada mütərəqqi təhsil sistemi 

mövcud olsa da, onun Azərbaycana gəlməsinə yuxarıda qeyd olunanlar xüsusi 

əngəllər törədirdilər. XVII əsrdə böyük Çex pedaqoqu Yan Amos Komenskinin 

(1592-1670) yaratdığı didaktik sistem, yəni dərs sistemi Avropadan Rusiyaya, oradan 

da Azərbaycana gəlməkdə idi. Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da dini xürafatı 

təbliğ edənlər bu işə əngəl törədirdilər. Azərbaycanda “Dərsi-üsuli-cədid” məktəbləri 

yaranmağa başlamışdı. Onlardan birini də Naxçıvanda Məhəmməd Tağı Sidqi 

yaratmışdı. Bu elə dövr idi ki, dini xürafatın tüğyan etdiyi mühitdə mütərəqqi dərs 

üsulunu təbliğ eləmək hər kəsdən cəsarət istəyirdi. Özündə cəsarət taparaq maarifçilik 

toxumu səpənlər içərisində Əliqulu Qəmküsar həm Naxçıvandakı yeni dərs üsulunu 

müdafiə edir, həm də cəmiyyətin üzvlərinin maarifləndirilməsinə istiqamət verən 

yazılar yazırdı. Bundan başqa Əliqulu Qəmküsar teatr fəaliyyətində də dini fanatizmə 

qarşı çıxış edirdi. O, səhnədə avam kütləni aldadan, boynunu yoğunladan, yekə qarın 

ruhaniləri, savadsız mollaları, əxlaqsız şeyxləri tənqid atəşinə tuturdu. Bütün bunlar 

isə hər şeydən əvvəl xalqın maariflənməsinə xidmət edirdi. Əliqulu Qəmküsarın 

maarifçiliyinin bir xətti də ”Molla Nəsrəddin” jurnalı idi. Çünki Əliqulu Qəmküsar öz 

xalqının maariflənməsi üçün yazdığı yazıların, oynadığı rolların hər birində avam 
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xalqı ayılmağa, öz haqqlarını tələb etməyə, zülmə qarşı mübarizəyə çağırırdı.  

XX əsr Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində görkəmli satirik şair, mollanəsrəd-

dinçi kimi tanınan Əliqulu Qəmküsar  yaradıcılığa başladığı ilk gündən ta ömrünün 

sonuna qədər həm səhnədə, həm yaradıcılıqda, həm də həyatda ruhanilərin qənimi ol-

muşdur.  İlk öncə qeyd edək ki, Ə.Qəmküsarın bütün yaradıcılığı Azərbaycan xalqını 

milli azadlığa, müstəqilliyə çağırmaqdan ibarət olub. O, həmişə millətini, xalqını həd-

dindən artıq sevən və millətinə həddindən artıq xidmət edən bir insan olmaqla yanaşı, 

həm də qorxmaz, döyüşkən bir mühərrir olmuşdur.  

Əliqulu Qəmküsarda böyük istedadı görən Mirzə Cəlil 16 yanvar 1913-cü ildə 

Tiflis qubernatoruna yazdığı ərizədə xahiş edir ki, bundan sonra “Molla Nəsrəddin” 

jurnalının redaktorluğuna Ə.Qəmküsarın da adını əlavə etməyə icazə versin. Mirzə 

Cəlilin xahişi qəbul olunur və jurnalın bundan sonrakı nömrələri “Müdir və baş 

mühərrirlər Cəlil Məmmədquluzadə və Əliqulu Nəcəfov” imzaları ilə çıxmağa 

başlayır. “Kaspi” qəzeti Ə.Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” jurnalına redaktor kimi 

imza atdığından bəhs edərək yazırdı: “Bu adam uzun müddət tatar (Azərbaycan – 

G.H.) qəzetlərində işləmiş və “Molla Nəsrəddin” jurnalında da əməkdaşlıq etmişdir. 

Ümid etmək olar ki, Ə.Q.Nəcəfovun redaktorluğa gəlməsi həm jurnala, həm də xalqa 

daha çox xeyir vermiş olar” [85]. 

“Molla Nəsrəddin” həm də səhnələşdirilmiş əsərləri ilə Bakıda, Təbrizdə, Naxçı-

vanda və Gəncədə yayılıb şöhrətləndiyi qədər, Tehranda və İstanbulda, Daşkənddə və 

Aşqabadda, Kazanda və Orenburqda, Həştərxanda və Ufada, Moskvada və Peter-

burqda, Səmərqənddə və Kəlkütdə də tanınmış, hər yerdə mütərəqqi ictimai qüvvələr 

mühitində böyük nüfuz qazanmışdır. 

Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” tamaşası 1916-cı ildən qastrol səfərinə çıx-

mışdır. Adları qeyd olunan bu ölkə və şəhərlərdə Ə.Qəmküsar Şeyx Nəsrullah rolunu 

ifa etmişdir. Gəzdiyi və gördüyü bu ölkələrdəki müsəlman xalqlarına ögey 

münasibət, onların səfalət içində yaşaması Qəmküsarın seyrçi baxışlarından yan 

keçməmiş, şairə böyük dərd olmuşdur[86].  

Yaxşı bilirik ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının hər bir əməkdaşı təqiblərə, tənqid-

lərə, təhqirlərə, hücumlara, hədələrə və s. məruz qalmışdır. Ancaq bütün bunlara rəğ-
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mən mollanəsrəddinçilər yollarından dönməmiş, öz amal və ideyalarına sona qədər 

sadiq qalmışlar.  

Bir çox mollanəsrəddinçi tədqiqatçılar oxucu kütləsinə “Molla Nəsrəddin” jur-

nalını sanki islam dininə qarşı radikal mübarizə aparan bir jurnal kimi təqdim edirlər. 

Düzdür, bunun bir başlıca səbəbi var idi ki, o da keçmiş sovetlər birliyinin ateizm və 

ya deizm ruhunda apardığı mürtecə siyasətdən irəli gəlirdi. Bu gün müasir düşüncəli 

oxucular çox yaxşı başa düşürlər ki, mollanəsrəddinçilər müxtəlif bədii yollarla 

sağlam zəkaya uymayan, ağlasığmayan etiqada, qısacası mövhumatçılığa qarşı 

mübarizə aparmış, yalnız və yalnız fırıldaqçı din nümayəndələrini tənqid etmişlər. 

Belə ki, fanat mollalar qızların təhsil almasını, musiqini, xarici dilləri, dünyəvi 

elmləri və s. öyrənməyin “Quran”da haram buyrulduğunu misal gətirirdilər. Bildi-

yimiz kimi, cahil və fanat mollalar, axundlar, zahidlər, seyidlər baxışlarında qızların 

oxumasını, təhsil almasını islam dininə qarşı çıxmaq kimi dəyərləndirirdilər. Əliqulu 

Qəmküsarın müəllimi, görkəmli pedaqoq-müəllim Məhəmməd Tağı Sidqi də 

“Quran”dan sitat gətirərək qara camaatı inandırmağa çalışırdı ki, qızların təhsil 

almasında heç bir qadağa yoxdur. Sidqinin müasiri Məşədi Zeynalabdınin 

xatirələrindən belə məlum olur ki, Məhəmməd Tağı Sidqi yığıncağların birində 

Qurandan konkret sitatlar gətirərək qızlara təhsilin verilməsini məqbul saymışdır. 

Kamal Camalovun tədqiqatlarında göstərilir ki, Sidqinin Qurandan gətirdiyi iqtibaslar 

Naxçıvanda qızların təhsilinə yol açmışdır.   

Göründüyü kimi, belə uzun sürən mübahisə və təbliğatdan sonra 1896-cı ildə 

Sidqi “Qız məktəbi” təsis etmiş və cəmi səkkiz qızın təhsil və tərbiyəsi ilə məşğul ol-

muşdur. Sidqi qızlara dünyəvi təhsil verməklə kifayətlənməmiş, həmçinin  bu gün də 

tərbiyəvi əhəmiyyətini itirməyən (təxminən bir əsrə yaxın olmasına baxmayaraq) 

gözəl bir dərslik “Töhfei-benat, yəniki qızlara hədiyyə” əsərini ərmağan etmişdir.   

 Qeyd etdiyimiz kimi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının əməkdaşları da ağlasığma-

yan bu fikirləri tamam alt-üst edir, din xadimlərini dinə, şəriətə sədaqətlə qulluq 

etməyə çağırır, onları tərbiyələndirməyə çalışırdılar.  

Mollanəsrəddinçilərin yazdığı məktublardan, teleqramlardan, göndərdiyi sifariş-

lərdən məlum olur ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının maliyyə vəziyyəti çox ağır 
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olmuşdur. Bu imkansızlıqlar “Molla Nəsrəddin” jurnalının vaxtında çıxmasını xeyli 

çətinləşdirirdi. Ə.Qəmküsarın qızı Qəmərxanım ata nənəsi Bilqeyis xanımın xatirələ-

rinə əsaslanaraq deyir ki, “atam o zaman jurnalın işlərini sahmana salmaq üçün iki 

dəfə evimizin xalılarını satmalı olmuşdu”. 

Jurnalın naşiri, redaktoru, əməkdaşları və rəssamları hökumət tərəfindən tez-tez 

cərimə edilir, həbsə alınır və ya hədələnirdi. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1913-cü il 

20-ci nömrəsində bəhailər dininə toxunan bir şəkil verildiyi üçün Aşqabad və Mərv 

bəhailəri jurnaldan şikayətlənirlər və Qafqaz canişini idarəsinə məktublar yazırlar. 

Bunun üstündə həmin nömrə senzura komitəsi tərəfindən müsadirə edilir. Bundan 

başqa 1913-cü ildə “Dəstançı” imzası ilə yazılmış “Gimnazist”  şeiri üstündə jurnalın 

21-ci nömrəsi yenidən müsadirə edilir. Ancaq jurnal iki gün içində oxucular arasında 

elə böyük sürətlə yayılır ki, hətta kitab mağazalarında, şəxsi qəzet və jurnal satanların 

əlində belə qalmamışdır. Tiflis polismeysterinin məlumatına görə həmin nömrədən 

cəmi 19 nüsxə ələ keçmişdir.  

 Karikaturada belə təsvir olunur ki, bir oğlan uşağını dizləri üstündə oturdaraq 

əylənən bəhai Əbdülbəhanın başı üzərindəki lövhədə “Allah” sözü yazılmışdır. Onun 

xidmətçisi içəri daxil olmaq istəyən məleykəni Əbdülbəhayə göstərərək deyir: 

“Cəmali mübarək! Mələkutdan lövh nazil olmuş, ruhulqüds şərəfyab olmaq istəyir”. 

Əbdülbəha isə deyir: “De getsin sabah gəlsin, bu gün vaxtım yoxdur. İbadətlə məş-

ğulam!”. Göründüyü kimi, “mömin müsəlman din xadimləri”nin iç üzünü açan, on-

ların murdar əxlaqi keyfiyyətlərini ciddi şəkildə ifşa edən Cəlil Məmmədquluzadə və 

Əliqulu Qəmküsar (Nəcəfov) jurnalın 20 və 21 nömrələri üstündə müqəssir edilir və 

məhkəmənin qərarı ilə hərəsi 200 manat cərimə olunurlar. Məhkəmə qərarında qeyd 

edilir ki, əgər onlar bu pulu ödəməsələr hər biri iki ay həbs cəzasına məhkum 

ediləcəklər. 

Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, pedaqoji fikir tarixini, elmini yük-

səklərə qaldıran Əliqulu Qəmküsarın yaratdığı əsərlər milli sərvətdir. Mir Cəlal 

Paşayevin və Firidun Hüseynovun universitet tələbələri üçün müştərək hazırladığı 

“XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı dərslik kitabında qeyd edilir ki, “Yerli 

(Naxçıvan) ləhcənin təsiri də Qəmküsarın əsərlərində duyulmaqdadır”[111, s.218].  



53 

 

Qeyd edək ki, Əliqulu Qəmküsarın bütün yaradıcılığı, bütün fəaliyyəti Azər-

baycan xalqının mədəniyyətini yüksəklərə qaldırmaqdan və həmçinin xalqımızı azad, 

müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. 

Bu fəaliyyət içərisində öz xalqının maariflənməsi uğrunda mübarizəsi, onun 

həyat-yaradıcılığının əsas leytmotivini təşkil edir. Bu səmərəli fəaliyyətin məzmu-

nuna daxil olan satirik şeir yaradıcılığı Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyinin həm də 

tərkib hissəsi hesab olunur. Çünki bu maarifçiliyin obyektində dini fanatizmə qarşı  

mübarizə meydanı dururdu. Açığını etiraf edək ki, bu meydanda Əliqulu Qəmküsar 

tək vuruşurdu. Bu vurşda o, heçkəsdən kömək ummurdu. O yalnız inanırdı ki, onun 

satirik şeirləri avam xalqın maariflənməsində, onların elmə, təhsilə yaxınlaşmasında 

mühüm rol oynayacaqdır. Çünki qeyd etdiyimiz kimi Əliqulu Qəmküsarın yaşadığı 

dini fanatizmin cövlan etdiyi dövr çox təhlükəli dövr idi. Xalqının maariflənməsinə 

yönələn bu satirik şeirlərin hər birini oxuyub təhlilə cəlb edəndə həmin dövrün necə 

ziddiyətli, necə təhlükəli, necə acınacaqlı olduğunu aydın görmüş oluruq. Onlardan 

birinə diqqət edək: 

Dindar olanın halı pərişan gərək olsun, 

Əfsurdə-dili, birsəru saman gərək olsun. 

 

Hər qovmə ləkəd-küb ola gər milləti-islam, 

Hər adəti-məzmun ilə kəndin qıla bədnam; 

Sıxma ürəyin, eyləmə qəm, olmagilən xam, 

Bu tayifə rizvanə şitaban gərək olsun [44, s. 30]. 

Bu şeirdən “əfsurda-dil” qəmgin-kədərli dil, “birsəru saman” başdan-ayağa 

dövlətli, “hər qovmə” hər nəslə tayfaya, “ləkəd-küb” xeyli şillə təpik, mənalarını 

verir. Bütövlükdə misraların hansı məzmun kəsb etməsinə gələndə demək lazımdır 

ki, şair satiranın dili ilə dindarlığı özünə peşə seçən adamların, var-dövlət yığmağa 

aludəçilik göstərmələrini, bunun üçün bütün ziddiyətlərə, bütün zərbələrə sinə 

gərməyə hazır olduqlarını göstərir. Bəyan edir ki, bütün insanları bu dindarlar, dini 

fanatizmi özünə peşə edənlər, ayrı-ayrı nəsillərin, tayfaların dini xürafata 

yiyələnmələrinə bəraət qazandırır. Onları inandırmağa çalışır ki, bu münvanla onlar 
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ölməzlik qazanaraq, cənnətin sahibi olacaqlar.  

Göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsar bir satirik şeir vasitəsilə bu dünyada dini 

fanatizmə uyanların, o dünyada ölməzlik qazanmaq ideyalarını, cənnətin sakini 

olacaqlarını ciddi tənqid atəşinə tutur və bu vədlərin xülya olduğunu onlara çatdırır. 

Bu münvanla onları qəflət yuxusundan oyadır.  

Əliqulu Qəmküsar özlərini mömün adlandıran, lakin gündə bir arvad alan, 

övladlarına varlı kürəkən axtaran yalançı kərbəlayiləri, məşədiləri ciddi tənqid atəşinə 

tutur. Onların həyat tərzində milli koloritə, hətta islamın mütərəqqi qayda-

qanunlarına zidd olan hərəkətlərini ifşa edərək yazır: 

Mömin gərək alsın özünə ildə bir arvad, 

Damad arayıb kəndinə, olsun həmi damad, 

Getsin Məşədə, Kəbləyə, qılsın ağasın yad, 

Cənnətdə də həmxabeyi-qılman gərək olsun. 

 

Qoysun başına molla gərək üç put əmmamə, 

Yay, qış ola əynində onun bir cürə camə, 

Ləbbadə və qurşaq ilə gəldikdə xuramə, 

Şalvarsız ayağında da tuman gərək olsun[44, s. 30]. 

Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyinin ən yaxşı cəhətlərindən biri insanları, avam 

kütləni, zərərli islam ənənələrindən uzaqlaşdırmaq olmuşdur. Bu mövzuda yazdığı 

satiralara diqqətlə yanaşanda görürük ki, dini fanatizmi avam insanların məişətinə 

daxil etmək üçün özlərindən yeni və hətta insan fiziologiyasına zərər gətirə biləcək 

ənənələr yaratmışlar. Onlardan biri də baş yarmaq, qan tökmək ənənəsi hesab olunur. 

Savadsız mollalar, islam dəyərlərini saxtalaşdıraraq insanlara sırımağa çalışırdılar ki, 

məhərrəmlik günlərində Məhəmməd peyğəmbərin nəvəsi imam Hüseynin faciəli 

surətdə həlak olmasını səhnələşdirsinlər. Onlar həmin səhnələşdirilmiş variantın 

hazırlanmasını  məsləhət bilir, hətta tələb edirdilər. Məhərrəmlik ayının onuncu günü 

bu səhnəciyi “Aşura” adlandırırdılar. Avam camaatı dini fanatizmə yuvarlandırmağa 

çalışanlar “Aşura” günü insanlara öz övladlarının başlarının yardırılmasını, xəncərlə 

kəsdirərək qanlarının tökülməsini tövsiyə edir, bu hadisəni böyük savab hesab 
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edirdilər. Bütün bunlara qarşı çıxış edən Əliqulu Qəmküsar öz satirik şeirlərində 

belələrini lağa qoyaraq yazırdı: Çək xəncərini, baş-qulağın qan eləyib yar, 

Vəhşiyyətini aləmə elan eləyib yar, 

Kirdarına hər milləti xəndan eləyib yar, 

Yar, yarmağına canını qurban eləyib yar, 

Yar əhrəmənim, yar qoçağım, yar igidim, yar![44, s. 36] 

Bu satirada belə avam insanları bir növ ələ salan onların maymaqlığını onların 

özlərinə təqdim edən Əliqulu Qəmküsar baş yarma ənənələrinin zərərli olduğunu 

onlara bəyan edərək deyir: 

Fürsət ki, düşübdür əlinə eyləmə qəflət, 

Çal başına xəncər, elə izhari-rəşadət, 

Sal hay-kuyu, hər yerdə qopart şuri-qiyamət, 

Hər ermənini, rusi hərasan eləyib yar, 

Yar əhrəmənim, yar qoçağım, yar igidim, yar![44, s. 36] 

Bu misralarda xalqı maarifləndirmək  üçün Əliqulu Qəmküsarın ciddi ideyaları 

vardır. Böyük ədib bu misralar vasitəsilə onlara bildirir ki, məscidə yığışıb sinə 

vurmaqla, özünüzü zəncirlə döyməklə özünüzə bir növ qəsd edirsiz. Siz minbərə 

çıxıb hədyanlar, böhtanlar deyən mollaların fitnələrinə uyursunuz. Sizin axıtdığınız 

göz yaşının heç bir mənası yoxdu. Axı sizin göz yaşı axıtdığınız insanların məişətini, 

mübarizə tərzini, tutduğu mövqelərini, əqidə saflığını, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərini 

bilmədən, öyrənmədən özünüzü onlar üçün həlak edirsiniz kimi ideyalarla avam 

insanları maarifləndirən Əliqulu Qəmküsar deyir: 

Məsciddə çığır, vur döşünə, ortada fırran, 

Çığ-vığ sal uşaqlar kimi, iç qəhvəvü qəlyan, 

Mənbərdə çıxıb, molla desin min cürə böhtan, 

Sən göz yaşını dərdinə dərman eləyib yar, 

Yar əhrəmənim, yar qoçağım, yar igidim, yar![44, s. 36] 

Əliqulu Qəmküsarın yuxarıdakı misralardakı ideyalarından biri də avam 

insanlara erməniləri və rusları nümunə kimi göstərməsidir. Satiranın dili ilə onlara 

başa salır ki, ermənilər, ruslar və bir sözlə xristianlar belə əcaib işləri qorxduqları 
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üçün görmürlər. Onlar belə zərərli ənənələrdən uzaq dayanırlar. Ədib avam insanları 

başa salmaq istəyir ki, vaxtilə sizin əcdadlarınız zərdüşdilik əqidəsinə inanmışlar. 

Onlar “Hörmüzd”ün yəni xeyir qüvvəsinin ənənələrinə sadiq qalmış, “Əhrimən”in 

yəni şər qüvvəsinə qarşı mübarizə aparmışlar. Əliqulu Qəmküsar bunları dilə 

gətirməklə,  Şər Allahı Əhrimənin əməllərini xatırlatmaqla onları zərərli ənənələrdən, 

xüsusilə sinə vurmaq, zəncirlə özünü döymək, baş yarmaq kimi  pis adətlərdən 

uzaqlaşdırmaq istəmişdir.  

Böyük ədib avam insanları maarifləndirmək yolu ilə belə zərərli adət ənənələrin 

onların səhhətinin pozulmasına təsir göstərməsini dilə gətirərək demişdir.  

Yorğan-döşəyə düşməyini tutma nəzərdə, 

Səndən ötürü fəxridir ölmək belə yerdə, 

Bərk gordanı çal kəllənə, ta fövri gəbərdə, 

Çoxdursa günahın, bunu ünvan eləyib yar, 

Yar əhrəmənim, yar qoçağım, yar igidim, yar![44, s. 37] 

Bu misralardan göründüyü kimi,  Əliqulu Qəmküsar təəssüflə avam insanlara 

bildirir ki, siz  gordanla yəni iti kəsici alətlə başınızı yarıb, qanınızı tökürsünüz. Bu 

zaman çoxlu qan itirdiyinizə görə yorğan döşəyə düşürsünüz, ölümlə üz-üzə 

dayanırsınız. Hətta bu hadisədən çoxlarınız dünyasını dəyişir. Bu azmış kimi, azyaşlı 

uşaqlarınızı, oğlan övladlarınızı da bu mərasimə fəxrlə gətirirsiniz. Və bu işlə, bu 

əməllə, bu ənənə ilə savab qazanmaq istəyirsiniz. Belə ideyaları poetik dillə avam 

camaata çatdıran, onları maarifləndirən Əliqulu Qəmküsar müraciətlərinin birini belə 

təqdim edir: 

Çırtdır başını hər nə qədər  körpə çocuq var. 

Qoy adətə düşsün, sora yarsın özü naçar, 

Həzr et bu səvab işləri, ey mömüni-dindar, 

Hər il bu məhərrəm genə peyman eləyib yar, 

Yar əhrəmənim, yar qoçağım, yar igidim, yar![44, s. 37]. 

Göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsar özlərini, övladlarını, hətta körpə uşaqların 

başlarını yardırmaqla yalançı savablar qazanan, səhhətlərində problem yaradan, hətta 

ölümlə üzləşən avam camaatı ayıltmağa çalışır. Belə satirik yanaşmalarla Əliqulu 
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Qəmküsar sadə insanları başa salmaq istəyir ki, bütün  bunlar ciblərini doldurmaq 

istəyən, xalqı soyan saxta ruhanilərin, dini fanatizmə rəhbərlik edənlərin əməlləridir.  

Ə. Qəmküsar öz əsərləri ilə zəhmətkeşlərin şüuruna çatdırmaq istəyirdi ki, hər 

cür dini mərasimlər pul yığmaq, tüfeylilərin əlində soyğunculuq vasitəsidir. O, ya-

zırdı: “...hərgah bu işlər yaxşı işlərdirsə qoy böyüklərimizdə etsinlər... vaizlərimiz, 

rövzəxanlarımız pul yığırlar, əyanlarımız və hacılarımız  məclisin yuxarı başında 

əyləşib çay içib qəlyan çəkirlər.  Bircə biz vurub başımızı dağıdıb həftələrlə  naxoş 

olub  kəsb-kardan  qalırıq və onlar isti məsciddə  əyləşib şirin-şirin söhbət eləyirlər. 

Amma biz soyuqda, qarda şaxsey gedib sətəlcəm oluruq” [44, s.11].  

Əliqulu Qəmküsarın bu dedikləri xalq arasında maarifləndirmə işinin bir his-

səsidir. Xalqı ayıltmaq, onları yaxşı yola çəkmək, pis əməllərdən uzaqlaşdırmaq, elm 

yoluna dəvət etmək, təhsil almağın zəruri olduğunu onlara başa salmaq maarifçilərin 

əsas vəzifələrindədir. Əliqulu Qəmküsar ona görə bu vəzifələrin öhtəsindən layiqincə 

gələ bilmişdir ki, o, qabiliyyətli bir jurnalist, istedadlı bir aktyor talantlı bir şair, 

alovlu bir natiq, zəngin informasiyalar sahibi olan bir şəxsiyyət idi.  

Akademik İsa Həbibəylinin sözləri ilə desək “Əliqulu Qəmküsar istedad və 

zəhməti sayəsində az vaxtda nəinki “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinə daxil olmuş, 

hətta həmin məktəbin dahi yaradıcısı C.Məmmədquluzadənin adi yox, “məxsusi 

qələm yoldaşına” çevrilmişdir”. “Kaspi” qəzeti Ə.Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” 

jurnalına redaktor kimi imza atdığından bəhs edərək  yazırdı: “Bu adam uzun müddət 

tatar (Azərbaycan – G.H.) qəzetlərində işləmiş və “Molla Nəsrəddin” jurnalında da 

əməkdaşlıq etmişdir. Ümid etmək olar ki, Ə.Q.Nəcəfovun redaktorluğa gəlməsi həm 

jurnala, həm də xalqa  daha çox xeyir vermiş olar”. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 

Qəmküsarı “gözəl natiq, şirin zəban, dərin fikirli, geniş məlumat sahibi və insanı 

təəccübə gətirən hafizəli bir” şəxs kimi xatırlayır[91, s. 115].  

Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyinin təsir dairəsi daha genişdir. Onun maarif-

çiliyinin bir tərəfində dini fanatizmə qarşı mübarizə amilləri dayanırsa, digər 

tərəfində Şərqdə ilk Respublika quruculuğu dövründəki maariflənmə hərəkatına mane 

olan ünsürlərin tənqidi dayanır.   

1918-ci ildə yaradılan Müstəqil Respublikamızın inkişafına, tərəqqisinə mane 
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olan ünsürlərin ciddi mübarizəsi Əliqulu Qəmküsarı narahat edirdi. Çünki belə 

ünsürlərin mübarizəsi ilk növbədə Azərbaycanda vüsət alan maarifçiliyin inkişafına 

yönəldilən mübarizə idi. Əliqulu Qəmküsar Azərbaycan maarifçiliyinin təkamülünə, 

inkişafına mane olan qüvvələri  görməyən, görsə də mübarizə aparmağı bacarmayan 

dövlət rəhbərlərini tənqid etməkdən çəkinmir.  

Ə.Qəmküsarın  müsavat höküməti ilə bağlı yazdığı “Əl aman” rədifli şeiri o 

dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatında  yaranmış siyasi publikanın ən yaxşı, ən kəskin 

nümunələrindəndir. O, bu şeiri 1919-cu ildə Qazax, Tovuz, Şamxor və Gəncə 

rayonlarını gəzib bəylərin törətdiyi faciələri, zəhmətkeşlərə verilən olmazın  əzab və 

əziyyətləri şəxsən gözü ilə gördükdən sonra yazmışdır. Yazıldığı dövr üçün mühüm 

siyasi əhəmiyyəti olan bu əsərində şair cümhuriyyət dövründə bəylərin və xanların 

tutduqları vəzifələri tənqid edir. O, ölkədə yaranmış zorbazorluğu tənqidə tutmuş, öz 

qurtuluşu üçün “bəylə pəncə-pəncəyə verən” rəiyyətin mübarizəsini təsvir etmişdir: 

Get Qazaxdan keç, Tavusdan keç, özün ver Gəncəyə 

Gör necə vermiş rəiyyət bəylə pəncə-pəncəyə, 

Kəndliyə, rəncbərlərə bax bir  olan işkəncəyə, 

Bax nə cür bu zülümdən qan ağlayırlar hər zaman, 

Əl aman bu müstəbidlərdən, ilahi, əlaman! 

 

Hər şəhərdə xandır, əyandır keçib iş başına, 

 Hər cəhətdən üz görür öz qohumuna, qardaşına, 

Get dolan kənd-kəsəyi, bax bir axan göz yaşına, 

Hər tərəfdə kamrandır bəy, əkinçi bağrı qan, 

Əlaman bu müstəbidlərdən, ilahi, əlaman! [44, s.17-18]. 

Bu qeydlərdən aydın olur ki, bütün ömrünü xalqın maariflənməsinə sərf edən 

Əliqulu Qəmküsarın çəkdiyi zəhmətləri hədər getməmişdir. O, 39 illik ömrünün əsas 

hissəsini xalqın maariflənməsinə sərf etmişdir. Ona görə də, qədirbilən xalqımız onun 

bu fədakar fəaliyyətini daim yüksək qiymətləndirmişdir. 

Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyinin bütün tərəflərini, eləcə də onun yaradıcılı-

ğının pedaqoji fikir tariximiz üçün dəyərini Lətif Hüseynzadə Əliqulu Qəmküsarın 



59 

 

həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi dissertasiysında ətraflı şərh etmişdir. Naxçıvanın 

görkəmli alimləri, başda Akademik İsa Həbibbəyli olmaqla Hüseyn Həşimli, İman 

Cəfərov, Fərqanə Kazımova, Əli Qəhrəmanov, Kamal Camalov, Lütviyyə Əsgərzadə, 

Nigar Sadıqzadə, Ramiz Qasımov, Zülfiyyə İsmayıl, Fariz Yunisov, Aygün Orucova, 

Əli Həşimov kimi görkəmli alimlər Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji fikir tariximizi 

zənginləşdirən ideyalarını, Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafı sahəsindəki 

xidmətlərini özündə əks etdirən fikirlərini qələmə almış və dəyərli əsərlər yazmışlar. 

Hansı ki, onların Əliqulu Qəmküsarın dini fanatizmə qarşı mübarizəsini, 

maarifçiliyini özündə əks etdirən bu əsərlər də pedaqoji fikir tariximizi 

zənginləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Görkəmli şair, istedadlı jurnalist, dəyərli mədəniyyət xadimi, ən ümdəsi böyük 

maarifçi Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında xalqın maariflənməsinə, yetişən nəslin 

əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına mane olan ifrat dini fanatizmin,  

zərərli mövhümatçılığın tənqidi geniş yer tutur. Bu baxımdan onun “Molla 

Nəsrəddin” jurnalında dərc etdirdiyi silsilə şeirlərini  örnək hesab etmək olar. Hansı 

ki, həm o dövrün yetişən nəsli üçün, həm də gələcək nəsillər üçün tərbiyə nümunəsi 

olan bu şeirlər Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində  bənzərsiz tərbiyə örnəkləri kimi 

özünə mövqe qazanmışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, xalqın maariflənməsinə, tərəqqisinə həsr edilən bu 

şeirlərin demək olar ki, hamısı xalqı aldadaraq dini fanatizmə yuvarlandıran 

qüvvələrin tənqidinə həsr olunur. Bu şeirlərin bir qismi avam xalqı ayıltmağa, bir 

qismi xalqın maarifləndirilməsinə həsr olunsa da, digər bir qismi islam dinini təhrif 

edən islam ənənələrini, dini qaydaları öz şəxsi mənfəətləri naminə izah edən, bir 

sözlə, avam xalq kütləsini aldadaraq onları soyan qüvvələrin tənqidinə həsr 

olunmuşdur. Bu şeirlərin hər birini nəzərdən keçirdikdə onların pedaqoji fikir 

tariximizdə mövqeyinin nə qədər güclü və dəyərli olduğunu görürük. Çünki həmin 

şeirləri təhlilə cəlb edəndə onların hamısında ciddi pedaqoji ideyaları görmək olur. 

Hansı ki, bu pedaqoji ideyaların böyük əksəriyyəti güclü tərbiyəvi təsirə malik olması 

ilə fərqlənir. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 14 dekabr 1910-cü il, 40-cı sayında çap 

olunan “Eyləmə qəm” satirik şeirini təhlilə cəlb etsək bütün bunları, yəni 
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dediklərimizi açıq-aydın görə bilərik. Doqquz bənddən ibarət olan həmin şeirin ilk 

misralarında Əliqulu Qəmküsar belə deyir:  

Eyləmə qəm, ey başı boş bambılı. 

Dümbəyi çal düşgilə meydana sən. 

Mütrübə, cindarə, meyə səp pulu, 

Sərf eləmə başqa bir ehsanə sən[44, s. 22]. 

Misralardan göründüyü, kimi başı boş bambılı adamların eyş-işrətlə  məşğul 

olması, meyxanalarda səfil həyat keçirmələri, zərb alətlərinin müşayəti ilə ritmik 

şəkildə, xüsusi ahənglə səsləndirilən bayağı poetik nümunələrə vaxt sərf edən 

adamlar ciddi tənqid atəşinə tutulur. Çünki o zamanlar adamlar  xüsusi meydanlarda 

meyxanalar söyləməklə insanları təsadüfü əyləncələrə, dini xürafatla bağlı olan 

poetik nümunələrə qulaq asmağa çağırırdılar. Onları mənəvi cəhətdən zəhərləyirdilər. 

Bütün bunlara qarşı çıxan və onları tənqid atəşinə tutan Əliqulu Qəmküsar bu 

hərəkəti ilə məhz ona görə pedaqoji fikir tariximizdə özünə məxsus yer tutmuşdur. 

Yəni Əliqulu Qəmküsar yaşadığı mühitdə xalqın maariflənməsi üçün çalışan 

görkəmli bir maarifçi kimi öz missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirmişdir. 

Satirik şeirin bir misrasında mütriblərə, cindarlara, meyxanələrə pullarını səpən, 

günlərini əyyaşlıqla keçirən insanları tənqid etməklə, yaşadığı mühitin və bütövlükdə 

xalqımızın tərbiyəsi naminə dəyərli fikirlər söyləmişdir. Həmin satirik şeirin sonrakı 

misralarında isə ömrünü dini xürafatla keçirən, saqqal qoyaraq qurşaq 

saxlayan,Xorasana, yəni müqqəddəslərin ziyarətgahlarına gedərək özünü savadlı din 

xadimi kimi göstərən insanların iç üzünü açaraq belə göstərir: 

Gündə həna bağlagilən yalına, 

Açma gözün, baxma bir öz halına, 

Cəlb elə ənzarı yoğun şalına,  

Eylə səfər ildə Xorasanə sən [44, s.22]. 

Həmin şeirin üçüncü bəndində yenə də xalqı aldadanlar tənqid atəşinə tutulur. O 

zamanlar çox arvadlılığı özlərinə peşə edən imkanlı adamlar, mollalara pul verməklə 

onların vasitəsilə siğələr edərək xalqın əxlaqına zidd hərəkətlərə yol verirdilər. Bəzi 

harın adamlar mollaların etdikləri siğə yolu ilə, yəni ikinci, üçüncü və s. nigahların 
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guya düzgün olmasını təsdiqləyən sənədlər əldə etməklə milli məişətin qanunlarına 

zidd hərəkət edirdilər. Belələrini  tənqid atəşinə tutan Əliqulu Qəmküsar adı çəkilən 

şeirin müvafiq bəndində  belə deyir:  

Tazəbatazə elə siğə, nigah, 

Bilgilən, icrayi-təlaqi mübah, 

Feyz qazan kəndinə şamu sabah, 

Fövt eləmə ömrünü əfsanə sən [32, s. 22]. 

Əliqulu Qəmküsar bu şeirində yeni dərs üsulunun yaranmasına qarşı çıxanlarıda 

tənqid atəşinə tutur. Çünki o zamanlar  Bakıda, Şuşada, Şamaxıda, Lənkəranda qəza 

məktəbləri yaranmağa başlayırdı. Bu məktəblər yeni mütərəqqi dərsüsulu ilə 

işlədikləri üçün, onlara  “Dərsi üsuli-cədid” (yeni dərs üsulu) məktəbləri deyirdilər. 

Məlum olduğu kimi,XVII əsrdə Avropada böyük çex pedaqoqu özünün “Böyük 

didaktika” əsərini yazmaqla dünyəvi təhsil verən şagirdləri hərtərəfli  bilik, bacarıq, 

vərdişlər sistemi ilə təmin edən yeni məktəb sistemini yaratdı. Həmin dövrdən 

başlayaraq Avropada dünyəvi təhsil  verən yeni tipli məktəblərin yaradılmasına rəvac 

verildi. Mollaxanalarda və kilsələrdə həyata keçirilən, yalnız dini mahiyyət kəsb edən 

dərslərdən fərqli olaraq bu yeni dərs sistemi şagirdlərə həm dəqiq elmlər, həm təbiət 

elmləri, həm humanitar elmlərlə bağlı bilik, bacarıq, vərdişlər sistemi verməklə 

yanaşı fiziki, əxlaqi, estetik  tərbiyə ilə bağlı onlara bir sıra zəruri vərdişlərin 

aşılanmasını da təmin edirdi.  

Belə bir təlim-tərbiyə sisteminin Şərq ölkələrinə yayılması şəraitində gecdə olsa 

Azərbaycanda da XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərindən etibarən həmin 

məktəblərin təşkil olunmasına zəmin yarandı. Lakin din xadimləri, yəni uşaqları 

mollaxanalara cəlb edərək onlara məhdud dini baxışları öyrətməklə kifayətlənən 

ruhanilər belə mütərəqqi məktəblərin açılmasına hər vəchlə mane olurdular.  

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olduğu kimi,  Naxçıvan bölgəsində də bu 

tipli məktəblər yaranmağa başlamışdı. Naxçıvan bölgəsində bu tipli məktəblərin 

yaradılmasında yaxından iştirak edən və Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində 

özünəməxsus yeri olan Məhəmməd Tağı Sidqi olmuşdur. Bu xüsusda  tədqiqat 

aparan görkəmli pedaqoq alimlərimizdən biri professor Hüseyn Əhmədov belə yazır: 
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“Bu sahədə unudulmaz xidmət göstərənlərdən  biri məşhur maarifçi-pedaqoq 

M.T.Sidqi idi. O, 90-cı illərdə Naxçıvanda ayrıca “Qız məktəbi” açmağa nail 

olmuşdur. 

Əsrin sonlarına doğru qadın təhsilinin  zəruriyyəti təkcə  şəhərlərdə deyil, 

kəndlərdə də özünü göstərirdi. Bir sıra qabaqcıl kənd müəllimləri  dərs dedikləri 

oğlan məktəblərinə  qızları da cəlb edirdilər. Bu məsələdə görkəmli  yazıçı və 

pedaqoq C.Məmmədquluzadənin xidmətləri unudulmazdır. 1890-1897-ci illərdə 

Nehrəm kəndindəki iki sinifli məktəbin müdiri vəzifəsində çalışan 

C.Məmmədquluzadə qızların məktəbə cəlb edilməsinə xüsusi səy etmiş və buna nail 

olmuşdur” [40, s. 148]. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində də belə 

məktəblərin yaradılmasına qarşı çıxanlara Əliqulu Qəmküsar bir maarifçi olaraq, öz 

maarifçilik qələmini işə salaraq yazırdı: 

Səy eləyib başına topla mürid, 

Mədrəsəni, məktəbi et napədid, 

Qoyma açılsın bir üsuli cədid, 

Görmə rəva elmi müsəlmanə sən [44, s. 22]. 

Göründüyü kimi, o zamanlar ayrı-ayrı bölgələrdə fəaliyyət göstərən və yalnız 

dini təhsil verən mollaxana sahibləri və ruhanilər “Dərsi üsuli-cədid” məktəblərinin 

açılmasına  ciddi əngəl törədirdilər. Müsəlmana yalnız dini təhsilin verilməsini vacib 

hesab edirdilər. Bununlada millətin tərəqqisinə mane olurdular. Bütün bu məsələləri 

xalqa aydınlaşdıran şübhəsiz ki, onların maarifçiləri idi. Belə maarifçilərdən biri olan 

və pedaqoji fikir tariximizdə öz tərbiyəvi fikirləri ilə, maarifçilik görüşləri ilə xüsusi 

yer tutan Əliqulu Qəmküsar nəinki oğlanların, hətta qızların təhsilə cəlb olunması 

işində ciddi fədakarlıq nümayiş etdirirdi. Biz fədakarlıq sözünün ona görə xüsusi 

vurğu ilə işlədirik ki, doğrudan da, o dövrdə qızların təhsilə cəlb edilməsinə kömək 

edən, onların təhsilə cəlb edilməsini tövsiyə edən adamlar din xadimlərinin fitfası ilə 

ciddi cəzalandırılır və hətta öldürülürdülər. Əliqulu Qəmküsar da belə bir mühitdə 

qızların təhsilə cəlb edilməsində yaxından iştirak etdiyi üçün təqiblərə məruz qalsa 

da, bu sahədə xüsusi fədakarlıq göstərirdi. Onun fədakarlığı, onun poetik fikirlərində 
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daha çox təzahür edirdi. Təhlilə cəlb etdiyimiz bu satirik şeirdə həmin fədəkarlığın 

bir nümunəsini görə bilərik: 

Qoyma əyalın, cocuğun zad qana, 

Qat otağa, bağla dilin, yıx yana. 

Dərs yaraşmaz qıza, ya oğlana, 

Qeyrət elə nəfi-cibişdanə sən [44, s.23]. 

Əliqulu Qəmküsarın bütün satirik şeirlərində, şübhəsiz maarifçilik ideyaları var. 

Qeyd etdiyimiz kimi, onların böyük bir qismində dünyəvi təhsilin ziddinə gedən, yeni 

tipli məktəblərin açılmasına mane olan, qızların təhsilə cəlb olunmasını günah sayan, 

pirləri, ocaqları şəfa yerləri kimi, cindarları insanları müalicə edən mütəxəssislər kimi 

təqdim edən vaizləri tənqid atəşinə tutur. “Dolaşma” şeirində  Əliqulu Qəmküsar bu 

xüsusda yazır:  

Hər pirləri rişxəndə qoyub, məsxərə qılma, 

Cindara inan, cin ilə şeytanə dolaşma. 

Məxluqi bu qədr eyləmə rissva, həzər eylə, 

Bəsdir bu qədər vaizu bəy, xanə dolaşma [44, s. 19]. 

Göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsar yalnız savadsız din xadimlərinə qarşı çıxır. 

O, savadsız mollaları, axundları, şeyxləri ona görə məzəmmət edir ki, onlar islam 

dininin mütərəqqi dəyərlərini izah edə bilmirlər. Əslində onlar islam dininin 

mütərəqqi adət ənənələrini, qanunlarını, qanunuyğunlarını, adətlərini,  bir sözlə elmi 

mahiyyətini iki səbəbdən düzgün şərh edə bilmirlər. Birinci, səbəb onların islam də-

yərlərini təhrif eləməyə savadları çatmır. İkinci, səbəb isə islamın mütərəqqi 

cəhətlərini, elmi mahiyyətini izah eləmək onlara sərf eləmir. İkinci səbəbə üstünlük 

verən din xadimləri avam xalqı aldatmaqla, onları bir növ istismar edir və qazanc 

mənbəyinə çevirirlər. Naxçıvan mühitində din xadimlərinin əksəriyyətinin şeyx, 

molla olması avamlıq mühitinin ömrünün uzanmasına səbəb olduğunu görən ma-

arifçilər onlara qarşı  mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalırdılar. Belə bir 

məcburiyyətdə qalan Əliqulu Qəmküsar da din xadimlərinə öz satirik şeirləri 

vasitəsilə sözünü deyirdi.  
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Ey molla dayı, gəl bu müsəlmanə dolaşma, 

İnsaf elə, hər sahibi-iymanə dolaşma. 

İmdiki bizim əksərimiz şeyxidi, molla, 

Yazma oların eybini, hər yanə, dolaşma [44, s.19]. 

Belə ibarələrlə, insanları maarifləndirən fikirlərlə çıxış edən Əliqulu Qəmküsar 

axundlara da öz sözünü deyirdi. Ona görə ki, axundlar islam mənbələrində elmi 

mahiyyət kəsb edən fikirləri təhrif edərək öz xeyirlərinə uğun şəkildə xalqa 

çatdırırdılar. Məlum olduğu kimi,məsciddə din xadimlərinin rəhbəri axund hesab 

olunur. Başqa sözlə desək, axund dini ocaq sayılan məscidin rəhbəri hesab olunur. 

Onlar hər cümə axşamı insanları məscidə toplayaraq guya insanları tərbiyələndirən 

bir mövzu ətrafında moizə oxuyurlar. Hansı ki, həmin moizənin mövzusu insanları 

nadanlığa, köləliyə, itaətkarlığa, dini ayinləri kor-koranə icra etməyə yönəldir. 

Bunları müşahidə edən Əliqulu Qəmküsar öz satiralarında, satirik şeirlərində həmin 

axundlara tənqidi münasibətini bildirir. O, “Axund” şeirində axundlara açıq-aydın 

göstərir ki, siz Peyğəmbərimizin fikirlərini təhrif edirsiniz. Belə təhrifləri yalnız iftira 

adlandırmaq olar. Şeirdə axundların imamlarımızın mütərəqqi fikirlərini mənəvi 

dəyərlər şəkilində yox, dini ehkam şəklində şərh etmələrini də ciddi tənqid edən 

Əliqulu Qəmküsar yazır: 

İnsaf elə, bu qədər yalan macəra demə, 

Peyğəmbərə, imama bu növ iftira demə, 

Mənbərdə hər cəfəng sözü, qıl həya, demə, 

Hər bir yalanı həzrətə bilmə rəva, demə. 

Ey milləti cəhalətə vadar edən axund, 

Hər durlu fəqru iczə giriftar edən axund [44, s.20]. 

Əliqulu Qəmküsar İslam adətlərini, ənənələrini, qaydalarını insanları saflığa, 

paklığa, halallığa səsləyən ideyalarını öz maraqlarına uyğun şərh edən  təkcə 

mollaları, vaizləri, şeyxləri, axundları tənqid eləmir. O, hətta milli mənəvi dəyərlər-

imizə, milli əxlaqımıza, milli mənəviyyatımıza, milli koloritimizə zidd olan hə-

rəkətlər edən dövlət rəhbərlərinə də qarşı çıxış edirdi. Əliqulu Qəmküsar İrandakı şah 

rejiminin əxlaqa zidd hərəkətlərinə dair bir neçə satirik şeir yazmışdır. Onun 
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yaradıcılığında bu xüsusda xeyli mütərəqqi yanaşmalar, xalqı maarifləndirən ideyalar 

vardır. Həmin nümunələr içərisində Nəsrəddin şaha qarşı yönəldilən şeirə diqqət 

etsək, bütün bunları aydın şəkildə görmüş olarıq. 

Özünə aldı yüz on üç övrət, 

Hamısı gülzar, siminbər. 

Olmadı bir dəqiqə qəflətdə, 

Başladı eyşu nüşə şamu səhər. 

Yaraşar hökmdara kef çəksin, 

Nəyə lazımdır mal, gənc, gövhər. 

Necə mərhum Nəsirrəddin şah, 

Neçə dəfə Firəngə etdi səfər. 

Bu da bir kərrə getdi Parisə [44, s.44]. 

Şeirdən də göründüyü kimi, Nəsirəddin şahın hərəmxana siyasətini ciddi tənqid 

edən Əliqulu Qəmküsarın milli-mənəvi dəyərlərimizi, milli əxlaqımızı çirkləndirən 

şahların avropasayağı hərəkətini də ifşa edir. Şeirdə “...Neçə dəfə Firəngə etdi 

səfər...” fikrini qabardan şair Avropadakı Fransa mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan 

qadına qeyri-mütərəqqi münasibəti göz önünə gətirir. Nəsirəddin şahın Firəngsayağı 

(Frəngistan yəni Fransa. O dövrdə Azərbaycanlılar Fransanı Frəngistan 

adlandırırdılar. - G.H.) yəni Fransa sayağı evlənməyini gülüş hədəfinə çevirir. 

Beləliklə, şair xalqın mənəvi paklığını müdafiə edərək  yetişən nəslin mənəvi 

tərbiyəsinin saflaşmasına xidmət edən pedaqoji ideyalar ilə pedaqoji fikir tarixində 

özünəməxsus yer tutmuşdur.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev özünün çoxsaylı çıxışlarında, nitqlərində, məru-

zələrində [50,51,52] ilk öncə mənəvi tərbiyə prinsiplərinə uyğun olan istiqamətləri ön 

plana çəkirdi. Heydər Əliyev ümumbəşəri humanist və mütərəqqi ideyalara ehtiramla 

yanaşmış və onlardan mənəvi tərbiyə sahəsində geniş istifadə etməyi məsləhət 

görürdü. 1994-cü il dekabrın 28-də Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 125 

illiyi ilə bağlı keçirilən təntənəli gecədə H.Əliyev öz çıxışında mollanəsrəddinçilər 

irsinin hələ kifayət qədər öyrənilmədiyini, daha doğrusu, dəyişən zaman və şərait 

daxilində onların yaradıcılığına yeni müraciətin zəruriliyi fikrini vurğulamışdır. Ulu 
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öndər qeyd etmişdir ki, “ölməz Molla Nəsrəddinin irsi daha çox müstəqillik əqidəsi 

və təfəkkürü ilə öyrənilməyə möhtacdır” [50, s.101]. 

Bildiyimiz kimi, mollanəsrəddinçilər (C.Məmmədquluzadə, M.S.Ordubadi, 

M.Ə.Sabir, Y.V.Çəmənzəminli, Ə.Haqverdiyev, Ə.Nəzmi, Ə.Səbri, Ə.Qəmküsar, 

M.Möcüz və b.) tək yalançı, riyakar mollaları, savadsız axundları, zülmkar bəyləri, 

çar Rusiyası dövlət məmurlarını  felyetonlarında gülüş hədəfinə çevirməklə kifayət-

lənməmişlər, onlar belə hədəfin fonunda insanları maariflənməyə çağırmışlar. Bu 

zaman mollanəsrəddinçilər bir çox təqiblərə, tənqidlərə və hətta təhqirlərə məruz 

qalmışlar. Belə təhqirlər, təqiblər, tənqidlər, hücumlar, hətta hədələr 

mollanəsrəddinçiləri maarifçilik yolundan sapdıra bilməmişdir. Belə mollanəsrəd-

dinçilərdən biri də Əliqulu Qəmküsar olmuşdur. Əliqulu Qəmküsar “milli azadlıq 

yolunda nəinki qələmi, eyni zamanda bütün maddi və mənəvi varlığı ilə mücadilə 

etmiş, millətini, xalqını azad görmək həsrəti ilə yaşamışdır” [81, s.26].  

Məlum olduğu üzrə, Mirzə Fətəli Axundov tərkidünyalıq ideyalarını təbliğ edən 

insanları, həyatda ən adi zövqləri belə qadağan edən din nümayəndələrini ciddi 

surətdə pisləyirdi. O, insan ləyaqətini alçaldan ruhaniləri şarlatan adlandırırdı. 

Əliqulu Qəmküsar da Mirzə Fətəli Axundovun belə maarifçilik ideyalarını “Molla 

Nəsrəddin” jurnalında təbliğ edirdi. Əliqulu Qəmküsar Mirzə Fətəli Axundovun 

maarifçilik ideyaları sırasında nəğmə oxuma haramdır, nəğməyə qulaq asma 

haramdır, nəğmə öyrənmə haramdır, teatr yəni tamaşaxana qayırma haramdır, teatra 

getmə, haramdır, rəqs etmək məkrufdur, rəqsə tamaşa etmə, məkrufdur, saz çalma, 

haramdır, saza qulaq asma, haramdır, şahmat oynama, haramdır, rəsm çəkmə 

haramdır, evdə heykəl saxlama haramdır” kimi ideyaları jurnalda  maarifçilik 

ideyaları kimi göstərirdi. Belə tənqidi münasibətlərdən nəticə çıxardan oxucular 

jurnala gəlir, həmin fikirləri bəyəndiklərini bəyan edirdilər.  “Molla Nəsrəddin” 

jurnalını nəzərdən keçirərkən Əliqulu Qəmküsarın bir çox imzalarla xüsusilə 

“Sarsaqqulubəy” imzası ilə yazdığı felyotonlarında Axundov sayağı maarifçilik 

toxumlarını səpildiyinin şahidi oluruq. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalında Ə.Qəmküsar “Sarsaqqulubəy”imzası ilə yazdığı 

“Tiryək” felyetonunda tiryək çəkən adamları əxlaqca dəyərsiz şəxs kimi qiymətləndi-
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rir. Qəmküsar yazır ki, fransızlar, aeroplan düzəldib havaya qalxırlar, amma bizimki-

lər aeroplansız tiryək çəkib ərşi seyr edirlər. Belə felyotonların birində oxuyuruq: 

“Beş gün dünyadır, bacarırsan daimülxəmr ol, əvvəl, yəni gecə-gündüz lül vur, mil 

dur ki, heç bir şey vecinə gəlməsin. Tiryəkini çək, ondan sonra mələkut cəbərut lahut, 

fələkut seyrini elə. ...Bir misqal çək min misqallıq ləzzət apar, hey gül, hey qəşş elə... 

Heyf deyil insan belə ləzzətlərdən məhrum olsun və bu gözəl dünyanı qəflətdə keçir-

sin?... 

Çək tiryəkini nəşə ilə yat gecə-gündüz, 

Şad ol belə ləzzət, belə işrət ki, sənin var 

Dünyada keçirt günlərini zövqü səfadə, 

Fəxr et bu şətarət bu məharət ki sənin var [115]. 

Başqa bir karikaturada təsvir olunur ki, valideynlərin özləri uşaqlarını tiryək 

çəkməyə öyrədirlər, özləri onların tərbiyəsini pozmağa çalışırlar. 

Göründüyü kimi,  Əliqulu Qəmküsar görkəmli şairimiz Məhəmməd Füzulinin 

“Bəngü-badə” əsərindəki ideyasına söykənərək xalqı tiryək çəkməkdən 

uzaqlaşdırmağa çalışır. Belə yanaşma Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyinin demək olar 

ki, ana xəttini təşkil edir. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı 

maarifçilik ideyaları insanları dini fanatizmdən uzaqlaşdırmağa, zərərli adət və 

ənənələrdən yayınmağa kömək etmişdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin çox haqlı fikrinə görə, yazıçı, şair dövrün 

nəbzini tutmağı bacarmalı, aktual mövzuları gündəmə gətirməli, ideya və bədii cəhət-

dən onları yüksək səviyyədə həll etməyi bacarmalıdır. Çünki cəmiyyətin inkişafının 

bütün mərhələlərində pedaqogikanın, pedaqogika tarixinin əsas vəzifəsi tər-

biyələndirmək olmuşdur. Elə bu mənada da bir əsrdən artıqdır ki, Azərbaycanda 

demokratik pedaqoji ideyaların inkişafında Əliqulu Qəmküsarın satirik şeirləri və 

felyetonları mühüm rol oynamışdır. Hansı ki, həmin satirik şeirlərdə və felyotonlarda 

olan pedaqoji ideyalar xalqın maariflənməsində mühüm rol oynamışdır.  
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1.4. Müasirlərinin Əliqulu Qəmküsar haqqında dedikləri və pedaqoji fikir 

tarixi üçün bunların əhəmiyyəti  

Əliqulu Qəmküsarın yaşadığı mühit maarifçilik mühiti,  ünsiyyət saxladığı 

insanlar isə Azərbaycanda elmin, təhsilin, məktəbin, mədəniyyətin, incəsənətin  inki-

şafına, tərəqqisinə təkan verən insanlar idi. Bu mühitin elə şəxsiyyətləri vardır ki, 

onlar Azərbaycan dilinin, folklorunun, ədəbiyyatının, incəsənətinin, ictimai-iqtisadi, 

siyasi mühitinin inkişafında canlarını fəda edən klassik yazarlar hesab olunurlar. 

Onların içərisində Cəlil Məmmədquluzadənin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Əli 

Nəzminin, Mirzəağa Əliyevin, Seyid Şuşinskinin, Əliheydər Qarayevin, Məmməd 

Səid Ordubadinin, Rzaqulu Nəcəfovun, Qəmər Salamzadənin adlarını qızıl hərflərlə 

qeyd etmək lazım gəlir. Adlarını çəkdiyimiz görkəmli simalar içərisində Əliqulu 

Qəmküsarın həm ədəbi-bədii fəaliyyətinin, həm səhnə fəaliyyətinin, həm şairlik 

fəaliyyətinin düzgün qurulmasında əvəzsiz rolu olan görkəmli ədibimiz Cəlil 

Məmmədquluzadədir. Dissertasiyanın ayrı-ayrı yarımfəsillərində Əliqulu 

Qəmküsarın Cəlil Məmmədquluzadə ilə ünsiyyəti, müxtəlif münasibətləri, iş birliyi, 

dostluğu, yoldaşlığı, sirdaşlığı, əməkdaşlığı barədə müfəssəl, bəzən də lakonik 

şəkildə məlumatlar verdiyimiz üçün bu yarımfəsildə yalnız Mirzə Cəlilin Əliqulu 

Qəmküsar haqqında dediklərini təhlilə cəlb edəcəyik. 

 Əlbəttə ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Əliqulu Qəmküsar haqqında dediyi 

fikirlərin hamısını bir yazıda bərqərar etmək imkan xaricindədir. Onların bir çoxunun 

ayrı-ayrı yazılarda, kitablarda yer aldığını nəzərə alaraq Cəlil Məmmədquluzadənin 

“Kommunist” qəzetinin 1924-cü il 14 mart tarixli 60-cı nömrəsində Əliqulu 

Qəmküsar haqqında çap etdirdiyi oçerkindən bəzi məqamları təhlil edəcəyik. Həmin 

məqalə belə başlayır: 

“Məlum ki, Azərbaycanda müqtədir şairlərimiz yox olmayıbdır, ancaq şair 

Əliqulu Qəmküsar bizim məxsusi qələm yoldaşımızdır, belə ki, “Molla Nəsrəddin”in 

3-cü ilindən, yəni 1908-ci sənədən başlayaraq, Qəmküsarın mənzum və mənsur 

əsərlərinə məqalə və şeirlərinə rast gəlmək olar. Şairimizin əvvəl illərdə “Xadimi-
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millət”, “Otaylı” və son illərdə “Cüvəllağı”, “Cüvəllağı bəy”, “Sarsaqqulu bəy” 

təxəllüsləri  məşhurdur. Belə ki, həmin təxəllüslərlə Qəmküsar yoldaşımız 

məcmüəmizdə iştirak edibdir.  

Qiymətli Qəmküsar yoldaşımızın “Molla Nəsrəddin”də dərc etdiyi qüvvətli 

şeirlərdən biri məhərrəm təziyəsində əbləhanə baş yarmaq haqqında yazdığı: 

Vəhşiyyətinə aləmi heyran eləyib, yar, 

Yar, əhrimənim, yar qoçağım, yar igidim, yar! – şeiridir ki, oxucularımızın 

çoxunun indi də əzbəridir. Bu əsər şairimizin fikrinin açıqlığını aşkar göstərir [81, 

s.253].  

Göründüyü kimi, Mirzə Cəlil Əliqulu Nəcəfovun “Molla Nəsrəddin”dəki fəaliy-

yətinə qiymət verməklə yanaşı, onun dini xürafatla bağlı yazdığı əsərlərini mədəni 

inqilab hesab edir. Həmin məqalədə Mirzə Cəlilin Əliqulu Qəmküsarla “Molla 

Nəsrəddin”dəki fəaliyyətlərinin, yəni keçdiyi yollarının heç də hamar olmadığını, 

enişli-yoxuşlu olduğunu da dilə gətirir. Mirzə Cəlil məqaləsinə davam edərək yazır:  

“Bunu da qeyd etməyi lazım bilirik ki, “Molla Nəsrəddin”də iştirak edən şairlər 

cərgəsində Cüvəllağı yoldaşımız fikir açığlığı və dini mövhümata qarşı şiddətli tənqid 

və çıxışları ilə hətta Sabiri də qabaqlamışdır: bunun nəticəsidir ki, din ilə həmişə 

mübarizədə olan məcmüəmizə Qəmküsarın rəğbəti o dərəcə də qalxdı ki, 1912-ci ildə 

Culfada öz şəxsi işlərini buraxıb, Tiflisə köçdü və bizlə yoldaşlıqda məcmuənin 

iştirakına felən məşğul oldu”[81, s.253]. 

Məqalənin sonunda Mirzə Cəlil fevral burjua inqilabının Əliqulu Nəcəfovun 

həyatında dönüş nöqtəsi olduğunu da qeyd edir. Məqalədə bu barədə geniş danışan 

Mirzə Cəlil fevral inqilabı ərəfəsində Əliqulu Nəcəfovun füqəraları incidən varlılara 

sözünü deyir. Məqalənin bu yerində Cəlil Məmmədquluzadə yazır: 

“Fevral İnqilabı yoldaşımız Qəmküsarı böyük bir həyəcana gətirir; belə ki, 

sərvətinə indiyədək zəhmətə hücumunu şairimizin “Molla Nəsrəddin”in 1917-ci 

sənəsinin 26-cı nömrəsində belə təsvir edir: 

Bu qədər ifadələnmə, sənə yoxdu bab, varlı, 

Füqəranı bəsdi az soy, elə ictinab, varlı! 

Həzər eylə rəncbərdən, ona bəsdi vurma noxta, 
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O yazıq əkinçilərdən bir utan, bir az da toxta! 

Bu qədər yekəltmə qarnını, puluna güvənmə çox da, 

Olu bir zaman çəkərlər səninlə hesab, varlı! 

Nə qədər ki, məcmuəmizin adı söylənilir, onun əziz və qiymətdar qələm 

yoldaşlarının qabaq sırasında əziz yoldaşımız Əliqulu Qəmküsar – Cüvəllağı bəyin 

adı həmişə “zindəbad” alqışları ildə zikr olunacaqdır” [81, s.254]. 

Göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsarın sələflərindən ilki olan görkəmli ədibimiz 

“Ölülər”in, ”Anamın kitabı”nın, “Dəli yığıncağı”nın, “Danabaş kəndinin əhvə-

latları”nın müəllifi XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən 

biri, böyük ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadə Əliqulu Nəcəfova yüksək qiymət verir, 

onun Azərbaycan xalqının tərəqqisində, xüsusilə, təhsilində, tərbiyəsində əvəzsiz 

xidmətlərini özünəməxsus şəkildə dəyərləndirir.  

Əliqulu Qəmküsarın sələflərindən biri də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir. 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi biz bir sıra maraqlı hekayələrin, novellaların və 

pyeslərin müəllifi kimi tanıyırıq. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Əliqulu Nəcəfov 

haqqında danışanda onun istedadlı şair, qabiliyyətli jurnalist, dəyərli publisist və 

bənzərsiz teatr xadimi olduğunu xüsusi qeyd edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 

Əliqulu Nəcəfovun onun pyeslərinə quruluş verməsini, onun personajlarının yüksək 

səviyyədə təqdim olunmasını və Əliqulu Qəmküsarın muğamı dərin bilməsini, musiqi 

alətlərində məharətlə ifa etməsini öz yazılarında göstərir. Lakin, Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyevin Əliqulu Nəcəfov haqqında yazdıqları içərisində ən təsirli notlarla 

qələmə aldığı yazılarıdır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev “Molla Nəsrəddin” jurnalının 

1929-cü il  30 may tarixli 22 nömrəli  buraxılışında ədibin faciəli şəkildə həlak 

olmasını qələmə alaraq yazır: 

“On doqquzuncu ilin fevral ayının soyuq bir sübhü idi. Saat səkkizdə məni ev 

sahibinin telefonuna çağırdılar. Telefonu qulağıma tutub qabaqca ağlar bir səs 

eşitdim. Qolum boşaldı, ürəyim döyünməyə başladı. Ağlamaq arasından bu sözləri 

eşidim: 

- Əlbəttə, bu saat gələsiniz, bu gecə Əliqulu Nəcəfzadəni öldürüblər. 

Mən, doğrusu, inanmadım, çünki, onun nə düşməni var idi və nə də ola bilərdi. 
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Fövrən bir fayton tutub Moskovski küçəyə çatdım. 

Yolda xəyalıma gəldi ki, bu bəlkə onu “Molla Nəsrəddin” düşmənlərindən 

müətəəssibin  biri öldürmüş ola, bu da başqa yerdə mümkün olsaydı da, o vaxt 

Tiflisdə mümkün deyildi. 

Mənzilə daxil olub, mərhumun qardaşı Rzaqulunu və dostu Zeynal Məmmədovu 

– hər birini bir küncə qısılıb ağlayan gördüm. 

O biri otağa keçib gördüm: döşəmənin üstündə Əliqulu Nəcəfzadənin beş-altı 

güllə ilə nəşi düşüb, onun həmişə gülər dodaqları ki, lətifələr mənbəi idi, həmişəlik  

yumulub; onun həmişə fərəhlə dolu və gələcəyə ümüdvar gözləri bir nöqtəyə dayanıb 

baxırlar, guya ki, mərhum, dünyaya, fələyə,  təbiətə və cəmi məxluqata mühüm bir 

sual verib, cavab gözləyir: - Əcəba, məni nə üçün öldürdülər?!”[81, s.254-255].  

Əliqulu Nəcəfzadəni “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ürəyi” adlandıran 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev “Seçilmiş əsərlər”inin II cildində Əliqulu Qəmküsar 

haqqında danışarkən deyir: 

"Menşevik Gürcüstan qaradovoyunun bir nəfər aciz, zəif, şikəst Azərbaycan 

mühərririnin bədənində öz tapancasının zorunu sınamaq fikri olub! 

Ömründə Əliqulu səhnə görməmiş, ilk dəfə səhnəyə çıxıb tamaşaçıları heyrətə 

gətirmişdi. Bakı teatr sevənlərindən onu hər kəs “Ölülər” komediyasında Şeyx 

Nəsrullah rolunda görüb, indi də xəyalından çıxartmayıb. Gözəl natiq, şirin zəban, 

dərin fikirli, geniş məlumat sahibi və insanı təəccübə gətirən hafizəli  bir vücud idi ki, 

uşaqlığından axır gününədək hər nə əşar oxumuş idisə, hamısı hafizəsində idi. 

Əliqulu Nəcəfzadəyə dəyən güllə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ürəyinə 

dəydi. Ona mən “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin ürəyi adı qoymaqda səhv etmirəm 

və cürətlə də bu sözü deyirəm. 

Heyf olsun, bivəxt əlimizdən gedən rəfiqimizə ki, həmişə qədirşünas dostlarının 

ürəyində diridir. Bununla onun nəcib ruhunu təmin edirik" [35, s.332] 

Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən biri də Əli Nəzmi olmuşdur. Əli Nəzmi 

Əliqulu Qəmküsarın haqqında ürək dolu xoş sözlər demişdir, bu xoş sözlərin bir 

qismi “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə bağlı olsa da, bir qismi Əliqulu Qəmküsarın 

istedadlı şair,talantlı aktyor, teatr işçisi və səriştəli musiqi ifaçısı olması ilə bağlıdır. 
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Əli Nəzminin Əliqulu Qəmküsar haqqında dediklərini biz müxtəlif mənbələrdən 

götürərək, müxtəlif səpkidə istifadə etmişik. Lakin bu yarımfəslə biz Əli Nəzminin 

Mirzə Əliqulu Nəcəfov Qəmküsarın Tiflisdə faciəli surətdə qətl edilməsi 

münasibətilə yazdığı “Təhəssürat” şeirini və həmin şeirin təhlilini daxil etmişik. 

Həmin şeiri isə Əli Nəzminin “Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı” adlı 

yazısından götürmüşük. Şeir belə başlayır: 

Şerü ədəbiyyat sipehrindən işıqlı, 

Bir nəcmi-düha söndü düşüb sineyi-xakə, 

İndi sona bir ömr kədərli, dolaşıqlı, 

Sərdi sona bir fahişə əl xaki-həlak [81, s.256]. 

Bu şeirdə o dövr üçün dəyərli hesab olunan təşbehlər var. Məsələn, “sipehr” 

göy, səma, “bir nəcmi-düha” düha ulduzu mənalarını verir. Misraların mənası 

belədir:Şeiri ədəbiyyatın səması qədər işıqlı idi. Qəflətən bu səmədan işıqlı ulduz 

torpağa düşərək söndü. Bu işıqlı səmadan parlaq ulduzu pozğun bir insan torpağa 

atdı. İkinci misradakı, fikirlər də birinci misradakı kimi çox dəyərlidir. Bu misralarda 

da bir sıra təşbehlər vardır. Hansı ki, onların da təhlilinə ehtiyac duyuruq. Şeirin 

ikinci bəndindəki misralara diqqət edək: 

Susdu əbədi bir süxənarayi-əməlzar, 

Oldu güləməz bir ləbi-pur xəndeyi-giryan; 

Çak oldu da bir sinə ki, gəncineyi-əşar, 

Doldu o dili-pürhəvəsu pürəmələ qan[81, s.256]. 

Bu misralardakı “süxənarayi-əməlzar” ifadəsi xoş dilli əməl bəsləyən 

mənasında, “Doldu o dili-pürhəvəsu pürəmələ qan” sözləri isə həvəsli və arzulu qəlbə 

qan doldu mənasını verir. Bəndin mənasına görə dili şirin, xoş, ləzzətli olan, xeyirxah 

əməllərin sahibi sayılan, öz işini həvəslə görən, ürəyi arzularla dolu olan bir sənətkarı 

qanına qəltan elədilər.  

Əli Nəzminin bu şeirinin üçüncü-dördüncü bəndində də təşbehlər vardır. Həmin 

təşbehlər böyük şairin ölümünə şərəf gətirən, onun adını yüksəltməyə xidmət edən 

təşbehlərdir. Onlara diqqət edək: 

Bir şairi-xoşkuyi bəyan, natiqəpərdaz, 
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Bir aşiqi-naməvəri-hürriyyəti-vicdan 

Qıldı yaralı ruhlə yüksəklərə pərvaz, 

Qoydu bütün əhbabını əfsurdeyi-hicran. 

 

Sən, ey şüəra məclisinə zivəri-yekta, 

Sən, ey üdəba məcməinə üzvi-yeganə! 

Ey gülşəni-millətdə olan bülbül, guya, 

Ey ruh verən sözləri dilə-canə![81, s.257]. 

Bu misralardakı “natiqəpərdaz” sözü xoş söhbət, gözəl natiq, şirin dilli məna-

sında işlənilmişdir. İkinci misra isə yəni “Bir aşiqi-naməvəri-hürriyyəti-vicdan” 

sözləri isə azadlığın və haqqın adlı-sanlı, şöhrətli şairi mənasını verir. “Qoydu bütün 

əhbabını əfsurdeyi-hicran” misrasının mənası isə "bütün öz doğmalarını, onu 

istəyənləri kədərli ayrılığa qərq etdi" mənasını verir.  

Dördüncü bənddə “zivəri-yekta” sözünün mənası yeganə bəzək, bənzərsiz 

görülən qiymətli daş-qaş mənasını verir. Ümumilikdə, dördüncü misranın mənası 

belədir: Şeir məclisinin yeganə dəyərli və qiymətli nümayəndəsi, məcmuənin isə 

əvəzedilməz yeganə üzvü, xalqımızın, millətimizin güllü-çiçəkli gülşənində yeganə 

şirin səsli bülbül və bütün əsərləri ilə insanlara ruh verən, sözləri ilə seçilən görkəmli 

şair.  

Sonuncu bənd də isə göstərilir ki, bizi tərk edən, əlimizdən gedən, bizi pərişan 

edən, qəmli və həsrətli edən  gözəl dilli, pak ünsiyyətli  gülər-üzlü dostumuza, 

yoldaşımıza, əməkdaşımıza, onun gülər ruhuna bizdən ədəbi xatirə olsun. Həmin 

bəndə diqqət edək: 

 

Səd heyf ki, aldı səni dövran əlimizdən,  

Etdi bizi matəmzədə, qəmdidə və həsrət, 

Ey pakdil insan, o gülər ruhuna bizdən 

Olsun əbədi xatirə, ey xadimi-millət![81, s.257]. 

Bütün bu şeirlərdən də aydın olur ki,  Əli Nəzmi Əliqulu Qəmküsarı həm bir şair 

kimi vəsf etmiş, onu həm mollanəsrəddinçi kimi təqdir eləmiş, həm istedadlı bir natiq 
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kimi tərifləmiş, həm də çox istedadlı bir ziyalı kimi onun bütün müsbət 

keyfiyyətlərini poetik dillə ifadə edə bilmişdir.  

Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən biri də Əziz Şərif idi. Əziz Şərif də Əliqulu 

Qəmküsar haqqında xoş sözlər söyləmiş, onun həyatı yaradıcılığı və fəaliyyəti ilə 

bağlı maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür[141, 142]. Tədqiqat zamanı biz Əziz Şərifin 

müxtəlif mənbələrdən Əliqulu Qəmküsarla bağlı fikirlərini toplamış və ayrı-ayrı 

yarımfəsillərdə istifadə etmişik. Dissertasiyanın “Müasirlərinin Əliqulu Qəmküsar 

haqqında dedikləri və pedaqoji fikir tarixi üçün bunların əhəmiyyəti” adlı 

yarımfəslində isə biz Əziz Şərifin “Borba” qəzetinin 1919-cu il 24 mart tarixli 63 

saylı buraxılışının 4-cü səhifəsində yazdığı “Nekroloq”u təhlilə cəlb etməyi 

məqsədəuyğun saydıq.  “Nekroloq”da Əziz Şərif göstərir ki, bazar günü 16 mart tari-

xində Tiflis şəhərinin mərkəzində  bir nəfər Azərbaycanlı müsəlman qətlə yetirilmiş-

dir. Həmin şəxs gənc şair Əliqulu Nəcəfovdur. Əliqulu Nəcəfov “Hümmət 

təşkilatı”nın“Gələcək” adlı qəzetində,  “Molla Nəsrəddin” jurnalında və digər 

mətbuat orqanlarında çıxış edən görkəmli qələm sahibidir[141]. Əliqulu Qəmküsar 

qəzetlərdə, jurnallarda müxtəlif məsul vəzifələr daşımaqla yanaşı həm şair kimi, həm 

ictimai siyasi xadim kimi, həm aktyor kimi, həm teatr xadimi kimi, həm də musiqi 

ifaçısı kimi öz xalqına xidmət etmişdir. Əliqulu Qəmküsar öz şeirlərində, 

məqalələrində, publisistik yazılarında, dini xürafatı, yalançı ruhaniləri, avam xalqı 

aldadan din xadimlərini satira atəşinə tutduğu üçün onlar Əliqulu Qəmküsardan 

intiqam almışlar. Qəfil düşmən gülləsi ilə Azərbaycan xalqının və bütün türk dün-

yasının dəyərli ziyalısı, şairi, publisisti və istimai-siyasi xadimi olan Əliqulu Qəm-

küsarı təəssüf ki, biz itirdik. 

Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən olan Əziz Şərifin Əliqulu Qəmküsara 

verdiyi qiymət  məktəblilər üçün nə qədər əhəmiyyət kəsb edirsə, yəni onların həm 

bilik səviyyələrinin, həm tərbiyəlilik səviyyələrinin yüksəldilməsində nə qədər rol 

oynayırsa, pedaqoji fikir tariximizin zənginləşdirmək baxımından da bir o qədər rol 

oynayır. 

Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən biri də o dövrün ən dəyərli ziyalılarından 

olan, ədəbi mühitin tanınmış simalarından sayılan Əli Səbridir. Biz Əliqulu 
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Qəmküsarın müasiri kimi Əli Səbrinin də Əliqulu Qəmküsarla bağlı yazdıqlarını 

nəzərdən keçirmişik. Bir sıra məqalələrdə,  kitablarda, məcmuələrdə, xüsusilə arxiv 

materiallarında Əli Səbrinin Əliqulu Qəmküsarla bağlı fikirləri ilə tanış olmuş və yeri 

gəldikdə onlardan da istifadə etmişik. Lakin bu yarımfəsildə biz Əli Səbrinin Əliqulu 

Qəmküsarın ölümü ilə bağlı yazdığı “Nekroloq əvəzi” materialına istinad etməyi 

məqsədəuyğun hesab etmişik. Hansı ki, həmin materialda Əli Səbri Əliqulu 

Qəmküsarın Tiflisdə faciəli şəkildə qətlə yetirilməsini önə çəkir. Əli Səbri həmin 

materialda göstərir ki, “Cüvəllağı”, “Cüvəllağı bəy”, “Qəmküsar” imzaları ilə “Molla 

Nəsrəddin” jurnalında maraqlı yazılarla çıxış edən Əliqulu Nəcəfov həm də gözəl 

aktyor və teatr xadimi olmuşdur. Onun Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərində 

yaratdığı Şeyx Nəsrullah obrazı təkcə Azərbaycanın teatr tarixi üçün yox, bütün şərq 

dünyasının mədəniyyət tarixi üçün əsl örnəklərdən hesab olunur. Azərbaycan 

qəzetinin 1919-cu il 29 mart tarixli buraxılışında   nəşr olunan bu yazıdan görünür ki, 

həmin dövrün görkəmli simalarından sayılan Əli Səbri Əliqulu Qəmküsara çox 

yüksək qiymət vermiş, onun poeziya, jurnalistika, publisistika, teatr mədəniyyəti, 

aktyorluq və musiqi ifaçılığı sahəsindəki fəaliyyətini layiqincə dəyərləndirmişdir.  

Həmin dövrün görkəmli ziyalılarından biri olan Hüseyn Minasasov da Əliqulu 

Qəmküsarın müasirlərindən hesab olunur.  Hansı ki, Hüseyn Minasasov Əliqulu 

Qəmküsarın ölümü münasibətilə kədərlənən ziyalılardan biri kimi diqqət çəkir. Onun 

“Vozrojdeniya” qəzetinin 17 mart 1920-ci il tarixli 62 saylı buraxılışında Əliqulu 

Qəmküsarın xatirəsinə həsr etdiyi yazı “Əliqulu Nəcəfov” adlanır. Hüseyn Minasasov 

da digər qələm dostları kimi Əliqulu Qəmküsarın faciəli şəkildə öldürülməsinə öz 

münasibətini bildirir. O, Əliqulu Qəmküsarın həm publisistik, həm poetik 

yaradıcılığına dərin əhəmiyyət verərək onun ölümünün Azərbaycan xalqı üçün böyük 

itki olduğunu göstərir.  

Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən biri də o dövrün çox görkəmli ictimai-siyasi 

xadimlərindən biri olan Əliheydər Qarayevdir. Azərbaycanın siyasi mühitində 

tanınan, Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində müqtədir yer tutan, Azərbaycan dövlətinin 

rəhbərlərindən biri olan Əliheydər Qarayev Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına böyük 

qiymət vermişdir. Əliheydər Qarayev Əliqulu Qəmküsarın ölümünün beş illiyi 
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münasibətilə “Kommunist” qəzetinin 14 mart 1924-cü il tarixli buraxılışında çıxış 

edərək yazır ki, bu gün tamam beş ildir ki, Gürcüstan menşeviklərinin “asayişibərpa” 

edən bandaları tərəfindən bir böyük türk mətbuat xadimlərindən birisi Əliqulu 

Qəmküsar “səhvən” qətlə  yetirilmişdir. Əlbəttə, bir sözlə “səhvləri” menşeviklər bir 

degil, o degil, yüzlərlə edirlərdi. Bu “səhvlərinin”zamanında da türk ədəbiyyat 

xadimlərinin cərgəsindən ən gözü açığı onlar çıxardılar. Əliqulunu bən 1913-cü ildən 

tanıyıram. O zamandan “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini müvəqqəti idarə edirdi. 

Əliqulu “Molla Nəsrəddin”in ikinci “Hop-hopu” hesab olunurdu. Həqiqətəndə Sabir 

öldükdən sonra Azərbaycan  türklərinin arasında onun yerini ancaq Əliqulu tuta 

bilərdi. O,  həmişə, bütün şeirlərində  acı həqiqəti göstərirdi. Əliqulu inqilabdan sonra 

Azərbaycanda bəy, xanlarının əleyhinə hərb edib “Al bayraq” qəzetəsində “Tartan-

partan” və “Qırmanc” sərlövhələri  ilə onları qırmanclardı. Heyf olsun ki,  onun 

yazıları sənduğda qalmışdır. Onun nəşrinə hələ başlamamışıq. Əziz möhtərəm 

Əliqulunun bizə qoyub getdiyi  zəhmətinin ən gözəl heykəli onun şeirlərinin təb 

olması olacaqdır. Bu gün onun beşilligini yad etdikdə bizim maarif 

komisariyyatından xahiş olunur ki, onun əsərlərini təb etdirməklə onu diriltsin [81, 

s.267]. 

Göründüyü kimi, o dövrün  dövlət rəhbərlərindən biri olan Əliheydər Qarayevin 

Əliqulu Qəmküsara “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini müvəffəqiyyətlə idarə edən  

mətbuat işçisi kimi, mətbuat xadimi kimi dəyərləndirməsi Əliqulu Qəmküsarın 

“Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunan satirik şeirlərini, ikinci “Hop-hopu” hesab 

etməsi Mirzə Ələkbər Sabir öldükdən sonra onun yerini Əliqulu Qəmküsarın əvəz 

etməsi, böyük ədibin pedaqoji fikir tariximizdəki yerinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsinə xidmət edən faktlar kimi dəyərləndirilməlidir.  

Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən biri də Məmməd Səid Ordubadidir. 

Dissertasiyanın bütün yarımfəsillərində Əliqulu Qəmküsarın həm müasiri, həm 

sirdaşı olan Məmməd Səid Ordubadi ilə olan münasibətləri öz əksini tapmışdır. Bu 

yarımfəsildə yalnız Məmməd Səid Ordubadinin Əliqulu Qəmküsarın ölümü ilə bağlı 

fikirlərini təhlilə cəlb edəcəyik. Həmin yazılardan birində oxuyuruq: 

“Bu gün Qafqazın əməkçi və xalq şairi Əliqulu Nəcəfov yoldaşın ölümündən  beş 
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il keçir. İstiqbal üçün yeni qüvvələr hazırladığımız vaxt arxamıza baxaraq bir çox 

qüvvələrində qeyb olduğunu və bu gün əməkçi xalqımızı böyük xidmətlərdə  

bulunacaq sürədə torpaqlara çəkildiyini görürüz. Ə.Nəcəfov yoldaş 80-cı illərdə 

Naxçıvan şəhərinin ən kasıb bir ailəsində doğulmuş, təhsili yerli və əski müsəlman 

məktəblərində olub, rusca təhsili şəhər məktəbində almış idi. Atası onu dayısı 

Fərəcullah ilə Moskvaya getməkdən men ediyordu ki, o, müsəlman dinindən 

uzaqlaşmasın. Lakin onların fikrinin əksinə olaraq Əliqulu yoldaş mövhümatın, 

başyarmağın, mərsiyəxanlığın birinci düşməni çıxdı. Şairimizin təxəllüsü Qəmküsar 

olub “Molla Nəsrəddin”də yazdığı şeirlərində (“Cüvəllağı bəy”) imzası qoyurdu” 

[81, s.268]. 

Məmməd Səid Ordubadinin həmin yazısında Əliqulu Qəmküsarın “Molla 

Nəsrəddin”dəki fəaliyyəti də yaxşı işıqlandırılıb. Onun Cəlil Məmmədquluzadə ilə 

birlikdə çalışması yad edilir. Eyni zamanda,  müsavat höküməti ilə bağlı şeirlərinə də 

münasibət bildirilir. Fərqanə Kazımovanın “Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı” 

kitabından götürdüyümüz həmin xatirat belə yekunlaşır: 

“Yoldaş Əliqulu  11-ci ildən başlayaraq “Molla Nəsrəddin” məcmuəsində ciddi 

iştirak edirdisə də 13-cü illərdən başlayaraq 19-cu illərə qədər “Molla Nəsrəddin”in 

müdiri Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə ilə birlikdə çalışıb “Molla Nəsrəddin”i idarə 

edirdi. Əliqulu yoldaşın təb olunmuş  və olunmamış bir çox şeirləri vardır. Onun 

müsavat höküməti və onun Cümhuriyyətinin  nədən ibarət olduğunu təsvir edici bir 

çox şeirləri vardır ki, burada bir nümunə olaraq dərc ediyoruz. Onun başqa əsərləri 

təvili sürətdə nəşr edildiğindən qarilər onun ictimai həyat və ədəbiyyatımızda nə kibi 

cığırlar açmaq istədiğini ətraflı sürətdə təhlil edə biləcəklərdir. Əliqulu yoldaş 39 

yaşında ikən Tiflis şəhərində ölmüşdür” [81, s.267].  

Dissertasiyada şairin qızı Qəmər Salamzadənin, şairin kürəkəni Cəmal Abdul 

Nasir adına Beynəlxalq Mükafatı Laureatı, Əməkdar İncəsənət Xadimi, Xalq 

Rəssamı Salam Salamzadənin də xatirələrinə münasibət bildirilmişdir. Belə ki, onlar 

müxtəlif illərdə Əliqulu Nəcəfzadəyə həsr olunan xatirə gecələrində çıxışlar etmiş, 

onun yaradıcılığına, insani keyfiyyətlərinə dəyər vermişlər. Hansı ki, bu dəyərlərin 

hər biri pedaqoji fikir tariximiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pedaqoji fikir 
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tariximizi zənginləşdirməyə xidmət edən həmin fikirlərdən birini, yəni Ə.Qəmküsarın 

qızı Qəmər Salamzadənin xatirələrindən bəzilərini yarımfəsilə daxil etmişik. Həmin 

xatirələrdən biri belə başlayır: 

“Qapının zəngi həyacanla səsləndi. O, ayağa qalxdı. Eynəyini düzəldib küçə qa-

pısına tərəf yeridi. Mən sevinə-sevinə Musa lələnin dalınca qaçdım. Redaksiyanın 

qəbul otağına açılan qapının dalında yad bir adam dayanmışdı. Mən onun iri 

burnunu, bir də parıldayan uzunboğaz çəkmələrini görə bildim. O, çəkmələrini təzəcə 

yağlatdırmışdı. 

- Əliqulu Nəcəfov lazımdır. 

O, atamı istəyirdir. Atam həmişəki kimi çevik addımlarla  onun qarşısına çıxdı. 

Nədənsə rəngi avazımışdı. Yad adam atamı qabağına qatıb apardı” [81, s. 278].  

Bu kiçik parça Qəmər Salamzadənin ilk xatirələrindən bir parçadır. Parçada 

göstərildiyi kimi, Qəmər xanım atasının ilk dəfə göz altına alınmasının şahidi 

olmuşdur. Parçanın davamını oxuyandan sonra xatirənin əsil mətləbi aydınlaşır.  

“Biz, yəni nənəm, Musa lələ və mən quruyub qalmışdıq. Musa lələ pəncərəni 

açdı. Otağa dolan səhər  mehi çəkmələrin iyini silib apardı. Atam evə ancaq hava 

qaralanda  qayıtdı.  

O, çox yorğun, lakin sevincək görünürdü. Əlində mətbədən təzə çıxmış “Molla 

Nəsrəddin” məcmuəsini tutmuşdur. Jurnal əldən-ələ keçdi. Mən çox sevdiyim jurnalı  

vərəqləyib şəklinə baxdım. Jurnalın bir səhifəsi tamam boş qalmışdı. Vərəqin üstündə 

çalın-çarpaz iki qara xətt çəkilmişdi. Bu xətlər mənə səhərki kişinin uzunboğaz 

çəkmələrini xatırlatdı.  

- Ata, o kişi səni nə üçün apardı? 

- Məndən qorxduğu üçün qızım. 

- Sən ona nə eləyəcəkdin ki? 

- Mən ona bomba atacaqdım. 

- Səndə bomba var? 

Atam jurnalı göstərib gülə-gülə: 

- Bəs, bu nədir? – dedi. 

Mən ancaq bir müddət sonra başa düşdüm ki, jurnalın hər nömrəsi doğrudan da 
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bir bomba partlayışı qədər təsirli imiş!”[81, s.278-279]. 

Xatiratdan göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” jurnalında 

çap etdirdiyi, bomba kimi partlayan şeirləri o zamanki dövlət rəhbərlərini narahat 

etmişdir. Bu o zamanlar idi ki, Əliqulu Qəmküsar Azərbaycan xalqının azadlığı 

uğrunda mübarizə aparan görkəmli ziyalıları olan Əliheydər Qarayevlə, Ağa 

Zeynalovla, Rzaqulu Nəcəfovla daim görüşürdü. Hətta xatiratda bu barədə deyilir: 

“Axşam Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əliheydər Qarayev, İranın demokrat 

ziyalılarından–Avropa səyahətindən təzəcə qayıtmış Ağa Zeynal, Rzaqulu Nəcəfov 

Əliqulu Qəmküsarın başına yığışmışdılar. O zaman “Molla Nəsrəddin” jurnalının  

baş mühərriri Mirzə Cəlil Tiflisdə deyildi. Qəmküsar başına gələnləri onlara nəql 

edirdi. Demə, çar hökümətinin siyasətini ifşa edən  bir karikaturaya görə Qəmküsarı 

bütün günü polis idarəsində saxlayıblar.  Karikaturanı çap etməmək şərti ilə  və 

böyük cərimədən sonra senzor məmurlarının ürəyi yumuşalır, jurnalın çıxmasına 

icazə verilir. Atam bomba məsələsini də onlara danışdı. Hamı gülüşdü. Əbdürrəhim-

bəy məni yanına çağırıb: 

- Qızım mən sənə bir bomba borclu, - dedi. O, yəqin ki,  sonralar yazdığı 

“Bomba” hekayəsinə işarə edirdi” [81, s. 279]. 

Xatirələrdən görünür ki, böyük ədib Əldürrəhimbəy Haqverdiyevin “Bomba” 

novellasının yazılmasının ideyası harada yaranmışdır. Deməli XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan ədəbi mühiti üçün çox dəyərli olan novellalardan biri “Bomba”nın 

yaranması faktıda pedaqoji fikir tariximizi ziynətlərndirmək baxımından mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, “Bomba” şeiri bir qaradavoyun başına gələn kiçik bir 

hadisədirsə həmin hadisədə cərəyan edənlər çar hökümətini narahat edən  hadisə kimi 

ədəbiyyatda yer alır, sonra həmin hadisə pedaqoji prosesə gələrək şagirdlərin ictimai-

siyasi görüşlərini inkişaf etdirir və ideya-siyasi tərbiyəsini formalaşdırır. Bütün 

bunlar isə pedaqoji fikir tariximiz üçün dəyərli hesab olunur.  

Məqalədə Qəmər xanımın ana babası Hacı Piri ilə bağlı olan əhvalata da geniş 

yer verilir. Xatiratda bu barədə göstərilir ki, Əbdürrəhimbəy xatirimdə həmişə  səliqə 

ilə geyinən, olduqca lətafətli bir adam kimi qalır. Çiyninə tökülmüş gur, qıvrım 

saçlarına görə bəzən dostları zarafatla ona “Britaniya şiri” deyərdilər... 
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“Bir gün Musa məni mənzilimizlə üzbəüz redaksiyanın böyük salonuna apardı. 

Burada çox sevdiyim mülayim təbiətli, mehriban baxışlı Mirzə Cəlil oturmuşdu. 

“Molla Nəsrəddin” əmi məni əzizləyib atama doğru çevrildi: 

- Mirzə Əliqulu, bu lap elə bir Hacı Pirinin burnundan düşüb! – dedi. 

O zamanın Naxçıvan dövlətlilərindən olan  ana babam Hacı Piri ilə Qəmküsarın 

arası yox idi. “Molla Nəsrəddin”in növbəti nömrəsi gecikməsin deyə atam Hacı 

Piridən borc pul istəmişdi. O isə “Mollaları, hacıları biabir elədiyin azdır, hələ öz 

pulumla özümü rüsvay eləmək istəyirsə?” – deyib atamı əliboş qaytarmışdı. Atam 

evdən xalça, palaz satdırmış və jurnalın növbəti nömrəsi vaxtında çıxmışdı.  

Bu hadisədən bir az sonra anam xəstələndi. Həkimlər müəyyən etdilər ki, onun 

xəstəliyi vərəmdir. Anamın təcili Abastumana göndərilməsi və orada müalicə 

olunmasını məsləhət gördülər. Xəndan xanım atası Hacı Piriyə ağız açaraq, ondan 

maddi yaradım istəyir. Hacı Piri qızına belə cavab verir: 

- Kömək etmək bəlkə də mümkün oldu. Ancaq bir şərtlə: nə qədər qiymətli 

şeylərin var, gətir ver mənə. Dünyaya etibar yoxdur” [81, s. 279-280]. 

Xatiratda Mirzə Ələkbər Sabirlə bağlı epizod da çox maraqlıdır. Qəmər xanım 

bu barədə danışarkən yazır ki, bu hadisə mollanəsrəddinçiləri çox qəzəbləndirmişdi. 

Böyük şairimiz Sabir bu hadisəyə laqeyd qala bilməmişdi. O, özünün “Qurban 

bayramı” adlı satirik şeirində Hacı Pirinin xəsisliyini belə qələmə almışdı: 

Görürsənmi bizim Hacı Pirini 

Paylamayır ətin üçdə birini. 

Qonşu sorur barmağının kirini, 

Hacı yeyir, Xəlilüllah eşqinə, 

Yatır, şişir, köpür allah eşqinə!...[81, s.280]. 

Göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına Mirzə Ələkbər Sabirin 

müdaxilə etməsi çox böyük ədəbi hadisə hesab olunmalıdır. Yuxarıda göstərilən 

şeirin müzakirəsini təkcə orta məktəblərdə deyil, ali məktəblərdə oxuyan filologiya 

fakultəsinin tələbələrinin müzakirəsinə tədbiq etmək faydalıdır. Belə faktların peda-

qoji fikir tariximizdə yer alması, onu zənginləşdirmək kimi qiymətləndirilməlidir.  

Xatiratda Əliqulu Qəmküsarın Mirzə Cəlil və onun ömür gün yoldaşı Həmidə 
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xanımla olan münasibətləri də yer alır. 

“Bir dəfə redaksiyaya teleqram gəldi. Teleqram Şuşadan idi. O zamanlar Şuşa-

nın ziyalı qadınlarından Həmidə xamın ilə evlənmiş Mirzə Cəlil Şuşa qalasında yaşa-

yırdı. O, Qəmküsarı yanına çağırırdı. İki gün sonra Qəmküsar Şuşa qalasına yola 

düşdü. Məni də özü ilə apardı.  

Şuşa qalasında Mirzə Cəlil ilə Həmidə xanım bağlı-bağatlı bir evdə yaşayırdılar. 

Hər axşam ətrafı çiçəklərlə əhatə olunmuş eyvanda Mirzə Cəlil Qəmküsarla çay içər 

və şirin-şirin söhbətlər  edərdi. Əslinə baxsan, söhbəti Qəmküsar edərdi. Adətən az 

danışan, lakin qulaq asmağı gözəl bacaran Mirzə Cəlil mehriban baxışları ilə ətrafa 

göz gəzdirərək, hərdən: “Hə, hə olar ki”, “heç pis olmaz”, “daha nə var, nə yox?, - 

deyərək söhbəti məharətlə davam etdirirdi. 

Səhərlər isə elə bil ki, Mirzəni dəyişdirmisən. Açıq pəncərələrdən onun aramsız 

səsi eşidilirdi. Bir neçə il ondan qabaq yazmış olduğu “Ölülər” pyesini indi 

Qəmküsarla bir də gözdən keçirirdi. Qəmküsar farsca və ərəbcə yaxşı bildiyi üçün 

pyesdə fars və ərəb sözlərinə düzəlişlər verir. Mirzə onun qeydlərini böyük razılıqla 

nəzərə alırdı.  

Qəmküsarın çox iti hafizəsi var idi. O, bəzən Sədidən, Hafizdən saatlarla əzbər 

şeir oxuyardı. O, hələŞuşada ikən “Ölülər” pyesini də əzbərləmişdi. Məlum olduğuna 

görə “Ölülər”in birinci variantı ilk dəfə Şuşa qalasında oxunmuşdur. Çoxları 

demişdilər ki, “əyər biz “Ölülər”i tamaşaya qoysaq, Şuşada su yerinə qan axar”. 

Mirzə Cəlilin icazəsi ilə  Qəmküsar “Ölülər”i Naxçıvana gətirdi. Burada da bir 

çox yerli artistlər pyesi oynamaqdan boyun qaçırtdılar. Qəmküsar bütün məsuliyyəti 

öz boynuna götürərək, rolları ən cavan həvəskarlar arasında böldü. Heç kəsin 

oynamağa cürəti çatmadığı üçün Şeyx Nəsrullah rolunu özü oynadı. 

Birinci tamaşadan sonra fanatiklərin, irticaçıların döyüb-öldürmək istəkləri 

Qəmküsarı Naxçıvandan qaçmağa məcbur etdi. Bu hücümu, bu qəsdi “Ölülər”in 

müvəffəqiyyəti sayan Qəmküsar hadisəni həmişə təfsilatı ilə nəql edər və  deyərdi: 

“O gecə mən elə sevinirdim ki!.. “Ölülər” həyata qədəm atdı, deməli, yaşayacaq. 

Sevincimdən elə bilirdim, məni döymürlər, başımı tumarlayırlar”.  

“Ölülər” tamaşası Bakıda daha çox müvəffəqiyyət qazandı. O zaman bir çox 
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səbəblərə görə jurnalın nəşri müvəqqəti dayandırılmışdı. “Ölülər”in Bakıdakı müvəf-

fəqiyyətindən ruhlanan Mirzə Cəlil jurnalın apardığı mübarizəni davam  etdirmək 

məqsədilə Qəmküsarla birlikdə bu pyesi başqa şəhərlərdə də tamaşaya qoydu. Avam 

xalqı axirətlə, behiştlə aldadan canlı Şeyx Nəsrullahlar, onların iç üzünü və çirkin 

simasını açan bu satirik obraza laqeyd qala bilmirdilər. Möminlər, dindarlar öz 

əlaltıları vasitəsilə ələrindən gələni eyləyirdilər. Qəmküsar gah daşa basılır, gah da  

kobud təhqirlərə məruz qalırdı. Lakin bu hədələr, qəsdlər Qəmküsarı qorxutmurdu. 

Çünki o, tək deyildi. “Molla Nəsrəddin” jurnalı kimi qüvvətli bir dayağı var idi [81, s. 

280].  

Bu məlumatların ədəbiyyat dərsliklərində yer alması çox faydalı olardı. Çünki 

belə məlumatlarla şagirdlərin, tələbələrin, magistrantların, xüsusilə gənc tədqiqat-

çıların tanış olmaları, onların XX əsrin ilk illərindəki poeziyamızın, musiqimizin, 

teatrımızın, aktyorluq sənətimizin, muğam ifaçılığımızın, jurnalistikamızın, 

publisistikamızın vəziyyəti və bu sahədə çalışan ədiblərimizin mübarizə yolu ilə bağlı 

örnəkləri öyrənərək zəngin elmi dünyagörüş qazanmaları kimi qiymətləndirilməlidir. 

İkinici bir tərəfdən belə məlumatların Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini 

zənginləşdirməsində əhəmiyyət kəsb etməsini də nəzərə almalıyıq.  

Bütün bunlarla yanaşı demək lazımdır ki, Əliqulu Qəmküsarın müasirlərindən 

olan yazarların, ədiblərin, şairlərin jurnalistlərin, publisistlərin, tədqiqatçıların 

hamısının fikirlərini araşdırdıq. Onların içərisində A.Şərifov, Rzaqulu Nəcəfov, Mir 

Cəlal Paşayev, L.Hüseynzadə, Cəfər Xəndan Hacıyev, Məmməd Cəfər Cəfərov, 

Ə.Xəlilov, Ə.Sultanlı, Qulam Məmmədli, A.Ə.Hüseynov, S.Şuşinski, Əziz 

Mirəhmədov, Mustafa Mərdanov, N.Axundov, Əli Razi, M.Məmmədov, Abbas 

Zamanov, Novruz Ağayev, B.A.Hammal, İslam Ağayev, Şahbaz Muradov və başqa 

müəllifləri də görmək olar. Göstərilən müəlliflərin hər biri ayrı-ayrı illərdə məqalələr, 

xatirələr yazmaqlaƏliqulu Qəmküsarın  şairlik, publisistlik, jurnalistlik, aktyorluq, 

teatrşünaslıq, musiqiçilik, muğam ifaçılığı, natiqlik, ziyalılıq keyfiyyətlərini təhlil 

etmişlər.  
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II FƏSİL. ƏLİQULU QƏMKÜSARIN YARADICILIĞINDA TƏRBİYƏVİ 

FİKİRLƏR VƏ BUNLARIN PEDAQOJİ FİKİR TARİXİ ÜÇÜN 

ƏHƏMİYYƏTİ 

 

2.1. Əliqulu Qəmküsarın mənzum hekayələri, dəyənəkləri, onların pedaqoji 

fikir tarixində yeri və tərbiyəvi əhəmiyyəti 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında mənzum hekayələr və dəyənəklər xüsusi 

yer tutur. Məlum olduğu kimi, mənzum hekayələr poetik dillə ifadə olunan hekayələr 

kimi nəzərdə tutulur. Hansı ki, poetik dillə nəql olunan bu hekayələr çox mühüm 

tərbiyəvi mahiyyət kəsb edir. Görkəmli şairimiz Nizami Gəncəvinin mənzum 

hekayələri öz dövrünün ziddiyyətlərini özündə əks etdirməklə yanaşı bu 

ziddiyyətlərin, nöqsanların və çatışmamazlıqların həlli ilə bağlı şairin tərbiyəvi 

fikirləri Nizamidən sonrakı ədiblərin də yaradıcılığında öz əksini tapır. Nizami 

Gəncəvinin əziz xələfləri kimi Seyid Əzim Şirvani və Qasım bəy Zakir öz 

yaradıcılıqlarında mənzum hekayələrə geniş yer vermişlər. Onlardan sonra mənzum 

hekayələrə müraciət edən ədiblərimizdən biri də Əliqulu Qəmküsardır. Əliqulu 

Qəmküsarın mənzum hekayələrinin hamısı demək olar ki pedaqoji ideyalarla 

zəngindir. Onun mənzum hekayələrinin əsas motivi insanları qəflət yuxusundan 

ayıltmaq, nadanlığı tənqid etmək, cəmiyyətə yaxşı və pisi anlatmaq məqsədini güdür. 

Əliqulu Qəmküsar mənzum hekayələrinin bir qisminə ad qoymasa da, bir qismini 

müxtəlif adlarla adlandırmışdır. Onun seçilmiş əsərləri sırasında yer alan mənzum 

hekayələrindən biri “Üç dostluq” adlanır. Əliqulu Qəmküsarın bu mənzum 

hekayəsinin qəhrəmanları yalançılıqda ittiham olunurlar. Molla və onun iki dostu 

məhkəmədə yalançı şahidlər qismində ifadə verirlər. Lakin məhkəmə araşdırmalarına 

görə onların hər üçünün yalan danışdıqları üzə çıxır. Molla və hər iki dostu yalan 

ifadə verdikləri üçün zindana salınırlar. Zindanda ağır həyat tərzi keçirən dostlar 

zindan başına şikayət edirlər. Xahiş edirlər ki, onların ağsaqqal olduqlarını, məsum 

qoca adamlar olduqlarını nəzərə alaraq  onları azad etsinlər. Zindan başı ağsaqqal 
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qocaların hər üçünün xahişini yerinə yetirərək prokurora məktub yazır. Prokuror 

məktubu alır, üç ağsaqqal dostun halına yanır. Prokurora çatan məktubda zindanbaşı 

onların halını belə təsvir edirdi:  

Bir də insaf deyil bu ağsaqqal 

Kişilər burda ta ola paimal. 

Onlara yaxşı bir məqam gərək,  

Çünki piranə ehtiram gərək. 

Çox qaranlıqdı, yerləri dardı, 

Yanlarında böyük qəmir vardı,  

İzin ver ya dəyişdirək yerini, 

Ya qataq ayrı-ayrı hər birini. 

Yalı-koppalı belə ağappaq, 

Kəsləri eyləmək bu cür dusdaq, 

Hansı dinə, təriqətə yaraşar. 

Harda bir zülm beylə həddən aşar. 

Buraxaq qoy çıxıb dolansınlar, 

Kölgə yerlərdə daldalansınlar [44, s.71]. 

Məktubu alan prokuror pirani qocaların bu hallarına yana-yana fikirləşdiyi bir 

zamanda mollanın dostlarından biri zindanda onlara üzünün qaşındığının və 

hənasının vaxtının keçdiyini söyləyir. Hər üçünün buna ehtiyacı olduğu üçün nəza-

rətçiyə pul verib bazardan onlar üçün həna almasını xahiş edir. Nəzarətçi bazardan 

həna alıb mollaya və onun dostlarına verir. Başının tükləri, bığları və saqqaları düm 

ağ ağaran dostlar qara hənanı başlarına, bığlarına və saqqallarına çəkirlər. Hənanın 

rəngi dostları 30 yaş cavan göstərir. Elə bu zaman onların halına yanan prokuror 

zindana gəlib onların yatdığı kameraya baş çəkib onlara, yəni pirani qocalara 

köməklik göstərmək istəyir. Kameraya daxil olan prokuror pirani qocaları yox, ağ 

saçlı, ağ saqqallı qocaları yox,  qara saçlı, qara bığlı, qara saqqallı cavanları görür. Bu 

mənzərəni Əliqulu Qəmküsar belə təsvir edir: 

Qapısın taki açdılar qəmirin, 

Gördülər üç nəfər qarasaqqal, 
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Buları birdən etdi istiqbal. 

Üçü də diskinib çəkildi geri, 

Sonra birdən təpildilər içəri. 

Diqqətilən dolandılar bir də, 

 Qoca yox, gördülər həman yerdə 

Üçü də ortabab cavan kişidi, 

Ucaboy, şəstli, pəhləvan kişidi.  

Bu mənzərəni seyr edən prokuror zindanbaşına acıqlanır və bərk əsəbləşərək 

onu cavan adamların kamerasina niyə gətirdiklərin soruşur. Çaşıb qalan zindanbaşı nə 

edəcəyini bilmir. Əliqulu Qəmküsar bunu belə təsvir eləyir: 

Nazdiratel görəndə bu halı, 

Rəngi qaçdı pozuldu əhvalı. 

Əlbəəl çaşdı, lap itirdi özünü, 

Dili çəpləşdi anlamırdı sözün. 

Fövri baxdı prokrorun üzünə, 

Çaldı birdən iki əlli dizinə. 

Dedi ey vay, yaman günə düşdüm, 

O adamlar deyil ki, görmüşdüm. 

Dostların ucbatından pis vəziyyətə qalan zindanbaşına prokurorun bərk acığı 

tutur,  onu danlayır. Cavan prokuror gördüyü mənzərədən hiddətlənir, qeyzə gəlir və 

burada bir biclik olduğunu güman edir. Əslində mənzum hekayənin qəhrəmanlarının 

bu hala düşməsi bir tərəfdən onların nadanlığıdırsa, digər tərəfdən onların cəmiyyətin 

qanunlarına zidd hərəkət etmələri, yalan ifadə verməklə bu hala düşmələridir. Ona 

görə mənzum hekayədə hadisələri ardıcıl olaraq poetik dildə təsvir edən Əliqulu 

Qəmküsar prokurorun dili ilə bu hadisənin qiymətini aşağıdakı şəkildə verir: 

Prokuror bir cavan idi, səffak, 

Baxçağın bunlara olub qəmkar, 

Gördü dustaqları bu halət ilən, 

Qeyzə gəldi, soruşdu hiddət ilən: 

Hanı bəs sən nişan verən qocalar? 
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Görəsən, burda ayrı biclik var... 

...Yazaram, tez səni çıxartsınlar, 

İşə salsınlar, həbsə qatsınlar. 

Ola hər nazdiratelə ibrət. 

Ta aristanda qoymaya hörmət...[44,s. 72]. 

Mənzum hekayədən göründüyü kimi,  təsvir olunan hadisənin iki motivi vardır: 

Hadisənin birinci motivi mollanın dostlarının məhkəmədə yalan ifadə verdikləri üçün 

həbs olunaraq zindana düşmələri, ikinci motivi isə zindanda, yəni həbsxanada onların 

özlərini xina ilə boyayaraq pis vəziyyətə düşmələri və ifşa olmalarıdır. Hər iki halda 

yazıçının ciddi satirik yanaşmaları özünü daha qabarıq göstərir. Azərbaycan məktəb 

və pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirən bu mənzum hekayə bir neçə cəhətdən mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Birinci, cəhəti ondan ibarətdir ki, yetişən nəslin nümayəndələri 

ötən əsrin ilk illərində baş verən ictimai-siyasi hadisələrlə tanış olur və 

qiymətləndirirlər. İkincisi, mənzum hekayədə təsvir olunan hadisələrin iştirakçıları 

olan molla və onun dostlarının cəmiyyətə zidd olan, düzlüyə və doğruçuluğa qarşı 

yönələn hərəkətləri yetişən nəslin nümayəndələri tərəfindən qinaq obyektinə çevrilir. 

Üçüncüsü yetişən nəslin nümayəndələri 1917-ci ilin mart ayında “Molla Nəsrəddin” 

jurnalında (№ 2-9) çap olunan mənzum hekayənin dili, üslubu ilə yaxından tanış 

olurlar. Bu zaman onlar  təhrif olunmuş neologizmlərlə tanış olur, onları təhlil edərək 

müvafiq elmi dünyagörüşü qazanırlar. Mənzum hekayədəki kluçnik (Kliuçnik, açarçı, 

yəni kameraların açılıb bağlanmasını icra edən nəzarətçi), qəmirin (yəni kameranın), 

nadziratel (nadzor, yəni həbsxananın ümumi nəzarətçisi, zindanbaşı) padloq (müasir 

rus dilində saxta iş, saxtakarlıq anlamında işlədilir) kimi sözlərin qnesioloji 

mahiyyətini və qrammatik mənalarını mənimsəmiş olurlar. Bu da onların əxlaqi, 

mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına köməklik göstərmiş olur.  

Göründüyü kimi, bir əsr öncə Azərbaycan dilinə gəlmiş və təhrif olunaraq 

işlədilmiş neologizmlərin Azərbaycan ədəbiyyatında, o cümlədən, mənzum 

hekayələrdə yer almaları ilə tanış olan şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında dəyənəklər geniş yer tutur. Azərbaycan 
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pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirən dəyənəklər tərbiyəvi mahiyyət kəsb etməklə 

dövrün ictimai, iqtisadi və siyasi problemlərinin həllinə təkan verən  bu problemin 

yaranmasını, eləcə də bu problemi yaradanları satirik dillə tənqid edən yeni bir 

janrdır. Əslində özünəməxsus janr yaradan və bu janr vasitəsilə zəhmətkeş xalqın 

müdafiəsinə qalxan, kasibları incidən, əməkçi insanların haqqını yeyən işbazları, 

xalqı aldadan mollaları, rühaniləri tənqid hədəfinə çevirən Əliqulu Qəmküsar 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi üçün də yeni qızıl səhifə yaratmışdır. Bu qızıl 

səhifədə yer alan dəyənəklər əsasən 4 misralıq poetik nümunələrdir. Hansı ki, bu 

poetik nümunələrin hər biri satira yönümlü olmaqla dövrün ziddiyətlərini, ictimai 

mühitin ziddiyyətlərini, ruhanilərin camaatı aldadan hərəkətlərini, mollaların 

savadsızlığını, nadan və cahil insanların əməllərini tənqid edir. Əliqulu Qəmküsarın 

bu dəyənəkləri, yəni 4 misradan ibarət olan dəyənəkləri “Molla Nəsrəddin” jurnalının 

səhifələrində öz əksini tapmışdır. Əliqulu Qəmküsarın ilk tədqiqatçısı Lətif 

Hüseynzadə həmin dəyənəklərin bir qismini toplayaraq 1959-cu ildə Azərbaycan 

Dövlət Nəşriyyatında çap etdirdiyi “Əliqulu Qəmküsarın seçilmiş əsərləri” [44] adlı 

kitaba daxil etmişdir. Lətif Hüseynzadənin bu kitaba daxil etdiyi 4 misralıq 

dəyənəklərin sayı  21 dənədir. Bunları dördlük dəyənəklərdə adlandırmaq olar. Lətif 

Hüseynzadə adı çəkilən kitaba 4 misralıq dəyənəklərlə yanaşı, bir 6 misralıq, bir də 

12 misralıq dəyənəkləri daxil etmişdir. Görünür Əliqulu Qəmküsar 4 misralıq 

dəyənəklərlə yanaşı, 6 misralıq, 8 misralıq və 12 misralıq dəyənəklər də yaratmışdır. 

Əliqulu Qəmküsarın seçilmiş əsərlərinə daxil edilən bu dəyənəklərin pedaqoji fikir 

tariximiz üçün dəyərli olduğunu nəzərə alaraq onların bir qisminin təhlilə cəlb 

edilməsini məqsədəuyğun hesab etdik. Əliqulu Qəmküsar “Molla Nəsrəddin” 

jurnalında çap etdirdiyi bu dəyənəklərin bir qisminə ad qoysa da, bir qisminə ad 

qoymamışdır. Başqa sözlə desək, dəyənəklərin bir qisminin konkret ünvanı olduğu 

halda, digər bir qismini şair ünvansız olaraq yazmışdır. Bu, o deməkdir ki, konkret 

ünvanı olan dəyənəklər, konkret olaraq hər hansı personajı “döymək” üçündürsə, 

adsız dəyənəklər ictimai mühitdə mövcud antipodları “döymək” üçündür. Adlı 

dəyənəklərə  misal olaraq “Bükalayi-Millətə” adlı nümunəyə diqqət edək: 

Gəlməsə Batmanqılıc İranə nəzm etməz qəbul, 
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Cəlb edək ol zatı fövriyyətlə, allah eşqinə. 

Yoxsa baş tutmaz sizin məşrutəniz, eylər üful, 

Bəlkə qəmçiylə sizi islah edə şah eşqinə[44, s.85]. 

19 noyabr 1910-cü ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalının 36-cı sayında  çap 

olunmuş bu dəyənəkdə şair İran inqilabına işarə edir. Məlum olduğu üzrə həmin 

illərdə türk əsilli və Qacar soyköklü şahların hakimiyyətdən getməsi və onların yerinə 

fars əsilli Pəhləvi soyköklü şahların gəlməsi ilə bağlı siyasi olaylara işarə edilir. 

Məlum olduğu üzrə Qacarlar dövründə İranı türk əsilli şahlar uzun illər idarə etmiş, 

sonra Rusiyanın və Qərbin maddi-mənəvi köməkliyi sayəsində onlar hakimiyyətdən 

uzaqlaşdırılmış, onların yerinə ata Rza şah və oğul Məhəmməd Rza şah Pəhləvilər 

gəlmişdir. XX əsrin ilk illərindən başlayaraq Səttar xan hərəkatı bütöv Azərbaycan 

yaratmaq uğrunda mübarizə aparsa da, şahın adamları və Rusiyanın, Qərbin təsiri ilə 

bu hərəkat yatırılmışdır. Onun davamçısı Şeyx Məhəmməd Xiyabanı Səttərxan 

hərəkatında çıxış edərək sonralar bütöv Azərbaycan yaratmaq istəyi ilə mübarizəsini 

davam etdirmişdir. Ona görə XX əsrin ilk 10 illiyi Azərbaycan xalqının ölüm-dirim 

mübarizəsi olmuşdur. Bu illərdə xalqı parçalamağa çalışanlar, onların bir qismini 

şahın tərəfdarları olmağa məcbur etmiş, bir qismini isə şah səltənətinə qarşı çıxdığları 

üçün onlara təcavüz etmiş, öldürmüş, şikəst etmişlər. Ona görə, həmin illərdə İranda 

fars əsilli insanlarla türk əsilli insanlar arasında münaqişə yaratmağa çalışan qüvvələr 

mövcud idi. Hətta həmin qüvvələr türk dilli insanları da özlərinə tərəf çəkərək şah 

istibdadına yönəltməyə çalışmışlar. Əliqulu Qəmküsar belə hadisələrə də öz 

münasibətini bildirmişdir. O, “Şpiyon axundlara” adlı dəyənəyində bu məsələyə 

toxunaraq yazır: 

Doğdu həqiqətin günü, yırtıldı masqalar, 

Çıxdı üzə cəmali-xəyanətməabınız. 

Divani-əldə çəksə sizi, istəsə qisas, 

Bu millətə görün, nolur aya, cənabınız.[44, s.91]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 16 mart 1917-ci il, 6 saylı buraxılışında yer alan 

dəyənəklərin pedaqoji ideyalarla zəngin olduğunu görmək çətin deyil. Bu dəyənək-

dən göründüyü kimi İranda fars şovnizminə xidmət edən adamların iç üzünü açmaq 
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üçün çalışan siyasi xadimlərimizin çağrışına məhəl qoymayanlar tənqid atəşinə 

tutulmuşlar. O zamanlar fars şovnizmi türk soylu din xadimlərini ələ alaraq onlara 

cənnəti vədd etməklə bir qismini özlərinə yaxınlaşdırmışlar. Şah rejiminin iç üzü 

açıldıqdan sonra Əliqulu Qəmküsar da onlara öz sözünü deməyə başlamışdır. Şair şah 

rejimini bir başa tənqid atəşinə tutmasa da öz dəyənəyini işə salaraq əsil həqiqəti 

xalqa çatdırmağa müyəssər olmuşdur. Bir neçə dəyənəyində həmin məsələyə toxunan 

Əliqulu Qəmküsar 4 misralıq dəyənəklə siyasi gedişlərə Azərbaycan xalqına qarşı 

olan açıq və gizli siyasi təsirlərə öz münasibətini bildirmişdir. Bu xüsusda bir 

dəyənəyində deyir: 

Xüliqan olma, quzum, fikrini bir islah et, 

İstəmə bir bu qədər qəlbdən İran şahın. 

Payimal olsa da qanuni-əsasi yenidən, 

Genə müşkül yetirə canə sənin dilxahın[44, s. 87]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 27 iyun 1911-ci il 27 saylı buraxılışında dərc 

olunan bu dəyənəkdən göründüyü kimi  İranda baş verən siyasi olaylara öz münasi-

bətini Naxçıvanda bildirən Əliqulu Qəmküsar öz xalqına, öz vətəninə olan 

məhəbbətini də gizlətmir. Hətta şah rejimini sevənlərə, şahın taxtı-tacına meyl 

edənlərə satirik dillə, öz dəyənəyi ilə təsir göstərməyə çalışır. Bütün bu yanaşmalar 

Azərbaycan xalqının vahid dövlətdə, torpaqda, məmləkətdə birləşməsi arzusu 

olmaqla Əliqulu Qəmküsarın mənəviyyatında yer almışdır. O, sanki bütün şah 

sevənlərə bildirmək istəyirdi ki, Azərbaycan xalqının birliyinə heç bir şah siyasəti 

köməklik göstərə bilməz. Azərbaycan xalqının birliyi onun vətənpərvərliyində, yurd-

sevərliyində, millətsevərliyindədir. Bu xüsusda öz dəyənəyini işə salan Əliqulu 

Qəmküsar şah sevənləri aşağıdakı şəkildə tənqid atəşinə tutur: 

Gərəkdir şahsevənlər daima bir şah sevsinlər, 

Nəinki binədayə rəhm edib, allah sevsinlər. 

Deyirlər haqq ilə nəhaqqı onlar qanmayır əsla, 

Gərək bir qandıran olsun, olub agah, sevsinlər [44, s. 91]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 25 dekabr 1917-ci il 26 saylı buraxılışında çap 

olunan bu dəyənəkdən göründüyü kimi Əliqulu Qəmküsarın vətənpərvərliyi öz xalqı-
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nı birliyə çağıran çılğın vətənpərvərlikdir. Hansı ki, bu örnək vətənpərvərlik pedaqoji 

fikir tariximizi zənginləşdirməyə xidmət göstərən bir amil kimi dəyərləndirilməlidir. 

Çünki pedaqogika tarixi ilə bağlı olan belə vətənpərvərlik nümunələrini gələcək 

nəslin nümayəndələri  öz xalqının bu örnək vətənpərvərliyini örnək bir tərbiyə 

nümunəsi kimi qəbul edəcəklər. 

Əliqulu Qəmküsarın dəyənəklərində yetişən nəslin əxlaqının saflaşdırılması ilə 

bağlı fikirlər də vardır. Hansı ki, bu fikirlər içərisində uşaqların tərbiyəsi, onların 

təbiətini korlaya biləcək adamlara qarşı mübarizə aparmaq geniş yer tutur. Yeri 

gəlmişkən  demək lazımdır ki, hələ XIII əsrdə Nəsirəddin Tusi uşaqların tərbiyəsi ilə 

bağlı göstərilən amillərin nəzərə alınmasına xüsusi diqqət yetirməyi məsləhət 

görürdü. Tusi göstərirdi ki, tərbiyənin birinci şərti budur ki, uşağı onun təbiətini 

korlaya biləcək adamlarla və şeylərlə oturub-durmağa, oynamağa qoymayasan, çünki 

uşaq nəfsi sadə olar, ətrafdakıların xasiyyətini tez götürər.  

Uşağı mehribanlıq və məhəbbət doğuran kəramətlərlə tərbiyə etmək lazımdır, 

xüsusilə ağıla, şüura, idraka təsir edən başa salmaq yolu ilə; pul vermək, 

şirnikləndirmək, əsil-nəsəbə aid olan şeylərlə yox.  

Bundan sonra adət-ənənə, davranış qaydaları, dini vəzifələri öyrətmək, onları 

yerinə yetirməyə təhrik etmək, tabe olmadıqda tənbeh vermək, xeyirli işləri onun 

yanında tərifləmək, zərərli şeyləri isə pisləmək məsləhətdir. Onda yaxşı bir hərəkət 

baş verdikdə həvəsləndirib artırmaq, kiçik bir nöqsan gördükdə isə danlayıb qarşısını 

almaq lazımdır[120, s. 168]. Əliqulu Qəmküsar sələflərdən gələn bu ideyaları əsas 

götürərək yaşadığı mühitdə uşaqların əxlaqına təsir göstərən bədd əməllərə qarşı 

tərbiyəvi fikirlər irəli sürür.  Bu fikirlər içərisində yetişən nəsli elm oxumağa 

çağırmaq, təhsilli olmağa istiqamətləndirmək əsas yer tutur. Çünki Əliqulu 

Qəmküsarın yaşadığı dövrdə əgər ruhanilər yetişən nəslin nümayəndələrini dini 

fanatizmi qəbul etməyə istiqamətləndirirdilərsə, bəzi qüvvələr onları qumarxanalara 

cəlb edirdilər. Bunları görən Əliqulu Qəmküsar öz dəyənəklərini işə salaraq həmin 

qüvvələrə qarşı mübarizə aparırdı. O, bir dəyənəyində bu xüsusda belə deyirdi: 

Özgələr dərs oxuyur, alimi-fərzanə olur, 

Özünə, millətinə qövli-həkimanə olur, 
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Sütudent olsa biri leyk bizim millətdə, 

Ya qumarbaz, ya piyan, ya da ki, divanə olur[44, s. 88]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 3 fevral 1913-cu il 4-cü sayında nəşr olunan 

Əliqulu Qəmküsarın ürək ağrısı ilə qələmə aldığı bu misralarda yetişən nəslin 

əxlaqının saflaşdırılmasına xidmət edən öyüdlər, nəsihətlər kimi səslənən fikirlər ən 

güclü pedaqoji ideyalar kimi diqqəti cəlb edir. Əliqulu Qəmküsar açıq, aydın göstərir 

ki, başqa millətlər təhsil alır, elm öyrənir, alim olur, həkim olur, özünə, xalqına, 

millətinə xidmət edir. Bizim millətdən biri bu yolu tutan kimi hələ tələbə olarkən bəzi 

qüvvələr onu öz yolundan sapdırır, qumara, içkiyə sövq edir.Burada Əliqulu 

Qəmküsarın əsas məqsədi yetişən nəslin nümayəndələrinin lap kiçik yaşdan düzgün 

tərbiyə olunmasıdır. Ə.Qəmküsarın istəyinə görə gərək onun millətinin hər bir 

valideyni öz uşaqlarını kiçik yaşlardan tərbiyə etsinlər. Onları spirtli içkilərdən, 

qumardan və digər zərərli adətlərdən uzaq tutsunlar. Bu ideyalar Nəsirəddin Tusidən 

gəlir. Başqa sözlə desək, Əliqulu Qəmküsarın bu ideyaları, dəyənəklərdə Tusinin 

“Əxlaqi-Nasiri” ideyaları ilə həmahəng səslənir. Nəsirəddin Tusi XIII əsrdə yazırdı 

ki, uşaqlarda pis adətlərə, bəd əməllərə nifrət yaratmaq lazımdır. Uşaq inkişafın ilk 

anlarında çoxlu səhvlərə yol verər, qəbahətli iş görər, çox zaman yalançı, paxıl, oğru, 

xəbərçi, tərs və inadkar olar, füzulluq eyləyər, dediyindən əl çəkməz, başqalarını da 

zərərli və xoşagəlməz iş tutmağa vadar edər, sonra isə tənbeh və tərbiyə yaşı keçər. 

 Deməli, uşağı körpəlikdən tərbiyə etmək lazımdır. Sonra dərs öyrətməyə, təlimə 

başlarlar, hikmətli kəlamlar, tərbiyəvi şeirlər əzbərlədərlər ki, öyrətmək istədikləri 

şeylər yadında qalsın, mənasını unutmasın. Əvvəl “rəcəz”, sonra “qəsidə” oxudarlar. 

Eşq, şərab, şəhvət və ehtiras tərənnüm edən qəzəllərdən, məsələn İmrül Qeys, Əbu 

Nüvas kimilərin  şeirlərindən qaçmaq lazımdır. Onları zəriflik və insan təbiətini 

incələşdirən hesab edənlər yanılır,  belə şeirlərin yeniyetmələri korladığını nəzərdən 

qaçırırlar[120, s.169]. Tusisayağı öz xalqının əxlaqının saflaşdırılması üçün tərbiyə 

nümunəsi olan bu poetik nümunələrin də pedaqoji fikir tariximizdə öz yeri, rolu və 

əhəmiyyəti vardır.  

Əliqulu Qəmküsar Azərbaycanlıların qumara, içkiyə qurşandıqlarını nəinki 

tənqid atəşinə tutur, hətta onlara bəzi öyüdlərini də verir. Şairin yaşadığı mühitdə 
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özlərini bəy adlandıran bəziləri, elmdən, təhsildən uzaq dayanmaqla yanaşı qumar 

oynamağı özlərinə peşə edirdilər. Cəmiyyətin gözünə yaxşı görünmək istəyən belə 

bəylər səliqəli geyinməklə, küçədə özünü ziyalı kimi göstərməklə xalqın gözünə, əgər 

belə demək mümkünsə, kül üfürürdülər. Belələrini dəyənəkləyən Əliqulu Qəmküsar 

yazırdı: 

Əcnəbi balda, qonaqlıqda, klubda həmə vaxt, 

Çalışır nazu nəzakətlə aparsın özünü. 

Nə paxıllıqdı bu bəs bizdə Həsən xan kimilər, 

Qumar üstündə yarır bir-birinin baş-gözünü? [44, s. 89]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 10 fevral, 1913-cü il 5-ci sayında dərc olunan bu 

dəyənəkdən göründüyü kimi ictimai mühitdə, cəmiyyətdə özünü apara bilməyən, 

tərbiyəsində qüsurları olan insanları tənqid hədəfinə çevirən Əliqulu Qəmküsar onları 

öz dəyənəyi ilə “döyərək” tərbiyələndirməyə çalışır. Yuxarıda təhlilə cəlb etdiyimiz 

dəyənəkdə konkret ünvan göstərən Əliqulu Qəmküsar Həsən xan adlı varlı, dövlətli 

şəxsin insanlara rəhbərlik edən idarəetmə orqanının tərbiyəsiz hərəkətlərini ona 

ünvanlamaqla onun qüsurlarının islah edilməsinə cəhd göstərir. Xalqın gözündə lider 

kimi görünən Həsən xan kimilər, xalqa örnək olmaq əvəzinə qumar məclisləri 

quraraq əxlaqsızlıq edir, qumar üstündə dalaşaraq bir- birilərinin baş gözünü 

yarmaqla tərbiyəsizlik edir və pis əməlin sahiblərinə çevrilirlər. Belələrinin iç üzünü 

açan Əliqulu Qəmküsar onların ismini dəyənəklərə salmaqla ünvanlarını da xalqa 

təqdim eləmiş olur. Əliqulu Qəmküsar başqa bir dəyənəyində də belə bir mövqe 

tutur: 

Bilmirəm bu Kamal əfəndilər, 

Nə üçün bikamal olur, ya rəb? 

Elm, fəzlu kamal başda gərək, 

Adı qondarmağa nə oldu səbəb? [44, s. 89]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 24 avqust 1913-cü il 21 saylı buraxılışında çap 

olunan dəyənəkdən göründüyü kimi Əliqulu Qəmküsar el arasında, ictimai mühitdə 

əxlaqa zidd olan hərəkətləri ilə xalqa ziyan verən şəxsləri nəinki tənqid atəşinə tutur, 

onlardan bu hərəkətləri etmələrinin səbəblərini soruşur. Əslində bu səbəbləri 
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soruşmaqla onların əxlaqa zidd hərəkətlərini xalqa çatdırmaq istəyir və bu zaman 

dəyənəyini işə salaraq onların əxlaqa zidd olan hərəkətlərini islah etməyə çalışır. Belə 

yanaşma da pedaqoji fikir tariximiz üçün önəmlidir. Çünki bu fikirlər gələcək nəslin 

nümayəndələrinin əxlaqının saflaşdırılmasında çox mühüm rol oynayacaqdır.  

Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji fikir tariximizdəki ən mühüm xidmətlərindən biri 

onun maarifçiliyidir. Əslində onun satirik şeirləri də, felyetonları da və təhlilə cəlb 

etdiyimiz dəyənəkləri də xalqı qəflət yuxusundan ayıldan, nadanlıqdan uzaqlaşdıran, 

dini fanatizmin acı nəticələrindən xilas edən və xalqın maariflənməsini özündə əks  

etdirən əsərləridir. Ə.Qəmküsarın dini fanatizmə qarşı çıxması savadsız mollaları, 

riyakar axundları, əməkçi xalqın nümayəndələrini, kasibları, avamları, dini xürafatla, 

onların sərt qaydaları ilə aldadaraq pullarını, mal- dövlətlərini əllərindən alan din 

xadimlərini ifşa etməsi, onun maarifçiliyinin ən əsas tərkib hissələrindən biri kimi 

qiymətləndirilməlidir.  

Əliqulu Qəmküsar öz dəyənəklərində xalqına sanki bəyan etmək istəyirdi ki, 

avazla nəğmə oxumaq,  xüsusilə muğam oxumaq günah sayıla bilməz. Əslində 

muğam sözünün etimologiyasına diqqət etsək görərik ki, bu söz “məqam” sözündən 

əmələ gəlmişdir. Hələ XI əsrdə yaşamış görkəmli türk alimi Mahmud Kaşğari 

“Divanü Lüğə-tit Türk” kitabında muğam sözünün məqam sözündən yaranmasını 

göstərir. M.Kaşğariyə görə məqam sözündən yaranan muğam insanların köməyinə iki 

məqamda gəlir. Biri onların kədərləndiyi məqamda onları sakitləşdirir, ikincisi isə 

şadyanalıq, toy məqamında onların sevinməsinə kömək edir.  

Görünür, Əliqulu Qəmküsar hamıya bu mətləbi aydınlaşdırmaqdan ötrü musiqi 

ilə muğamla bağlı bəzi misraları yaratmışdır. Güman etmək olar ki, Əliqulu 

Qəmküsar muğamlara yaxından bələd olduğu üçün belə bir ideya ilə çıxış etmişdir. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 28 fevral 1911-ci il tarixli 9-cu sayında Əliqulu 

Qəmküsar minbərdə moizə oxuyaraq avam xalqı aldadan şeyxlərin də cavabını 

vermişdir. Hansı ki belə şeyxlər dərdə düçar olan avam xalqın nümayəndələri üçün 

dualar yazmaqla onların  sağalacağını söyləmiş və bunun müqavilində onlardan xeyli  

əskinazlar almışlar. Həmin sözləri aşağıdakı misralarda görmək olar: 

Təqrir ilə, təlaqətu nitq bəyan ilə,  
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Mənbərdə şeyx nərm eyləyir sənki-xarəni. 

Lakin məriz olanda dəmi-ehtizaridə, 

Qail deyil təbibə, sevər istixarəni [44, s. 86]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 28 fevral 1911-ci il tarixli 9-cu sayında çap 

olunan dəyənəkdən göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsar şeyxlərin içüzünü açmaqla, 

mollaların fırıldaqlarını ifşa etməklə xalqı maarifçiliyə və birliyə səsləyir. Əslində 

xalqın maarifçiliyi onları birliyə aparan əsas yoldur. Hansı ki, bu yolda xalq öz 

fəzilətlərini yaradır, fəzilətlər isə o zaman yaranır ki, həmin cəmiyyətdə ədalət 

normaları haqq ədaləti tanımaq amilləri bərqərar olsun. Bu xüsusda böyük mütəfəkkir 

Nəsirəddin Tusi göstərir ki, kimi birliyə nə qədər yaxın olsa, o qədər kamil olar, 

“birlik” (vəhdət) şərafətin səbəbi, bəlkə də varlıqların yaradılması və  yaşadıcısı; 

“artıqlıq” və “əksiklik” rəzalətin səbəbi, bəlkə də  varlıqların öldürücüsü və 

məhvedicisidirsə, “ortalıq” birliyin mərkəzidir,  əks və zidd qüvvələrdən artıq  və 

əksiklikləri alan, ifratlıq  və çatışmazlığı aradan qaldıran, onu birlik libasında naqislik 

və rəzilətin ən aşağı nöqtəsindən kamillik və fəzilətin ən yüksək zirvəsinə qaldıran 

odur. Ortalıq olmasaydı, heç dairə də ola bilməzdi, üçüncü bir varlığın əmələ 

gəlməsində dörd ünsürün müvazinətdə olub mütənasib şəkildə qarışması şərtdir. 

Bunun kimi nisbətdə də bərabərlikdən daha şərəfli bir nisbət ola bilməz, ...əxlaq 

sənətinin göstərdiyi kimi, fəzilətlərdə də  ədalətdən daha şərəflisi yoxdur, çünki 

ədalət də həqiqətin ortasında olar,  kənarda nə varsa, hamısı ona nisbətən dövrə hesab 

edilər və hamısı ona tərəf yönəlmiş olar[120, s.104].  

Deməli, Əliqulu Qəmküsarın təhlilə cəlb etdiyimiz və dəyənəklər adlandırılan 

poetik nümunələrində də haqq ədalətin bərpa olunması, insanların maarifləndirilməsi 

yəni, onların fəzilət sahibləri olmaları əsas leytmotivlərdən biridir. Bütün bunlar isə 

Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyinin ana xəttini təşkil edir. Hansı ki, bu xəttin xalqı 

qəflət yuxusundan oyatmaq istiqaməti daha güclüdür. Başqa sözlə desək, xalqı dini 

xürafatdan ayıltmaq, dini fanatizmin sərt qaydalarından uzaqlaşdırmaq Əliqulu 

Qəmküsar maarifçiliyinin qeyd etdiyimiz ana xəttinin əsas istiqamətlərindəndir. Dini 

ayinləri ruhanilərin, axundların, mollaların, şeyxlərin tətbiq etdikləri zərərli ənənələri, 

kor-korana qəbul edən avam kütləyə qarşı yönəldilən maarifçilik ideyaları da 
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pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirən ideyalar kimi dəyərləndirilməlidir. Bu 

ideyaları özündə əks etdirən misralara diqqət etsək fikrimizi daha dəqiq ifadə etmiş 

olarıq: 

Bildir cümələrdə dükan açmazdı cəmaət, 

Səd şükr, bu il qaldırılıbdır belə bidət. 

Hər ildə müsəlman edə gər bunca tərəqqi, 

  Bir az keçər, aləm deyər: əhsən, belə millət! [44, s. 85]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 8 dekabr 1910-cu il tarixli 39-cu saylı buraxılı-

şında çap olunan dəyənəyin misralarından da göründüyü kimi, din xadimlərinin təkidi 

ilə cümə günləri, cümə axşamları iş yerlərinə getməyən, dükan bazarları bağlayan, 

alver etməkdən, alış-veriş aparmaqdan imtina edən avam camaat  pirlərə gedərək 

nəzr-niyaz verməklə müflisləşirdilər. Belə zərərli ənənələrdən avam insanları 

çəkindirməyə xidmət edən poetik fikirləri Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyini özündə 

əks etdirən əsas amillərdən biridir.  

Əliqulu Qəmküsarın maarifçiliyi ilə bağlı bir sıra cəhətləri də təhlilə cəlb 

etdiyimiz dəyənəklərdə öz əksini tapır. Bu dəyənəklərdə Əliqulu Qəmküsar hətta 

qəzet işçilərini, jurnalın əməkdaşlarını, onları nəşr edən mühərrirlərini savadsız 

olduqlarına görə ciddi tənqid atəşinə tutur. Dəyənəklərin birində Ə.Qəmküsar hətta 4 

misralıq bədii nümunədə səhvlər buraxan naşirləri ciddi tənqid edir. O, yazır:    

Bir rübaidə dörd qələt buraxır, 

Barakallah, bizim müsəhhihlər. 

Belə getsə, çərayidi-Qafqaz, 

İşləri büsbütün tamam eylər...[44, s. 86]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 30 dekabr 1910-cu il tarixli 42-ci saylı bura-

xılışında çap olunan dəyənəyin misralarından göründüyü kimi  qələm sahiblərinin, 

naşirlərin, redaktorların savadsızlığını ciddi tənqid atəşinə tutan Əliqulu Qəmküsar 

onların bu savadsızlığını bütün Qafqazda maarifçiliyin inkişafına mane olduğunu 

satirik dillə ifadə edir.  

Digər bir dəyənəyində isə Ə. Qəmküsar belə savadsızlığın siyasi mühitdə də baş 

verdiyini göstərərək yazır: 
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Bir mühərrir ki, eybü nöqsanı 

Yazdığı cümlədə pədid olsun, 

Qanmasın hər sözün həqiqətini, 

Anlamaq şəninə bəid olsun. 

Saxlasın Mir Muxammedin tərəfin, 

Canu dildən mürid olsun. 

Əcəba, beylə bir şəqavət ilə  

 Yaraşırmı, adı Səid olsun?! [44, s. 90]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 9 mart 1917-ci il tarixli 5-ci saylı buraxılışında 

göstərilən belə nümunələr xalqın maariflənməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, 

yetişən nəslin təhsillənməsinə istiqamət verən  tərbiyə örnəkləri kimi pedaqoji fikir 

tariximizi zənginləşdirməyə xidmət edir.  

Yarımfəsildə dediklərimizi ümumiləşdirərək qənaətimizi aşağıdakı şəkildə ifadə 

edə bilərik: 

1. Əliqulu Qəmküsarın mənzum hekayələri Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

dəyərli mövqe tutduğu kimi, Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirən dəyərli 

tərbiyə örnəkləridir; 

2. Əliqulu Qəmküsarın dəyənəkləri həm öz dövrünün, həm də ondan sonraki 

ədəbi mühitin nadir incilərindən olmaqla çox mühüm təlim- tərbiyəvi əhəmiyyətə 

malikdir. Belə nümunələr o dövrün yetişən nəslin nümayəndələrinin əxlaqının 

saflaşdırılmasına xidmət etdiyi kimi pedaqoji fikir tariximizi də zənginləşdirən 

nümunələrdir; 

3. Həm mənzum hekayələr, həm dəyənəklər islam dəyərlərinə zidd olan zərərli 

alətləri tənqid atəşinə tutan yalançı mollaları, axundları, bir sözlə din xadimlərinin 

savadsızlığının, fırıldaqçı olmalarını ifşa edən tərbiyə örnəkləri kimi pedaqoji fikir 

tariximizi zənginləşdirən bədii yaradıcılıq nümunələridir.  

2.2. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi məsələləri və 

pedaqoji fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti  
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Əxlaq ictimai şüurun forması olub insanların davranış fəaliyyətinin meyarı 

hesab olunur. Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərində əxlaqın iki təzahür formasını 

göstərir. Birinciləri əxlaqın müsbət təzahür formaları, ikinciləri isə əxlaqın mənfi 

təzahür formaları adlandırır. Tusi əxlaqın müsbət təzahürlərini “fəzilətlər” adlandırır. 

Əxlaqın mənfi təzahürlərinə isə “rəzilətlər” deyir. Biz elmi pedaqogikada işlətdiyimiz 

əxlaq tərbiyəsi anlayışını Tusinin əxlaqın müsbət təzahürlərindən nəşət edən 

nümunələr əsasında formalaşdırmışıq. N.Tusi əxlaq tərbiyəsi deməsə də insanları 

əxlaqın müsbət təzahürləri əsasında tərbiyə eləməyi tövsiyə etmişdir. Elmi 

pedaqogikada “əxlaq tərbiyəsi” ifadəsini ilk dəfə olaraq elmi pedaqogikanın banisi 

sayılan böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski (1592-1670) işlətmişdir. O, bir 

sıra əsərlərində həm “əxlaq qaydaları”, həm də “əxlaq tərbiyəsi” ifadələrini 

işlətmişdir. Komenskidən təxminən 400 il əvvəl şərqin böyük mütəfəkkiri Nəsirəddin 

Tusi “Əxlaqi Nasiri” də əxlaq tərbiyəsinin böyük bir sistemini vermişdir [126, s.355].  

Bir çox pedaqoji ədəbiyyatlarda da əxlaq məsələsi önə çəkilmiş, insanların 

fəaliyyətinin əsas meyrı hesab edilmişdir.  A.Abbasov [1, 2],  Ə.Ağayev [10, 11,12],  

H.Əhmədov [38, 39, 40], R.Əliyev [53,54], Ə. Əlizadə [55], O.Həsənli [63, 64], 

Ə.Həşimov [66,67], S.Xəlilov [75], V.Xəlilov [76] N.Kazımov [82], Z.Qaralov [91, 

92, 93], M.Mehdizadə [97, 98], A.Mehrabov [99, 100], İ.Mollayev [113, 114, 115], 

F.Rüstəmov [123,124, 125, 126, 127, 128], F.Sadıqov [129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135], F. Seyidov [164], F.Seyidov [138], Ə.Seyidov [139], Y.Talıbov [143, 144, 145] 

öz əsərlərində əxlaq məsələsinə toxunmuş, əxlaqı ictimai şüurun forması kimi 

dəyərləmdirmişlər. 

Tərbiyə məsələləri ilə bağlı  rusdilli ədəbiyyatlardan da istifadə edilmişdir[158-

167].   

Onu da qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan özünün təhsil sistemini dünyanın ən 

mütərəqqi ölkələrinin təhsil prinsiplərindən istifadə etməklə təkmilləşdirir, məzmun 

və struktur dəyişiklikləri aparır. İnsanın həyati bacarıqlara malik bir şəxsiyyət kimi 

formalaşması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. O cümlədən,  kurikulum 

islahatları elmi əsasda məqsədyönlü, planlı şəkildə aparılır [87, 88, 160]. Təbii ki, 

bütün bunların da əsasında tərbiyə məsələsi dayanır.  Tərbiyə məsələsi bütün 
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dövrlərdə aktual olmuş və bu gündə aktual olaraq qalır.  

Bu mənada böyük ədib Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında da əxlaqın həm  

təzahürlərinə, həm də mənfi təzahürlərinə rast gəlirik. Bu da o deməkdir ki, Əliqulu 

Qəmküsarın bütün yaradıcılığı boyu əxlaq tərbiyəsi nümunələrinə rast gəlmək 

mümkündür. Belə ki, böyük ədib yetişən nəslin əxlaq tərbiyəsi üçün zərərli olan 

ünsürləri tənqid atəşinə tutmaqla  əxlaq tərbiyəsi sistemi yaratmağa cəhd göstərmiş-

dir. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığı ilə yaxından tanış olandan sonra oxucuya məlum 

olur ki, o cəmiyyətdə yaxşı adamları pis adamlardan, yaxşı əməlləri pis əməllərdən, 

ədaləti ədalətsizlikdən qorumağa cəhd göstərmiş və öz əsərlərində bütün bunları ifadə 

etməyə çalışmışdır. Cəmiyyətin, bütövlükdə xalqın bəyəndiyi, qəbul etdiyi əxlaqi 

keyfiyyətlərə haqq qazandıran Əliqulu Qəmküsar insanları aldadan, onlara yalan 

danışan, sərxoşluq edən, oğurluq edən, qadınlara biganə qalan insanları tənqid 

etmişdir.  

Əslində əxlaq tərbiyəsinin məzmunu əxlaqi keyfiyyətlərin təqdir olunmasından 

qeyri-əxlaqi  normaların, onların zərərli nəticələrinin tənqid olunmasından ibarətdir. 

Professor Nurəddin Kazımov əxlaq tərbiyəsinin məzmunundan danışarkən göstərir ki, 

tərbiyə zamanı adamlara, o cümlədən gənc nəslə aşılanan əxlaqi keyfiyyətlər və 

normalar əxlaq tərbiyəsinin məzmununu təşkil edir. İnsan əxlaqı üçün səciyyəvi olan 

keyfiyyətləri iki qrupa ayırmaq olar: cəmiyyətin, xalqın zərərinə olan, onun 

bəyənmədiyi əxlaqi keyfiyyətlər və cəmiyyətin, xalqın bəyəndiyi, qəbul etdiyi əxlaqi 

keyfiyyətlər. 

Paxıllıq, yalan danışmaq, böhtan atmaq, satqınlıq, ikiüzlülük, arxadan danışmaq, 

qiybət, qorxaqlıq, iradəsizlik, etibarsızlıq, tənbəllik, xudbinlik, özündən bədgümanlıq 

kimi zərərli əxlaqi keyfiyyətlər birinci qrupa aiddir [84, s. 343-344]. Belə zərərli 

keyfiyyətləri görən böyük ədib Əliqulu Qəmküsar onlara qarşı öz münasibətini 

bildirmək üçün bir sıra satirik şeirlər, dəyənəklər, felyetonlar və müxtəlif tipli bədii 

yaradıcılıq nümunələri yazmışdır. Hansı ki, bu nümunələr içərisində əxlaq tərbiyəsi 

bütöv bir sistem təşkil edir. Bu sistemin bütöv məzmunu haqqında bir yarımfəsildə 

danışmağın mümkünsüzlüyünü nəzərə alaraq (biz Əliqulu Qəmküsarın 

yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsinin bütöv sistemini özündə əhatə edən bir kitab 
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hazırlamağı nəzərdə tutmuşuq. – G.H) biz ən zəruri əxlaq tərbiyəsi nümunələrinin 

təhlilinə yer verməyi məqsədəuyğun hesab etmişik. Çünki Əliqulu Qəmküsarın elə 

satirik şeiri yoxdur ki, orada əxlaq tərbiyəsi nümunəsi olmasın. Yaxud dəyənəklərinin 

hamısında əxlaq tərbiyəsi elementləri var. Eləcə də şairin felyetonlarında zəngin 

əxlaq tərbiyəsinin motivləri öz əksini tapır. Lakin biz yarımfəsildə sırf əxlaq tərbiyəsi 

üçün səciyyəvi olan bütövlükdə əxlaq tərbiyəsini özündə əks etdirən nümunələri 

təhlil etməyə üstünlük vermişik. On bənddən ibarət olan belə satirik şeirlərdən birinə 

diqqət edək: 

Millətinin halı pərişan ola, 

Hər bir işi nifrətə şayan ola, 

Cahil ola, vəhşi və nadan ola, 

Qəm yemə, səbr et, bu da, yahu, keçər [44,  s. 26]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan həmin şeirin göstərilən birinci bəndində cahillər, vəhşi təbiətli adamlar, nadan 

olanlar, satira atəşinə tutulur.  Cəmiyyətin əxlaqının saflaşmasına mane olan cahillər 

Azərbaycan xalqının milli koloritinə uyğun olmayan əxlaqı normalar nümayiş 

etdirdiklərinə görə tənqid olunurlar. Günahsız insanlara hücüm edən, nahaq yerə 

onları döyən, incidən, hətta yaralayaraq öldürən vəhşi niyyətli insanlar da  ciddi 

tənqid olunurlar. Belələrinin fonunda nadanlıq nümayiş etdirən insanlara da Əliqulu 

Qəmküsar hücüm edərək onları oyanmağa, gerçəkliyi obyektiv dərk etməyə çağırır.  

Həmin şeirin ikinci bəndində isə Əliqulu Qəmküsar ədəb qaydalarını, yəni 

əxlaqi normaları ciddi şəkildə pozan, namussuzluğu ar bilməyən insanları tənqid 

edərək yazır: 

Daireyi-əqlü ədəbdən kənar, 

Əmri müsəlman edə daim şüar. 

Olmaya bir kimsədə namusü ar, 

Qəm yemə, tab et, bu da, yahu keçər[44,  s. 26]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan bu nümunədə şair batində naqis hərəkətlər edərək cəmiyyətin ədəb qay-

dalarından kənar işlər görən, lakin  zahirdə özünü pak adam kimi təqdim edən müsəl-
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manları ciddi tənqid  atəşinə tutur. Şeirdən göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsar bu 

mənzərəni müşahidə edənlərə təskinlik və  ürək-dirək verərək, qəm yemə, tab et, 

buda, yahu keçər, deyərək onları sakitləşdirməyə çağırır.  

Şeirdə müqəddəs yerlərə gedərək, ziyarətgahları ziyarət edərək, müqəddəs adlar 

qazanan, lakin həmin adlara layiq olmayan adamlar da tənqid atəşinə tutulur. Burada 

tənqid atəşinə tutulur deməklə kifayətlənmək olmaz. Şair sözün əsl mənasında onları 

tənqid etməklə yanaşı, həm də tərbiyələndirir. Başqa sözlə desək, ədib belə naqislərin 

əxlaqının saflaşdırılmasına, onların əxlaq tərbiyəsinin tənzimlənməsinə cəhd göstərir: 

Hər işimiz məsxərəli, gülməli, 

Olsa bizim, pozma kefin, ay dəli. 

Hər neləsə Kəlb Cəfər, Kəlb Əli, 

Qəm yemə, tab et, bu da, yahu, keçər [44,  s. 26]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan bu nümunədə şair məsxərə sözünü təsadüfən işlətmir. Məlum olduğu üzrə 

komediya janrımız  XIX əsrdə yaranmışdır. Bu janrın əsasını isə Mirzə Fətəli Axun-

dov qoymuşdur. Mirzə Fətəli Axundov əxlaqın müsbət təzahürlərini təqdir etməklə 

yanaşı, əxlaqın məfi təzahürlərini də öz davranış və fəaliyyətində təcəssüm etdirən 

insanları məsxərəyə qoyur. Yəni xalqı onlara güldürür. Doğrudur, Mirzə Fətəli 

Axundova qədər ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində məhəllə tamaşaları olmuş, həmin 

kiçik həcmli tamaşalarda cəmiyyətə zidd olan ünsürlər məsxərəyə qoyulmuşdu. 

Bütün bunları nəzərdə tutan Əliqulu Qəmküsar cəmiyyətə zidd olan hərəkətləri ilə 

ədəb-ərkan qaydalarını pozmaları ilə diqqət mərkəzinə düşənləri məsxərəyə qoyur, 

tərbiyələndirməyə çalışır. Bunun üçün müqəddəsləri ziyarət edərək müqəddəs adlar 

qazanan, lakin bu adlara layiq olmayan adamları da tənqid edir. Belə hacıları, 

kərbəlayiləri tənqid atəşinə tutduğuna görə təqiblərə, təhqirlərə məruz qalan Əliqulu 

Qəmküsar əxlaq tərbiyəsi sahəsindəki mübarizəsindən əsla əl çəkmək istəmir.  

Təhlilə cəlb etdiyimiz satirik şeirin növbəti bəndində Əliqulu Qəmküsar böyük 

şairimiz Qasım bəy Zakir sayağı çıxış edib. Qasım bəy Zakir də bir şeirində Şuşada 

“fisqi-ficurları” yəni əxlaqa zidd olan hərəkətləri tənqid edərkən vaizlərin bəd 

əməllərini satira atəşinə tuturdu. Məlum olduğu üzrə istər XIX əsrdə, istərsə də XX 
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əsrin əvvəllərində dini xürafatın baş alıb getdiyi bütün bölgələrdə olduğu kimi, 

Naxçıvanda da vaizlər fəaliyyət göstərirdi. Cümə axşamlarında, orucluqda, məhər-

rəmlikdə, müqəddəslərin mövludu günlərində, məscidlərdə müvafiq mövzular üzrə  

söhbətlər edən adamlara vaizlər deyirdilər. Onların vəz etdiyi, yəni məruzə etdiyi  

məsələ hökman tərbiyəvi xarakter daşımalı idi. Lakin tərbiyə xarakterli söhbət edən 

vaizlərin özlərinin əxlaqında müvafiq qüsurların olmasını Əliqulu Qəmküsar xalqa 

çatdırmaq üçün belə deyirdi: 

Vaizimiz söyləyə mənbərdə gər, 

Beri-ələm, möcüzi-şəqqülqəmər. 

Zəfəri-cindən sənə versə xəbər, 

Sakitü lal ol, bu da, yahu, keçər [44,  s. 26]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan bu satirik şeirdə müqəddəs günlərdə vaizlərlə bərabər mərsiyəxanların da çıxış 

etməsi göstərilir. Vaxtilə mərsiyəxanlıq xüsusi peşə kimi şöhrət tapmışdır. Gur və 

məlahətli səsə malik olan mərsiyəxanlar muğam şöbələri üzərində klassiklərin 

yazdıqları mərsiyələri avazla təqdim edirdilər. Məlum olduğu üzrə bizim klassiklərin 

bir qismi İmam Hüseyn müsibətinə dair bir çox mərsiyələr yazmışlar. Onların 

içərisində görkəmli şairimiz Məhəmməd Füzuli xüsusi yer tutur. Məhəmməd Füzuli 

“Hədiqətüs-süəda” əsərinə İmam Hüseyn müsibətinə dair mərsiyələr də daxil 

etmişdir. Öz dövrü üçün çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən həmin mərsiyələr 

uzun illər məclislərdə mərsiyəxanlar tərəfindən ifa edilmişdir. Həmin mərsiyəxanlar 

öz dövründə çox böyük hörmətə layiq adamlar hesab olunurdu. Lakin bəzən 

mərsiyəxanlığı  özünə gəlir mənbəyi edənlər də olurdu. Əliqulu Qəmküsar belələrinin 

əxlaqa zidd hərəkətlərini tənqid atəşinə tutaraq yazırdı: 

Mərsiyəxan gündə çıxa mənbərə, 

Xalqı soya, düşməyə əsla yerə, 

Tab elə, döz böylə yaman günlərə, 

İncimə, səbr et, bu da, yahu, keçər [44,  s. 26]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan  bu satirik şeirdən məlum olduğu kimi, Əliqulu Qəmküsar mərsiyəxanın 
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əxlaqa zidd olan hərəkətləri ilə barışmır. Çünki belə mərsiyəxanlar minbərin yanında 

ya dəsmal, ya da pul yığmaq üçün xüsusi əşyalar qoyurdular. Müqəddəs günlərin hər 

birində minbərdən düşməyərək mərsiyələr oxumaqla  pul yığaraq xalqı soyurdular.  

Əliqulu Qəmküsar bütün mərasimlərdə xalqı aldadanlara qarşı həyəcan təbili 

çalırdı. Əxlaqında qüsur olan, başqa sözlə desək, yetişən nəslin əxlaq tərbiyəsinə zidd 

olan əməllərin sahibləri istər məsciddə, istər şaxsey gedəndə (şaxsey sözü, şah 

Hüseyin sözününtəhrif olunmuş formasıdır.Vaxtilə İmam Hüseyn faciəsi ilə bağlı 

ənənələrdə  şaxsey deyib sinə vuranlar  zənvcirlə özünü döyənlər və hətta başlarını 

yaranlar olurdu. – G.H) bu hərəkətləri ilə bədd əməlləri uyğun gəlmədiyi üçün tənqid 

atəşinə tutulurdular. Belələrini Ə.Qəmküsar aşağıdakı şəkildə ifşa edirdi: 

Oğru, əcamir doluşa məscidə, 

Zəng vura, toy çala, şaxsey gedə, 

Baş-qulağın qanına qəltan edə, 

Dinmə, danışma, bu da, yahu, keçər [44,  s. 26]. 

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan bu şeirdə Əliqulu Qəmküsar mərsiyələrin mətni ilə barışmır. Mərsiyə mətn-

lərində əxlaqa zidd olan fikirlər diqqətə çatdırılır. Əliqulu Qəmküsarın digər poetik 

nümunələrində bu məsələyə dönə-dönə müraciət olunur. Çünki mərsiyəxanların bir 

qismi mərsiyədə şiyəlik və sunnilik məshəblərini qabardırlar. İmamları, o cümlədən 

İman Əlini, İmam Həsəni, İmam Hüseyni, Əbülfəzli Abbası, Fatimeyi Zəhranı, 

Məhəmməd peyğəmbərin qohum əqrəbaları olan və onun yaratdığı ictimai-iqtisadi-

siyasi birliyi davam etdirən Əbubəkrə, Ömərə, Osmana, Maviyəyə, Aişəyə qarşı 

qoyurdular. Bunları Əliqulu Qəmküsar böhtan adlandıraraq deyirdi: 

Tüstü basa məscidi, külxan ola, 

Tab eləmək xarici-imkan ola, 

Mərsiyəmiz kizb ola, böhtan ola, 

İncimə, qatdaş, bu da, yahu, keçər [44,  s. 27]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap 

olunan bu satirik şeirində Əliqulu Qəmküsar yetişən nəslin əxlaq tərbiyəsinin 

inkişafına mane olan naqis hərəkətləri ilə cəmiyyətin əxlaq normalarını pozan adam-
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ların bəzən ismini, ünvanını da göstərməkdən çəkinməmişdir.  Təhlilə cəlb etdiyimiz 

bu şeirdə “Çakər” adlı mərsiyəxanın xalqı aldatmasını, onlara yalandan cənnəti vəd 

etməsini tənqid edərək  xalqı həmin adamlardan üz çevirməyə çağırırdı. Ə.Qəmküsar 

şeirin həmin bəndində belə deyirdi: 

Çakər ola mərsiyəxani-səhih, 

Qovli qələt, feli təmamən qəbih, 

Vədeyi-cənnət verə xəlqə sərih, 

Dinmə, danışma, bu da, yahu, keçər [44, s. 27]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 18 yanvar 1911-ci il tarixli 3-cü sayında çap olu-

nanbu satirik şeirdə Əliqulu Qəmküsar məsciddə təşkil olunan  mərasimlərdə düzlük-

dən, doğruçuluqdan, halaldan, haramdan söhbət açılsa da mərasim iştirakçıları 

içərisində mərasimə gələnlərin ayaqqabılarını oğurlayan əxlaqsızlara da öz sözünü 

deməkdən çəkinməyərək yazır:  

Məscidinə oğru girə aşıkar, 

Sirqət edə çəkmə, qaloş, hər nə var, 

Payi-bürəhnə qalasan zinhar, 

Dinmə, danışma, bu da, yahu, keçər [44,  s. 27]. 

Bu şeirdə cəmiyyətin bütün üzvlərinə münasibətini bildirən, hətta cəmiyyətin 

bütün üzvləri ilə təmasda olan, ticarət edən bəzzazlarında hərəkətlərini tənqid atəşinə 

tutur. Məlum olduğu kimi, bəzzazlar arşın mal alveri ilə məşğul olan sənət adamları 

hesab olunurdu. Onlar öz mallarını arşınmalçılar vasitəsilə küçəbə-küçə, həyətbə-

həyət gəzdirərək satdırırdılar. Onların məsciddə satdıqları arşınmalla bağlı dedikləri 

yalanlar, əxlaqa zidd olan fikirlər Əliqulu Qəmküsar tərəfindən tənqid atəşinə 

tutulurdu. Onların arşınmallarını baha satmaları, lakin məsciddəki mərasimlərdə 

yalan danışmaqları Əliqulu Qəmküsarın gözündən yayınmır. O, bu xüsusda yazır:   

Bəzzazımız başə çala zərbəti, 

Kəndinə tərğib eliyə milləti, 

Əmri-səvab ədd edə bu bidəti, 

Qəm yemə, səbr et, bu da, yahu, keçər [44,  s. 27]. 
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Əliqulu Qəmküsarın əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fikirləri “Ələ düşməz” adlı şeirində 

də öz əksini tapır.Əxlaq tərbiyəsi ilə zəngin olan bu şeir aşağıdakı beytlə başlayır və 

beytdən sonra dördlüklər gəlir: 

Sür ömrünü, çək ləzzətini can ələ düşməz, 

Heç bir belə gün, bir belə dövran ələ düşməz. 

 

Yorğanını ört üstünə, get xorneyi-xabə, 

Dünyaya cəhət salma özün rəncu itabə, 

Bu cifə üçün kəndini oxşatma gilabə, 

Fanidi bu dünya, vəli, rizvan ələ düşməz [44,  s. 28]. 

Göründüyü kimi, bu şeirdə Əliqulu Qəmküsar bütün tərbiyəvi fikirlərini 

rişğəntlə deyir. Elmi tərəqqini görmək istəməyən, bu dünyanı fani hesab edən, o dün-

yadakı rövzeyi rizvan üçün xəyallara dalan insanların əxlaqının saflaşması üçün 

mübarizə aparan Əliqulu Qəmküsar onları qəflət yuxusundan ayıltmağa çalışır. 

“Yorğanını ört üstünə, get xorneyi-xabə” deməklə qəflət yuxusuna gedənləri həm 

yuxudan oyatmağa çalışan Əliqulu Qəmküsar onlara avamlığın daşını atmağı tövsiyə 

edərək onları tərbiyələndirməyə çalışır. Bu zaman avamlıqdan ayılmaq 

istəməyənlərə, dini ayinlərin təsirinə düşərək cəhl edənlərə, arifləri təhqir edənlərə, 

alimlərin dediklərini qulaq ardına vuranlara öz sözünü deyərkən belə adamlara 

rişğəntlə “nadan ələ düşməz” söyləyərək onları təkrar-təkrar tənqid atəşinə tutur.  

Təşviş eləmə getsə hamı qovm qabağa, 

Sən yatgilə, dincəl, əbədən durma ayağa, 

Əfkarını məhdud elə, tərpənmə qırağa, 

Mövhüm ilə məmluv olan əzhan ələ düşməz. 

 

Arifləri hər bəzmidə təhqir elə yeksər, 

Alimləri hər halidə qıl xarü mükəddər, 

Öz meylini, öz rəğbətini cahilə göstər, 

Sərvəqt ol, aman, qoyma ki, nadan ələ düşmə [44, s. 28]. 

Əliqulu Qəmküsar bu satirik şeirdə real həyat hadisələrini qələmə alır. O, 
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müşahidə etdiyi hadisələri sanki təhlil edir. Görəndə ki, mollaya baş əyirlər, əmma-

məsini görəndə səcdə edirlər, xeyratı (ehsanı) imkanlı adamlar üçün təşkil edirlər, 

füqaraları, yəni kasıbları, fağırları, imkansızları ehsana dəvət etmirlər. Belə 

vəziyyətlərdə şair qəzəblənərək deyir:  

Ezaz elə, ikram elə hər mollanümayə, 

Təqlid elə hər  başı sarıqlı cühəlayə. 

Xeyratını ver pulluya, vermə füqərayə, 

Fəxr et belə ehsanə, bu ehsan ələ düşməz  [44, s. 28]. 

Göründüyü kimi,  əxlaqında, əxlaq tərbiyəsində ədəb-ərkanında qüsurları olan 

insanları tərbiyələndirməyə çalışan Əliqulu Qəmküsar xanlara, bəylərə, imkanlı 

adamlara yaltaqlıq eləyənləri də bir növ tərbiyə etməyə çalışır. Burada  (“ezaz elə”, 

hörmət elə mənasında “ikram elə” isə təzim elə mənasında başa düşülür) məlum 

olduğu üzrə əxlaq tərbiyəsinin ən mühüm komponentlərindən biri əl tutmaq, kömək 

etmək, şəfqət göstərmək, təmənnasız yardım etmək hesab olunur. Belə hərəkətlər 

edən adamlar yüksək əxlaq sahibi hesab olunurlar. Lakin Əliqulu Qəmküsarın 

müşahidələrinə görə bəzi adamlar kasıbları, imkansızları, əlacsızları, xəstələri, 

qocaları sevmək, onlara yardım etmək, hümanistlik göstərmək əvəzinə imkanlılara 

yaltaqlıq edir, verdiyi ehsanlarına əsasən belə adamları dəvət edirlər. Belələrinə 

Əliqulu Qəmküsar deyir: 

Kürnuş elə, əl bağla bəyi, xanı görəndə, 

Təzim elə, düş səcdəyə mollanı görəndə, 

Ver var-yoxunu mütribü zurnanı görəndə, 

Nə zurna tapılmaz, nə də bəy, xan ələ düşməz[44, s. 28]. 

Burada “kürnüş elə” anlayışı “əlini döşünə qoyub əyilmək, təzim eləmək” 

mənasında başa düşülür. “Mütribü zurnanı görəndə” anlayışı ilə isə “zurna qavalın 

müşaiyəti ilə küçə tamaşalarında mütriflik edən adamlara pul xərcləyənləri xalqa 

tanıtmaq üçün işlədilən məna çaları kimi başa düşülür.  

Bunları diqqətə çəkməklə Əliqulu Qəmküsar insanların bir qisminin milli 

əxlaqımıza uyğun olmayan əyləncələrlə məşğul olmalarını, bir qisminin dini ehkam-



106 

 

ları sadəlovlüklə başa düşmələrini, qəbul etmələrini ciddi tənqid edir. Qəribə orasıdır 

ki, Naxçıvan mühitində “Bəhimi” təriqətinə qulluq edən dindarlarda olmuşdur. Şeirdə 

“Bəhimi” təriqətinə məxsus olan belə adamlar da tənqid atəşinə tutulur.  

Dünyayə əcəb dəmdə, əcəb gündə gəlibsən, 

Hər milləti vəhşətdə, zəlalətdə bilibsən, 

Bircə özünü eyni-səadətdə görübsən, 

Bas bağrına islamı, müsəlman ələ düşməz. 

Aləm düşəcəkdir, yanacaq nari-cəhimə, 

Tək sən gedəcəksən bir o cənnati-nəimə, 

Ey cümləni murdar bilən mərdi-bəhimə, 

Bərk saxla öz imanını, iman ələ düşməz[44, s. 29]. 

Əliqulu Qəmküsar harınları, boynu yoğunları, əmaməliləri, tirmə köynək 

geyənləri, sürməli insanları ona görə tənqid atəşinə tutur ki, onlar insanları istismar 

edə-edə çoxlu pul qazanır və qazandığı pulları isə əyyaşlıq etməyə sərf edirlər. Belə 

əyyaşlıq edənləri Əliqulu Qəmküsar əxlaqsız adamlar kimi tənqid atəşinə tutur, 

boynu yoğun adlandırır. Onların əxlaqa zidd olan hərəkətlərini ifşa edir. Hər il bir 

arvad alıb boşayan və öz övladlarına biganə qalan belə boynu yoğunları tənqid edərək 

deyir: 

Hər yerdə səni süng eləsə boynuyoğunlar, 

Əmmaməlilər, tirməlilər, sürməyidonlar, 

İncimə, darıxma, ürəyin sıxma, qoy onlar 

Meydan sulasınlar, belə meydan ələ düşməz. 

Ver Çakərə yüz-yüz ki, yesin qarnı toxalsın, 

Hər il boşasın arvadını, tazəsin alsın, 

Övladını dansın, evinə vəlvələ salsın, 

Vicdanını seyr et, belə vicdan ələ düşməz [44, s. 29]. 

Əliqulu Qəmküsarın yetişən nəslin əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı irəli sürdüyü 

ideyaları, söylədiyi fikirləri pedaqoji cəhətdən ona görə dəyərlidir ki, onlar vaxtilə 

cəmiyyətdə insanların tərbiyələnməsinə köməklik göstərmişlər. Maraqlısı odur ki, 
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cəmiyyətin əxlaq normalarına uyğun olmayan, islam dininin qaydalarını pozan, 

islamın mütərəqqi ənənələrinə ziyan gətirən dinimizi əyləncəyə çevirən hərəkətləri 

görəndə böyük ədib tərbiyəçi rolunda çıxış etməyə  özündə cürət tapır. Məsciddə 

çıxış edən, yəni vaizlik edən cəfəngiat xəbərlər (“əxbari cəfəngi”) söyləyən savadsız, 

fırıldaqçı din xadimlərini  tənqid atəşinə tutaraq deyir: 

Mənbərdə oturt Mirzəli tək hər pezəvəngi 

Vəzində desin min cürə əxbari-cəfəngi, 

Qoy nəql edə keyfiyyəti-sərbani-dəbəngi, 

Vallahi, bu cür mərdi-süxəndan ələ düşməz[44, s. 24]. 

Belə insanların müqəddəs günlərdə ki, yəni Məhərrəm aylarındakı bədnam 

hərəkətləri Əliqulu Qəmküsarı narahat etmişdir. O, böyük narahatçılıqla gördüklərini 

qələmə alarkən avam xalqı da ayıltmağa çalışmışdır. Görəndə ki, həcə gedib özünə 

yeni təxəllüs götürən insanlar öz şəxsi mənafeylərini güdürlər, onda Əliqulu 

Qəmküsar susa bilmir. Belə insanların əxlaqa zidd hərəkətlərini ciddi tənqid atəşinə 

tutur. Göstərir ki, imkanlı adamlar həc ziyarətinə gedərək özlərinə yeni ləqəblər 

qazanırlar. Lakin sökülüb-tökülən məscidi təmir etdirmək istəmirlər. Məktəb 

tikintisinə pul xərcləməyə simiclik edirlər. Ümumiyyətlə, xalqın maariflənməsi üçün 

heç bir iş görmək istəməyən adamlara qarşı çıxaraq Əliqulu Qəmküsar yazır:  

Bu il bu məhərrəm hacılar qıldıla tədbir, 

Ta eyləyələr köhnə, uçan məscidi təmir, 

Min verməyə, yüz verməyə and içdilə bir-bir, 

İndi biləsən bir nəfər insan ələ düşməz. 

Getsən qaçacaqlar, 

Tutsan danacaqlar, 

Müşkül dəxi onlar 

Bir cəm olacaqlar. 

Məscid də yarımçıq, 

Məktəb də yarımçıq 

Axır qalacaqlar[44, s. 29]. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 7 fevral 1911-ci il tarixli 6-cı sayında çap olunan 
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bu satirik şeirdə əxlaq tərbiyəsinin bir neçə komponenti öz əksini tapır. Yəni satirik 

şeirdə əxlaq tərbiyəsinin düzlük, doğruçuluq, paklıq, əqidə saflığı, mənəvi təmizlik, 

yalana nifrət, inam, ehtiqad kimi komponentləri yer alır.  

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında  əxlaq 

tərbiyəsinin bütün komponentləri (vətənsevərlik, yurdsevərlik, vətəni yad nəzərlərdən 

qorumaqlıq, elmə məhəbbət, elm adamlarına hörmət, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq, 

düzlük, doğruçuluq, saflıq, mənəvi paklıq, igidlik, şücaətlik, qəhrəmanlıq, mərdlik, 

mətanətlilik, səbrlilik, təmkinlilik, mübarizə əzmi və s) öz əksini tapır. Hansı ki, 

göstərilən əxlaqi sifətlər yetişən nəslin əxlaqi saflığını təmin etmiş olur.  

Deməli, Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı əxlaq tərbiyəsi nümunələrni 

örnək tərbiyə nümunələri kimi qəbul etmək olar. Çünki həmin tərbiyə nümunələri 

Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirən örnək tərbiyə nümunələri kimi 

dəyərləndirilməlidir.  

2.3. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında ideya-siyasi tərbiyə məsələləri və 

pedaqoji fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında ideya-siyasi tərbiyə ilə bağlı nümunələr də 

vardır. Yəni onun poeziyasında ideyalılıq yüksək səviyyədə olduğu kimi, siyasi 

yanaşmalar, siyasi gəzişmələr də yüksək səviyyədədir.  

Ümumiyyətlə desək, ideya-siyasi tərbiyə tərbiyənin tərkib hissələrindən biridir. 

Tərbiyənin digər tərkibhissələri kimi ideya-siyasi tərbiyə yetişən nəslin həm 

ideyalılıq səviyyəsini , həm də siyasi motivlərə uyğun keyfiyyətlərini öyrənir və 

ölkənin milli ideyologiyasına uyğun onları tənzimləyir. Yeri gəlmişkən demək 

lazımdır ki, ideya-siyasi tərbiyənin mahiyyətini düzgün şərh etmək üçün bu anlayışın 

etimoloji məna çalarlarına da diqqət yetirmək lazım gəlir. “İdeyа-siyasi” ifadəsinin  

birinvi tərəfində “ideya” sözü, ikinci tərəfində isə “siyasi” sözü dayanır. Ilk öncə 

onları ayrı-ayrılıqda izah etməyə çalışaq. “İdeya” sözü bir anlayış kimi, hələ antik 

dövrdən mövcuddur. İdeya anlayışını antik dövrdə  “məna” mahiyyət bildirən  söz 

kimi işlədilmiş, həmçinin fəlsəfənin şüur və təfəkkürün kateqoriyaları ilə sıx bağlı 
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olan  məvhum kimi irəli sürülmüşdür. Filosofların fikrinə istinat etsək deməliyik ki, 

daim və dəyişməz ideya yoxdur. İnsanların ideyası təbii olaraq  onların həyat tərzinə, 

maddi rifahına, cəmiyyətdəki mövqelərinə uyğun olaraq daim dəyişir,  püxtələşir və 

beləliklə  insan özü də şəxsiyyət kimi  formalaşmağa başlayır.  Şəxsiyyət isə 

cəmiyyətə  rəngarəng tellərlə bağlı olan bir ictimai varlıqdır. O, cəmiyyətin tərəqqisi 

ilə əlaqədar olaraq inkişaf edir və dəyişir. Dahi filosoflarımızdan Əbülhəsəsn 

Bəhmənyar əl-Azərbaycani özünün “Ət-Təhsil” əsərində göstərir ki, ictimai 

mnasibətlərin yaradıcısı və iştirakçısı olan  insan gerçəkliyi düzgün dərk etdiyi 

təqdirdə güclü şəxsiyyətə çevrilir. Hegelə görə, şəxsiyyət insan ruhunun daha dərin 

prinsipini-azad  fəaliyyət prinsipini dərk edilməsinin və idrakın ümumiliyinin və 

mədəniyyətinin məhsuludur [135, s. 328]. 

İdeya siyasi tərbiyənin məzmununa görə ideyalılıq və siyasi bütövlük anlayışları 

bir-birini tamamlayır. Professor Nürəddin Kazımov göstərir ki, ideya-siyasi tərbiyədə 

ideya və siyasi anlayışlar bir-birini tamamlayır. 

İdeya yunan (idea) sözüdür, xarici aləmin cisim və hadisələrinin təsəvvür və 

anlayış formasında inikasını bildirir. 

İdeya tarixən müxtəlif alimlər tərəfindən müxtəlif cür başa düşülmüşdür. 

Məsələn, vaxtilə Demokrik görünməyən atomları, Platon görünən cisim və 

hadisələrin kölgələrini ideya adlandırmışdır.  

Cəmiyyətdə əhəmiyyətinə görə  ideyaları iki qrupa ayırmaq olar: mütərəqqi və 

qeyri-mütərəqqi ideyalar. Birincilər–cəmiyyətin irəliləməsinə, ikincilər isə - 

geriləməsinə təsir göstərir [75, s.332]. Siyasi motivlər isə daim yetişən nəslin 

nümayəndələrinin marağına səbəb olur. Ona görə təlim prosesində həmin siyasi hadi-

sələrlə bağlı şagirdlərin dünyagörüşlərinin formalaşmasına təsir edən informasiya-

lardan, məlumatlardan istifadə etmək lazım gəlir.  

Hər dövrün özünə məxsus ideya-siyasi informasiyalar sistemi olduğu üçün 

yetişən nəslin nümayəndələrinin həmin informasiyalar sistemi ilə tanış edilməsi 

faydalı hesab olunur. Bu mənada Əliqulu Qəmküsarın yaradıcıllığında öz dövrünə 

məxsus ideya-siyasi tərbiyə ilə bağlı motivlər daha çoxdur. Bunları pedaqoji fikir 

tarixi üçün işləmək bir tərəfdən pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirirsə, digər 
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tərəfdən yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılmasını təmin etmiş olur. 

Həmin faktların, yəni həmin ideya-siyasi tərbiyə ilə bağlı informasiyaların bu günkü 

məktəblilərə çatdırılması onların ideya-siyasi dünya görüşlərinin formalaşmasını 

təmin etmiş olur. Bu baxımdan böyük ədib Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı 

ideya-siyasi tərbiyə ilə bağlı fikirlərin təhlilinə zəruri ehtiyac duyulur. Ona görə ki, 

Əliqulu Qəmküsarın ideya-siyasi tərbiyə ilə bağlı fikirləri, mülahizələri, 

mühakimələri, yanaşmaları onun milli şüurunun məhsuludur. Milli şüura malik olan 

ədiblərimizin böyük əksəriyyəti, milli mənliyə yiyələndikləri üçün bütün dövrlərdə 

cərəyan edən hadisələrə milli mənlik şüuru səviyyəsində yanaşmışlar. Çünki onlar öz 

ölkələri üçün zəruri olan mütərəqqi ideyaları Azərbaycançılıq ideyalogiyasi 

zəminində təqdir və təlqin etmişlər. Professor Nurəddin Kazımov göstərir ki, 

“Azərbaycan üçün  mütərəqqi ideyalar olduqca əhəmiyyətlidir. Belə ideyalardan biri 

milli mənlik, şüurdur. Milli mənlik şüuru tələb edir ki, özünü azərbaycanlı adlandıran 

şəxs  Azərbaycan xalqının sevincinə sevinsin, kədərinə şərik olsun, xalqı ilə qaynayıb 

qarışsın. “Mən azərbaycanlıyam” demək azdır. Azərbaycana məxsus olduğunu işdə, 

davranışda isbat etmək lazım gəlir. İdeya-siyasi tərbiyənin əlamətlərindən,  

vəzifələrindən biri məhz milli mənlik şüurunun gənc nəsildə formalaşmasına xidmət 

etməkdən ibarətdir” [84, s.332-333]. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalılarının məhz belə çıxış etməsi çox mü-

hüm çətinliklər yaradırdı. Belə çətinliklər Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında daha 

çox sezilir. Çünki çar Rusiyasının işğal etdiyi Azərbaycan siyasi məngənədə sıxıldığı 

həmin zamanlarda Cənubi Azərbaycandakı şah rejimi soydaşlarımızı daha çox 

incidirdi. Belə ziddiyətli məqamları qulaq ardına vura bilməyən, istər çar Rusiyasının, 

istər Şah rejiminin Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı törəddikləri nifaqlar 

Əliqulu Qəmküsarı çox narahat edirdi. Ona görə o, bu məsələləri öz əsərlərində, əgər 

belə demək mümkünsə ideya-siyasi tərbiyə fonunda göstərməyə çalışırdı. Onun 

“İranlılar” şeirinə diqqət etsək, şeirdəki ideya-siyasi tərbiyə motivlərini diqqətə 

çəksək, dediklərimizi daha aydın şərh etmiş olarıq. Həmin şeir belə başlayır: 

Barəkallah, çox nəcib insandılar iranlılar, 

Hər kim eşşəksə ona palandılar iranlılar. 
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Gəlməmişdən Məmdəli uymuşdular məşrutəyə, 

Etiraz etmişdilər hər bimürqüvvət lutiyə, 

Nitqidə natiqləri bənzərdi sanki tutiyə, 

Zənn edərdi cümlə, şəksiz, qandılar iranlılar [44, s.32]. 

Bu misralardakı ideya-siyasi motivləri anlamaq üçün Əliqulu Qəmküsarın 

nəzərdə tutduğu konkret siyasi olayları bilmək lazımdır. Yəni Əliqulu Qəmküsarın 

nəzərdə tutduğu əsl ideya-siyasi mətləblərin məzmununu dərk etmək üçün İran müs-

təbidi Məmmədəli şaha qədər olan siyasi olayları yada salmaq lazımdır. Yəni 

Səfəvilərin sonuncu şahı Təhmasibin müəmmalı ölümündən sonra siyasi hakimiyyəti 

ələ keçirən Nadir şah (əsil adı Nədirquludur-G.H) özünü İran şahı elan etdi. Vəzirləri 

tərəfindən öldürüldükdən sonra Səfəvilər dövləti və bütün şahlıq strukturu tamamilə 

dağıldı. Azərbaycan bir çox xanlıqlara bölündü. Həmin xanlıqlardan birini şahlıq 

kimi formalaşdıran Ağa Məhəmməd şah 18-ci əsrin sonlarından etibarən Azərbaycanı 

və bütün İranı idarə etməyə başladı. Onun əziz xələfləri hesab olunan Fətəli şah 

(1797-1834), Məhəmməd şah (1834-1848), Nəsrəddin şah (1848-1896), 

Müzəffərəddin şah (1896-1907), Məhəmmədəli şah (1907-1909) kimi hökmdarlar 

dövründə azərbaycanlılar hər zaman ehtiyac içərisində yaşamışlar. İranı vətən, xalq, 

dövlət naminə yox, öz şəxsi mənafeləri naminə idarə edən adı çəkilən şahlar 

içərisində Məhəmmədəli şahı (Əliqulu Qəmküsar onu Məmdəli şah kimi ifadə edir) 

tənqid atəşinə tutan Əliqulu Qəmküsar xalqın halına yandığını bu şeirdə daha açıq 

ifadə edə bilmişdir.  Əliqulu Qəmqüsarın “Gəlməmişdən Məmdəli uymuşdular 

məşrutəyə” fikri yuxarıda adları çəkilən Məhəmmədəli şahın sələflərinin də xalqı 

istismar etməsi, incitməsi, inqilaba təhrik etməsi anlamına gəlir. Ayrı-ayrı bəndlərdə 

hökümət nümayəndələrinin xalqı necə incitməsini görmüş olarıq: 

Hər nə məclis qurdular, hər yerdə şura etdilər, 

Bir ətin, bir əkməgin taksində dəva etdilər, 

Hər yerin hakimlərin bir bicərrupa etdilər, 

Onların hər məkrinə tovlandılar iranlılar [44,  s. 33]. 

Bu misralarda  xalqı bir tikə çörəyə, bir parça ətə möhtac edən şah rejiminin iç 
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üzünü açan Əliqulu Qəmküsar iranlılar deməklə, İrandakı Azərbaycanlıların 

qarşılaşdığı çətinliklərlə oxucunu tanış edir. Növbəti misralarda İrandakı soydaş-

larımızın istər mülkədar qismində, istər rəncbər qismində (rəncbər qapı, pəncərə 

düzəldən ustaya deyirdilər- G.H)  çalışdıqları məqamda siyasi məngənəyə düçar 

olduqları açıq-aşkar göstərilir. Məhəmmədəli şahın dövründə bütün sənətkarların, 

hətta əkinçilərin zülmə düçar olduqları göstərilirsə, onların bu zülmə qarşı mübarizə 

apara bilmədikləri də tənqid atəşinə tutulur. Bu xüsusda Əliqulu Qəmküsar yazır: 

Aldı qanuni-əsası çünki duzdan-maliyat 

Mülkədarə, rəncbərə bəxş etdi bir tərzi-həyat, 

Zülmdən istərdi tapsın məmləkət bir az nəcat, 

Ol səbəbdən məhvinə davrandılar iranlılar [44, s.33]. 

Bu misralarda 1909-cu ilin iyulunda fədailərin (vətən uğrunda canını qurban 

verənlərin), mücahidlərin (yəni azadlıq uğrunda mücadilə edənlərin) dəstələri Tehranı 

ələ keçirdikdən sonra Məhəmmədəli şahözünü məğlub hesab edir. Tax-tacdan 

uzaqlaşdırılan Məhəmmədəli şah İrandan sürgün edilir. Bu hadisəni dilə gətirən 

Əliqulu Qəmküsar bu xüsusda yazır:  

Afərin məşrutəyə  bədxah olan oğlanlara, 

Gündə istefa verən, eraz edən əyanlara, 

Şükr kim şimdi baxan yox nahaq axmış qanlara, 

İrticayə qəlbdən xahandılar iranlılar [44,s.33]. 

Bu misralardan açıq, aydın məlum olur ki, Məhəmmədəli şah taxtı-tacdan 

uzaqlaşdırıldıqdan sonra şah rejiminin tərəfdarları olan vəzifə sahibləri də vəzifələrin-

dən əl çəkib qaçıb gedirlər. Ölkədə xaus yaranır. Lakin bu xausun ağır zərbəsi 

günahsız insanlara, xüsusilə İranın əhalisinin əsasını təşkil edən soydaşlarımıza dəyir. 

Belə tarixi faktların ideya-siyasi tərbiyə fonunda məktəblilərin öyrənmələri əgər bir 

tərəfdən onların ideya-siyasi görüşlərini zənginləşdirirsə, digər tərəfdən pedaqoji-fikir 

tariximizi ziynətləndirmiş olur.  

Əliqulu Qəmküsarın Məhəmmədəli şahın sonrakı taleyi ilə bağlı yazdığı şeirlər 

də məktəblilərin, bütövlükdə yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyəsinin inkişafı baxı-

mından çox önəmlidir. Bu xüsusda şairin yazdığı aşağıdakı misralar daha maraqlıdır: 
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Ey Məmdəli, bu növi ki, İrandan əkildin, 

Doydun, bilirəm, axır özün candan, əkildin. 

Söz verdi sənə eylə ki, ilk dəfə Süpehdar, 

Oldun o ləinin hamı fikrinə xəbərdar, 

Düşdün yenidən səltənətin fikrinə, təkrar 

Məşruta verən neməti-ehsandan əkildin. 

Türkmanlara bel bağladın, ey əhməqi-gövdan, 

Çöllərdə səni vellədilər bisəru saman, 

Oldu oların hər biri bir səmtə kirizan, 

Ürkdün özün axırda  o türkmandan, əkildin [44, s.34]. 

Bu misralardan da aydın görünür ki, Məhəmmədəli şah 1911-ci ilin iyulunda 

hakimiyyəti, yəni səltənətin taxtı-tacını ələ keçirmək məqsədi ilə qoşun yığaraq İrana 

qayıdır. Bu zaman fədailərin və mücaidlərin dəstələri buna imkan vermədikləri üçün 

Məhəmmədəli şah yenidən ölkədən qaçmalı olur. Bu misralar vasitəsilə Əliqulu 

Qəmküsar demək istəyir ki, istər İran Şahı Məhəmmədəli şah, istərsə onun sələfləri 

İranda yaşayan türk mənşəli soydaşlarımıza (baxmayaraq ki, onların özləri də 

tükmənşəli idilər. G.H) həmişə biganə qalsalarda, özləri dara düşəndə türkmənşəli 

insanlara, o cümlədən türk dünyasına böyük rəğbəti olduqlarını dilə gətirirlər. 

Şeirdəki başqa bir siyasi motivdə diqqəti cəlb edir.  

Həmin motivdə bildirilir ki, hətta onu müdafiə edən Rus çarı öz hərbi qüvvələ-

rinə şahı ortadan götürməyi tövsiyə etmişdilər. “Axtardı səni qətl eləsin Yefremi-

sərdar” misralarında çar hökümətinin hərbi qüvvələrinin rəhbərinin adını vur-

ğulamaqla  çar hökümətinin İran dövləti ilə Azərbaycanlılarla bağlı iki başlı oyun 

oynadığını da nəzərə çatdırır.  

Axtardı səni qətl eləsin Yefremi-sərdar 

Şükr eyləgilən, olmadın əllərdə giriftar, 

Bu qan ki, axıtdın tutacaqdır səni naçar, 

Hər çəndi ki, imdi genə bir yandan əkildin[44, s.34]. 

Göründüyü kimi, Məmmədəli şahın soydaşlarına qarşı törətdiyi cinayətlər onun 
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siyasi hakimiyyətinin sona çatmağına səbəb olmuşdur. Çünki onun axıtdığı qanların, 

öldürdüyü insanların çoxu azərbaycanlılara məxsus idi.Viranəyə döndərdiyi 

kəndlərin, qəsəbələrin, şəhərlərin çoxusu azərbaycanlılara aid idi. Şah bunu ona görə 

edirdi ki, öz soydaşları, yəni İranda yaşayan milliyətcə azərbaycanlı olanlar ondan 

qorxsunlar məşrutəyə (inqilaba) qoşulmasınlar, farslarda onlardan ibrət götürsün. Heç 

bir məntiqə sığmayan bu siyasəti Şimali Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız qəbul 

etmirdilər. Əliqulu Qəmküsar da Şimali Azərbaycanda yaşayanlardan biri kimi bu 

siyasətə öz qəzəbini bildirərək deyirdi: 

Bilmərrə muradınca dolanmadı bu dünya, 

Viranəyə döndərmədin İranı sərapa, 

Fikrin nə idi, olmadı, səd şükr, mühəyya, 

Şövq ilə gedib, yəs ilə İrandan əkildin[44, s.34]. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, Əliqulu Qəmküsar həm daxili siyasətə, həm 

də xarici siyasətə yaxından bələd olmuşdur. Çox geniş ideya-siyasi dünyagörüşünə 

malik olan Əliqulu Qəmküsar həmin ideya-siyasi dünya görüşlərinin bir qismini 

qələmə almış, öz siyasi şeirlərində bir sıra ideya-siyasi görüşləri, ideya-siyasi 

problemləri poetik şəkildə ifadə etmişdir.  Hansı ki, onun poetik şəkildə ifadə etdiyi 

bu siyasi fikirlər pedaqoji fikir tariximiz üçün iki cəhətdən faydalı hesab olunur. Bu 

siyasi şeirlərin birinci faydası odur ki, onlarla tanış olan məktəblilər XX əsrin ilk 

onilliklərində Cənubi Azərbaycanda, Azərbaycandakı siyasi məsələlərlə tanış olur, 

orada yaşayan soydaşlarımızın başına gətirilən müsibətlər haqqında informasiya əldə 

edirlər. Belə siyasi fikirlərin ikinci faydası ondan ibarətdir ki, onlar ideya-siyasi 

tərbiyə nümunələri kimi pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirəcəkdir.  

Əliqulu Qəmküsarın qələmə aldığı belə ideya siyasi tərbiyə nümunələri içəri-

sində elələri var ki, bu nümunələrdə İranda Qacarların nümayəndəsi Məhəmmədəli 

şahın dövründə İran dövlətinin siyasi struktur quruluşunda dəyişikliklərin edilməsi, 

Məhəmmədəli şahın özünü Sədir əzəm elan etməsi, ikibaşlı, üçbaşlı, hətta dördbaşlı 

siyasətin yürüdülməsi əvvəlcə İnglislərə söykənərək siyasət yürütməsi, sonra 

Osmalılara əyilməsi, hətta Balkan ölkələri ilə ikibaşlı oyun oynaması faktları yer alır. 

Bu xüsusda Əliqulu Qəmküsar belə deyir: 
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Kamil paşa, kamilliyinə min barəkallah, 

Etdin nə gözəl millətini xürrəmu xəndan. 

Tədbirlə, politikayla bütün, əşhədi billah, 

Dünyaları qıldın özünə valehü heyran. 

 

Sədr əzəm olub boylə böyük rütbəyə çatdın, 

Jon türkləri qovdun, aradan daşların atdın, 

Osmalıların üzlərini bir  sən ağartdın, 

Düşmənləri qoydun işinə matü hərasan[44, s.39]. 

Ədirnə Türkiyənin paytaxtlarından biri olmuşdur. Çünki, Türkiyənin İstanbul 

şəhərinin adı “Konstantinopol” olmamışdan əvvəl bu şəhərin adını Roma imperatoru 

Adrianın şərəfinə “Adrianopoli” adlandırmışlar. O zamanlar Osmanlı imperiyası 

Bolqarıstanı işğal etdikdən sonra onun adını “Ədirnə” qoymaq istəmişlər. Bolqarıstan 

bir dövlət olaraq müstəqillik qazandıqdan sonra İranın Bolqarıstanla siyasi əlaqələri 

yaranmağa başlamışdı.Bu proseslərin bir çoxunda Məhəmmədəli şahın sələfləri 

iştirak etdikləri üçün, bir qismində Məhəmmədəli şahın müdaxilələri olduğundan 

Əliqulu Qəmküsar onları da yada salır. Əliqulu Qəmküsar onu da yada salır ki, 

Mustafa Kamal Atatürkün anadan olduğu şəhərlərdən biri olan “Salonika” şəhərinin 

Yunanlar tərəfindən işğal olunması faktı bütün türkləri narahat etməlidir. Təəssüflər 

olsun ki, Məhəmmədəli şah ikibaşlı oyun oynayaraq Türklərlə ittifaq bağlasa da 

İngilisləri yuxarı başa keçirir. Bu xüsusda o yazır: 

Hörmət qazan, et şənini hər yerdə müraat, 

Fürsət ki, düşübdür əlinə, boşlama heyhat! 

Türküdənsə yavuqdur sənə avropalı min qat, 

Gir ingilisin bəstinə, qıl əhdinə peyman. 

 

Yunanlılara indi ki, mal oldu Salanik, 

Bolqarları da Ədirnəyə qoy ola malik, 

Qoyma eləsin bir əhdi hərbə tədarik, 

Cınqır çəkənin məskənini etgilə zindan[44, s.39]. 
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Əliqulu Qəmküsarın “İranlılar” adlı digər bir şeirində də çox ciddi ideya-siyasi 

tərbiyə elementləri vardır. Bu şeirində İranda gedən ictimai-siyasi hadisələrin 

ziddiyətli olması, İranlıların dini fanatizmə meyl etməsi, hökümətin isə onları öz 

siyasi məngənələrinə salması faktları yer alır. Əliqulu Qəmküsar göstərir ki, bir 

tərəfdə şaxsey quran insanların, digər tərəfədən süb-tezdən durub məscidə gedərək 

ibadətlə məşğul olan insanların cəhalətə uymaları, digər tərəfdən Rus qoşunlarının 

İrana daxil olaraq İranı zəbt etmələri, onları öz ideologiyalarına çəkmələri faktlarının, 

İranlıların başlarını itirmələri faktlarlı kimi qələmə alaraq yazır:  

İndi qalmışıq təmamən intizar iranlılar, 

Bilməyirlər məmləkətdə bir nə var iranlılar. 

 

Bir tərəfdən bu məhərrəmlik girib, şaxsey vurur, 

Fikri-zikri ordadır hər sübh tezdən kim durur, 

Bir tərəfdən də uruslar gündə bir hiylə qurur, 

Lap itirmiş özlərin bu kurü kar iranlılar[44, s.83]. 

Əliqulu Qəmküsar “İranlılar” şeirində günahsız xalqın, zəhmetkeş insanların 

zülmə düçar olmaları, mollanın, xanın əlindən fəryad etmələri faktları da yer alır. Bu 

faktlar içərisində Şimali Azərbaycandan gəlmiş soydaşlarımızın ağır məişəti, öz yurd-

yuvalarından didərgin düşmələri faktları da poetik dillə öz ifadəsini tapır. Şeirdə 

həmiçinin zülm əlindən İrandan qaçaraq canlarını qurtaran insanların fəryadı da yer 

alır: 

Görmədim mən bir nəfər iranlı, fəryad etməsin, 

Mollanın, xanın əlindən dad-bidad etməsin, 

Qürbət eldə xanımanın daima yad etməsin, 

Zülmdən qaçmışlar İrandan kənar iranlılar[44, s. 83]. 

Əslində bütün bunları Əliqulu Qəmküsarın vətənpərvərliyindən doğmasını 

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Başqa sözlə desək, Əliqulu Qəmküsarın ideya-siyasi 

tərbiyə materiallarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti bənzərsiz vətənpərvərlik 

ruhunda yazılmış nümunələrdir. Çünki  burada Əliqulu Qəmküsar həm ədəbiyyatçı 

kimi, həm yazıçı kimi, həm mədəniyyət xadimi kimi, həm jurnalist kimi çıxış edərək, 
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həm öz ölkəsində, həm xarici ölkələrdə zülümdən əziyyət çəkən xalqın mübarizəsinə, 

həm vətənpərvər mütəxəssis kimi, həm də beynəlmiləlçi kimi yanaşmışdır. 

Vətənpərvərlik hər bir xalqın milli ənənələri, milli iftixar hissləri ilə ayrılmaz 

surətdə bağlıdır. Vətənpərvərliyin bu xüsusiyyəti şagirdləri tarixi milli ənənələr 

ruhunda,  xalqımızın milli mədəniyyəti, ədəbiyyatı, onun ən yaxşı alim, yazıçı, rəs-

sam, bəstəkar və heykəltaraşlarının nailiyyətləri ilə fəxr etmək ruhunda tərbiyə etmək 

vəzifəsilə bağlıdır. Bu işdə milli ənənələr, adətlər böyük rol oynayır. Bu adət ənənələr 

musiqi, nəğmə, rəqs, təsviri və tətbiqi incəsənətdə qorunub saxlanılır.  

Vətənpərvərlik beynəlmiləlçilik ilə sıx surətdə bağlı olub, digər ölkələrin zəh-

mətkeşlərinə də qardaşlıq köməyini nəzərdə tutur. Vətənpərvərlik təkcə öz vətənini 

sevməyi deyil, eyni zamanda onun çiçəklənməsi üçün bütün qüvvə və bacarığı əsir-

gəməməyi nəzərdə tutur[123, s. 369].  

Bu baxımdan Əliqulu Qəmküsarın ideya-siyasi tərbiyə materialları içərisində 

Azərbaycanın sosial, iqtisadi, siyasi və mənəvi inkişafına kömək edən ideyalar daha 

çoxdur. Hansı ki, bu ideyalar yetişən nəslin nümayəndələri tərəfindən öyrənilir və əxz 

edilir. Belə ideyaların yetişən nəslin nümayəndələri ilə tanış edilməsi, ideya-siyasi 

tərbiyə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni bir şair, nasir, jurnalist, 

publisist, aktyor, rəssam, muğam ifaçısı kimi tanınan böyük istedad sahibinin  

yaradıcılıq xəzinəsi ilə məktəbliləri tanış etmək, ideya-siyasi tərbiyənin ən mühüm 

vəzifələrindən hesab olunur. Bu xüsusda professor Nurəddin Kazımov yazır ki, 

Azərbaycanda sosial və iqtisadi, siyasi və mənəvi inkişafa əsaslı kömək edən 

ideyalardan biri milli mədəniyyətimizi sevməkdir. İdeya-siyasi tərbiyə vasitəsilə gənc 

nəsil çoxcəhətli Azərbaycan mədəniyyəti, onun ayrı-ayrı növləri barədə konkret 

təsəvvür əldə edirlər. Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov kimi 

bəstəkarların, Bülbül, Rəşid Behbudov kimi müğənnilərin, Mikayıl Abdullayev, 

Səttar Bəhlulzadə, Toğrul Nərimbəyov kimi rəssamların, Yusif  Məmmədəliyev, Ziya 

Bunyadov kimi alimlərin,  Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun kimi şair və yazıçıların, 

mədəniyyətin digər sahələrində dünya şöhrəti qazanmış elm və  mədəniyyət 

xadimlərinin həyat və yaradıcılıq yolları  gənc nəsil üçün çox gözəl fəaliyyət 

nümunəsidir. Elm, mədəniyyət və incəsənət sahəsində Azərbaycana başucalığı 
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gətirən şəxslərin tükənməz yaradıcılıq  xəzinələri ilə uşaqları, yeniyetmələri və 

gəncləri tanış etmək ideya-siyasi tərbiyənin əlamətlərindən, vəzifələrindəndir [84, 

s.333]. 

Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi işində Əliqulu Qəmküsar demək olar ki, özünü 

fəda etdi. O, öz ölkəsinin azad olması, müstəqil yaşaması, müstəqil siyasət yürütməsi, 

yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyə ruhunda formalaşdırılması naminə mübarizə 

aparırdı. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına yaxından bələd olduqdan sonra belə 

qənaətə gəlmək olur ki, istər onun yaşadığı dövrdə, istərsədə hal-hazırki müstəqillik 

illərində yetişən nəsillərin ideya-siyasi tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi üçün yararlı 

olan istənilən qədər bədii yaradıcılıq nümunələri vardır. Bu nümunələrdən 

məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq istifadə etməklə biz pedaqoji fikir tariximizi 

bir qədər də zənginləşdirmiş oluruq.  

2.4. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında estetik tərbiyə məsələləri və 

pedaqoji fikir tarixi üçün onların əhəmiyyəti 

Böyük ədib, jurnalist, publisist, şair, aktiyor və ictimai-siyasi xadim olan 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında zəngin tərbiyəvi fikirlər vardır. Hansı ki, bu 

tərbiyəvi fikirləri tədqiq edərkən onları elmi-pedaqoji cəhətdən sistemləşdirməyə 

ciddi ehtiyac duyulur. Bu baxımdan ədibin yaradıcılığında mövcud olan bədii 

yaradıcılıq nümunələrini tərbiyənin tərkib hissələri üzrə sistemləşdirmək faydalı 

olardı. Yəni  Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılığında həm əxlaq tərbiyəsinə, həm 

mənəvi tərbiyəyə, həm əmək tərbiyəsinə, həm ekoloji tərbiyəyə, həm hüquq tərbiyə-

sinə, həm də estetik tərbiyəyə dair kifayət qədər fikirlər, ideyalar vardır. Onların hər 

birini elmi pedaqogikanın tələblərinə müvafiq olaraq tərbiyənin göstərilən tərkib 

hissələrinə uyğun şəkildə sistemə salmaq faydalı olardı. Ədibin yaradıcılığında 

tərbiyənin tərkib hissələrindən biri olan estetik tərbiyə məsələləri geniş yer tutur.  

Öncə deməliyik ki, estetik tərbiyə “estetika” sözündəndir. Estetika gözəllik 

haqqında elm olduğu üçün akademik pedaqogikada da yetişən nəslin nümayəndə-

lərini gözəllik aləminə salmaq, onların bədii zövqlərini formalaşdırmaq üçün estetik 
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tərbiyənin zəruri olduğu irəli sürülmüşdür. Professor F.B Sadıqov yazır ki, “Estetika”  

sözü “Estetika” sözündəndir. Estetike isə gözəllik haqqında elmə deyilir. “Dünyanı 

gözəllik xilas edəcək” deyənlər heç də səhv etməmişlər. Doğrudan da  gözəlliyi 

duymaq, qavramaq və düzgün qiymətləndirmək insana xüsusi zövq verir,  insan hər 

hansı bir gözəllikdən  xoş hal olur mədəni istirahət edir.  Gözəllikdən  mütəəssir olan 

insanın bütün yorğunluğu çıxır,  qəmi-küssəsi dağılır,  bütün pislikləri unudur və 

yanlız yaxşılıqlar barədə düşünür. Ona görə də ailədə, bağçada,   təlim-tərbiyə 

müəssələrində,  ictimai  təşkilatlarda,  sosial mühitdə uşaqlara, yeniyetmələrə, 

gənclərə, zəhmətkeş kütləyə gözəlliyi duyamağı, qavramağı və qiymətləndirmə 

bacarığı  öyrətmək üçün  bir sıra nəzəri müddəalardan və praktik amillərdən  istifadə 

etdikdə onlara estetik hisləri aşılamaq daha asan olur. Bu hislərin aşılanması prosesi 

estetik tərbiyənin həyata keçirilməsi prosesidir. Gözəl söz, gözəl danışıq, gözəl sima,  

gözəl geyim, gözəl xasiyyət, gözəl davranış, gözəl səs, gözəl baxış, gözəl yeriş, gözəl 

ünsiyyət, gözəl  münasibət,  gözəl qamət insanı daha da gözəl göstərir. Bu 

gözəllikləri müşaidə edənlər isə zövq alaraq özləri də bir növ gözəlləşirlər. Deməli,  

gözəllik hislərini insanlar ilkin olaraq  öz davranış və fəaliyyətlərində əldə 

edirlər.İnsanların  bir qismi  müşahidə etdikləri və duyub qavradıqları estetik 

gözəllikləri  təbiət müşahidə etdikdən sonra qazanırlar [135, s. 447]. Yetişən nəslin 

nümayəndələrinə bədii yaradıcılıq nümunələri vasitəsilə daha çox estetik tərbiyə 

elementləri aşılamaq faydalı hesab olunur.  

Əksər hallarda bədii yaradıcılıq nümunələri yetişən nəslin estetik tərbiyəsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılıq nümu-

nələri də belələrindəndir. Onun yaradıcılığında müxtəlif səpgili şeirləri, satirik şeir-

ləri, dəyənəkləri, felyetonları, bütövlükdə estetik tərbiyə aşılayan bədii yaradıcılıq 

nümunələri xüsusi yer tutur. Bütövlükdə götürsək Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığının 

estetik tərbiyə imkanları çox genişdir. Biz onları tədqiqata cəlb edərkən iki qrupa 

böldük:  

1. Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılığında estetik tərbiyənin qoyuluşu 

2. Əliqulu Qəmküsarın teatr yaradıcılığının estetik tərbiyə baxımından təhlili. 

Şübhəsiz, birinci qrupa daxil olan bədii yaradıcılıq nümunələrinin hər biri estetik 
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tərbiyə üçün önəmli sayıldığı kimi, onların məzmunu da oxucuların, xüsusilə 

yeniyetmə gənclərin estetik zövlərinin formalaşdırılması üçün ən mühüm vasitə hesab 

olunur. Əslində Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılıq nümunələrinin estetik tutumu 

çox genişdir. Burada nəinki, yetişən nəslin bədii zövqlərinin formalaşdırılması 

arzuları geniş yer tutur, hətta cəmiyyət üzvlərinin estetik bədii zövqlərindəki 

xoşagəlməz hərəkətlər, əxlaqa zidd məqaqmlar Əliqulu Qəmküsarı narahat edir. 

Onun Cüvəllağı imzası ilə yazdığı “Əmud” şeirinə diqqət etsək bunu daha aydın 

görərik. 

Bakıdan Tiflisə hər vədə gələn bir bakılı, 

Xərcləyir bir gecədə fisqü fücurə yüz ilən. 

Görməmiştək səhər axşam təpilir min dəliyə, 

Keyflənib şanpan içir, tans eləyir hər qız ilən. 

Di gəl, amma qəzetə, jurnala abuna üçün, 

Onu min kərrə tutub bizləmək istər biz ilən [81, s. 96]. 

Göründüyü kimi, şeirdə göstərilir ki, Bakıdan Tiflisə gələn bir imkanlı adam bir 

gecədə öz asudə vaxtını meşşan kimi keçirir, şanpan içərək keflənir, əxlaqsız qızlara 

pul xərcləyir. Belə meşşan həyat tərzindən dırnaq arası zövq alan insanların estetik 

tərbiyəyə malik olmadıqları qəti tənqid edilir.  Deməli, Əliqulu Qəmküsarın yara-

dıcılığında yetişən nəslin estetik tərbiyəsi ilə yanaşı, cəmiyyət üzvlərinin hər birinin 

yüksək estetik mədəniyyətə malik olmaları vacib hesab olunur. Məlum olduğu kimi 

mahnı oxumaq, nəğmə söyləmək, məlahətli səsə malik olmaq, estetik tərbiyə üçün 

bənzərsiz amillərdənsayılır. Əliqulu Qəmküsar belə amillərin yetişən nəslin bədii 

zövqləri üçün dəyər kəsb etdiyini bildiyindən onların cəmiyyət üçün faydalı olub 

olmadığını da oxucuya çatdırır. O, şeirlərinin bir çoxunda vaizlərin, mərsiyəxanların, 

mollaların oxuduqları dini nəğmələri tənqid edir. Çünki həmin dini nəğmələrin bir 

qismini ara şairləri yazırdılar. Onların yazdıqları dini şeirlərin vaizlər, mərsiyəxanlar, 

mollalar tərəfindən yetişən nəslin estetik tərbiyəsi üçün yox, camaatı aldatmaq, 

nikbinlikdən uzaqlaşdırmaq, onlarda tərkidünyalılıq yaratmaq üçün istifadə edirdilər. 

Bunlara dözməyən şair yetişən nəslin nəinki estetik tərbiyəsi üçün zərərli olan, hətta 

onların əxlaqının saflaşmasına əngəl törədən belə nəğmələrin səsləndirilməsinə qarşı 
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çıxır, öz narahatçılığını da bildirirdi. “Nərinə” adlı şeirində Əliqulu Qəmküsar bu 

xüsusda belə yazır:  

O cür şair çıxar minbərdən hər il xəlqi süng eylər, 

Genə şərm eyləməz, söylər, mənim giryan olan könlüm[81, s. 72]. 

Burada poetik nümunələrin ritmik olması, nəğmə xarakteri daşıması, avazlanma 

üçün xarakterik olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni estetik tələblər 

gözlənilməklə, bədii zövq oxşayan oynaq, ritmik gəzişmələr oxucunu ruhlandırır, onu 

gözəlliklər aləminə salır, bəzən də zövq ala-ala düşünməyə vadar edir. Əliqulu 

Qəmküsar elə ibarələr seçir ki, onlar oxucuların zövqünü oxşamaqla yanaşı, onların 

təfəkkürünə təsir etmiş olsun. O, bəzən əmud, süngü sözlərindən istifadə etməklə öz 

seçdiyi personajlarının daxili aləmini daha aydın göstərməyə çalışır. “Əmud” adlı 

şeirinin adı arxaik söz olan “əmud” sözündəndir. Bu söz döyüş aləti olan əmudun 

adından götürülübdür. Orta əsrlərdə bir ölkənin əsgərlərinin  döyüş alətlərindən biri 

kimi əmud da göstərilir. Əmud əsgərlərin əlində olan döyüş alətidir. Hansı ki, bu 

alətin təxminən 60-80 sm uzunluğunda ölçüsü vardır. Başı toppuza oxşayan yumru 

kiçik şar şəklində olan bu döyüş aləti vasitəsilə əsgərlər düşmənlərin başına zərbə 

vurmaqla onları məğlub edirdilər. Əmud alətindən zərbə alan əsgərlər isə ya ölür, ya 

da ölümcül hala düşürdülər. Əliqulu Qəmküsar da öz personajlarına söz vasitəsilə 

təsir etməklə onlara ölümcül zərbə vurmağa çalışır. Məhz ona görə də, şeirlərinin bir 

qisminə Əliqulu Qəmküsar döyüş alətlərinin adını qoyur. “Əmud” adlı ikinci seirində 

sözlərin estetik düzülüşü nə qədər gözəldirsə oxucunun təfəkkürünə və bədii zövqünə 

təsir etməsi, oxucunu dərindən düşündürməsi ondanda gözəldir. Başqa bir “Əmud” 

adlı şeirində şair belə deyir: 

Yalançı pəhləvanlara: 

Kəndini bühudə öymə dadü fəryad eyləmə, 

Çox atılma, düşmə hər yanə çağırtma atını. 

Min yerə girdik seçildik leyk bir iş görmədik, 

Söydüyün bəsdir yetər ver əhlin mandatını [81, s.138]. 

Bu şeirin estetik tutumu nə qədər dəyərlidirsə onun ictimai-siyasi əhəmiyyəti bir 

o qədər dəyərlidir. Çünki həmin bu dövrdə ziyalılarımızın bir qismi həm İranda, həm 
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Rusiyada dövlət rəhbərliyi səviyyəsində təşkil olunan seçkilərdə mandatlar 

qazanırdılar. Lakin əldə mandatı olan ziyalımızın, Azərbaycan xalqının xeyrinə heç 

bir iş görə bilməmələri Əliqulu Qəmküsarı narahat edir və ona görə də onları poeziya 

dili ilə tənqid atəşinə tuturdu. 

Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığının estetik baxımından təhlilinin ikinci tərəfində 

onun səhnə fəaliyyəti, teatr yaradıcılığı və aktiyorluq məharəti durur. Yeri gəlmişkən 

qeyd etmək lazımdır ki, Əliqulu Qəmküsarın səhnə fəaliyyətinə, teatr yaradıcılığına, 

aktyorluq qabiliyyətinə, səriştəsinə dair aparılan tədqiqatların dairəsi çox məhduddur. 

Ona görə ki, Əliqulu Qəmküsarın yardıcılığının estetik tərbiyə ilə bağlı olan tərəfləri 

ümumi şəkildə təhlilə cəlb edilibdir. Yəni, o, yalnız teatr xadimi, bir çox rollar 

oynayan aktyor, bir çox şəhərlərdə qastrollarda olan sənət adamı kimi təsvir olunub. 

Onun səhnə fəaliyyətindəki estetik tərbiyə ilə bağlı məqamlar nəzərdən qaçırılıb. 

Teatr mədəniyyəti ilə bağlı tədqiqat aparanların əksəriyyəti teatrı həyatın güzgüsü 

adlandırırlar. Çünki, insanlar bu güzgüdə gözəl danışığı, gözəl libasları, gözəl təbiət 

təsvirlərini, gözəl nəğmələri, gözəl rəqsləri görürlər. Bu gözəllikləri sistemə salıb 

gələcək nəsillərə çatdırmağın özü estetik tərbiyə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Təəsüflər olsun ki, Əliqulu Qəmküsarın səhnədə yaratdığı gözəlliklərin əksər 

hissəsi estetik tərbiyə vasitəsi kimi təhlilə cəlb edilməmişdir.  

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Əliqulu Qəmküsarın səhnə ilə, teatrla, 

aktyorluqla bağlı olan bütün fəaliyyəti “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyəti ilə 

üst-üstə düşür. O, ilk dəfə olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərində Kefli 

İskəndər rolunda çıxış etmiş və qazancını jurnalın dərc olunmasına sərf etmişdir. 

Tədqiqatçı Fərqanə Kazımova Əliqulu Qəmküsarın Şeyx Nəsrullah rolunda da 

oynadığını göstərir. Fərqanə Kazımova “Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı” adlı 

əsərində bu xüsusda  göstərir ki, “Aprel ayının 29-da Tağıyev teatrında 

Məmmədquluzadə cənabları tərəfindən qayət sadə bir surətdə yazılmış “Ölülər” 

komediyası oynanılacaqdır... deməli, həmin gün məcmuənin 10 illiyi münasibətilə 

yubiley tərtib veriləcəkdir. Bu yubileydən hasil olan məbləğ “Molla Nəsrəddin” 

məcmuəsi nəfinə gedəcəkdir”[81, s.16].  

Sitatdan göründüyü kimi,  Əliqulu Qəmküsarın layiqli tədqiqatçılarından olan 
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Fərqanə Kazımova Əliqulu Qəmküsarın aktyorluq fəaliyyətini diqqətə çəkmiş, onun 

Cəlil Məmmədquluzadə ilə iş birliyini daha yaxşı işıqlandırmışdır. O göstərir ki, bu 

tamaşanın rəhbəri Cəlil Məmmədquluzadənin özü olmuş, Şeyx Nəsrullah rolunu 

Əliqulu Qəmküsar, Kefli İsgəndər rolunu isə Mirzəağa Əliyev oynamışdır. 

Tamaşanın müvəffəqiyyətlə oynanılması Bakının mədəni həyatında böyük 

canlanma yaratdı. Səhəri gün qəzet və  məcmuələrdə “Ölülər” haqqında təəssüratlar 

işıqlandırılmışdır. 

May ayının 10-da tamaşa ikinci dəfə müvəffəqiyyətlə oynanılmış, Üzeyir Hacı-

bəyov tamaşanın məsul müdiri olmuşdur [81, s.16-17].  

Söhbət Mirzəağa Əliyevdən düşmüşkən onun Əliqulu Qəmküsarla səhnə 

fəaliyyəti və dostluğu ilə bağlı olan bir fakta diqqətimizi yetirsək daha yaxşı olar. 

Hansı ki, həmin faktı biz “Əliqulu Qəmküsarın taleyi və həyatı” adlı monoqrafiyada 

çap olunan “Əliqulu Qəmküsarın səhnə fəaliyyəti” (müəllifi Əli Qəhrəmanovdur) adlı 

məqalədən götürmüşük. Orada göstərilir ki, SSRİ xalq artisti Mirzə Ağa Əliyev də 

Əliqulu Qəmküsarın o dövrdə aktyorluq fəaliyyəti barədə dəyərli fikirlər söyləmişdir. 

Belə dəyərli fikirlərin birində deyilir: “1910-cu ildə bəstəkar Zülfüqar Hacıbəylinin  

dəvəti üzrə Tiflisə getdim. Onun yazdığı “Əlli yaşında cavan”, “Evliykən subay” 

operettalarını mənim iştirakım ilə Tiflis səhnəsində mövqeyi-tamaşaya qoyduqdan 

sonra Yerevan, Naxçıvan, Culfa qastrollarına çıxdıq... Naxçıvan həvəskarlarından 

şair və yazıçı Mirzə Əliqulu Qəmküsar ilə yaxın dost olduq və onun  evində - Culfada 

15 günə  kimi qonaq qaldım. Mən Bakıya qayıtdıqdan sonra  onunla tez-tez 

məktublaşırdıq”. Ordubadda yaranan gizli  siyasi cəmiyyətə M.S.Ordubadi (1872-

1950) də cəlb edilmişdi. O, cəmiyyətin fəal üzvlərindən biri idi. Ordubadi siyasi 

ideyaları təbliğ etdiyinə və siyasi ruhla əsərlər yazdığına görə  artıq Ordubadda 

nəzarət altına alınır. Ona görə də Culfaya köçməli olur və  burada Əliqulu Qəmküsar, 

Nəsrullah Şeyxov, Baxşəli Ağa Şahtaxtlı, Məmmədhüseyn Hacıyev və başqa sadiq 

dostlarının köməyi ilə  tezliklə  işgüzar bir şəraitə daxil olur [137. s,38]. 

 Belə faktlar nə qədər maraqlı, nə qədər estetik tərbiyə baxımından dəyərlidirsə 

onların pedaqoji fikir tariximiz üçün işlənilməməsi, müasir məktəblərin təlim 

prosesinə, dərsdənkənar tədbirlərinə gətirilməməsi yaxşı hal kimi dəyərləndirilə 
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bilməz. “Ölülər” komediyasında Əliqulu Qəmküsarın yaratdığı obrazlar pedaqoji fikir 

tariximizin estetik tərbiyə bölməsi üçün bənzərsiz faktlardan hesab olunur. Fərqanə 

Kazımovanın tədqiqatlarına əsaslansaq deyə bilərik ki, Əliqulu Qəmküsar Şeyx 

Nəsrullah rolunda çıxış edərkən avam camaatın maarifləndirilməsini yaratdığı obraz 

vasitəsilə ictimai mühitə təqdim etmişdir. Əslində Cəlil Məmmədquluzadənin 

“Ölülər” komediyasında yaradılan Şeyx Nəsrullah obrazı bir personaj olaraq təkcə 

Şeyx Nəsrullahı ifşa etmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. Kefli İskəndər Şeyx 

Nəsrullaha qarşı vuruşan, onun yalanlarını açan, onun dələduzluğunu ifşa edən, onun 

yalançı ölü dirildən olduğunu faş edən obraz olmaqla yanaşı, avam camaatın  

şeyxlərin, mollaların, savadsız ruhanilərin də iç üzünü açmağa  və beləliklə xalqı 

maarifləndirməyə yönəldilən bir personajdır. Əliqulu Qəmküsar personajın göstərilən 

xüsusiyyətlərini səhnədə açmaqla tamaşaçıların estetik tərbiyəsinin 

formalaşdırılmasına nail olan ilk azərbaycanlı aktyorlardan hesab olunur. Onu da 

qeyd etməliyik ki, istər ölülər əsəri, istər onun tamaşası, istərsə onu təqdim edən 

aktyorlar, rejissorlar və digər mütəxəssislər ilk növbədə tamaşaçının estetik 

zövqlərinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tuturlar. Ona görə Əliqulu Qəmküsarın teatr 

fəaliyyəti ilə bağlı yazılarda, onun aktyorluq səriştəsi yüksək qiymətləndirilirdi. 

Əliqulu Qəmküsarın oynadığı rollarla bağlı yazılan məqalələrdə onun aktyorluq 

səriştəsi, oyun maneraları tərif edilirdi.   

Deməli “Ölülər” əsəri insanların estetik tərbiyəsinin ilk nümunələrindən biri 

olmuşsa, aktiyorlar isə yetişən nəslin,  bütövlükdə kütlələrin estetik tərbiyəsinin ilk 

carçısı, teatr mədəniyyətimizin ilk nümunələrindən olan komediyanı təqdim edən 

sənət adamları olmuşlar. Biz tamaşanı təqdim edən mütəxəsislər sözünü ona görə 

xüsusi vurğu ilə ifadə edirik ki, o zamanın indiki kimi tamaşanı hazırlayan truppa 

rəhbərləri, rejisor heyyəti, rəssamlar qrupu, musiqi tərtibatçıları, geyim və qrim üzrə 

mütəxəssislər yox idi. Ölülərin ilk tamaşasının hazırlanmasına Mirzə Cəlil özü 

rəhbərlik etmişdir. “Molla Nəsrəddin” kimi məşhurlaşan Mirzə Cəlilə “Ölülər” 

tamaşası bir müəllif kimi şöhrət gətirirsə, gözəl aktyorluq istedadına görə isə Əliqulu 

Qəmküsarın yaratdığı Şeyx Nəsrullah surəti təkraredilməz bir obraz kimi həmişəlik 

olaraq Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə daxil oldu[81, s.16].  
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Mirzə Cəlilin Əliqulu Qəmküsarla işbirliyi haqqında tədqiqat aparanlar 

“Ölülər”in Bakıda və sonra isə Daşkənddə tamaşaya qoyulması haqqında çox maraqlı 

fikirlər irəli sürürlər. Bu faktlar yetişən nəslin estetik tərbiyəsi üçün nə qədər 

faydalıdırsa, estetik tərbiyənin kütləviliyi  üçün bir o qədər əhəmiyyət kəsb 

edir[135,s. 461]. 

Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda estetik tərbiyənin kütləviliyinin təmin olunması 

barədə ən çox Avropa, Qərb xüsusilə rus alimləri yazsalarda Azərbaycan 

pedaqoqlarının da bu məsələ barəsində söylədikləri  fikirlərə rast gəlmək olur. Biizm 

fikrimizcə , estetik tərbiyənin kütləviliyinin  təmin olunmasını iki mənada başa 

düşmək olar. Dar və geniş mənada. Buir var uçaqlar, məktəblilər yeniyetmə və 

gənclər tərbiyəçinin, müəllimin və ya hər hansı bir adamın nəzəri altında əvvəlcədən 

planlaşdırlmış bir şəkildə kinoya, tamaşaya, gəzintiyə, ekskursiyaya, konsertə vəs 

gedirlər və müəyyən estetik dünya görüşü qazanırlar. Bir də var ki, onlar valideynləri 

ilə, qohum-əqrabaları ilə gəzintilərə, tamaşalara, şou-konsertlərə müstəqil şəkildə 

gedirlər. Bu zaman onlar həm zövq alır, həm özündən yaşlıların  bu tədbirləri  

izləməsinin şahidi olur,  həmin tədbirlər haqqında görkəmli şəxslərin, hətta dövlət 

adamalrının fikirlərini müşahidə edir. Bu zaman onların bəziləri  bu tədbirlərdən daha 

çox mütəəssir olur, özü də bu tədbirlərin iştirakçısı olmağa cəh göstərir.  Ya kiməsə 

gül verir, ya  kimdənsə avtoqraf alır, ya göprkəmli bir incəsənət xadimi ilə əl-ələ verir 

ondan təşəkkür qazanır və s. Bu isə estetik tərbiyənin kütləviliyini daha geniş mənada 

başa düşülməsi deməkdir[135,s. 461].  

 Estetik tərbiyənin kütləviləşməsi istər yetişən nəslin, istərsə də bütün kütlənin 

bədii zövqlərinin formalaşması ilə yanaşı, onların elmi dünyagörüşlərinin hərtərəfli 

inkişafını təmin etmiş olur. Azərbaycan mühitində təqdim olunan “Ölülər” 

komediyası ölkənin gənc nəslinin estetik tərbiyəsini formalaşdırmaqla yanaşı, 

bütövlükdə cəmiyyət üzvlərinin formalaşmasında mühüm rol oynamış olur. Ölkədə 

bütövlükdə kütlənin bədii zövqlərini tənzimləyən “Ölülər” komediyasının ölkənin 

paytaxtından çıxaraq digər şəhərlərə nüfüz etməsi və həmin şəhərlərin yetişən 

nəslinin və ictimai mühütinin bədii zövqlərinin formalaşdırılması estetik tərbiyənin 

kütləviliyini xarakterizə edən faktlardan hesab olunur.  
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“Ölülər” Bakıda oynanıldıqdan sonra “Turan türəsi” adlı Daşkənd teatrı dəstəsi 

tərəfindən Daşkəndə dəvət alır. 

Dəvəti qəbul edən  Mirzə Cəlil Əliqulu Qəmküsarla birgə Orta Asiyaya səfər 

edərək Daşkənd, Aşqabad, Səmərqənd, Kazan, Həştərxan, Vladiqafqaz və Dərbənd 

şəhərlərində olur. Orta Asiyada olarkən onlar babilər, bəhayilər və digər müsəlman 

təriqətləri tərəfindən  təqiblərə məruz qalmış, hətta Aşqabadda “Ölülər”in tamaşası 

baş tutmamışdır. Aşqabaddan Orenburqa gələn  Mirzə Cəlil və Əliqulu Qəmküsar 

burada da tamaşa qoymaq arzularına çata bilmirlər və Həştərxan şəhərinə gedirlər[81, 

s.17].  

Faktlardan göründüyü kimi,“Ölülər” komediyasının bir çox şəhərlərdə tamaşaya 

qoyulması onun kütələviliyinin təmin olunması kimi diqqəti cəlb edir. Buradan 

göründüyü kimi estetik tərbiyənin kütləviliyi təkcə tamaşaçıların estetik tərbiyəsinin 

formalaşdırılması ilə məhdudlaşdırıla bilməz. “Ölülər” komediyasının Daşkənd, 

Aşqabad, Səmərqənd, Kazan, Həştərxan, Vladiqafqaz və Dərbənd şəhərlərində 

tamaşaya qoyulması  həmin şəhərlərin insanlarının bədii zövqlərini formalaşdırmaqla 

yanaşı, onların ideyalılıq səviyyəsinin, mənəvi məfkurəsinin saflaşdırılması 

baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sitatda vurğulandı ki, bəzi şəhərlərdə 

İslam təriqətinin qollarından olan babilik və bəhayilik təriqətlərinə məxsus olan 

babilər və bəhayilər həmin tamaşanın qoyulmasına və gedişinə mane olmuşlar. Yeri 

düşmüşkən qeyd etməliyik ki, İslamın 128 təriqətinin bir sıra qollarına məxsus olan 

insanlar, o cümlədən  babillər,  bahayilər və vəhabilər daima dini xürafatı müdafiə 

etmiş, müasirliyi qəbul etməmiş, köhnə zərərli dini ənənələri yaşatmağa çalışmışlar.  

Əslində Əliqulu Qəmküsar kimi görkəmli aktyorların səhnə yaradıcılığındakı 

estetik tərbiyə elementləri İslamın zərərli ənənələrinin aradan qaldırılmasına təsir 

etmiş olur. Təəssüf ki, bu gün də ictimai mühitdə həm babillər, həm bəhayilər, həm 

vəhabilər yetişən nəslin estetik tərbiyəsinin inkişafına mane olan zərərli ənənələrini 

təbliğ etməyə çalışırlar.  Ona görə bir sıra klassiklərimizin bədii yaradıcılığındakı 

estetik tərbiyə nümunələrindən  təlim, tərbiyə prosesində məqsədyönlü, planlı və mü-

təşəkkil olaraq istifadə edilməlidir. Bu baxımdan Əliqulu Qəmküsarın təqdim etdiyi 

və kütləviliyi ilə diqqəti cəlb edən estetik ideyaları pedaqoji fikir tarixinin və gələcək 
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nəsillərin estetik tərbiyəsinin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edəcəkdir.  

Əliqulu Qəmküsar Mirzə Cəlilin yaradıcılığındakı estetik dəyərlərin əksəriy-

yətinin yaradılmasında bir başa iştirak etmişdir. İstər Mirzə Cəlilə dair tədqiqatlarda, 

istərsə  Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığına həsr edilən materiallarda bu barədə ötəri 

də olsa söhbət açılır. Mirzə Cəlilin özünün və eləcə də Həmidə xanımın xatirələrində 

də bu məsələlər yer alır. Göstərilir ki, Cəlil Məmmədquluzadənin ayrı-ayrı 

komediyalarının səhnəyə gətirilməsində Əliqulu Qəmküsarın böyük rolu vardır. 

Qeydlərdə o da vurğulanır ki, “Ölülər” tamaşasının uğurlu alınmasında Əliqulu 

Qəmküsarın müstəsna rolu vardır. O, bir sıra personajların estetik görüşlərinin 

təqdimatı üçün əsərə sözlər əlavə etmiş, mizanlar göstərmiş və Mirzə Cəlilə bəzi 

məsləhətlər vermişdir. Bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının xalq artisdi Mustafa 

Mərdanovun xatirələrindən bir epizodu nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi.23 iyul 

1916-cı ildə “Ölülər” əsəri Mahaçqala səhnəsində oynanılmışdır. İlin sonlarında isə 

Ə.Qəmküsar Gürcüstan Opera və Balet teatrında “Ölülər”in ilk tamaşasını təşkil 

etmişdilər. 

Azərbaycan xalq artisdi Mustafa Mərdanov “Əlli il Azərbaycan səhnəsində” 

kitabında əsərin Əliqulu Qəmküsarın iştirakı ilə İrəvanda da tamaşaya qoyulduğunu 

yazmışdır:  “1916-cı ildə bir dəstə aktyorlarla  İrəvana qartrola getdim... 

... “Ölülər”in müəllifi Cəlil Məmmədquluzadə bizdən xahiş etdi ki, İrəvanda 

Şeyx Nəsrullah rolunu oynamaq üçün şair Əliqulu Qəmküsarı da özümüzlə aparaq. 

Çünki “Ölülər” əsərini yazarkən Şeyx Nəsrullah sürətini yaratmaqla Mirzə Əliqulu 

ona bir sıra məsləhətlər vermişdi” [81, s.17-18].  Bu fakt onu göstərir ki, “Ölülər”in 

həm yazılması, həm tamaşaya qoyulması, həm tamaşa zamanı personajların ifa tərzilə 

bağlı bir sıra tövsiyələrin, məsləhətlərin, iradların Əliqulu Qəmküsar tərəfindən 

göstərilməsi, tamaşanın estetik görkəmini daha da artırmışdır. Əslində tamaşada 

cərəyan edən bütün hadisələr estetik-bədii zövq baxımından yaxşı təqdim olunduqda 

tamaşaçı bir növ istirahət etmiş olur. Əliqulu Qəmküsar tamaşaçıların estetik 

tərbiyəsinin formalaşdırılması baxımından bütün bunları müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirməyə nail olmuşdur. O zamanki rühanilərin, şeyxlərin, sərxoşların cildinə 
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girmək, onların məişətini olduğu kimi təqdim etmək, onların həyat tərzinə uyğun 

mizanlar göstərmək Əliqulu Qəmküsarın xüsusi istedadının məhsulu idi. Yüksək fitri 

istedada malik olan Əliqulu Qəmküsar istər “Şeyx Nəsrullah” rolunu, istər “Kefli 

İskəndər” rolunu oynayarkən tamaşaçını riqqətə gətirən, onların estetik-bədi 

zövqlərini formalaşdıran elə taktiki gedişlərə yol vermişdir ki, mütərəqqi tamaşaçılar 

bu hərəkətlərdən bir növ mədəni istirahət etmişlər. Digər tərəfdən həmin hərəkətlər 

ömürlük estetik-bədii zövqdən məhrum olan, mistiq dünyagörüşünə malik olan din 

xadimləri tərəfindən yaxşı qarşılanmamışdır. Aktyorun acı gülüşləri onları mənəvi 

cəhətdən məhv etmişdir.  

XX əsrin II onilliyinin ortalarında “Ölülər” tamaşasının Azərbaycanın ayrı-ayrı 

regionlarında, o cümlədən mistiq dini görüşlərə, primitiv zövqə malik olan insanların 

daha çox yaşadığı İrəvanda qoyulduğu zaman Əliqulu Qəmküsarın başına gələnləri 

izləsək fikrimizi daha aydın şərh etmiş olarıq. 

“Ölülər”  tamaşasının yaxşı qarşılandığını görüb biz üç gündən sonra İrəvanda  

bir daha oynayacağımızı elan etdik. Gurultulu alqış qopdu. Lakin bu sevincimiz çox 

davam etmədi. Ertəsi günü saat 10 idi, mehmanxana xidmətçisi məni oyatdı.  

“Durun, cənab Mərdanov, yoldaşınızı öldürdülər”. Mən tələsik geyinib aşağı 

düşdüm. Mirzə Əliqulunu başı-gözü qan içində  mehmanxana qabağında uzatmış-

dılar. Əhvalat belə olmuşdu. Mirzə Əliqulu adəti üzrə  “Molla Nəsrəddin” jurnalı 

üçün material toplamaq məqsədi ilə  hacıların, kərbəlayilərin, seyidlərin,  dərvişlərin 

bol yeri olan  İrəvan bazarına gedibmiş. İrəvan mömünləri, “din mücahidləri” 

dünənki, biabırçı tamaşadan xəbər tutub, onun əsas iştirakçısı olan Mirzə Əliqulunu 

gördükdə: “Bu kafir oğludur bizim dinimizə gülüb, şeyxlərimizi biyabr edən, budur 

babı oğlu, babı!” – deyərək şairi döyüblər. Mirzə Əliqulunu Tiflisə göndərməli 

olduq”[81, s.18].  

Tədqiqatlarda Əliqulu Qəmküsarın şagirdlərin estetik tərbiyəsi üçün hazırladığı 

tamaşalardan da bəhs olunur. Məhz onun təklifi ilə aktyor qrupu İrəvandan Gəncəyə 

gəlmişlər. Gəncədə isə o, İrəvanda aldığı yaraları müalicə etməklə məşğul olmuşdur. 

Ona görə kollektiv Gəncədən Şuşaya getmişdir. Məlum olduğu üzrə Şuşada xan qızı 

Xurşidbanu Natavanın övladı Xanbikəyə məxsus olan şəxsi evindəki məktəbdə 



129 

 

“Ölülər” tamaşaya qoyulmuşdur. Bu zaman yuxarısinif şagirdləri tamaşadan yüksək 

zövq almışlar. Bu faktlar onu göstərir ki, Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı 

estetik tərbiyə  elementləri o dövrdəki yetişən nəslin, yəni məktəblilərin  estetik-bədii 

zövqlərinin formalaşdırılmasında da böyük rol oynamışdır.  

Yenə bir xatirəyə diqqət etsək, dediklərimizi aydın görmüş olarıq:Əsəri Gəncədə 

tamaşaya qoymaq üçün Əliqulu Qəmküsar lazımı işləri görmüş, rolları həvəskarlar 

arasında bölüşdürmüşdür. Lakin “Açıq söz” qəzeti 25 yanvar tarixli nömrəsində 

Əliqulu Nəcəfov xəstələndiyinə görə  əsərin Gəncədə tamaşasının təxirə salındığını 

yazmışdır. Görünür, İrəvanda döyülüb zədə aldığından Əliqulu Gəncəyə gedə 

bilməmişdir. 

1916-cı il avqust ayının 17-də əsər Şuşada Xurşudbanu Nətavanın qızı 

Xanbikənin evində yerləşən məktəbdə  birinci dəfə tamaşaya qoyulmuşdur. Həmidə 

xanım öz xatirələrində yazırdı: “Təxminən avqustun ortalarında Mirzə Cəlil Əliqulu 

Qəmküsarla birlikdə Şuşaya gəlib çıxdı... 

Dostlarımız, tanışlarımız gəldilər. “Ölülər”i Şuşada tamaşaya qoymağı təklif 

etdilər. Həvəskar artistlər yığıldılar, onlarla Əliqulu məşğul olurdu. Onlar bizim evə 

yığışır, rollarını oxuyub əzbərləyirdilər. Tamaşa üçün xan imarətində yerləşən 

məktəb binasını tutduq. Tamaşa çox müvəffəqiyyətlə keçdi və hasil olan məbləğ 

məktəbli şagirdlərin ehtiyacı üçün sərf olundu”[81, s.18].  

Göründüyü kimi, dini xürafatın tüğyan etdiyi dövrdə Əliqulu Qəmküsar 

məktəblilərində estetik tərbiyəsini unutmamışdır. O, Şuşada Xurşudbanu Natəvanın 

qızı Xanbikə xanıma məxsus olan evdə yerləşən məktəbdə camaat üçün verilən ta-

maşadan savayı sırf məktəblilər üçün tamaşalar da vermişdir. Məktəblilər üçün 

verilən bu tamaşa o dövrün məktəblilərinin estetik tərbiyəsi üçün ilk hadisə hesab 

olunur. Hansı ki, bu ilk hadisə pedaqoji fikir tarixinə estetik tərbiyə faktı kimi daxil 

olur. Bu fakta görə deməliyik ki, Əliqulu Qəmküsar təzyiqlərə, təqiblərə baxmayaraq 

kütlələrin, o cümlədən yetişən nəslin estetik tərbiyəsini formalaşdırmağa xidmət edən  

teatrda, səhnədə, dram dərnəyində yaxından iştirak etməyə üstünlük vermişdir.  

Fərqanə Kazımovanın tədqiqatlarında göstərilir ki, Şuşa səfərindən sonra 

Əliqulu Qəmküsar Mirzə Cəlillə birlikdə Tiflisə gəlir və “Molla Nəsrəddin” jur-
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nalının çapı ilə məşğul olmağa başlayırlar. Bu zaman böyük çətinliklərlə 

üzləşdiklərinə görə onlar Naxçıvana qayıdaraq yenidən tamaşalar təşkil etməyə cəhd 

göstərirlər. F.Kazımova Əliqulu Qəmküsarın Naxçıvanda Rza Təhmasibin köməyi ilə 

“El güzgüsü” adlı dram dərnəyinin  təşkil edilməsindən də bəhs edir. Onun 

“Azərbaycan ədəbiyyatının Cüvəllağısı” adlı kitabında oxuyuruq: Uğurlu qastrol 

səfərlərindən sonra Cəlil Məmmədquluzadə və Əliqulu Qəmküsar Tiflisə gəlmiş və 

jurnalın nəşri məsələləri ilə məşğul olmağa başlamışlar. Nəhayət, 1917-ci il fevral 

ayının 9-da jurnalın birinci nömrəsi çapdan çıxır. Lakin müəyyən fasilələrlə il ərzində 

jurnalın yalnız 26 nömrəsi işıq üzü görür. “Ölülər”də qazandığı uğurlar Əliqulu 

Qəmküsarı teatr sənətinə daha sıx bağlayır. Şairin qızı Qəmər Salamzadə “qız 

məişətində olan eybəcərlikləri göstərir, ona yaxşı ilə pis seçməkdə kömək edir...” 

deyərdi.  Məhz buna görə də jurnalın fasilələrlə çıxdığını görən Əliqulu Qəmküsar 

1917-ci ildə Naxçıvana gələrək gənc teatr həvəskarlarını toplayıb Rza Təhmasibin 

köməyi ilə  “El güzgüsü” adlı dram cəmiyyəti təşkil etmişdir.  Və ilk dəfə olaraq 

“Ölülər” pyesini tamaşaya qoymuş,  Şeyx Nəsrullah rolunu özü oynamışdır. “Açıq 

söz” qəzetinin 2 iyun 1917-ci il 487-ci sayında tamaşadan 726 manat 36 qəpik pul 

toplandığı haqda məlumat dərc olunmuşdur [81, s.19]. Lakin bu uğurlar da uzun 

sürməmişdir. Rza Təhmasibin köməkliyi ilə onun yaratdığı “El güzgüsü” cəmiyyəti 

Naxçıvan xanlarını, bəylərini, ruhanilərini, bir sözlə dini xürafatı dəstəkləyənləri 

narahat etmişdir.  

Lakin bu cəmiyyətin yaşamı uzun sürməmiş, açıq və ciddi çıxışlarına görə 

Naxçıvan xanları və ruhanilərinin təkidi ilə “El güzgüsü” cəmiyyəti bağlamışdır. Öz 

məqsəd və məramlarından əl çəkməyən Əliqulu Qəmküsar və Rza Təhmasib 

“Xeyriyyə” məktəbində “İmdad” adlı yeni bir dram dərnəyi yaratmışlar. Burada 

M.F.Axundovun “Hacı Qara”, “C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, M.Kazımovskinin 

“Molla Cəbi” pyesləri tamaşaya qoyulmuşdur. Bu dərnəyin də mövcudluğu din 

xadimlərini rahat buraxmamış, dərnəyə qarşı hər cür təqib və hədələrə əl atmışdılar. 

Belə ki, 1918-ci il mart ayının 26-da “Ölülər” pyesi oynanıldıqdan sonra axşam 

“İmdad” dram cəmiyyətinin yerləşdiyi otağın qapısındakı qıfıl sındırılmış, teatra 

məxsus bir neçə geyim və əşya aparılmış, digərləri isə dağıdılaraq yandırılmışdır. 
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Stolun üstünə isə hədələrlə dolu məktub qoyub getmişlər [81, s.19-20].  

Göründüyü kimi, yetişən nəslin, bütövlükdə kütlənin estetik tərbiyəsində 

mühüm rol oynayan teatr tamaşalarının verilməsinə qarşı çıxan qüvvələr o zamanki 

yetişən nəslin estetik tərbiyəsinin inkişafının qarşısında sədd çəksələrdə Əliqulu 

Qəmküsar kimi sənət adamları, yüksək bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinə malik olan 

teatr xadimləri, yetişən nəslin estetik tərbiyəsinin inkişafı naminə canından keçməyə 

hazır olmuşlar.  

Yeni yaradılan dram dərnəklərində Əliqulu Qəmküsar Nəcəf bəy Vəzirovun, 

Əbdurrəhimbəy Haqverdiyevin, Mirzə Fətəli Axundovun pyeslərində pərdələr də 

hazırlayaraq təqdim etməyə nail olmuşdur. Əliqulu Qəmküsar haqqında yazılan 

tədqiqat əsərlərinə istinad etsək deməliyik ki, Əliqulu Qəmküsar dram dərnəkləri 

üçün xüsusi dram ssenariləri hazırlamışdır. Hansıki, bu ssenarilərdə ayrı-ayrı 

sənətkarların yazdıqları pyeslərlə yanaşı, səhnəciklərdə yer alırdı. Səhnəciklərdə din 

xadimlərinın, savadsız mollaların, xalqı aldadan fırıldaqçıların iç üzlərini açan 

epizodlarla yanaşı, sərxoşların monoloqları da  öz əksini tapırdı. Bu faktlar olduğu 

kimi dövrümüzə çatmasa da tədqiqatçıların məqalələrindən və kitablarından həmin 

fikirlərlə tanış olmaq mümkündür. Həmin tədqiqatlarda Əliqulu Qəmküsarın Azər-

baycan xalqının, o cümlədən yetişən nəslin nümayəndələrinin, bütövlükdə kütlələrin 

estetik tərbiyəsi ilə yanaşı, onların Azərbaycandan kənarda yaşayan nümayən-

dələrinin də estetik tərbiyəsinə dair yazılar yazmış, öz fəaliyyətində bir sıra estetik 

tərbiyə örnəkləri qoyub getmişdir.  

Tədqiqatçı Kamal Camalovun yazılarında Əliqulu Qəmküsarın Azərbaycandan 

kənarda bir aktyor kimi çıxış etməsi barədə verdiyi məlumatlar bu baxımdan çox 

maraqlıdır. Kamal Camalov Əliqulu Qəmküsarın bir aktyor kimi xarici ölkələrdə 

yaşayan azərbaycanlıların estetik tərbiyəsinə xidmət etməsini göstərərkən,  onların 

həm də aşağı səviyyədə səfalət içində yaşamalarını da qeyd edir. Alim göstərir ki, 

Əliqulu Qəmküsar xarici ölkələrdə digər xalqların estetik tərbiyəsi ilə yanaşı, xarici 

ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların estetik tərbiyəsini inkişaf etdirmək sayəsində 

fədakarlıq göstərmişdir. K.Camalov yazır ki, gəzdiyi və gördüyü bu ölkələrdəki 

müsəlman xalqlarına ögey münasibət onların səfalət içində yaşaması Qəmküsarın 
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seyirci baxışlarından  yan keçməmiş, şairə böyük dərd olmuşdur. “Əliqulu Qəmküsar 

həm səhnədə, həm yaradıcılığında, həm də həyatda rühanilərin qənimi idi”. Bu 

münasibətlə Qəmküsar yazırdı: 

Gəzdim Bakı, Daşkəndi, Orenburqu, Samarı, 

Gördüm həmi Həştərxanı, həm başqa diyarı. 

Hər yerdə müsəlman qoyub üz nikbətə sarı, 

Bu dərdə çətindir ola dərman, başa gəlməz [26, s. 116]. 

 Göründüyü kimi, o vaxtlarda nəinki yetişən nəslin nümayəndələrinin, hətta 

yaşlıların estetik-bədii zövqlərinin inkşaf etdirilməsi bir problem olaraq qalırdı. 

İnsanları teatra gətirmək, teatr tamaşaları vasitəsilə onların bədii zövqlərini formalaş-

dırmaq asan olmamışdır. Bu işdə canlarından, qanlarından keçən teatr xadimlərimiz, 

aktyorlarımız olmuşdur. Həmin aktyorlardan birinin də Əliqulu Qəmküsar olması və 

böyük zəhmət hesabına millətinin estetik tərbiyəsinin inkişafına xidmət göstərməsi 

tarixi fakt olmaqla pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirən faktlardan biri kimi 

dəyərləndirilməlidir.  

Tədqiqat materiallarında  da Əliqulu Qəmküsarın aktyorluq fəaliyyətinin səhnə 

həyatının dözülməz olduğu barədə də faktlara rast gəlmək mümkündür. Kamal 

Camalovun “Böyük mütəfəkkirin maarifçilik ideyaları” adlı yazısında həmin 

faktlardan biri belə səciyələndirilir: Azərbaycan SSR Xalq artisti mərhum Mustafa 

Mərdanov “Əlli il Azərbaycan  səhnəsində” adlı kitabında  İrəvanda Ə Qəmküsarın 

başına gələn bir faciəvi hadisəni belə xatırlayır: “Birinci “Dəmirçi Gavə” tamaşasını 

göstərdik. İkinci tamaşamız “Ölülər” oldu... Onu da deyim ki, tamaşalar bir yana 

qalsın, biz aktyorlar da Mirzə Əliqulunun roluna valeh olmuşduq. “Ölülər” tamaşası 

böyük müvəffəqiyyətlə keçdi. Mirzə Əliqulunu üç dəfə səhnəyə şağırdılar. Bütün 

salondakılar onu səmimi alqışladılar” [26, s.116-117].  Belə faktlar onu göstərir ki, 

Əliqulu Qəmküsarın yaşadığı dövrdə nəinki yetişən nəslin hətta xalq kütlələrinin 

estetik bədii zövqlərini aşkara çıxartmaq, onları tənzimləmək, inkişaf etdirmək çətin 

bir iş idi. Ona görə ki,  dini fanatizmin carçıları bütün qüvvələri ilə xalqı qəflət 

yuxusundan oyatmağa, onları bədi zövqə yaxınlaşdırmağa imkan vermirdilər. Hətta 

xalqın estetik-bədii zövqlərinin inkişafına xidmət göstərən aktyorları, səhnə 
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xadimlərini aradan götürmək istəyirdilər. Əliqulu Qəmküsarın digər tədqiqatçıların 

yazılarında da maraqlı faktlar vardır.  

Xatirələrdən belə məlum olur ki, Əliqulu Qəmküsar həm rəsmlər çəkmiş, həm 

rəssamlara ideyalar vermiş, həm dekorasiyaları tərtib etməklə məşğul olmuş, həm 

Azərbaycan xalq musiqisi nümunələrini qarmonda ifa etmiş, həm də muğam janrına 

dərindən bələd olmuşdur. Bu, o deməkdir ki, Əliqulu Qəmküsar estetik tərbiyənin ən 

zəngin mənbələrindən biri olan muğam janrını həm bilicisi, həm də ifaçısı olaraq 

Azərbaycan məktəb və fikir tarixinin  estetik tərbiyə bölməsini zənginləşdirən ilk 

maarifçilərdən olmuşdur. Həmin faktları biz Əliqulu Qəmküsarla bağlı xatirələrdən 

götürmüşük. 

Belə maraq dolu xatirələrdən biri də, Azərbaycan SSR Xalq artıstı Seyid 

Şuşinskiyə aiddir. O yazır ki, “Ə.Qəmküsar C. Məmmədquluzadənin məsləhətinə 

görə hər işi vaxtında görməyə çalışırdı. Odur ki, çox gərgin işləyirdi. Rəssamlara 

şəkil mövzusu vermək, növbəti nömrənin materiallarını tərtib etmək, şeir və  

felyetonlar yazmaq  mətbəənin işlərinə baş çəkmək,  hazır nüsxələri yola salmaq, bü-

tün bu ağır işlərin  öhdəsindən gəlmək  o qədər də asan deyildi. Lakin tükənməz hə-

yat eşqinə malik olan şair yorğunluqdan heç vaxt şikayətlənməz,  daim şən əhval-

ruhiyədə olar, özünün duzlu söz-söhbətləri ilə müsahiblərini cəlb edərdi. Axşamlar 

bəzən gərgin iş saatlarından sonra o, qarmon çalar, muğamatın ən çətin və həzin 

rənglərini məlahətlə ifa edərdi. Təsniflərdən mənə öyrədərdi” [26, s. 120]. Buradan 

belə məlum olur ki, Əliqulu Qəmküsar Naxçıvan bölgəsində Azərbaycan qar-

monunun ilk ifaçılarından olmuşdur.  

Sitatdan göründüyü kimi, Əliqulu Qəmküsarın estetik tərbiyəyə dair fikirləri 

maraq doğurur. Ümumiyyətlə desək, Əliqulu Qəmküsarın estetik görüşləri pedaqoji 

fikir tariximizi zənginləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sadalanan 

informasiyalardan, məlumatlardan, toplanılan arxiv materiallarından aydın olur ki, 

Əliqulu Qəmküsarın məktəblilərin estetik tərbiyəsi üçün örnək hesab olunan estetik 

görüşləri örnək xarakterli nümunələrdir. Qeyd olunanlara istinad etməklə onları  

aşağıdakı şəkildə sistemləşdirmək olar: 

1. Ə.Qəmküsar təsviri incəsənət sahəsində xüsusi səriştəyə malik olmuş, rəsm 
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əsərləri çəkmiş və çalışdığı, iştirak etdiyi teatrlarda rəssamlara şəkil mövzuları 

vermişdir.  

2. Teatr tamaşaları üçün (xüsusilə özünün çıxış etdiyi teatr tamaşaları üçün) 

dekorasiyalar hazırlamış, dekorasiyaların rəsm təsvirlərini çəkmişdir.  

3. Teatr tamaşaları üçün quruluş vermiş, verdiyi quruluşların rejissurasını özü 

tərtib etmişdir.  

4. Teatr tamaşalarının hazırlıq mərhələlərində yaxından iştirak etmişdir. Bu 

zaman qrim əməliyyatının həyata keçirilməsi zamanı quruluşçu rəssamlara ideyalar 

vermişdir. Bir sıra personajların qrim tonlarının müəyyənləşdirilməsində yaxından 

iştirak etmişdir. Xüsusilə qoca qrimi, xəstə qrimi hazırlamaqda bənzərsiz şəriştəyə 

malik olmuşdur.  Rəng tonlarının seçilməsi sahəsində yüksək bədii zövqə malik 

olmuşdur.  

5. Azərbaycan muğamlarına yaxından bələd olmuş, onların ifası və təhlilində 

yaxından iştirak etmişdir. Tamaşalar zamanı zəruri hallarda “Rast”, “Şur”, “Bayatı-

Şiraz” muğamları üstündə muğam parçaları ifa etmişdir. Bəzi tamaşalarda, 

səhnəciklərdə isə  “Bayatı-Qacar” muğamı üstündə əzan verərək dini nəğmələrin təq-

dimatında xüsusi səriştə nümayiş etdirmişdir.  

6. Muğamların qədim təsniflərini özünəməxsus ifa etmişdir. Naxçıvan bölgəsin-

də məşhur xanəndələr nadir təsnifləri, o cümlədən “Hümayun təsnifi” “Hisar təsnifi”, 

“Şüştər təsnifi”, "Bayatı İsfahan təsnifi”, “Zabul təsnifi” kimi təsnifləri onlara 

öyrətmişdir.  

7. Azərbaycan xalq mahnılarının ifası zamanı öz istedadını nümayiş etdirmişdir. 

Qədim xalq mahnıları olan “Dartma yaxam cırıldı”, “Camış bağa girdi”, “Ay qadası”, 

“Tirmə şal”, “Ay xanım, xanım”, “Küçələrə su səpmişəm”, “Tello”, “Naxçıvanım”, 

“Arazım” kimi xalq mahnılarını dəfələrlə ifa etməklə  tamaşaçıların estetik zövqünün 

formalaşmasına xidmət göstərmişdir.  

8. Spontan nitqə malik olmuşdur. Yəni bədahətən nitq söyləməklə zövq tərbiyəsi 

üçün zəruri olan vərdişlərə yiyələnmişdir. Onun söylədiyi monoloqların təsiri estetik 

tərbiyə baxımından daha keyfiyyətli olmuşdur. Bəhri təvil söyləmək qabiliyyətinə 

malik olan Ə.Qəmküsar Bəhri təvilləri də böyük məharətlə ifa etmişdir.  
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9. Qarmonda bir sıra rəqslərin, oyun havalarının, Naxçıvan yallılarının mahir 

ifaçısı olmuşdur.  

Söhbət qarmondan düşmüşkən onu qeyd etməliyik ki, Əliqulu Qəmküsarın 

qarmon ifaçılığını o dövr üçün yenilik kimi dəyərləndirmək olar. Çünki həmin dövrdə 

qarmon ifaçılığı yeni vüsət alırdı. Hətta bir sıra bədii ədəbiyyat nümunələrində 

qarmon çalğı alətinin musiqi alətlərimizin sırasına daxil olmasını və azərbaycanlı 

musiqi sevərlərin həmin alətə dəyər vermələri öz əksini tapır. Məsələn, Azərbaycanın 

görkəmli nasirlərindən olan Əbülhəsən Ələkbərzadənin “Dünya qopur” romanında bu 

məsələ bu və ya digər dərəcədə işıqlandırılır. Romanda qeyd olunur ki, qarmonçalan 

Minayə (Romanda bəzən nay çalan Minayə kimi də göstərilir-G.H) qadın toylarında 

ilk qarmonçalan sənətkar kimi məşhur olmuşdur.  Bu, o deməkdir ki, həmin dövrlərdə 

Rusiyadan ticarət əlaqələri vasitəsilə gətirilən və Azərbaycan musiqi alətləri sırasına 

yenicə daxil olan qarmonu “nay” adlandırmışlar.  

Əliqulu Qəmküsarla bağlı aparılan tədqiqatlarda Əliqulu Qəmküsarın qarmonda 

muğamları və  xalq rəqslərini  məharətlə ifa etməsi faktı onu göstərir ki, Əliqulu 

Qəmküsar  hələ XX əsrin ilk 10 illiyində  Azərbaycan xalq çalğı alətləri sırasına yeni-

cə daxil olan qarmonu mənimsəyib ifa etməklə həmin dövrdə xalqın estetik 

tərbiyəsinin oyanışında iştirak edən sənətkarlardan hesab olunur. İkinci bir tərəfdən 

həmin dövrdə qarmon ifaçılığının aparıcı nümayəndələrini, əgər belə demək olarsa, 

barmaqla göstərmək olardı. Arxiv materiallarına istinad edərək deyə bilərik ki, həmin 

dövrdə əsasən Bakıda, Qarabağda, Şirvanda, Naxçıvanda və Lənkəranda belə 

ifaçıların yetişməsi haqqında məlumata rast gəlmək olur. Bu sırada Kərbəlayi Lətif 

(Şuşa), Kərbəlayi Abutalıb (Şuşa), Əhəd Əliyev (Bakı), Mahmud Xalaoğlu 

(Lənkəran), Naxçıvanda isə Əliqulu Qəmküsarın adları yer alır.  

Göründüyü kimi, yeni musiqi alətinin xalq çalğı alətləri sırasına gətirilərək 

məclislərdə, el şənliklərində ifa olunması həmin dövrün estetik tərbiyə imkanlarının 

genişlənməsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu dövrdə Əliqulu Qəmküsarın qarmonda 

muğam ifaçılığına yer verməsini estetik tərbiyə baxımından yüksək qiymətləndirmək 

lazımdır. Arxiv materiallarında Əliqulu Qəmküsarın qarmonda muğam dəstgahlarını 

məharətlə ifa etməsi faktı onu göstərir ki, Əliqulu Qəmküsar Naxçıvan mühitində 
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yeni musiqi aləti olan qarmonun timsalında dinləyicilərin estetik bədii zövqlərinin 

yeniləşdirilməsi işində ilk addım atmışdır. Onun qarmonda ifa etdiyi muğamlar  

içərisində “Humayun” muğamı daha çox vurğulanır. Arxiv sənədlərində Əliqulu 

Qəmküsarın “Humayun” muğamını ifa etməsi faktı onu göstərir ki, o yüksək bədii 

zövqə malik olmaqla yanaşı, öz dərdini, kədərini, bütün qüssələrini “Humayun” 

çalmaqla unutdurmaq və sakitləşdirmək istəmişdir. Çünki onun həyat tərzinə diqqət 

edəndə görürük ki, ailə üzvlərindən bir neçəsini vaxtsız itirməsi bir tərəfə dursun, dini 

fanatizmin nümayəndələrinin xalqı aldadan fırıldaqçıların, işbazların hədələrinə, 

təhqirlərinə məruz qalaraq əsəbləşən, gərgin həyat tərzi keçirən Əliqulu Qəmküsar 

muğamları ifa etməklə özünü bir növ sakitləşdirmişdir. “Humayun”a müraciət 

etməklə isə o, özünü bir türk övladı olaraq təqdim edərək  bu muğama ehtiramını 

bildirmiş, digər tərəfdən isə özünü və dinləyicilərin bədii zövqlərinin 

tənzimlənməsinə cəhd göstərmişdir.  

Məlum olduğu üzrə “Humayun” muğamının böyük türk dünyasının avanqardı 

olan Moğol imperiyasına başçılıq edən “Humayun”un adını daşıması (ola bilər ki, bu 

muğam Moğollar dövrünə qədər başqa ad daşısın və başqa ad altında ifa edilsin. – 

G.H) faktı Azərbaycan ziyalılarını, görkəmli musiqiçiləri, xüsusilə dərindən muğam 

sevənləri daima maraqlandırmışdır. Ehtimal etmək olar ki, Əliqulu Qəmküsarın 

“Humayun” dəstgahına müraciət etməsi onu böyük məhəbbətlə ifa etməsi də bir növ 

bu maraqdan doğur. Professor F.Sadıqov “Humayun” muğamından danışarkən 

göstərir ki, “Humayun” muğamının Moğollar  imperiyasının adı ilə bilavasitə bağlı 

olması ehtimal olunur. XVI əsrin II yarısında Moğollar imperiyasına başçılıq edən  

Humayun sonradan hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdır. Yanlız 1544-cü ildə  

Azərbaycan-Səfəri dövlərinin başçısı Şah İsmayıl oğlu I Şah Təhmasibin köməyi ilə 

yenidən hakimiyyətə gəlmişdir. Bunun sayəsində isə Şah Təhmasib Qəndəharı ələ 

keçirmişdir[21,22].  

Zəhirəddin Baburun oğlu olan Humayun Qəndəharı Səfəvilərə güzəştə 

getdikdən sonra Kabili və Dehlini tutmuş və 1556-cı ilə qədər hakim olmuşdur. 1556-

cı ildəDehlidə onun şərəfinə azərbaycanlı memar Məras Mirzə Qiyas tərəfində 

“Humayun ” məqbərəsi salınmışdır[21,22].   
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Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, “Humayun” mugamı Türk Mogollarinin 

ən böyük imperiyasının başçısı Humayunun adını daşıyır. Lakin bu heç də o demək 

deyil ki, “Humayun” mugamı orta əsrlərdə yaranmışdır. Qədin türk sözü olan 

“Humayun” sözünün qədim  türklər üçün çox müqəddəs söz olmasını nəzərə alsaq 

“Humayun” mugamının orta əsrlərdən  daha əvvəlki tarixlərdə yaranması ilə baglı 

başqa bir ehtimalıda söyləmək olar. [21, s. 278]. 

“Humayun” sözü “Numa” sözündən  yaranmışdır. Qədim  türk mənbələrində 

Huma quşu  “Cənnət quşu”, “Şahlıq quşu” mənasında işlədilib. Sonralar Şahlıq 

quşuna  Humayım deyilib. Böyük Türk –Monqollarının başçısı Zəhirəddin Baburun 

öz övladına Numayun adının verməsi faktı da  bizim ehtimalımızın dogru olduguna 

dəlalət edir. (135, s. 471-472). 

Göründüyü kimi,  Əliqulu Qəmküsarın “Humayun” muğamına meyl etməsinin 

çoxlu səbəbləri də ola bilər. Əliqulu Qəmküsarın qarmonda qədim xalq rəqslərini ifa 

etməsi faktları da yetişən nəslin estetik tərbiyəsi üçün çox dəyərli faktlardandır. Əgər 

o faktların bir qismi arxiv materiallarında öz əksini tapırsa, bir qismi Naxçıvan elində 

ağsaqqların, ağbirçəklərin evinlərində el hikmətləri kimi bu gündə səslənməkdədir. 

Dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək musiqi sevərlərin, yaşlı xanəndələrin, yaşlı 

qarmonçalanların təxəyyülündə bir növ aforizm  şəklində qalmaqdadır. Onların 

dediklərindən belə qənaətə gəlmək olur ki, Əliqulu Qəmküsar Qarmon musiqi 

alətində qədim xalq rəqslərini məharətlə ifa edirmiş. Bu rəqslər içərisində çox nadir 

olan “Bir nömrə”, “iki nömrə”, “üç nömrə”, “dörd nömrə”, “beş nömrə”, “altı 

nömrə”, “on dördü” kimi rəqsləri ondan öyrənmək üçün təzəcə ifaçılığa başlayan 

sənətkarlar onun yanına gəlirmişlər. Çünki, o, bu rəqsləri daha dürüst, daha aydın və 

daha ürəyə yatımlı şəkildə çalırmış. Hətta Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılığında 

xalq rəqslərinin yaranma tarixi etimologiyaları və ən ümdəsi onların estetik dəyəri ilə 

bağlı yanaşmalara, epizodlara rast gəlmək olur. Onun yazılarında hətta Sovet 

hökümətinə qədər ki, dövrlərdə rəqslərin  nömrə ilə adlandırılması faktlarına da rast 

gəlmək mümkündür.  

20-30-cu illərə qədər Azərbaycan rəqslərinin adları da rəqəmlərlə 
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adlandırılmışdır. Bu nömrə rəqsi, iki nömrə rəqsi və sair. Bu bir həqiqətdir ki,bu 

rəqslərin bir qismi dövrümüzə qədər öz adı ilə gəlib çıxmışdır. Məsələn, “Altı nömrə 

“, “On dördü “, “Yüz biri” və sair. Ermənilər  həmin rəqslərin bəzilərini bizdən öz adı 

ilə ogurlayaraq ermənicə adlandırmışdır. Bu gün erməni məclislərində sevilən 

“Dasinçors” rəqsi elə bizim  “On dördü” (ermənicə “dasinçors” “on dörd “ deməkdir) 

rəqsidir. [135, s. 466]. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, Əliqulu Qəmküsarın bədii yaradıcılığında yetişən 

nəslin estetik tərbiyəsinin formalaşması üçün dəyərli olan faktlarla yanaşı, pedaqoji 

fikir tariximizi zənginləşdirməyə xidmət edən faktlarda vardır.  
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NƏTİCƏ 

Yarımfəsillərdə qeyd etdiyimiz kiçik nəticələri  və gəldiyimiz qənaətləri təkrar 

etməmək şərtilə tədqiqatdan alınan nəticələri aşağıdakı kimi şərh etmək olar: 

1. İstedadlı şair, talantlı jurnalist, səriştəli publisist, ifaçı, teatr xadimi, aktyor, 

nəhayət ictimai-siyasi xadim olan Əliqulu Nəcəfov Qəmküsarın yaradıcılığı Azərbay-

canın ədəbi-bədii mühiti üçün dəyərli olduğu kimi Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini 

zənginləşdirmək baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

2. Əliqulu Qəmküsarın həyatı, yaradıcılığı və maarifçilik fəaliyyətinin pedaqoji 

fikir tariximiz üçün bir neçə cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi qeyd 

edilməlidir. Birincisi, ədib XX əsrin ilk onilliklərində avam  camaatın maarif-

lənməsinə ciddi təsir göstərən əsərlər, şeirlər, satiralar, dəyənəklər və digər bədii ya-

radıcılıq nümunələri yazmışdır. İkinicisi, ədib xalqının maariflənməsi uğrunda 

apardığı mübarizədə canını qurban etmişdir. 

3. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı elmi, pedaqoji  məzmun kəsb edən 

əsərləri Azərbaycan xalq pedaqogikası üçün, pedaqogika tarixi üçün, ümumi peda-

qogika üçün həm də didaktik materiallar kimi və tərbiyə nəzəriyyəsini zənginləşdirən 

nümunələr kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

4. Əliqulu Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” və digər mətbuat orqanlarındakı 

fəaliyyəti Azərbaycan ədəbi-bədii və publisistik mühitin dəyərli örnəkləri kimi 

qiymətləndirilməklə yanaşı onların Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini zənginləş-

dirmək baxımından bənzərsiz təlim-tərbiyə örnəkləri olması da qeyd edilməlidir.  

5. Əliqulu Qəmküsarın mənzum hekayələrində və dəyənəklərində xalqın 

maariflənməsinə dair fikirləri Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirməklə 

yanaşı bütün dövrlərdə yetişən nəslin şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsini yüksəltmək 

üçün əsl tərbiyə örnəkləri kimi dəyərləndirilməlidir.  

6. Müasirlərinin Əliqulu Qəmküsar haqqında dedikləri onun bir mütəfəkkir, bir 

tərbiyəçi, bir maarifçi kimi pedaqoji fikir tarixində layiqli yer almasına təsir 

göstərməklə yanaşı yeni insan tərbiyəsi üçün  pedaqoji prosesin iştirakçılarının əlində 

tərbiyə nümunəsinə çevriləcəkdir.  
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7. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında mövcud olan tərbiyəvi fikirlər o zamankı 

avam camaatın ayılmasına, maariflənməsinə köməklik göstərən tərbiyə örnəkləri kimi 

pedaqoji fikir tarixində yer alır.  

8. Əliqulu Qəmküsarın tərbiyəvi fikirlərinin bir qismi müasir dövrdə yeni insan 

tərbiyəsi üçünmühüm əhəmiyyət kəsb edən tərbiyə nümunələridir. 

9. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı tərbiyə örnəkləri müasir dövrdə yetişən 

nəslin şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından elmi, pedaqoji, 

metodik nümunələrdir.  

10. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı ağıl tərbiyəsi nümunələri öz dövrünün 

insanlarının əxlaqi cəhətdən inkişaf etməsinə təsir göstərməklə yanaşı, sonrakı 

dövrlərdə də yetişən nəslin əxlaqının saflaşdırılmasını təmin edən tərbiyə örnəkləri 

kimi pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirir.  

11. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında ideya-siyasi tərbiyə məsələləri öz 

dövrünün yetişən nəsli üçün  tərbiyə örnəkləri olmaqla yanaşı, onların ideyalılıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə, siyasi cəhətdən formalaşmasına kömək edən örnəklər 

hesab olunur. Hansı ki, bu örnəklər pedaqoji fikir tariximizi də zənginləşdirir.  

12. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığındakı estetik tərbiyə ilə bağlı fikirlər bütün 

dövrlər üçün yetişən nəslin bədii zövqlərinin formalaşdırılmasına xidmət edən  

örnəklər kimi Azərbaycan pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirir.  

13. Əliqulu Qəmküsarın pedaqoji ideyaları ilə bağlı bir sıra təkliflərin 

verilməsini də məqsədəuyğun hesab edirik. Birinci təklifimiz, Əliqulu Qəmküsarın 

adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı olan təkliflərimizdir. Əliqulu Qəmküsarın adına 

muzeyin fəaliyyət göstərməsi faydalı olardı.  

14. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığını özündə əks etdirən trafaretlərin hazırlan-

ması və onların təlim-tərbiyə müəsisələrinin görkəmli yerlərində qoyulması yaxşı 

olardı.  

15. Əliqulu Qəmküsarın Sabir sayağı yazdığı şeirlər toplusunu “Naxçıvanın 

Hop-hopu” adı altında nəşr edilərək məktəblilərə çatdırılması pedaqoji cəhətdən 

mühüm əhəmiyyət kəsb edərdi.  

16. Əliqulu Qəmküsarın adına məktəb verilməsi onun görkəmli bir maarifçi 
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kimi adının əbədiləşdirilməsi baxımından faydalı olardı.  

17. Əliqulu Qəmküsarın tərbiyəvi fikirlərinin pedaqogika dərsliklərində yer 

alması və bu zaman həmin fikirlərin tərbiyənin tərkib hissələri üzrə bölüşdürülməsi 

pedaqogikanın tərbiyəşünaslıq bölməsinin yeniləşdirilməsi baxımından faydalı olardı.  

18. Gələcəkdə nəşr olunacaq pedaqogika tarixi adlı dərsliklərdə, dərs vəsaitlə-

rində Əliqulu Qəmküsara ayrıca fəslin ayrılması pedaqoji fikir tariximizin 

zənginləşdirilməsi baxımında faydalı olar.  
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