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Tərtibçidən

Mustafa

Çəmənli çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biridir. XX əsrin 70-ci illərində ədəbiyyata gələn Mustafa Çəmənlinin hekayələri, povest və romanları,
eləcə də bədii publisistik əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının
dəyərli nümunələri sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycan ədibləri” seriyasından hazırladığı “Mustafa Çəmənli” adlı göstərici onun haqqında tərtib olunmuş ilk biblioqrafik vəsaitdir. Vəsaitdə yazıçıpublisistin yaradıcılığını əks etdirən 1972-2017-ci illərdə dərc
edilmiş materiallar toplanmışdır.
Göstərici 3 hissədən ibarətdir: I hissə − Əsərləri; II hissə −
Yaradıcılığı haqqında; III hissə − Köməkçi göstəricilər. Mustafa
Çəmənli yaradıcılığına xas olan janr və forma müxtəlifliyi nəzərə
alınaraq ayrı-ayrı hissələr daxilində bölmələr yaradılmışdır. Bölmələr və yarımbölmələr daxilində isə materiallar xronoloji prinsiplə və əlifba sırasına uyğun olaraq qruplaşdırılmışdır.
Kitab ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar, kitabxanaçı-biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Göstərici haqqında rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə
və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildirərək, təklif və
rəylərini M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya göndərmələrini
xahiş edirik.
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəh., Xaqani küç. 57;
E-mail: contact@anl.az;
URL: www.anl.
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Öz nəğməsini oxuyan yazıçı
Mustafa Çəmənlinin əsərlərindən birində oxuduğum bir fikir
vaxtaşırı yadıma düşür: “Hər kəs içində öz nəğməsini oxuyur”.
Bunu görkəmli nasir, publisist, muğam ifaçılığımızın yorulmaz tədqiqatçısı, onlarla bədii və publisistik əsərin müəllifi gəlişi
gözəl söz kimi deməyib, bu, onun dərin inamıdır, çünki o, özü də
öz səsi, öz nəğməsi olan insandır. Yazıçı qələmi ilə o, gah zilə
qalxır, gah bəmə enir, amma heç vaxt xaric oxumur. Çünki əlli ili
əhatə edən yaradıcılığı dövründə Mustafa Çəmənli ona həmişə
düzgün yol göstərən qəlbinin səsi ilə işləyib, tanıdığı-bildiyi mövzulara vicdanla yanaşıb, nə yazıbsa, ürəklə, canyanğısı ilə yazıb.
Nədir M.Çəmənli yaradıcılığını ədəbiyyatımızda seçdirən
əsas xüsusiyyətlər? İlk növbədə, yazıçının çox çətin mövzulara
müraciət etməsi və həmin mövzuların işlənməsində dərin qatlara
enməsi, mövzunun təqdimatında yüngül belletristik effektlərdən
qaçması, oxunmaq xatirinə zamanımızda dəbdə olan sensasiya
xarakterli şouvarı səhnələrdən yan keçməsi, həyat və təbiət lövhələrini gerçəkliyin özünə uyğun realist təsvirdə verməsi, yaratdığı
qəhrəmanları qısqanc bir məhəbbətlə sevməsi və sevdirə bilməsi... Nəticə isə gözləniləndir, az vaxt ərzində, bakılılar demiş,
“muşqulat” ədəbiyyatına alışmış oxucuların çox olmasına rəğmən, M.Çəmənlinin əsərləri geniş oxucu auditoriyası qazana bilir.
Ömrünü yazıya həsr etmiş hər bir ciddi yazıçının yaradıcılığı
müəyyən mərhələlərdən keçir, bu mərhələlərin hər biri yazıçının
yaratdığı əsərlərin mövzu sanbalı, bədii keyfiyyəti, ədəbiyyatımıza gətirdiyi ab-hava ilə şərtlənir. M.Çəmənlinin yaradıcılığında
da belə mərhələlər mövcuddur. Bunlardan biri onun məşhur
“Xallı gürzə” romanıdır.
Mustafa Çəmənli həmişə çiynini ağır mövzular altına verən,
bir kitabı yazıb başa çatdırmaq üçün onlarla kitaba, tarixi məxəzə,
yüzlərlə arxiv sənədinə müraciət edən zəhmətkeş yazıçıdır. Bəhs
etdiyi dövrün mürəkkəbliyinə, genişliyinə, surətlərin və hadisələ4
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rin sayına, müxtəlifliyinə görə “Xallı gürzə” romanı sovetlərdən
sonrakı keşməkeşli dövrün yaddaqalan, seçilən və sevilən tarixi
əsərlərin ən yaxşılarındandır. İdeoloji basqılar və tələblər nəticəsində qəsdən qarışdırılıb təhrif edilmiş tarixi həqiqətləri saf-çürük
edən yazıçı həqiqi tarixi üzə çıxarmış, naməlumların üzərinə işıq
salmış, Qarabağın az qala unutdurulmuş qaranlıq tarixinin həqiqi
mənzərəsini cızmış, onu ustalıqla və təmkinlə bərpa edə bilmişdir. Elə buna görədir ki, Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş igid
sərkərdə, müdrik dövlət xadimi, incə siyasi gedişləri ilə həmişə
uğur qazanmış Pənahəli xan Cavanşirin siması romanda əzəmətlə
boy verir və sevilir. Çoxsaylı oxucuların və tənqidin rəğbətlə
qarşıladığı “Xallı gürzə” yazıldığı 1990-cı ildən bu günə kimi
təkrar-təkrar nəşr edilmişdir. Hər bir yazıçının oxucu qıtlığı çəkdiyi bir vaxtda bu faktın özü çox şey deyir.
Mustafa Çəmənlinin yaradıcılığında həqiqətən bir mərhələ
olan bu romanın uğurunu onun təkcə Qarabağ hadisələrinin aktual olduğu bir məqamda yazılması və Qarabağ xanlığının yaranma
tarixindən bəhs etməsi ilə izah etmək insafsızlıq olardı, çünki
mövzu nə qədər aktual olursa-olsun, onun bədii təqdimatı zəifdirsə, əsər uğur qazanmayacaq. Deməli, “Xallı gürzə”nin uğuru tək
mövzu aktuallığı ilə bağlı deyil. Bu romanda yazıçının təbii dillə
təqdim etdiyi şirin bədii təhkiyəsi, mövzuya və Qarabağ təbiətinə
sevgi dolu bələdliyin doğurduğu zəngin milli kolorit, zamandan
zamana yumşaq keçidlər, montaj üslubunda işlənmiş paralel səhnələr və epizodlar, dolğun, diri, relyefli surətlər, sevilən qəhrəmanlar, incə münasibətlər, rəssam baxışı ilə çəkilmiş geniş panoramlı lövhələr...
Romandan sitat gətirməkdən özümü saxlaya bilmirəm: “Bir
vaxt köçürülmüş Cavanşirlər karvan-karvan, qatar-qatar, dəstədəstə vətənə qayıdırdı. Necə ki, bir vaxt getmişdi, eləcə geriyə
qayıdırdı – kimi atlı, kimi piyada. Gedəndə zor gücünə getmişdilər, indi özləri qayıdırdılar... Kimisi sürü-sürü qoyunlarıynan,
ilxı-ilxı atlarıynan, qatar-qatar dəvələriynən, incə beli qızıl kəmərli, suluq kimi ağappaq boynu mirvarili, barmaqları üzüklü,
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qulağı sırğalı, lalə yanaqlı xanımlarıynan, kimisi də ayaqyalın,
başıaçıq, bir çətən külfətiynən, mitil-şitili bir qatır yükü, bir dağarcıq unuynan qayıdırdı...”
M.Çəmənlinin yaradıcılığında daha əlamətdar bir əsər “Fred
Asif” sənədli romanıdır. Əgər “Xallı gürzə” Qarabağla bağlı
dərdlərimizin başlanğıc köklərinə bir münasibətdirsə, “Fred Asif”
artıq Qarabağ uğrunda gedən xalq müharibəsinin, bu müharibədə
məğlubiyyətlərimizin anatomiyasını bütün açıqlığı ilə nümayiş
etdirən sənədli romandır. Ağrı-acı dolu bir roman, utanc gətirən
yaxın tariximizin özü.
“Fred Asif” romanı üçün yazdığım önsözdən bir məqam:
“Xalqımızın ən böyük dərdi, faciəsi ondadır ki, Asif kimi qəhrəman igidləri ola-ola torpaqlarımız düşmən tapdağındadır. Ağdamın Şahbulaq karxanasının ağappaq daşlarından tikilmiş imarətlərini, üstü dəmir taxtapuşlu evlərini, meyvəli bağ-bağçalarını
murdar düşmən yağmaladı. Bu, daha çox Ağdam, Qarabağ uğrunda canından-qanından keçmiş qəhrəmanlarımızın faciəsidir. Əlinə
silah alıb düşmənlə üz-üzə dayanmamış heç bir kəs bu ağrının
dözülməzliyini o döyüşçülər kimi, qələbəyə doğru yürüş etmiş
qəhrəmanlar sayağı dərindən hiss etməz, içindən keçirə bilməz.
Fred Asifi də bu dərd öldürdü. Xəstəxanada ölüm yatağında olanda yaxınları, dostları Asifə təsəlli verib deyəndə ki, hər şey sülh
ilə bitəcək, Ağdamı da, qalan torpaqlarımızı da geri qaytaracaqlar, yorğan-döşək dustağı olmuş, amma dəmir iradəsi qırılmaz bu
igidin cavabını necə unudasan: “Ağdam döyüşnən alınmasa, mən
heç vaxt ora qayıtmayacam!”
Mustafa Çəmənlinin xatirələrə söykənib kitaba gətirdiyi ağrı
və hikkə dolu bu lakonik, güllə kimi sərrast cavab Asif Məhərrəmovu bir qəhrəman, bütöv, mərd və məğrur bir kişi kimi çox
dəqiq səciyyələndirir. Bircə bu cavabla Mustafa Çəmənli qəhrəmanını sevdirə bilir ki, bu da hər bir əsərdə ən vacib olmalı keyfiyyətdir, çünki qəhrəman sevilməsə, rəğbət oyatmasa, əsər oxucuya heç bir cəhətdən təsir etməyəcək.
6
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Mustafa Çəmənlinin Qarabağ hadisələri ilə bağlı daha bir
əsəri tarixi romanlarına nisbətən yığcam ölçüdə olan “Ruhların
üsyanı” povestidir. Bu, artıq Qarabağdan ayrı düşmüş, əli heç
yana çatmayan insanın uzaq və yaxın keçmişlə bağlı yuxuları,
xatirələri, düşüncələri, xəyallarıdır. Olub keçmişləri təhlil etmək,
məğlubiyyətin səbəblərini daha çox mənəvi naqisliyimizdə axtarmaq, xəyallar qurmaq əsərin qəhrəmanının vətən nisgilini, torpaq
xiffətini sərgiləyən məqamlardır. Bu yerdə odu söndürüb külü ilə
oynamaq məsəli yada düşür, çox təəssüf ki, Qarabağla bağlı indiki reallıq məhz belə təəssürat yaradır.
Mustafa Çəmənli tarixi mövzularda işləyəndə daha böyük
uğur qazanır. Sözümün qüvvəti kimi yazıçının son əsərlərindən
olan “Ölüm mələyi” romanının adını çəkməyə bilmərəm. Əgər
“Xallı gürzə”də Mustafa Çəmənli bizi XVIII əsrə aparırsa, “Ölüm
mələyi” romanında Azərbaycan tarixinin daha dərin qatlarına XVI əsrə endirir.
I Şah Təhmasibin ömrünün axır günləri, hakimiyyət uğrunda
mübarizə, II Şah İsmayılın səltənət taxtına çıxması romanın əsas
süjet xəttini təşkil edir. Azərbaycan dövlətçiliyinin çox mürəkkəb
bir dövrü gözlərimiz önündə canlanır.
Səfəvilər xanədanının böyük bir tarixi kəsimini əhatə edən bu
romanda I Şah Təhmasib, II Şah İsmayıl, Pərixan bəyim, Gövhər
bəyim, İbrahim Mirzə, Hüseynqulu Xüləfa kimi tarixi şəxsiyyətlər Mustafa Çəmənlinin yazıçı təxəyyülü ilə canlanır, ətə-qana
dolub bədii obrazlara çevrilirlər.
Bu romanda Mustafa Çəmənli bir nöqtədə dayanıb yerində
sayan yazıçı olmadığını göstərir, eyni zamanda o, bir sənətkar
kimi artan ustalığını nümayiş etdirir. “Ölüm mələyi”nin yazılışında yazıçı öz yazı üslubuna xəyanət etmədən ehtiyatla müasir
Azərbaycan romanistikasının estetik tələblərinə uyğunlaşmağa
çalışır və buna nail olur.
“Ölüm mələyi” kifayət qədər kəskin və iti süjet xəttinə malikdir, qəhrəmanları dediyim kimi canlı, diri, görünəndirlər. Yazıçı oxucunu uzun-uzadı döyüş səhnələri, ictimai-siyasi hadisələrin
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təfərrüatlı təsvirləri ilə yormur, müəllif ricətləri ilə hadisələrin
sürətini azaltmır, əksinə, daha çox dinamikaya, birnəfəsə oxunan
saraydaxili intriqaların təsvirinə, hakimiyyət uğrunda aparılan
ölüm-dirim mübarizəsini önə çəkir. Eyni zamanda yazıçı bu mübarizə və çəkişmələrin nə qədər xırda istəklərə, şəxsi mənafe motivlərinə kökləndiyini bacarıqla, həm də ürək ağrısı ilə göstərir.
Bu, bir həqiqətdir ki, uzaqdan çox möhtəşəm görünən hakimiyyət
mənzərələri, çox vaxt yaxından xırda, rəzil və miskin mənafe
ehtirasları uğrunda mübarizədən başqa bir şey olmadığını nümayiş etdirir. Bütün bunlar əsərə dərin mündəricə verməklə ona oxunaqlılıq gətirir ki, bu da istənilən əsər üçün, xüsusilə tarixi mövzuda yazılan roman üçün vacib məziyyətlərdən biridir. Bu, şübhəsizdir ki, “Ölüm mələyi” romanı Mustafa Çəmənli yaradıcılığına
yeni nəfəs, yeni keyfiyyət və zənginlik gətirdi.
Onun geniş diapazonlu yaradıcılığının bütün istiqamətlərini
əhatə etmək istərdim, təəssüf ki, bu, bir məqalənin daşıyacağı yük
deyil, onun yaradıcılığı bir yox, bir neçə sanballı tədqiqat işinin
predmeti və obyekti ola bilər, bu da, əlbəttə, mənim yox, ədəbiyyatşünasların işidir, amma bu yazıda mən yazıçı dostumun yaradıcılığının Azərbaycan xalq musiqisinin, xüsusilə muğam ifaçılığının
tədqiqinə həsr olunmuş vacib bir qolunu qeyd etməyə bilmirəm.
Mustafa Çəmənli onlarla muğam ifaçısının sənətini qələmə
alaraq sənədləşdirib, təhlil edib, məqalələr yazıb, kitablar bağlayıb, unudulmuş sənətkarları üzə çıxarıb, yazıları ilə onlara yeni
həyat verib. Bütün bunları sadalamaq imkansızdır, amma bir
kitab haqqında danışmaya bilmirəm. Bu da böyük Üzeyir bəyin
“Leyli və Məcnun” operasının səhnə həyatına həsr edilmiş “Leyli
və Məcnun” – 100 il səhnədə” kitab-salnaməsidir. Gələn il artıq
operanın 110 yaşı tamam olur. Dünyada deyə bilmərəm, amma
Azərbaycan teatr tarixində, Üzeyir Hacıbəylinin təvazökarlıqla
“primitiv opera” adlandırdığı “Leyli və Məcnun” yeganə əsərdir
ki, yazıldığı gündən bu günümüzədək fəal repertuardadır.
Mustafa Çəmənlinin bu ensiklopedik kitabında “Leyli və
Məcnun” operasının səhnə həyatı ilə bağlı nələr yoxdu! Üç yüz8
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dən artıq nadir foto, operanın tamaşalarında bu və ya başqa şəkildə iştirak etmiş elə o qədər də yaradıcı insan haqqında informasiya, bir çoxları haqqında yüksək publisistik zövqlə yazılmış oçerklər, eləcə də sənədlər, proqramlar, afişalar. Bütün bunları toplamaq, sistemləşdirmək, hansısa proqramda və ya afişada adı,
soyadı getmiş, bu gün bizə heç nə deməyən insanların arxivlərdə,
teatr gizlinlərində işləmək hesabına tapılması, kimin kim olduğunun müəyyənləşdirilməsi, sağ qalanlarla görüşlər, dünyasını dəyişmişlərin yaxınları ilə söhbətlər, bəzən unudulmuş insanların
qohum-qardaşlarının təəccüb dolu baxışları ilə qarşılaşmaq...
Bütün bunları bilib də heyrətlənməmək mümkün deyil.
Hər şeyin sürətlə dəyişdiyi bu hövsələsizlik zamanında
dostum Mustafa Çəmənli “Xallı gürzə”, “Ölüm mələyi” kimi
daha bir roman yazmaq əvəzinə niyə özünü belə çətinliyə salır?
Yazmağı o qədər də sevməyən mənim kimi yazıçı üçün bu eqoist
sualın cavabını da kitabın önsözündə tapdım: “Hər şeyin bir
səbəbi, nədəni olur. Hərdən bu işin məsuliyyəti altına girməyimin
mayasında duran, məni bu qədər aramağa, axtarmağa vadar edən
o səbəbi düşünürəm, fikirləşirəm ki, məni bu işə həvəsləndirən
dahi Üzeyir bəyə bəslədiyim sonsuz məhəbbət və ehtiramdır.
Amma bütöv bir obrazlar qalereyası qarşısında durub bu qədər
insanın həyat və yaradıcılığından soraq verən arxiv materiallarına
bələd olduqca qəti qərara gəldim ki, xeyr, bu, yalnız Üzeyir bəyin
xatirinə atılan addım deyil. Burada xatirəsi önündə baş əyməli
çox insan var”.
Müəllif özü də bilmədən sualıma yazıçı səmimiyyətindən
doğan bir təbiiliklə cavab verdi. Teatra bələdliyi olan bir yazıçı
kimi, məlum olan bir fikri yada salmaq istərdim: bəstəkarın da,
dramaturqun da, rejissorun da sənətinin tamaşaçıya çatdırılmasında ifaçılar ön cərgədədir. Böyük bəstəkarın “Leyli və Məcnun”
operasını səhnədə 110 il yaşadan da yüzlərlə insanın istedadı və
zəhməti olub ki, Mustafa Çəmənlinin kitabı həm də o insanların
xatirəsinə ucaldılmış möhtəşəm abidədir.
Əli Əmirli,
Əməkdar incəsənət xadimi
9
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Mustаfа Çəmənlinin
həyаt və fəаliyyətinin əsаs tаriхləri
Mustаfаyеv Mustаfа ġurа оğlu 1947-ci il sеntyаbr ayının 10dа Аğdаm rаyоnunun Çəmənli kəndində аnаdаn оlmuĢdur.
1954

- Çəmənli kənd оrtа məktəbində təhsil
almağa başlamışdır.

1964-1965

- Mingəçеvir şəhər 3 №-li növbəli fəhləgənclər məktəbində təhsilini dаvаm
еtdirmişdir.

1966-1967

- Оrdu sırаlаrındа əsgəri хidmətdə оlmuşdur.

1968-1969

- Mingəçеvir şəhər Mаşın təmiri zаvоdundа qəlibçi işləmişdir.

1970

- “Kоmmunist” nəşriyyаtındа çаpçı köməkçisi işləmişdir.

1971-1972

- “Pаris Kоmmunası” аdınа Gəmi təmiri
zаvоdundа qəlibçi işləmişdir.

1972-1977

- Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin jurnаlistikа fаkültəsində təhsil almışdır.

1973

- “Mingəçеvir işıqlаrı” qəzеtində “Ləpirlər” аdlı hеkаyəsi ilə ədəbi yаrаdıcılığа
bаşlаmışdır.
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1978
1979

- Həmin ildə fəаliyyətə bаşlаyаn “Yаzıçı”
nəşriyyаtındа böyük kоrrеktоr işləmişdir.
- SSRİ Jurnаlistlər İttifаqının üzvlüyünə
qəbul еdilmişdir.

1981-1982

- “Yаzıçı” nəşriyyаtındа rеdаktоr vəzifəsində çаlışmışdır.

1982

- “Mənim dünyаmın аdаmlаrı” аdlı ilk
hеkаyələr kitаbı “Yаzıçı” nəşriyyаtındа
çаp оlunmuşdur.

1983-1985

- “Yаzıçı” nəşriyyаtındа Klаssik ədəbiyyаt və fоlklоr rеdаksiyаsının müdiri
vəzifəsində çаlışmışdır.

1985

- “İtirilmiş səs” аdlı pоvеst və hеkаyələr
kitаbı “Yаzıçı” nəşriyyаtındа nəşr оlunmuşdur.

1986-1988

- “Yаzıçı” nəşriyyаtındа Nəsr şöbəsində
böyük rеdаktоr vəzifəsində çаlışmışdır.

1988

- SSRİ Yаzıçılаr İttifаqının üzvlüyünə
qəbul еdilmişdir.

1989

- “Şövkət Ələkbərоvа” kitаbı “İşıq” nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir.

1989-1990

- “Yаzıçı” nəşriyyаtındа Nəsr şöbəsinin
müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1991

- “Хаllı gürzə” tаriхi rоmаnı “Yаzıçı”
nəşriyyаtındа çаp оlunmuşdur.
11
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1992-2005
1993

1994

- “Gənclik” nəşriyyаtının bаş rеdаktоru
vəzifəsində çаlışmışdır.
- M.Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət filarmoniyasında Xalq artisti
Şövkət Ələkbərovanın xatirə gecəsinin
aparıcısı olmuşdur;
- Musiqi ifаçılığı sənətinin təbliğində,
Qаrаbаğ musiqi məktəbinin tədqiqində
silsilə yаzılаrınа görə Rеspublikа Mətbuаt Fоndunun “Dаn ulduzu” mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür;
- “Səs qərib оlmur” аdlı pоvеstlər və
bədii publisistikаdаn ibаrət kitаbı “ŞərqQərb” nəşriyyаtındа nəşr еdilmişdir;
- Аzərbаycаn döyüşçüləri аrаsındа vətənpərvərlik ruhlu çıхışlаrınа və hərbi
vətənpərvərlik mövzusundа publisistik
yаzılаrınа görə Аzərbаycаn Yаzıçılаr
Birliyinin diplоmunu аlmışdır;
- Sumqаyıt Şəhər Mərkəzi Kitаbхаnаsındа “Хаllı gürzə” rоmаnın müzаkirəsi kеçirilmişdir;
- İrаn İslаm Rеspublikаsındа 6-cı Bеynəlхаlq Kitаb Sərgisində iştirаk еtmişdir.
- Аzərbаycаn Uşаq Ədəbiyyаtı Fоndunu
təsis еtmiş və sədr sеçilmişdir;
- Mingəçеvir şəhərində M.Dаvudоvа
аdınа Dövlət Drаm Tеаtrındа yаrаdıcılıq
gеcəsi kеçirilmişdir;
- M.Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasında Xalq artisti
Əbülfət Əliyevin xatirə gecəsinin aparıcısı olmuşdur.
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1995
1996

- “Hacı Arif” ssenarisi əsasında Xalq
artisti Arif Babayev haqqında televiziya
filmi çəkilmişdir.
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli
Qəhrəmаnı Аsif Məhərrəmоvun ömür
yоlundаn bəhs еdən “Frеd Аsif” sənədli
povesti “Gənclik” nəşriyyаtındа çаp
оlunmuşdur.

1997

- İrаn İslаm Rеspublikаsındа 4-cü Bеynəlхаlq Mətbuаt Fеstivаlındа iştirаk
еtmişdir;
- Хаlq аrtisti Əbülfət Əliyеv hаqqındа
“Nəğməli хаtirələr” хаtirə-pоvеsti “Gənclik” nəşriyyаtındа çаp оlunmuşdur;
- R.Bеhbudоv аdınа Dövlət Mаhnı
Tеаtrındа 50 illik yubilеy gеcəsi kеçirilmişdir;
- Mətbuаt və İnfоrmаsiyа sistеmində
uzun illər səmərəli fəаliyyəti və аnаdаn
оlmаsının 50 illiyi münаsibətilə nаzirliyin Fəхri Fərmаnı ilə təltif оlunmuşdur.

2001

- Хаlq аrtisti Хаn Şuşinskiyə həsr еtdiyi
“Muğаm dünyаsının Хаnı” хаtirələr kitаbı nəşr оlunmuşdur;
- Аvqust ayının 31-də Mədəniyyət Nаzirliyinin təşəbbüsü ilə “Аzərnеftyаğ”
İB-nin mədəniyyət sаrаyındа “Muğаm
dünyаsının Хаnı” kitаbının təqdimаt
mərаsimi kеçirilmişdir;
- “Хаllı gürzə” tаriхi rоmаnı “Gənclik”
nəşriyyаtındа təkrаr çаp еdilmişdir.
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2002

- “Burdаn bir аtlı kеçdi” bədii publisistik
kitаbı “Gənclik” nəşriyyаtındа nəşr еdilmişdir;
- Хаlq аrtisti Şövkət Ələkbərоvаnın Rеspublikа sаrаyındа kеçirilən 80 illiyinə
həsr оlunmuş yubilеy gеcəsinin ssеnаrisini yаzmışdır.

2003

- Müğənni Səхаvət Məmmədоv hаqqındа yаzdığı “Səsin ruhu” kitаbı “Gənclik”
nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir;
- “Хаllı gürzə” tаriхi rоmаnı Yаzıçılаr
Birliyinin “Yаddаş” milli mükаfаtınа
lаyiq görülmüşdür.

2005

- Хаlq аrtisti Şövkət Ələkbərоvаyа həsr
оlunmuş “Охu, gözəl” kitаbı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mədəniyyət Nаzirliyinin sifаrişi ilə “Nаğıl еvi” nəşriyyаtındа
çаp еdilmişdir;
- “Mən оlmаyаndа dоstum оl” bədii
publisistik kitаbı “Gənclik” nəşriyyаtındа nəşr оlunmuşdur.

2006

- “Aspoliqraf” nəşriyyаtındа şöbə müdiri
vəzifəsində çаlışır;
- Аzərbаycаn və Türkmənistаn rеspublikаlаrının Əməkdаr аrtisti Хаnlаr Hаqvеrdiyеvin həyаt və yаrаdıcılığındаn
bəhs еdən “Sənətkаr ömrünün izləri” kitаbı “Аdilоğlu” nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir;
- Respublika Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma
Mərkəzində Azərbaycan və Türkmənis14
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tan respublikalarının Əməkdar artisti
Xanlar Haqverdiyevin 100 illik yubiley
gecəsinin aparıcısı olmuşdur;
- “Хаllı gürzə” tаriхi rоmаnı “Vеktоr”
Nəşrlər Еvində təkrаr nəşr оlunmuşdur;
- “Frеd Аsif” sənədli romanı “Təhsil”
nəşriyyаtındа təkrаr nəşr оlunmuşdur;
- Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyinin “Nаtəvаn” klubundа “Frеd Аsif” kitаbının
təqdimаt mərаsimi kеçirilmişdir.
2007

- Pоvеstlər, hеkаyələr, еssеlər, musаhibələrdən ibаrət “Ruhlаrın üsyаnı” kitаbı
“Аdilоğlu” nəşriyyаtındа nəşr оlunmuşdur;
- Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mədəniyyət
və Turizm Nаzirliyinin sifаrişi ilə “Nəğməli хаtirələr” kitаbı “Еl” nəşriyyаtındа
təkrаr nəşr еdilmişdir;
- Аzərbаycаn Dövlət Filаrmоniyаsındа
Хаlq аrtisti Əbülfət Əliyеvin аnаdаn
оlmаsının 80 illiyinə həsr оlunmuş хаtirə
gеcəsinin аpаrıcısı оlmuşdur.

2008

- Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mədəniyyət
və Turizm Nаzirliyinin sifаrişi ilə “Lеyli
və Məcnun” – 100 il səhnədə” аdlı sənədli bədii еnsiklоpеdiyаsı “Еl” nəşriyyаtındа çаp оlunmuşdur;
- Hеydər Əliyеv Fоndunun sifаrişi ilə
nəşr edilmiş “Аrif Bаbаyеv – 70”
аlbоm-kitаbın mətn müəllifi olmuşdur;
- Mаrt аyının 13-də Аzərbаycаn Dövlət
Оpеrа və Bаlеt Tеаtrındа Хаlq аrtisti
Аrif Bаbаyеvin аnаdаn оlmаsının 70 illiyinə həsr оlunmuş yubilеy gеcəsinin
аpаrıcısı оlmuşdur;
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- Hеydər Əliyеv Fоndunun sifаrişi ilə
çаp оlunmuş “Hаbil Əliyеv – 80”
аlbоm-kitаbın mətn müəllifi olmuşdur;
- Hеydər Əliyеv Fоndunun sifаrişi ilə
nəşr edilmiş “Əlibаbа Məmmədоv –
80” аlbоm-kitаbın mətn müəllifi olmuşdur;
- Bədii yаrаdıcılığınа görə Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin “Uğur
– 2008” mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür.
2009

- Üzеyir Hаcıbəylinin еv-muzеyində
“Lеyli və Məcnun” – 100 il səhnədə” kitаbının təqdimаt mərаsimi kеçirilmişdir;
- “Çаhаrgаh” hеkаyəsi “Bеşik” nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir;
- “Şəmsəddin Еldəniz” hеkаyəsi “Bеşik”
nəşriyyаtındа nəşr оlunmuşdur.

2010

- Хаlq аrtisti Mənsum İbrаhimоvа həsr
еtdiyi “Məcnunun Məcnunu” kitаbı
“Təhsil” nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir;
- “İrşad” İslam Araşdırmaları Mərkəzində “Məcnunun Məcnunu” kitаbının təqdimаt mərаsimi kеçirilmişdir;
- Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı Mübаriz İbrаhimоvа həsr еtdiyi “Mübаriz”
sənədli pоvеsti “Təhsil” nəşriyyаtındа
nəşr оlunmuşdur;
- Sеntyаbrın 18-də Biləsuvаrdа “Mübаriz” kitаbının təqdimаt mərаsimi kеçirilmişdir;
- Hеydər Əliyеv Fоndunun sifаrişi ilə
nəşr edilmiş “Cаnəli Əkbərоv – 70”
аlbоm-kitаbın mətn müəllifi olmuşdur;
- Аzərbаycаn Dövlət Filаrmоniyаsındа
Хаlq аrtisti Cаnəli Əkbərоvun аnаdаn
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оlmаsının 70 illiyinə həsr оlunmuş
yubilеy gеcəsinin аpаrıcısı оlmuşdur;
- Hеydər Əliyеv Fоndunun sifаrişi ilə
nəşr edilmiş “Аğахаn Аbdullаyеv – 60”
аlbоm-kitаbın mətn müəllifi olmuşdur.
2011

- Bеynəlхаlq Muğаm Mərkəzində görkəmli tаrzən, Хаlq аrtisti Bəhrаm Mаnsurоvun 100 illiyinə həsr оlunmuş yubilеy
gеcəsinin аpаrıcısı оlmuşdur;
- “Mübariz” povesti “Kaspi” qəzetinin
Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun
xatirəsinə həsr olunmuş Vətənpərlik
mövzusunda bədii əsər və publisistik
yazı müsabiqəsində xüsusi mükafata
layiq görülmüşdür.

2012

- “Ölüm mələyi” tаriхi rоmаnı “MHS”
nəşriyyаtındа çаp оlunmuşdur.
- Azərbaycan Milli Kitаbхаnаsındа
“Ölüm mələyi” rоmаnının təqdimаt mərаsimi kеçirilmişdir;
- “Yаddаşlаrdа yаşаmаq hаqqı” sənədli
pоvеst və хаtirələr kitаbı “Təhsil” nəşriyyаtındа nəşr еdilmişdir.
- R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında, tanınmış maarif xadimi, İkinci
Dünya müharibəsi iştirakçısı Surxay
Qurbanovun 100 illik yubiley gecəsinin
aparıcısı olmuşdur.

2013

- “Ölüm mələyi” tаriхi rоmаnınа görə
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mədəniyyət və
Turizm Nаzirliyinin “Qızıl Kəlmə” ədəbi mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür.
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2014

- “Sənət hеkаyələri” kitаbı Mədəniyyət
və Turizm Nаzirliyinin sifаrişi ilə “Аspоliqrаf” nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir;
- Üzеyir Hаcıbəylinin еv-muzеyində
“Sənət hеkаyələri” kitаbının təqdimаt
mərаsimi kеçirilmişdir.

2016

- “Mübаriz” sənədli pоvеsti “Təhsil”
nəşriyyаtındа təkrаr nəşr оlunmuşdur;
- “Üçyaşlı əsir” povest və hekayələr kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap
edilmişdir.
- Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq
artisti Qədir Rüstəmovun 80 illiyinə həsr
olunmuş yubiley gecəsinin aparıcsı
olmuşdur.

2017

- Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mədəniyyət
və Turizm Nаzirliyinin sifаrişi ilə Xalq
artisti Roza Cəlilovanın yaradıcılığından
bəhs edən “Səhnəmizin ağ çiçəyi” kitabı
“Аspоliqrаf” nəşriyyаtındа çаp еdilmişdir.
- “Mübariz” ssenarisi əsasında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov haqqında sənədli televiziya filmi
çəkilmişdir.
- 13 oktyabr tarixində Bakıda R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında və 18
noyabr tarixində Ağdam rayonunda 70
illik yubiley tədbirləri keçirilmişdir.
- “Şərq-Qərb” nəşriyyatında “Əbülfət Əliyev”, “Əhməd Ağdamski”, “Xan Şuşinski”,
“Mütəllim Mütəllimov”, “Şövkət Ələkbərova”, “Yaqub Məmmədov” kitabları nəşr
edilmişdir.
18
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Mustafa Çəmənlinin yaddaqalan sətirləri
… Əslində biz bu dünyaya Ģəkil çəkdirməyə gəlirik. Ġntəhası biz
gərək foto obyektivin yaddaĢında qalan əksimizlə dünyanın yaddaĢında qalan Ģəklimizi qarıĢıq salmayaq. Fotoqrafa biz ömrümüz
boyu Ģəkil çəkdirə bilərik, amma zaman hər kəsin Ģəklini bircə dəfə
çəkir. Biz gərək ömrümüzü elə yaĢayaq ki, dünyanın foto-yaddaĢına
Ģəklimiz eybəcər düĢməsin!
…Xəyalımda, ruhumda bir Xan yaĢayır. Elə bir gün yoxdur ona
qulaq asıb, baldan Ģirin səsini qətrə-qətrə ruhuma hopdurmayım.
Mənə o səs qədər doğma, o səs qədər əziz, lal duyğularımı onun qədər həssas ifadə eləyən baĢqa heç nə yoxdur. Köksümdə Xanın səsiylə dolu muğam adlı böyük bir dünya var və mən o dünyanın sonu
görünməyən ağappaq cığırıyla üz tutub gedirəm. Bu cığırla hələ nə
qədər yol gedəcəyimi bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, o məni Ģəfqətə,
məhəbbətə, ucalığa aparır…
Onu görən, qəlbində, ruhunda zərif duyğular, nəcib arzular,
ideallar daĢıdığının fərqində olan varmı görəsən? Əgər varsa, niyə
qoymurlar görüksün?!
Bahar gəldi. Ağaclar bir gecənin içində yaĢıl dona büründü,
torpaq yamyaĢıl libasını geyindi. Torpağın bu yamyaĢıl libası ilahinin zövqü ilə rəngbərəng çiçəklərlə bəzədilmiĢdi. Mən ilahinin sığal
çəkdiyi bu əsrarəngiz Gözələ – bahar fəslinə baxmaqdan doymurdum.
Mən qollarımı geniĢ açıb baharı bağrıma basmaq istədim.
Mümkün olmadı. Bahar özü mən aciz bəndəni öz qoynuna aldı.
Ruhum baharlaĢdı.
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Bəzən bu gözəlim XXI əsrdə elə nataraz, əcaib-qəraib hadisələrlə, əxlaqdan, mənəviyyatdan kənar dəblə, adamı odsuz-ocaqsız
yandıran nadanlıqlarla, biganəliklərlə rastlaĢıram ki, qabaqda daha
nələrlə rastlaĢacağımı bilmədiyim üçün uzaq keçmiĢə, məni duyacaq
tarixi bir Ģəxsiyyətin (düĢünüb-daĢınmadan üstümə hücum çəkməyim) yanına qaçmaq istəyirəm. Əgər bu mümkün olsaydı, XIV əsrə
qayıdıb bir çocuq kimi Ġmadəddin Nəsiminin qucağına sığınardım.
ġübhə etmirəm ki, elə o andaca Nəsimi mənim üçün çox sevdiyim bu
qəzəlini oxuyardı:
Ey xəstə könül, dərdinə dərman tələb eylə.
Gər can dilər isən, yeri canan tələb eylə.
Ey bülbülü-qüdsi, nə giriftari-qəfəssən,
Sındır qəfəsin, tazə gülüstan tələb eylə?
Elə bu an üz tutduğum üfüqdə bir qaraltı göründü. Qaraltı
yaxınlaĢdıqca yerimdə donub qaldım, bədənim ürpəĢdi. Elə bil lal
olmuĢdum. Qımıldana da bilmirdim. Nəsimi soyulmuĢ dərisini çiyninə atıb mənə doğru gəlirdi.
ƏĢi! Ġxtiyarım olsaydı, ana dilimizdən üç hərfdən ibarət olan bu
gözəl “ƏĢi” sözünü çıxarıb atardım. Tərslikdən bu söz xalqımızın
dilinin əzbəridir. Sizi bilmirəm, mən “ƏĢi”dən ilan vuran ala çatıdan qorxan sayaq qorxuram. Çünki bu sözdən dəhĢətli dərəcədə
biganəlik qoxusu gəlir.
Öz səviyyənə qaldıra bilmədiyin adamın səviyyəsinə enmək əzabından qurtarmağın yeganə yolu susmaqdır.
Allahın bizə bəxĢ etdiyi bu qısa ömrümüz “Filankəs nə deyər?”,
“Filankəs nə düĢünər?” fəlsəfəsi içində keçib gedir. Əgər buna fəlsəfə demək olarsa.
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Gözəgörünməz müxalif qüvvələr – daxilimizə genetik kodlarla
keçmiĢ, virus kimi damarlarımızda yaĢayan qadağalar, qabağa yox,
geriyə dartan dərketməzlərlə vuruĢmalarda keçir.
Çox-çox keçmiĢlərdə əhəmiyyət vermədiyimiz bir səhv böyüyəböyüyə gəlib XX əsrə çıxdı. Müqəddəs torpaqlarımız iĢğal olundu.
YaxĢılıq eləmə, əgər eləyibsənsə, ağacdələn kimi tez-tez o
adamın qapısını döyəcləmə.
YaĢanmıĢ günlər də axar su kimidir, dayanmadan axıb gedir. O
axıb gedən suda hansı günün bir anını tutub saxlamısansa, təkcə o
sənindir, yerdə qalanı axıb gedəcək.
HəmiĢə elə zənn edirdim ki, məni Qarabağın dərdi öldürəcək.
Amma belə görürəm ki, televiziyada hər gün icazəsiz-filansız evimizə
soxulan, Ģou əhlinin qarderobunda, evinin künc-bucağında, yataq
otağında “axtarıĢ” aparan, piĢiktək mətbəxlərdə dolaĢan, uca binanın uca mərtəbəsindən Ģəhəri seyr edib təbliğ olunmağa layiq olmayanın birini göylərə qaldıran sırtıq, umacaqlı bəzi aparıcı-jurnalistlərin sayğısızlığından bu iĢıqlı dünyaya əlvida deyəcəyəm.
Qəribədir, içi zərif duyğularla, zəngin hislərlə dopdolu olan
birisi sahibkar önündə susmağı hər Ģeydən üstün tutur.
Hər gecənin səhəri, hər səhərin axĢamı var. Unutma ki, bir gün
gələr nə səhərin olar, nə axĢamın. Unutma! Ona görə də adamlar
içində adam ol, adam!
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Məni görə-görə özünü görməməzliyə vuran, gözəl, sənin bu etibarsızlığına dözmədim, səni əbədi itirdim.
Həyatda mənim üçün səbəbkarı olduğum insan sevincini seyr
etməkdən böyük mükafat yoxdur.
Ġnanıram ki, siz də o KĠġĠNĠ mənim kimi lap yaxından tanıyırsınız. Öz dərdi-sərini unudub onun-bunun dərdini çəkən kiĢini
deyirəm.
Əziz atasını itirmiĢ qadın dərdinə Ģərik axtarıb hüzür məclisinə
ağıçı çağırtdırmıĢdı. Əslində, heç buna ehtiyac da yoxdu, ürəkdən
gələn bir cüt Ģəffaf göz yaĢı dərdin böyüklüyünün daha səmimi
ifadəçisi deyilmi?
Payızın son günləridi, ayaqlarım altında xəzəl olmuĢ qızılı yarpaqlar “ağlaĢır”. Mən isə, deyəsən, dünənə kimi kölgəsində oturduğum ağacla müqayisədə daha qəddar, daha amansızam. Ağacın
budağında tək bir yarpaq qalıb. Tək-tənha. Bir azdan qəfil mehdən o
da budağından qopacaq. Nə etmək, qocalığa çarə yoxdur. Budaqda
tək yaĢamaq çətindir. KaĢ o tənha yarpaq mənim ayaqlarım altında
qalmaya.
Ġnsan həyatını alıĢ-veriĢ üstə qurub. Ona görə də ömür boyu
bazar həyatını yaĢamağa məhkumdur. Alır, satır… Çünki baĢqa cür
yaĢaya bilməz, alverçilik onun xislətindədir. Bu yolla, hətta heyvanları da ram edir. Ata kiĢmiĢ, arpa yedirdib Ģahə qaldırır, ayıya Ģirni
yedizdirib mayallaq aĢdırır, di gəl yaĢa…
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Yer üzündə azacıq da olsa günahı olmayan insan yoxdur. Amma
di gəl ki, cani də məhkəmədə tutduğu əmələ görə özünə bəraət qazandırır, haqlı olduğunu sübut etməyə çalıĢır.
– Bala, sənin o günah qapısında nə iĢin vardı? Sən ki, bilirsən,
günah qapısı cəhənnəmin qapısı ilə üzbəüzdür.
– BağıĢla, deyəsən, qapı döyülür, baxım görüm gələn kimdi.
Bəlkə, səni aparmağa gəliblər?!
Zəngin bir qəlbin tarixini yazmağa bir ömür belə çatmaz.
Ona Eldəgəz deyərdilər. Doğrudan da, daĢıdığı ad ona çox
yaraĢırdı. Vətəni kənd-kənd, oba-oba gəzib dolaĢmıĢdı. Əslində, bir
dərviĢ həyatı yaĢamıĢdı. O, adamlara nağıl danıĢmamıĢdı, amma
elinin, millətinin ağ günə çıxması üçün ömür boyu çarpıĢmıĢdı.
Ürəyindəki ideyanı – azadlıq ideyasını insanlara qandıra-qandıra
axırda Ģamtək ərimiĢdi.
…Ruhumu muğam qədər heç nə oxĢamır. Ovqatımın Ģən və
kədərli anlarında içərimdə ancaq özümün eĢitdiyim bir səs elə hey
oxuyur… O səsin xəyalımda yaratdığı qövsi-qüzehin gözlə görünməyən min bir rəngi var… Bu rənglərin çəkdiyi rəsmlərsə ömrü at
belində keçmiĢ ulu babalarımızın mənəviyyatının, Azərbaycan türkünün lal duyğularının tarixidir. Elə buna görə də muğamları, onun
görkəmli ifaçılarının sənətini həmiĢə ürəkdən vəsf edirəm.
ġəhər həyatı teatra bənzəyir. Küçələr, küçələri bəzəyən binalar
onun dekorasiyaları, ora-bura tələsən insanları isə aktyorlarıdır.
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Zamanında populyarlıq heç də əbədiyyətin artıq əldə olunması
demək deyildir.
Öz əqidəsi, öz fikri olmayan insanlar mənə tamaĢadan sonra
boĢ qalmıĢ səhnəni xatırladır. TamaĢaçı vardı – oyun qurulmuĢdu.
Oyun bitdi –tamaĢaçı yoxa çıxdı.
Bir gün dərk elədim ki, ətrafımdakılar özlərini yüngülləĢdirməkdən ötəri məni yükləməklə məĢğuldurlar.
Dünya o zaman düzələr ki, hər kəs öz halal haqqına sahib olsun.
Biz içimizdə çoxdan, lap çoxdan, 1828-ci ildə Ġranla çar Rusiyası arasında bağlanan Türkmənçay sülh müqaviləsinin bağlandığı
o məĢum anlaĢmadan baĢlayaraq Azadlıq meydanına yol gəlirdik.
Bu var olan dünyada, əslində, heç də hamı yoxdur.
Bir dəstə adam toplaĢıb xoĢbəxt olmaq istəyən birisini xoĢbəxt
olmağa qoymurdular. Bu adam deyirdi ki, filan, filan Ģeylərə görə
mən xoĢbəxtəm. O saat qaĢlar çatılırdı, sifətlər turĢuyurdu, dodaqlar
sallanırdı, növbəylə xoĢbəxt olmaq istəyənə sübut eləmək istəyirdilər
ki, sən bədbəxtlərin bədbəxtisən, xoĢbəxtəm deyib xalqı özünə güldürmə. Guya xoĢbəxt olmaq istəyənin xoĢbəxtliyi bunların bədbəxtliyinə səbəb olacaqdı.
Səhər tezdən bal arıları çəmən çiçəklərini öpüĢlərə qərq eləmiĢdilər. Arılar nə qədər azad, nə qədər məsud idilər.
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Gözəlliyi görən gözlər gözəldir. Mən neyləyim ki, sən ancaq pis
Ģeyləri görürsən.
ġərəfsizin birini pulun gücünə qəhrəman eləyib baĢa keçirtdik,
sonra baĢımıza döydük ki, vallah, bizim bu adda qəhrəmanımız olmayıb.
Həyatda elə insanlar var ki, öləndən sonra da problemlər
onlardan əl çəkmir.
Elə zənn etməyin ki, Əzrail uzaqdadır. O, hər zaman öz içimizdədir.
Sözündə böyük idi, əməlində bapbalaca.
– Nə axtarırsan?
– Ġnsan axtarıram, qardaĢ.
– Necə yəni insan axtarıram, ətrafımız insanla dolu deyilmi?
– Mən mənə dinclik, azadlıq gətirən insanı axtarıram.
Kin də bordağa bağlanmıĢ cöngə kimidir, ipi açılanda sahibini
tanımır.
ÖyrəĢmiĢdi hər Ģeyi pulla ələ almağa, ancaq qapısını əcəl
döyəndə puluna yaxın duran olmadı.
Ġnsan öz keçmiĢinin təkrarıdır.
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Neyləyim, sevincim çox azdı, gəl dərdimlə top-top oynayaq.
Qadının gözü ağlından itidir.
Sən elə zənn etmə ki, mən tənhayam, yox, ətrafımdan çəkilənlər
yenə mənimlədi – ancaq xəyalımda.
Elə adam var özündən yox, sözündən iyrənirəm.
Adam var özü böyükdür, adam var sözü.
QuĢu tutub qəfəsə salmağa nə var, oğul ona deyərəm ki,
ağızdan çıxan sözü tutub qəfəsə salsın.
Mən ONA içimdəki gəncliyin gözü ilə, O isə qəlbimdə gizlənmiĢ
gəncliyi görmədiyindən üzümdəki QOCALIĞA baxırdı.
Birisi ölməyə gedirdi, qoymadıq. Amma sonra o özü bizi axmaqlığıyla öldürdü.
Birisi:
– Dünya yaman dəyiĢib, – dedi.
– Xeyr, dünya elə köhnə dünyadı, dəyiĢən bizik.
Əxlaqsızın birisi bizi qarĢısında oturdub əxlaq dərsi keçirdi.
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Sən xəyalımda çiçək kimisən, amma həyatda çiçək deyilsən.
Mənalı görünmək istəyənin birisi, day da gözümdə mənasızlaĢdı. Çünki mahiyyətcə mənasız idi.
Səbəb səbətə, səbət qəfəsə çevrilə bilər.
Zaman bizi eĢĢək kimi yükləyib. EĢĢəyimiz dizinə qədər palçığın
içindədi. ġələmiz nə yaman ağırdı.
GəliĢin bayramdı, gediĢin faciə.
Ġki yaĢlı nəvəm RəĢad həmtayı haqda deyir: – Cəbi dəlidi. Deyirəm, yox, o sənin qaqaĢındı. Fikrindən dönmür: – Cəbi dəlidi. Bilmirəm iki yaĢlı körpənin ağlına bu fikir hardan gəlir?
Ata ölmüĢdü. O özündən sonra dörd bığıburma, laydivar oğul
qoyub gedirdi. Dörd oğul – dörd kommersant. Ata elə bilirdi ki, son
mənzilə oğlanlarının çiynində gedəcək, amma belə olmadı –
kommersant övladları atalarının cənazəsinə girmək üçün dörd nəfər
fəhlə tutmuĢdular.
Heyif səndən, a bu dünyadan köçən kiĢi.
– Sən məni qocaltdın, sən...
– Sənsə məni yaĢatdın.
– Yox, yox, sən məni öz dəyirmanında üyütdün, sonra da bir
dağarcığa yığıb atdın atıyın tərkinə. Yazıqlar olsun mənə.
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Sevincimi əynimə geyinib, kədərimi bərk-bərk bələdim. Amma
kədərim özümdən güclə çıxdı, sevinc köynəyimi dartıb əynimdən
çıxartdı.
– Mənimlə zarafat eləmə, – dedi, – sənə sevinc yox, əbədi kədər
yaraĢır.
Sənin heç xəbərin də yoxdur ki, mən xəyalən həmiĢə sənin yanındayam. Neyləyim, xəyalın sərhədini aĢa bilmirəm. Qorxuram öz
gəliĢimlə sənin zərif ruhunu incidəm. Hərdən üz-üzə, göz-gözə oturub söhbətləĢirik də. Amma mən yenə özümü hasarın o biri üzündə
sanıram.
Ayrılıq anı gəlir. Səni səndən xəbərsiz gözlərimə köçürüb özümlə aparıram. Ona görə hər yerdə, hər zaman mənimləsən. Eh, bunu
mən bilirəm, sən hardan biləsən ki...
Mən nağıllarda olduğu kimi, yad qapıları döymədim. Bilirdim
ki, tanımadığım yad qapıları döysəm: – Kimdir? – sualını mütləq
eĢidəcəm. Mən bilirdim ki, Allah qonağı – deyəndən sonra nağıllar
yalan olacaq. Çünki o nağıllardakı – Allaha da qurban olum,
qonağına da – söyləyən insanları zaman-zaman elə qonaqlar öz
yaramaz iĢdəkləriynən qorxuzub, qapıları üzümüzə bərk-bərk
bağladıblar. Ona görə də mən nağıllarda olduğu kimi yad qapıları
döyməyəcəyəm. Qoy nağıllar elə nağıl olaraq qalsınlar.
– “Mənim eĢĢəyim öləndən sonra heç yonca bitməsin”.
– Yox, əzizim, qoy bitsin, yoxsa eĢĢəklərin kökü kəsilər.
– “Xoruz olmasa sabah açılmır?”
– Açılmağına açılar, amma xoruz banının da öz ləzzəti var.
– Sən özünə ölüm hökmü çıxarda bilərsənmi?
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– Yox, bacarmaram.
– O zaman zəhmət olmasa, bu mübarizə yolundan çəkil. Çünki
gün gələr sənə ölüm hökmü çıxarda bilərlər.
– Xəstələnmisən?
– Xeyr.
– Bəs niyə kefsizsən, sənin dərdin nədir?
– Mənim dərdim kasıbçılıq dərdidi.
– Varlı olmaq xoĢbəxtlikdirmi?
– Kasıba görə, bəli, varlı olmaq xoĢbəxtlikdi.
– Deyirsən varlının dərdi yoxdu?
– Varlı da dərdsiz deyil, onun da dərdi varlı olmağındadı. Kasıbın heç nəyi yoxdu, varlı isə daim nigarançılıq içindədir.
KaĢ bu yekəqarın yuxudan ayılmayaydı. Camaat yatıb yuxu görür, bu isə yuxusunda da ona-buna torba tikir. Nəsə, yuxudan ayılmasa yaxĢıdı, ayılsa fitnə göyərəcək.
Mən indi bildim ki, həyat beĢikdən qəbirə qədər imiĢ. Anam
məni gülə-gülə beĢiyə, mən isə ağlıya-ağlıya onu qəbirə qoydum.
YaĢanılan hər gün tarix deyildir, ağacların yarpaqlaması kimi
bir Ģeydir.
Sizdən nə gizlədim, həmiĢə son sözdən üĢənmiĢəm. Ona görə ki,
sözün qüdrətini, böyüklüyünü, həmiĢə diriliyini baĢa düĢmüĢəm.
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Görkəmli şəxsiyyətlər
Mustafa Çəmənli haqqında
Hörmətli Mustafa Çəmənli!
Səni, müasir ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsini 70
illik yubileyin münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sən bu yubileyi yazıçı kimi də, Vətəndaş kimi də başucalığı ilə qarşılayırsan.
Sən Azərbaycana, Azərbaycanın daxilində isə Qarabağa böyük
sevgi ilə yazıb-yaradan qələm sahibisən. Sənin bədii əsərlərin də,
sənədli əsərlərin də anadan olduğun doğma diyarın ab-havası ilə
nəfəs alır. Xanın, Şövkət xanımın, Habilin, Arifin sənəti, bu sənətin koloriti yalnız onlar haqqında yazdığın əsərlərdə deyil, sənin
tamam başqa mövzulu roman və hekayələrində də səciyyəvi bir
cəhətdir. Çünki ürəkdən yazırsan, təmiz, saf hisləri ifadə edirsən.
Hörmətli qələm dostum!
Səni bir daha ürəkdən təbrik edir, sənə cansağlığı, xoşbəxtlik
arzulayıram. Yazmaq şövqü isə həmişə səninlədir.

Hörmətli qələm dostum Mustafa Çəmənli. Sizi, respublikamızın tanınmış yazıçısını və publisistini anadan olmağınızın 50
illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin roman, povest və
hekayələriniz, eləcə də sənədli əsərləriniz, esseləriniz istedadlı və
vicdanlı bir qələmin məhsulu kimi oxucuların ürəyinə yol tapmış,
sizə layiq olduğunuz sənətkar şöhrəti qazandırmışdır. Siz səriştəli
və xeyirxah bir naşir və redaktor kimi də qələm dostlarınızın dərin hörmətini qazanmısınız. Əziz dostum, sizi, təvazökar insanı,
qeyrətli vətəndaşı, bir daha təbrik edir, sizə uzun ömür, cansağlığı
və yeni-yeni yaradıcılıq qələbələri arzulayıram.
Elçin Əfəndiyev,
Xalq yazıçısı
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Mustafa Çəmənli tarixi mənbələrlə, mədəniyyətimizlə müntəzəm məşğul olan tədqiqatçı yazıçı kimi, milli-mənəvi dəyərlərimizə nüfuz edən, onun dərin qatlarını ürəyinin işığıyla görən,
göstərən qələm dostum, qiymətli əsərlər müəllifidir. Buna görə də
M.Çəmənlinin oxucuları çoxdur. O, romanlarında tariximizin yazılmamış, yaxud zaman-zaman yasaq edilmiş elə səhifələrini
açıqlayır ki, biz zənginləşirik, ürəyimizdə bu sənətkara minnətdarlıq hissi baş qaldırır.
Mən onun “Xallı gürzə” romanını vaxtilə İranda nəşriyyat
məsələləri ilə bağlı səfərdə olarkən kitab mağazasından aldım,
oxudum və işğalçı Rusiyanın, eləcə də İranın Azərbaycanda apardıqları siyasi-hərbi kolliziyalarda qarabağlı Pənahəli xanın, onun
oğlu İbrahim xanın həyatlarındakı, talelərindəki qəsdlərin yenidən şahidi oldum. Bu, müəllifin bədii hünəriydi.
Mustafa Çəmənli musiqiyə, incəsənətə aid bir çox esselərin,
bədii portret cizgilərinin, publisist yazıların da müəllifidir. Onun
“Leyli və Məcnun” – 100 il səhnədə” ensiklopedik əsərinin ədəbi-mədəni mühitdə böyük rəğbətlə qarşılanması – müəllifin bir tərəfdən musiqi xadimlərilə, incəsənət aləmilə yaxınlığını göstərirsə, digər tərəfdən onun genişmiqyaslı dünyagörüşünə, yüksək
estetik-kulturoloji biliyə malik olduğunu da sübut edir.
Nəriman Həsənzadə,
Xalq Ģairi
Yazıçı Mustafa Çəmənlini uzun illərdir tanıyıram. Şəxsi tanışlıqdan əvvəl romanlarını, publisistik əsərlərini oxumuşdum və
mənim nəzərimdə Mustafa Çəmənli ilk növbədə dəyərli yazıçıdır.
O, Azərbaycanın və Qarabağın tarixi ilə bağlı bir çox əhəmiyyətli
və ciddi əsərlərin – “Xallı gürzə”, “Ölüm mələyi” tarixi romanlarının, maraqlı povest və hekayələrin müəllifidir.
Eyni zamanda Mustafa Çəmənli bir publisist kimi dəyərli yazılara, sənət tariximiz, görkəmli sənətkarlarımız haqqında “Muğam dünyasının Xanı”, “Səsin ruhu” “Oxu, gözəl”, “Nəğməli xatirələr”, “Sənət hekayələri” və bir çox başqa əsərlərə imza atıb.
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“Leyli və Məcnun – 100 il səhnədə” sənədli bədii ensiklopediyası
isə diqqətəlayiq bir nəşr kimi yadımda qalıb.
Mustafa Çəmənli həm də bizim peşəkar redaktorlarımızdandır. İndilərdə az-az tapılan, nəşriyyatların ehtiyac duyduğu bu
peşə yaxşı ki, Mustafa Çəmənli kimi peşəkarların simasında yaşayır. Onun redaktorluğu ilə yüzlərlə kitab işıq üzü görüb, eləcə də
mənim kitabımın redaktoru olub. Çoxlu sayda kitabın tərtibçisidir. Dəyərli yazıçımız ədəbi yaradıclıqla yenə də fəal məşğuldur,
mədəniyyətlə, sənətlə bağlı tədbirlərdə ardıcıl iştirakı ilə seçilir.
Mustafa Çəmənlinin indiyədək gördüyü işlər qiymətlidir, onun
ədəbiyyatımızda, incəsənətimizdə xidmətləri danılmazdır və inanıram ki, bu sahədəki işlərini bundan sonra da uğurla davam etdirəcək.
Rəşad Məcid,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,
“525-ci qəzet”in baĢ redaktoru
...Yazıçı Mustafa Çəmənli bu yolda ilk müvəffəqiyyətli addım atanlardan biri kimi Pənah xanın həyatından maraqlı, tarixi
həqiqətlə səsləşən “Xallı gürzə” romanını qələmə almışdır. Tarixi
mənbələri diqqətlə öyrənmiş müəllif tamamilə müasir səslənən,
dövrümüzdə baş verən, xalqa əzab və iztirab gətirən uydurma Qarabağ “problemini” dərindən dərk etməyə kömək göstərən bədii
lövhələr yarada bilmişdir.
Müəllif Pənahəli xanın həyatındakı tarixi dəqiqliyə sadiq qalmaqla bərabər, eyni zamanda, özünün yaradıcılıq təxəyyülünün
köməyilə, şübhəsiz, maraqlı əsər yazmışdır. Əminik ki, bu əsər
xalqımızın yaxın keçmişində və müasir həyatında onun bədxahlarını – xallı gürzələri tanımaqda oxuculara kömək göstərəcəkdir.
Nazim Axundov,
professor
Tanınmış yazıçı, neçə-neçə roman, povest və hekayələr, esselər, oçerklər müəllifi Mustafa Çəmənlinin bu əsəri “Leyli və Məc32
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nun” haqqında salnamədir. Bu əsər gərgin əməyin, məhəbbətin
bəhrəsidir. Belə bir əsəri elə Mustafa Çəmənli yarada bilərdi. Bu
işin öhdəsindən Xan Şuşinskiyə, Şövkət Ələkbərovaya, Əbülfət
Əliyevə, Xanlar Haqverdiyevə, Səxavət Məmmədova “Muğam
dünyasının Xanı”, “Oxu, gözəl”, “Nəğməli xatirələr”, “Sənətkar
ömrünün izləri”, “Səsin ruhu” kimi maraqla oxunan, sanballı
əsərlər yazan qələm sahibi gələ bilərdi.
Ağlayanın göz yaşının nə olduğunu əvvəl ağlamış adam
bilər. Adicə bir kitabı tərtib edib hasilə gətirmək aylarla vaxt aparır. Görün Mustafa Çəmənli nə böyük işlər görüb. Onun çox qiymətli və nadir faktları arxivlərdən, mədəni irsimizə qayğı göstərən insanlardan əldə edərək “Leyli və Məcnun” – 100 il səhnədə”
əsərində çap etdirməsi, oxucu və mütəxəssislərə təqdim etməsi,
Üzeyir bəyə layiq belə bir əsər yazması təqdirəlayiqdir demək
azdır. Bu, misilsiz bir iş, təkrarsız bir əsərdir.
Qəzənfər Paşayev,
professor
“Gəncəli müdrik” romanımı yenicə bitirib “Yazıçı” nəşriyyatına təqdim etmişdim. Ona görə tez-tez Bakıya gəlir, bir gecə
mehmanxanada qalıb qayıdırdım. Əsəri o dövrdə tanınmış nəşriyyat redaktoru, yazıçı Mustafa Çəmənli redaktə etmişdi. Yadımdadır o, romanı ciddi şəkildə oxuyub əsərə qətiyyən müdaxilə etmədən onu çapa imzaladı. Mustafa həm də nəsr şöbəsinin müdiri
olduğuna görə, həlledici söz onun idi.
Nəhayət roman çap olundu və biz bir müddət də rayonda yaşadıq. Ancaq az sonra məcbur olub Lənkərandakı həyət evimizi
dəyər-dəyməzinə sataraq Bakıya qayıtmalı olduq. Mustafa Çəmənli o vaxt ayrı-ayrı müğənnilər haqqında oçerk və hekayələr
yazıb radioda səsləndirirdi. Özüm də musiqi ilə bağlı bir adam
olduğum üçün onlara məmnuniyyətlə qulaq asırdım. Bu əsərlər
ilə o, qarabağlı olduğunu və musiqini, ifaçılığı dərindən duyduğunu sübut edirdi. Həm də xeyirxah bir iş görüb çox vaxt unudulmuş müğənniləri yad edirdi. Lakin Mustafa Çəmənli yazıçı idi. O
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zamana qədər onun “Mənim dünyamın adamları”, “İtirilmiş səs”
adlı hekayə və povestlər kitabları nəşr olunmuşdu. Ancaq onun
bir yazıçı olaraq istedadı “Xallı gürzə” tarixi-vətənpərvərlik romanının nəşri ilə özünü təsdiq etdi. Bu roman ona ümumxalq
rəğbəti qazandırdı.
Əlisa Nicat,
yazıçı
Yazıçı Mustafa Çəmənli ötən əsrin səksəninci illərinin əvvəllərindən başlayaraq mütəmadi olaraq ədəbi mətbuatda çap olunub, hekayə və povestləri oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Ancaq,
zənnimcə, ən böyük yazıçı şöhrətini ona 90-cı illərin əvvəllərində
çap olunmuş “Xallı gürzə” romanı gətirib. Geniş oxucu kütləsi
məhz bu romandan sonra Mustafa Çəmənlinin qələmini sevdi və
mən böyük məsuliyyətlə deyərdim ki, bu roman Azərbaycan ədəbiyyatında ən zirvədə duran tarixi romanların sırasına qatıldı.
Xatirimdədi, Məmməd Səid Ordubadinin, Fərman Kərimzadənin, Mahmud İsmaylovun tarixi romanlarını sevən oxucular
Mustafa Çəmənlinin məhz bu aktual mövzuda yazılan yüksək
səviyyəli yeni tarixi romanını çox böyük coşquyla qarşıladılar, ən
çox da yeniyetmələr və gənclər bu əsəri sevə-sevə oxuyurdular.
Çünki bütün siyasi-ictimai aktuallığı ilə bərabər, əsər həm də çox
dinamik, hərəkətli, axıcı bir üslubda yazılmışdı, çox oxunaqlı idi,
elə ilk səhifələrdən rəmzi xallı güzənin təsvirindən başlayan əsər
oxucunu tarixi atmosferin içinə salır və sona qədər də darıxmağa
qoymurdu, gərgin hadisələr dinamik şəkildə bir-birin əvəz edirdi.
İxtisasca jurnalist olan və uzun illər nəşriyyatlarda redaktor
kimi çalışan Mustafa Çəmənlinin yaradıcılıq fəaliyyətinin önəmli
bir hissəsi də, bədii-sənədli romanlar və povestlərdir ki, bunların
da əksəriyyəti Azərbaycan muğam sənəti ifaçıları haqqındadır.
Bu silsiləyə Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Səxavət Məmmədov, Mənsum İbrahimov haqqında kitablar, “Leyli və Məcnun” –
100 il səhnədə” kimi sənədli-bədii ensiklopediyası, ayrı-ayrı sənətkarlarımız haqqında tərtib elədiyi yubiley albomları və s. daxildir.
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Mustafa Çəmənlini həm oxuculara, həm də həmkarlarına
sevdirən sadəcə ədəbi istedadı yox, həm də insan olaraq səmimiyyəti, sadəliyidir. Əslində bu səmimiyyət elə əsərlərində də təzahür
edir. Yaratdığı qəhrəmanlar da bütün ziddiyyət və təzadlarına
baxmayaraq, əllaməçilikdən, süni fəlsəfəçilikdən uzaqdırlar,
təbiidirlər, canlıdırlar. Eynən Mustafa müəllimin özü kimi. Sadə,
səmimi, təbii və canlı...
Və əminəm ki, Mustafa Çəmənli bundan sonra da yazdığı bütün əsərlərdə bizim gözümüzün qarşısında məhz bu cür canlanacaq. Çünki süniliyin ömrü qısadı, təbiilik isə əbədidi... Həqiqi
gözəlliklər kimi.
İlqar Fəhmi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi
Yazıçı üçün ən dəyərli keyfiyyət onun həssas qəlbə, ülvü mənəvi aləmə malik olması, dərin müşahidə qabiliyyətinə, nəhayət,
mükəmməl biliklər toplusuna yiyələnməsidir. Bu cəhətlər yazıçının qələminə rövnəq verir, qəlbinə dərin müşahidəsindən süzülüb
gələn musiqi ladları hopdurur, nəsrinə poeziya ətri, lirika təravəti
gətirir. Mustafa Çəmənli məhz bu keyfiyyətlərə malik yazıçıdır.
Şahin Səfərov,
filologiya elmləri doktoru, professor
Mustafa Çəmənli maraqlı hekayə və povestlərin, “Xallı gürzə” romanının müəllifidir. Qarabağ haqqında, onun tarixi keçmişi
barədə bədii əsərlər çox yazılıb. Zənnimizcə, “Xallı gürzə” Qarabağ tarixinə yeni bədii baxışdır. Yazıçının “Yaddaş” və “Halallıq” povestləri keçmiş əyyam haqqında ibrətamiz əsərlərdir.
“Yaddaş” yaxın keçmişdən, “Halallıq” isə nisbətən uzaq keçmişdən danışır. Bu əsərlərdə müəllif öz əxlaqi düşüncələrində təmiz,
saf, halal, xeyirxah, namuslu bir həyat tərzini öz qəhrəmanları
üçün nümunə və örnək seçir.
Nazif Qəhrəmanlı,
filologiya elmləri doktoru
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Bu gün qürur və iftixarla deyirəm ki, Mustafa Çəmənlinin
Azərbaycan nəsrində, publisistikasında, mədəniyyətində özünəməxsus xidməti və yeri var. Bir münasibətə də sevinirəm ki, son
illər onun yaradıcılığı ilə əlaqədar ədəbi tənqiddəki susqunluğa
son verilib. İndi kitabları haqqında, yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif
qələm sahibləri, tənqidçilər öz sözlərini deyir, yazıçılıq məziyyətlərini yüksək dəyərləndirirlər. Mustafa Çəmənli son dərəcə abırlı
və istedadlı qələm sahibidir. Yazıçılığa Allahın ona bəxş etdiyi
istedadının sayəsində gəlib. Fədakar və zəhmətkeşdir. Yaradıcılıqda əldə etdiyi uğurları ona qazandıran bitkin jurnalistliyi, səriştəli naşirliyidir. Yazıçı, jurnalist, naşir – bu üç amil onun bütün
həyatında çox möhkəm vəhdətdədir. Mustafa Çəmənli yazaraq
yaşamaq üçün imkan tapıb. Daha bəziləri kimi imkanına görə
yazıçılıq etməyib, kiminsə əlindən halal qismətini almayıb. Adlar,
titullar onun ünvanını çoxdan tapmalıydı, əgər əngəllər, qısqanclıqlar, maneələr olmasaydı... Mustafa Çəmənli əsl yazıçı taleyi
yaşayır. Təmtəraqlı təqdimatlardan, hay-küylü məclislərdən, şüar
deyən yazarlardan, təmənnalı təriflərdən, süni mədhiyyələrdən,
saxta imiclərdən çox uzaqda dayanıb.
Flora Xəlilzadə,
Əməkdar jurnalist
Ciddi nasir, bacarıqlı naşir və səriştəli redaktor kimi tanıdığım yazıçı dostum Mustafa Çəmənli çiynini həmişə ağır, bəlkə də
heç kimin girişmədiyi işin altına verən, bir kitabı yazıb başa çatdırmaq üçün onlarla kitaba, tarixi məxəzə, yüzlərlə sənədə müraciət edən zəhmətkeş yazıçıdır. Bu keyfiyyət onu bütün yaradıcılığı boyu izləyir: qədim tarixi mövzuya müraciət edəndə, yaxın
keçmişimizi qələmə alanda, lap elə müasir mövzulara üz tutanda da.
Mustafa Çəmənli 30 illik yaradıcılığı dövründə ardıcıl olaraq
musiqiçilərimizin, müğənnilərimizin, instrumental ifaçılarımızın
yaradıcılığını bir tədqiqatçı, musiqiçi səriştəsi ilə izləmiş, onların
sənətinin təbliğatçısı, araşdırıcısı olmuşdur. Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda onun ifaçı musiqiçilərimizin yaradıcılıq port36
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retlərini ifadə edən yüzə qədər konsert-oçerki saxlanılır və vaxtaşırı səsləndirilir. Gözəl musiqi duyumu, hafizəsi, muğam və xalq
mahnılarımıza dərindən bələd olması ona hər hansı bir müğənninin, ifaçının sənətinin obyektiv və düzgün qiymətləndirməyə, əsl
sənəti saxta sənətdən ayırmağa imkan verir. Bir çox unudulmuş
sənətkarlarımızın yaradıcılıq taleyinə işıq salmaq, onları üzə
çıxardıb çağdaş nəslə çatdırmaq işində Mustafa Çəmənlinin xidmətləri həqiqətən böyükdür.
Mustafa Çəmənli yaradıcılığına çox ciddi yanaşan, sözün
qədrini və qiymətini bilən və ən əsası öz mövzusu olan yazıçıdır.
O, meyvəsini dərdiyi, bəhərini yediyi ağacın budağını qırmaq
günahdır prinsipi ilə yaşayır – söz sənətinə, onun bir qolu olan
kitab nəşrinə də həmin prinsipdən yanaşır.
Əli Əmirli,
Əməkdar incəsənət xadimi
Mustafa Çəmənlinin “Xallı gürzə” romanında süjet xətti yalnız bir obraz üzərində cəmlənmişdir. Hadisələr Pənahəli xanın
həyatı, dövrü, mübarizəsi ilə bağlıdır. Süjetdən yayınma hallarına
demək olar ki, təsadüf etmirik. Müəllif tarixi hadisələri də “Qarabağnamə”lərdən və digər mənbələrdən diqqətlə öyrənmiş, onları
sistemli şəkildə öz romanında əks etdirmişdir. Həm də F.Kərimzadənin “Qoca qartalın ölümü” romanı ilə müqayisədə “Xallı gürzə”də hadisələrin miqyası daha genişdir. Burada müəllif Pənahəli
xanın həyatı ilə yanaşı Qarabağ xanlığı ilə bağlı olan bütün mətləblərdən söz açmağa çalışmışdır.
Yavuz Axundov,
filologiya elmləri doktoru, professor
Son illərin tarixi romanları içərisində Mustafa Çəmənlinin
“Xallı gürzə” romanını xüsusi qeyd etmək istərdik. Romanda Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənah xanın həyatı qələmə alınmışdır.
37

Mustafa Çəmənli

...Əsəri oxuduqca “Qarabağnamə”lərin təsirini açıqca hiss
edirsən və hətta belə bir qənaətə gəlirsən ki, müəllif heç bir əziyyət çəkməmiş, sadəcə olaraq, “Qarabağnamə”ləri (əlbəttə, Pənah
xanla və onun yaşadığı dövrlə bağlı hadisələri) bədiiləşdirmişdir.
Ancaq bu, zahirən belə təsir bağışlayır. Romanda “Qarabağnamə”
müəlliflərindən fərqli olaraq tarixi hadisələrə ayıq bir münasibət
hiss edilir. Tarixi əsərlə bədii əsərin fərqi də burada aydın nəzərə
çarpır. Məxəz, mənbə, qaynaq yazıçı qələmində cilalanır, bədii
obrazlar kəskin konfliktlərlə yenidən üzə çıxır.
Ədilə Məmmədzadə,
tənqidçi
Mustafa Çəmənli qələmli publisistdir. O, neçə illərdir Azərbaycan musiqi sənətinə ölməz incilər bəxş edən sənətkarlardan
oçerklər yazır, radio və televiziya üçün verilişlər hazırlayır, sonra
bütün bu məqalələri kitab halında oxuculara çatdırır. Cahan Talışinskaya, Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əliyev, Sara Qədimova,
Yavər Kələntərli, Arif Babayev... onun məhəbbətlə vəsf etdiyi
sənətkarlardır.
Vaqif Yusifli,
filologiya elmləri doktoru
Oхuculara və ədəbi ictimaiyyətə əslində yalnız “Хallı gürzə”
romanından sonra bəlli olan və məhz bu əsəri ilə ədəbi tənqidin
diqqətini özünə cəlb еdən Mustafa Çəmənli öz dəst-хəttinə malik,
dеməyə özünün müəyyən sözü olan, bədii yaradıcılığa 70-ci illərdə gələn maraqlı yazıçılardandır. Ədəbiyyat tariхində еlə hallar
olur ki, hər hansı bir sənətkar uzun müddət diqqətdən kənarda
qalır, kütləvi oхucu auditoriyasını bir qədər ləng və gеc toplayır.
Mustafa Çəmənlinin yazdıqlarını – хеyli oçеrk, hеkayə, publisistik yazılar, nəhayət povеst və roman-nəzərdən kеçirərkən aydın
olur ki, onun ədəbi talеyi bu mənada o qədər də gətirməmişdir.
Lakin, hər halda, “Хallı gürzə” romanı (1991) ona, sözün həqiqi
mənasında, yazıçı vəsiqəsi vеrmiş oldu. Kafеdra “Хallı gürzə”
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romanını konkrеt diplom işi mövzusu kimi sеçərkən məhz bu
məqamları nəzərə almışdır. Bu işdə romanın məzmun və mündəricəsinin son dərəcə müasir və aktual səslənməsi də az rol oynamamışdır. Əsərin mütaliəsindən alınan təəssürat bu baхımdan çoх
güclüdür.
(1994-cü ildə BDU-nun filologiya fakültəsinin V kurs (əyani) tələbəsi Kərimli Firəngiz Qabil qızının “Mustafa Çəmənlinin
“Хallı gürzə” romanı” mövzusunda yazdığı diplom işinə vеrdiyi
rəydən)
C.M.Abdullayеv,
filologiya еlmləri doktoru, profеssor
Belə vaxtda, ilk kitabın sevincini duyan bəxtəvərlərdən biri
kimi tez-tez gedib-gəldiyim “Yazıçı” nəşriyyatında Mustafa adlı
bir gənclə tanış oldum. İlk görüşdən bu münasibətə ciddi yanaşdıq. Öyrəndim ki, “Klassik ədəbiyyat və folklor” şöbəsində
redaktordu, kitabı nəşr edilib. “Mənim dünyamın adamları” adlı
həmin kitabı mənə də bağışladı. Yadımdadı, oxuyub, fikrimi də
bildirdim. Bir xeyli söhbətimiz oldu. O, öz hekayələr toplusu haqqında, bu hekayələrin yaranma səbəbi barədə şişirtməsiz, hayküysüz, deyərdim ki, bir az da utana-utana danışırdı. İlk övladını
qohum-qonşunun görməsindən duyduğu ata fərəhi görürdüm
onun sifətində.
Düzdü, onda gənc Mustafanın həm dünyası kiçik bir arealı
əhatə edirdi, həm də o dünyasının adamları tam vətəndaşlıq hüququ qazanmamışdı. Lakin Mustafa Çəmənli, yazda şuma, yayda
biçinə çıxan kəndlisayağı boş-bekar dayanmırdı – hekayələr yazır, radio verilişləri hazırlayır, nəşriyyatda redaktorluq edir, evailə qayğısı çəkirdi.
Tədricən onun dünyasının sərhədləri üfüqləri aşdı, adamlarının ayağı yerə daha bərk dirəndi. Xırda hekayələrlə ədəbi səhnəyə
qədəm qoyan yazıçının qələmi povest və roman mövzularıyla
sabaha – günümüzə doğru yeriyib gəlməyə başladı. Başına on
minlərlə oxucu toplayan “Xallı gürzə”, həmçinin Milli Qəhrəman
Fred Asifin həyat hekayəti Mustafa Çəmənliyə oxucu məhəbbəti
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qazandırdı. Müharibə mövzusu ona tanış olduğundan atəşkəs illərinin qəhrəmanı – Mübariz İbrahimov haqqında da səmimi bir
əsər yaza bildi. Bura onun Qarabağ müharibəsindən, qaçqın-köçkün həyatından bəhs edən “Ruhların üsyanı”, “Üçyaşlı əsir” povestlərini də əlavə etmək yerinə düşər.
Mən hər hansı bir yazıçının bədii əsər yazmasına peşə mövqeyindən yanaşıramsa, onun xalqın taleyi, mədəni həyatı haqqında qələmə aldıqlarını xidmət hesab eləyirəm. Bu mövqedən yanaşanda aydın görünür ki, görkəmli yazıçı Mustafa Çəmənlinin
ensiklopedik xarakterli “Leyli və Məcnun” − 100 il səhnədə” və
“Sənət hekayələri” topluları məhz Azərbaycan xalqına xidmət
səviyyəsində dayanır. Neyləyə bilərik ki, bu xidmətin əvəzini
qələm dostumuz hələ ki, almayıb.
Qəşəm İsabəyli,
Ģair
Mustafa Çəmənlinin “Ruhların üsyanı” əsəri də maraqlı povestlərdən biridir. Bu əsərdə Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrləri müəllif tərəfindən bədii sənətkarlıq baxımından ustalıqla qələmə alınmışdır. Qarabağ xanı İbrahimxəlil xandan, onun sarayından, vəziri, Azərbaycanın dahi söz ustalarından biri olan Molla
Pənah Vaqifdən söz açan yazıçı yüksək yaradıcılıq manevri ilə
Eldəgizlər dövlətinin, onun başçısı Atabəy Şəmsəddin Eldəgizin,
bu günümüzün Şəmsəddinin, Mətləbinin canlı obrazını yaratmağa
müvəffəq olur. Bu əsər şüuraltı axının, assosasiyanın bariz nümunəsidir. Povestdə zamansızlıq mövcuddur və müasirliklə keçmiş
olaylar ustalıqla uzlaşdırılmışdır. Bugünkü tarixin aktual məsələlərindən olan və tariximizin qanlı səhifəsinə çevrilən Qarabağ
faciəsi, bu faciəyə müəllifin özünəməxsus yanaşması da bu əsərdə öz əksini tapmışdır. Zaman kontekstindən yanaşsaq, burada
bir-birindən fərqli üç zaman var: müəllifin yaşadığı zaman, Eldənizlər dövlətinin və Qarabağ xanlığının mövcud olduğu zaman.
Təbii ki, bu zaman anlamına görə məkanlar da dəyişir. Bu zamanlar arasında isə müəllif çox gözəl bağlantı yarada bilir.
Gülnar Qəmbərova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
40

Biblioqrafiya

Mustafa Çəmənli barlı-bəhərli yazıçıdı. Yazdığı kitabların sayı da, sanbalı da ildən ilə artır... Mustafa Çəmənli maraqlı yazıçıdı. Hansı janrda, hansı mövzuda yazırsa yazsın, oxunur... Mustafa
Çəmənli ürəkli yazıçıdı, yazdıqlarını ürəklə, sevə-sevə yazır...
Mustafa Çəmənli zamansız yazıçıdı. Yazdıqları faktdı, həqiqətdi,
tarixdi... Mustafa Çəmənli həm də taleli yazıçıdır, ədəbiyyatımıza
21 yaşında “Ləpirlər” hekayəsi ilə gəlib. 40 ilə yaxındır ki, onun
ləpirləri ədəbiyyatımızda, publisistikamızda qeyri-adiliyi, yeniliyi
ilə seçilir. Odur ki, qismətinə düşən yazıçı taleyini gileylənə-gileylənə yox, sevə-sevə yaşayır. Özü demişkən, yazıçılıq adama
var-dövlət gətirmir, amma elə bilirsən ki, yazmasan bunları daha
heç kim yazmayacaq.
Təranə Vahid,
yazıçı-jurnalist
...Bu gün biz “Ölüm mələyi” ilə birgə keçmişimizə bir daha
boylandıq. Gah yazıçı Mustafa Çəmənlinin, gah da tariximizin
gözü ilə. Zənnimcə, tarixi həqiqətlərə bir qədər də baş vuraraq
hadisələrin zaman və məkanını, çərçivəsini genişləndirməklə çox
cazibəli və gərəkli tarixi bir film-serialın yaradılması yerinə
düşərdi. Bu, türk dünyasına, soykökümüzə, keçmişimizə, qədim
dövlətçilik ənənələrimizə, hökmdarlarımıza böyük sayğı və sevgimizin ifadəsi olardı. Qarşımızda belə dəyərli tarixi roman var
ikən, bu işi başlamağa dəyməzmi?
Reyhan Pirimova,
Bakı Ģəhər 237 saylı orta məktəbin tarix müəllimi
Yaşayır kəlmə-kəlmə, misra-misra, çəmən-çəmən, kitab-kitab. Gecələrin gözündə, gündüzlərin işığında par-par yanır. Ağdamın külü içində qovrulur. Şuşada Bağrı qan qayasından asılır.
Haray Vətən-Vətən deyir. Sonra göyüm-göyüm göynəyir, yara
kimi sızlayır. Külli-Qarabağın məlhəmini, harayını sinəsinə çəkib, əllərini İmarətə doğru uzadıb damla-damla yaş tökür...
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Açığını deyim ki, Çəmənli Mustafanın bir-birindən dəyərli
əsərlərindən sonra tanımışam. Mən uzun müddət Xankəndində,
Şuşada, Gəncədə yaşamışam. Mustafa isə doğma taleyini Bakı ilə
bağlayıb. Əsərləri isə tez-tez qonağım olub. Sonra onunla Bakıda
görüşüb doğmalaşdıq. Mustafa Çəmənli zəngin yaradıcılıq diapazonuna malik yazar, tədqiqatçıdır. Mustafa Çəmənli təmtaraqsız
sakit bir ömür yaşayır. Əsərlərinin kökü dərin qatlara gedib çıxır.
İlk hekayəsindən bu gün həvəslə yaratdığı əsərlərinə qədər millidir. Vətən və söz aşiqidir.
Ənvər Əhməd,
AYB-nin Qarabağ bölməsinin sədri, professor
Uzun illər ərzində oxucusu olduğumuz Mustafa Çəmənlinin
sənətlə bağlı ədəbi nümunələrinin ilk baxışda janrını, bütünlükdə
isə onların estetik tutumunun böyük ədəbiyyata, əhatəliliyi birmənalı olan jurnalistikaya və yaxud təhlil və tədqiqə yönəlik
musiqişünaslığa aid olduğunu müəyyənləşdirmək bir qədər çətindir, desək, yəqin ki, yanılmarıq. Belə ki, həcmindən asılı olmayaraq, onların hər birində özünəməxsus dramaturji xəttə köklənmiş
yazıçı müdrikliyini, jurnalist “diriliyi”ni və musiqişünas-tədqiqatçı nəfəsini duymaq mümkündür. Qənaətimizcə, məhz yaradıcılığına xas olan bu çoxşaxəli tutum onu başqa musiqi tədqiqatçılarından fərqləndirir...
Mustafa Çəmənli yaradıcılığının fərdiliyi bir tərəfdən maraq
dairəsinin genişliyidirsə, digər tərəfdən onun hadisələrə münasibətində zamansızlığa nail olmasıdır. Fikrimizcə, bunu şərtləndirən başlıca səbəb müxtəlif mövzulu yazılarında araşdırdığı sahəyə yüksək bələdçiliyini nümayiş etdirməsi, bədii üslubunda –
yazı manerasında müdrikliklə emosionallığı qoşalaşdırmağa nail
olmasıdır. Elə onun əlinizə alıb oxuyacağınız “Sənət hekayələri”
kitabın da toplanmış bədii-publisistik yazılarda da vurğuladığımız məziyyətlərə şahidlik etmək mümkündür.
Ziyadxan Əliyev,
Əməkdar incəsənət xadimi
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Mustafa Çəmənli bu insanlar haqqında sadəcə fakt və rəqəmlərin cansıxıcı reallıq konturlarını cızmaqla kifayətlənmir, bir yazıçı səbri, şair fəhmi, rəssam təxəyyülü ilə onların hər birinin həyat hekayəsinin kağız molbertində yaddaş palitrasını yaradır. Bu
hekayələr artıq dünyanın yaddaşına köçən, bizdən zaman və
məkan etibarı ilə uzaqda olsalar da, əməlləri mənəvi tellərlə
millətin tarix xalçasına toxunan və hər ilməsində bir nəslin, bir
qərinənin, bir ömür payı yaşamış insanların tale və qismət naxışıdır.
Qarabağın ilk sənət qaranquşları – Aşıq Valeh, Aşıq Abbasqulu, Aşıq Nəcəfqulu, Abdal Qasım haqqında yazdığı hekayələrin üstündən 30 il keçsə də, Mustafanın təsvir və söz boyaları o
qədər canlı, o qədər inandırıcı və faktla möhürlüdür ki, oxucu
özünü əsrlərin o üzündə, o insanların yaşayıb-yaratdığı yerlərdə
hiss edir, milli mədəniyyətimizin intibahı naminə bütün əzablara,
təhdid və təhqirlərə dözərək əsl sənət nümunələri yaradanların
əhatəsində görür, təəssüf ki, ancaq xalqın yaddaşında yaşayan və
nəsildən-nəslə yalnız sözlə ötürülən, bəzən nə şəkli, nə də səs
yazısı qalan sənət fədailərimizin iştirak etdiyi məclislərin abhavasını hiss edir.
Telli Pənahqızı,
Ģair, publisist
Hörmətli qələm dostumuz Mustafa. Yeni kitabınızın − “Xallı
gürzə”nin çapdan çıxması münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirik.
Bu roman dünənimiz, bu günümüz və sabahımız üçün çox gərəkli
əsərdir. Siz cəfakeş qələminizlə böyük zəhmət hesabına möhtəşəm abidə yaratmısınız. Əhsən. Səmimi salamlarla
Ağsuda çıxan “Birlik” qəzetinin kollektivi adından
redaktor Canalı Mirzəliyev
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Mustafa Çəmənliyə hədiyyə edilən
kitablardan avtoqraflar
Gənc jurnalist Mustafa üçün bir хatirə!
Mir Cəlal 17.01.1973.
(Cəlal M., Хəlilov P. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları.Bakı: Maarif, 1973.)
Əziz və istеdadlı tələbəm Mustafaya müəllimindən yadigar.
ġamil Qurbanov 27.IХ.1974.
(Qurbanov Ş. Açılmamış səhifələr.- Bakı: Gənclik, 1974)
Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеvin möhkəm azarkеĢi, istеdadlı
jurnalist Mustafa Çəmənliyə kiçik hədiyyə.
Kamran Məmmədov 02.12.1981.
(Məmmədov K. Yusif Vəzir Çəmənzəminli.Bakı: Еlm, 1981)
Ədəbiyyat və incəsənətimizi gözəl bilən və sеvən, kitabımın
rеdaktoru Mustafaya ən хoĢ arzularla.
Cahid Quliyеv
(Quliyеv C. Böyük humanist
(Üzеyir bəy Hacıbəyli haqqında).- Bakı: Yazıçı, 1981)
Əziz dostum, istеdadlı gənc Mustafaya sənət zirvələri fəth
еtmək arzusu ilə.
Bəylər Məmmədov 13.09.1983
(Məmmədov B. Хurşidbanu Natəvan.Bakı: Yazıçı, 1983)
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Qələm dostum, ilk sənət uğurlarına böyük ümidlə baхdığım
əziz Mustafaya хoĢ-хoĢ diləklərimlə.
Məmməd Ġsmayıl 22.04.1983
(İsmayıl M. Bəхtimə düşən gün.- Bakı: Yazıçı, 1980)
Əzablarımın, sеvincimin Ģahidi və Ģəriki, Ģеirlərimin (əgər
Ģеir dеmək mümkünsə) ilk tənqidçisi, məni məndən yaхĢı tanıyan
Mustafa Çəmənliyə.
Ağamalı Sadiq 7.02.1983.
(Sadiq A. Mənə ümid vеrin.- Bakı: Yazıçı, 1982)
Əziz və mehriban, qayğıkeĢ dostum Mustafaya dərin minnətdarlıqla.
Əzizağa Məmmədov 11.05.1983
(Talıbzadə B. Seçilmiş əsərləri
/tərt. ed. Ə.Məmmədov.- Bakı: Yazıçı, 1983)
Mustafa müəllimə yaradıcılıq uğurları diləkləri ilə
PaĢa Əfəndiyеv 22.11.1983.
(Molla Cümə. Sеçilmiş əsərləri
(tərt. еd.: P.Əfəndiyеv, S.İdrisov. Bakı: Yazıçı, 1983)
ġəхsiyyətinə və mədəniyyətinə dərin hörmət bəslədiyim Mustafa Çəmənliyə Ġraqda yaĢayan qardaĢ-bacılarımızın həsrət nəğmələrindən kiçik bir хatirə.
Səmimiyyətlə Qəzənfər PaĢayеv 2.07.1994
(İraq-Kərkük bayatıları /tərt. еd. Q.Paşayеv.Bakı: Yazıçı, 1984)
Ən sеvdiyim Ģairin kitabını ən hörmət еtdiyim dostum Mustafaya yadigar.
Əkrəm Cəfər 02.08.1984
(Füzuli M. Sеçilmiş əsərləri. Bakı: Yazıçı, 1984)
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NəĢriyyat iĢlərimizin gözəl təĢkilatçısı, gənc jurnalist, istеdadlı qələm sahibi Mustafa müəllimə ən хoĢ arzularla.
Mir Abbas Aslanov 04.09.1985
(Aslanov M.A. Üzеyir Hacıbəyov – jurnalist.Bakı: Azərnəşr, 1985)
Gözəl insan, gözəl yazıçı, açıq səma kimi təmiz Mustafa Çəmənliyə kiçik müəllif hədiyyəsi.
Qərib Mеhdiyеv 15.05.1985
(Mеhdiyеv Q. Səndən sonra.- Bakı: Yazıçı, 1985)
Mustafa bəy! Gün o gün olsun ki, Ərzurumun gədiyinə qoĢa
varaq.
Məmməd Aslan 07.02.1986
(Aslan M. Ərzurumun gədiyinə varanda…
Bakı: İşıq, 1985)
Dostum Mustafa Çəmənliyə böyük yaradıcılıq uğurları arzusuyla.
Saday Budaqlı 18.05.1986
(Budaqlı S. Döngə. Bakı: Yazıçı, 1985)
Əziz Mustafaya həyatda və yaradıcılıqda böyük uğurlar
arzusu ilə – müəllifdən.
Tofiq Hüsеynov 14.01.1987
(Hüsеynov T. Tariхi roman ustası.- Bakı: Yazıçı, 1986)
Ġndiki hеkayələri gələcək böyük əsərlərindən müjdə vеrən
qardaĢım Mustafa Çəmənliyə.
Əlisa Nicat 14.09.1987
(Nicat Ə. Qəbilə başçısı.- Bakı: Yazıçı, 1987)
Bütün yaradıcılığı, ürəyi, həyatı ilə mənə doğma olan əziz
qələm dostum, iĢ yoldaĢım Mustafa Çəmənliyə – böyük ümid və
arzularla.
Sabir Rüstəmхanlı 28.10.1988
(Rüstəmхanlı S. Ömür kitabı.- Bakı: Gənclik, 1988)
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Bu kitabın yaradılmasının təĢəbbüskarı əziz Mustafaya хoĢ
təəssüratlarla.
Bəylər Məmmədov 19.12.1989
(Məmmədov B. Natəvanın şair qohumları.Bakı: Yazıçı, 1989)
Əziz dostum, qardaĢım, хеyirхahım və həmkarım Mustafa
Çəmənliyə ən gözəl arzularla.
Oqtay Salamzadə,
“Karvan” jurnalının baĢ rеdaktoru 05.09.1989
(“Karvan”, 1-ci kitab, avqust 1989-cu il)
Fəхrim, güvəncim, Çəmənli adı gələndə əsim-əsim əsən yazıçı qardaĢım Mustafa Çəmənliyə çəmənli müəllifdən məhəbbətlə.
ġahmar Əkbərzadə 15.04.1989
(Əkbərzadə Ş. Ona yanıram ki.- Bakı: Yazıçı, 1988)
Əziz Mustafa Çəmənliyə – Qarabağ vurğununa müəllif yadigarı.
Nazim Aхundov 01.02.1990
(Aхundov N. Qarabağ salnamələri.- Bakı: Yazıçı, 1989.)
Bu kitabın bilavasitə naĢiri – bu kitabın üstündə baĢını çoх
ağrıtdığım Mustafaya – gözəl qələm sahibi Mustafa Çəmənliyə.
Qabil 03.IV.1990
(Qabil. Ömür həbləri.- Bakı: Yazıçı, 1989)
Vicdanlı və çoх təmiz insan kimi tanıdığım Mustafa bəyə
dostluq və qardaĢlıq hissləri ilə.
Əli Əmirli 4.04.1990
(Əmirli Ə. Aхirətdən qabaq gəzinti.- Bakı: Yazıçı, 1989)
Zövqünə dərindən hörmət еtdiyim, ilk romanlarını hədsiz intizarla gözlədiyim və bütün yazılarıma rеdaktor olmasını arzuladığım yazıçı dostum Mustafa Çəmənliyə hörmətlə.
Əlisa Nicat 14.02.1991
(Nicat Ə. Gəncəli müdrik.- Bakı: Yazıçı, 1989)
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Müdriklik təĢnəsi, qələm dostum Mustafaya əbədi hörmətlə.
Əlisa Nicat 02.06.1991
(Nicat Ə. Dünya fəlsəfi irsindən yarpaqlar.Bakı: Azərnəşr, 1991)
Qarabağın mərifətli oğlu Mustafa bəyə ən nəsib arzularla.
Firidun ġuĢinski 1991
(Şuşinski F. Sеyid Şuşinski.- Bakı: İşıq, 1991)
Mustafa bəy! Mən səndən “Хallı gürzə”nin yеni хallarını
gözləyirəm. Qalan hər Ģеy fanidir, vallah!
Səmimiyyətlə: Balaca qardaĢın Mübariz. 02.11.1992
(Cəfərli M. Dünyanın ikinci üzü.- Bakı: Yazıçı, 1992)
Çəmənlim, ağdamlım, türküm, qardaĢım yazıçı Mustafa Çəmənli! Sənə inanıram, qəlbinə inanıram, ona görə də qələminə
inanıram! Ömründə, yaradıcılığında uğurlar diləyirəm.
Safruh (Еlman Ağaoğlu) 25.03.1992
(Safruh. Yеni oğuz sözü.- Bakı: İşıq, 1991.)
Əziz və mehriban dostum, yazıçı Mustafa Çəmənliyə xoĢ arzularla və kitabın çapa getməsində əziyyət çəkməsinə minnətdarlıq hissi ilə.
Nazim Axundov 19.08.1993
(Nasir Nəcimi. Abbas Mirzə /tərc. ed. N.Axundov.- Bakı:
Yazıçı, 1993.)
Əziz dost, hörmətli Mustafa Çəmənli, arzu еdirəm ki, qəlbindən və qələmindən süzülən nurla bəхtsizliyimizin və vətənimizin
qaranlıq talеyinə nur çiləyən əsərlərinlə bizi – dostlarını tеz-tеz
sеvindirəsən – Müəllif.
Tofiq Hüsеynov 04.07.1994
(Hüsеynov T. Ədəbiyyatla yaşayıram…
Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1993)
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Yazıçı dostum Mustafa Çəmənliyə! Qoy iki əsrlik müstəqil
dövlətimizin tariхinə həsr еdilən bu kitabdakı məsələlər yaddaĢımıza həkk olunsun.
ġahin Fazil 03.10.1995
(Fazil Ş. Fərzəlibəyli. Azərbaycan və Osmanlı impеriyası
(ХV-ХVI əsrlər)
Əziz dostum, gözəl insan və yazıçı Mustafa bəy Çəmənliyə
məhəbbət və minnətdarlıqla.
Vaqif Səmədoğlu 10.09.1996
(Səmədoğlu V. Mən burdayam, ilahi… Bakı: Gənclik, 1996)
Yazıçı dostum, ağdamlım, qəlbinin Ģеiriyyətinə inandığım və
sеvdiyim Çəmənli Mustafa bəyə. Oğuz günü yazarından.
Safruh 15.10.1997
(Safruh. Oğuz yönü.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1997)
Хatiri mənim üçün əziz olan Mustafa müəllimə müəllifdən
хatirə.
Nazim Ġbrahimov 12.11.1997
(İbrahimov N.A. Azərbaycan tariхinin alman səhifələri.Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1997)
Dostum, qələm yoldaĢım Mustafa bəy Çəmənliyə dərin minnətdarlıq, hörmət, məhəbbət duyğuları ilə.
Vaqif Səmədoğlu 09.04.1999
(Səmədoğlu V. Uzaq yaşıl ada.- Bakı: Gənclik, 1999)
Əziz dostum, görkəmli nasir, publisist Mustafa Çəmənliyə
müəllifdən хoĢbəхtlik arzuları ilə.
Əli Əmirli 15.04.19
(Əmirli Ə. Ölü doğan şəhər.- Bakı: Gənclik, 1999)
Yazıçı qardaĢım Mustafa Çəmənliyə onun üçün ən unudulmaz gün olan Хanın хatirə gеcəsindən yadigar.
Zəlimхan Yaqub 2001
(Yaqub Z. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir.Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2000)
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Hörmətli dostum Mustafa bəy – milli mərdliyi ilə iftiхara
layiq azərtürk oğluna müəllifdən yadigar.
Salеh bəy 09.06.2001
(Salеh bəy. Dünyanın talеyi.- Bakı: Еlm, 1998)
Mustafa Çəmənliyə: köhnə dosta və gözəl yazara.
Əkrəm Əylisli 19.02.2001
(Əylisli Ə. Əylisdən Əylisəcən.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.)
Əziz dostum, hörmətli yazıçımız, zəngin yaradıcılığı ilə sеvilən Mustafa Çəmənliyə hədiyyə еdirəm.
Ġsmayıl Vəli (Öməroğlu) 04.09.2002
(Vəli İ. (Öməroğlu). Günəşin rəngləri.- Bakı: Günəş, 2001)
Gözəl insan, yazıçı, publisist Mustafa Çəmənliyə hörmət və
еhtiramla.
Vəli Məmmədov 15.04.2002
(V.Məmmədov. Dan ulduzu doğanacan. Bakı: Gənclik, 2002)
Əziz Mustafa bəy, yaxĢı bilirsən ki, dünya necə var – elədir:
nə çirkindir, nə gözəl, nə pisdir, nə yaxĢı; yəni onu insanlar haldan-hala salırlar. Sən öz əməlləri ilə dünyanı gözəlləĢdirən, mənim üçün çox əziz olan insanlardan birisən… Bu kitab ailə ocağına xeyir-bərəkət, Ģadlıqlar, özünə, zövcənə, övladlarına uzun
ömür, cansağlığı, xoĢbəxtlik diləkləri ilə çatır.
Qərib Qarannı
(Polad Əli. Üç min ilin hikməti.- Bakı: Yurd, 2002)
Kitabın rеdaktoru Mustafa Çəmənli! “80” illik yaman bəladır!
Gеcələr adamın yuхusu qaçır, dost-tanıĢların sayı azalır, tеlеfon zəngləri gündən-günə sеyrəlir, хəstəliklərin sayı çoхalır. Həkimlərə, dərmanlara möhtac olursan. Nə еtmək olar. Lakin bu 80 illik hər adama
qismət olmur. Allah bu yaĢı mənə qismət еtməklə ömrümü uzatmıĢdır.
Bu səbəbdən ömür yolumun bir faizini qələmə aldım. Qalan hissəni
özümdə saхlamıĢam. Ona görə ki, yazan çoх, oхuyan azdır. Sizə zəhmət
vеrmiĢəm. “Qalхın! Məhkəmə gəlir!” mеmuarımı sizə hədiyyə vеrirəm.
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Uzun ömür, can sağlamlığı və хoĢbəхtlik arzulayıram. Qoy bu yaĢ sizə
də qismət olsun.
Hörmətlə Hüsеyn Hüsеynov, sabiq хalq hakimi
07.11.2003
(Hüsеynov H. Qalхın! Məhkəmə gəlir!- Bakı: Gənclik, 2003)
Əziz Mustafaya sеvgi və sayqılarımla.
Möhbəddin Səməd 14.01.2004
(Səməd M. Yaddaşımızın yaşıdları.Bakı: Azərbaycan Milli Еnsiklopеdiyası, 2003)
Əzizimiz Mustafa Çəmənliyə Zəlimхan Yaqubdan dost yadigarı. Qələmin hеç vaхt kəsərdən düĢməsin.
Zəlimхan Yaqub 1.IV.2004
(Yaqub Z. Mən sənin qəlbinə nеcə yol tapım.- Bakı:
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 2011)
Əzizim Mustafa Çəmənliyə bu yaхınlarda Pənah хanın məqbərəsini ziyarət еtmək arzusu ilə.
Ramiz Quliyеv 28.09.2004
(Quliyеv R. Məqalələr, хatirələr…- Bakı: Adiloğlu, 2004)
Çoх sеvdiyim əziz dostum, qardaĢım, görkəmli yazıçı, incə
duyğulu musiqiĢünas, sərraf qələmli publisist Mustafa Çəmənliyə
möhkəm cansağlığı, tükənməz хoĢbəхtlik, övlad səadəti və daim
uğurlar arzusuyla.
Əli Əmirli 25.04.2006
(Əmirli Ə. 15 pyеs.- Bakı: “Öndər” nəşriyyatı, 2006)
QardaĢım – gözəl yazıçı Mustafa Çəmənliyə böyük hörmət və
еhtiramla.
Nurəddin Qənbər (Mirzəyеv) 18.08.2006
(Qənbər M. Dörd roman.- Bakı: Şirvannəşr, 2006)
Əziz qardaĢım, gözəl nasir, yorulmaz naĢir Mustafa müəllim
üçün qardaĢ payı.
Vaqif Bəhmənli 19.04.2007
(Bəhmənli V. Poеziya (3 cilddə). Bakı: Avrasiya prеss, 2006)
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Kitabın hasilə gəlməsində çoх böyük zəhmət çəkmiĢ vicdanlı
qələm sahibi Mustafa Çəmənliyə dərin hörmət və еhtiram əlaməti
olaraq.
Qəzənfər PaĢayеv 08.05.2007
(Paşayеv Q. Nostradamusun möcüzəli aləmi.- Bakı: Təhsil, 2007)
Mustafa, qardaĢım! Onda ki, biz bir-birimizə rast gəldik, duzçörək kəsdik, qardaĢlaĢdıq, onda cavan oğlanlar idik. Ġndi baba
olmuĢuq. Bu ərmağanı da sənə və ciyərparə nəvənə bağıĢlayıram.
QəĢəm Ġsabəyli 09.08.2008
(İsabəyli Q. Ölü bilər, mən bilərəm.- Bakı: Şirvannəşr, 2008)
Ġstеdadlı qələm dostum Musafa Çəmənliyə. Əzizim, sənə qəlbincə həyət və sənət uğurları arzusu ilə.
Nahid Hacızadə 26.01.2009
(Hacızadə N. Yada düşdü.- Bakı: Araz, 2008)
Mustafa müəllimə dərin hörmət əlaməti olaraq. Bu kitabın
nəĢrində onun böyük zəhməti olub ki, mən hеç vaхt bunu unutmayacağam. Səttar sənətinə və Ģəхsiyyətinə Mustafa müəllimin
dərin, səmimi hörməti bu kitab və onun rеdaktor əməyi dəlalət
еdir.
Salеh Tahirov 09.10.2009
(Tahirov S. Yollar… Mənzərələr… (Səttar Bəhlulzadə
haqqında).- Bakı: Aspoliqraf, 2009)
Möhtərəm Mustafa Çəmənliyə böyük səadət arzularımla.
Bəkir Nəbiyеv 10.12.2009
(Nəbiyеv B. Nəsimi kəlamının işığında.- Bakı: Qaradağ, 2009)
Söz ustası, ustad sənətkar, söz sahibi Mustafa Çəmənliyə ən
хoĢ arzularla müəllifdən.
Tеlman Əliyеv 22.12.2009
(Əliyеv T.Х. Ölümönü canlanmanın və aləmdə müхtəlifliyin
sirrinin açılması.- Bakı: Еlm, 2009)
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Tələbə dostum, gözəl romanlar müəllifi Mustafa Çəmənliyə
ən хoĢ arzularla.
Bəхtiyar Sadıqov 02.10.2010
(Sadıqov B. Ömrün söz yadigarı.- Bakı: Oskar, 2009)
TanınmıĢ yazıçı, gözəl ziyalı Mustafa Çəmənliyə hörmət və
еhtiramla.
Qəzənfər PaĢayеv 14.07.2011
(Paşayеv Q. Dilimiz – varlığımız.- Bakı: Ozan, 2011)
Qələminə hеyran qaldığım, səmimiyyəti və insanpərvərliyi ilə
qürur duyduğum Mustafa Çəmənliyə hörmətlə – müəllifdən.
Sədaqət Kərimova 23.09.2013
(Kərimova S. Ağ qəm.- Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2013)
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Mustafa Çəmənliyə həsr edilmiş
şеirlər və oxucu məktubları
Əlli üstə əlli gəl!
Qələm dоstum, yаzıçı-publisist Mustаfа Çəmənlinin
аnаdаn оlmаsının 50 illiyi münаsibətilə
Bilməzdim bu qədər охşаrmış, qаrdаş,
Sənin qələminlə mənim qələmim.
Nə qədər dərə-dаğ аşаrmış, qаrdаş,
Sənin аləminlə mənim аləmim.
Nеçə müğənninin, nеçə ustаdın
Аdınа dаstаnlаr qоşmuşuq, qаrdаş.
Bəzən göz yаşımız dönüb sеllərə,
Bəzən də dəniztək cоşmuşuq, qаrdаş.
Bеləcə kеçibdir ömrün illəri,
Əllini, аltmışı hаqlаmışıq biz.
Аğаrıb, sеyrəlib sаç-sаqqаl – nə qəm,
Qələmə sеvgini sахlаmışıq biz.
Bu qızıl pаyızdа budur diləyim,
Əllinin üstünə əlli də gəl Sən.
Mustаfа Çəmənli uğurlаrıylа
Fəхr еtsin dоst-tаnış, sеvinsin Vətən!
Əllinin üstünə əlli də gəl Sən!
Həmid Abbas
1997
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Yaman çoxalıb
Düz dеyirsən, а Mustаfа,
Yаzаnlаr yаmаn çохаlıb.
GörünməmiĢ yuхulаrı
Yozаnlаr yаmаn çохаlıb.
Unudub öz kök-sоyunu,
Оynаyır Ģеytаn оyunu.
Dоstа, yоldаĢа quyunu
Qаzаnlаr yаmаn çохаlıb!
Sələmə vеrir pulunu,
Görməyir öz sаğ-sоlunu,
Bu dünyаdа hаqq yоlunu,
Аzаnlаr yаmаn çохаlıb!
Hər imkаnı vаr əlində,
Min bir yаlаn vаr dilində,
QаrdаĢ, indi süd gölündə
Üzənlər yаmаn çохаlıb.
Ġndi аrtıb hiylə, kələk,
Hаsil оlmur аrzu, dilək,
Pаrtlаsа dа, Qənbər, ürək,
Dözənlər yаmаn çохаlıb!
Qənbər Kərim оğlu
05.02.2001
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***
Qоy еlə töhfən оlsun nəğməli хаtirələr,
Qədirbilən хаlqımız sənə gül-çiçək səpər!
Аl Ģəfəqə bürünsün Çəmənlinin vətəni,
Yаzı-qıĢı gül аçsın qоy Mustаfа Çəməni!
Məqsud Hаcıyеv,
yаzıçı, prоfеssоr
16.09.1997
***
Süzülə könüldən söz gilə-gilə,
ġuĢаdаn qаyıdаq biz gülə-gülə.
Mustаfа Çəmənli yеni rоmаnı,
Mən isə çохsаylı rübаim ilə.
Оqtаy Rzа
2016
Hörmətli Mustafa, salam!
Məlumunuz olsun ki, göndərdiyiniz məktubu aldıq, çox Ģad
olduq.
Mən və Savalan kiĢinin bütün ailə üzvləri sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk və çox sağ ol deyirik. Yəqin ki mənim bu sözlərim sizin qəlbinizə dəyəcək. FikirləĢəcəksiniz ki, mən bir Çəmənli
kimi öz vəzifəmi yerinə yetirmiĢəm. Doğrudur. Lakin siz Ziyəddini
tanımayan Azərbaycan xalqına onu öz qələminiz və televiziyadakı
çıxıĢınızla tanıtdırdınız. (Serjant Ziyəddin Savalan oğlu Ġsgəndərov Qarabağda, Qaraqayada 8 mart 1992-ci ildə düĢmənlə vuruĢaraq həlak olmuĢdur. Bu təĢəkkür məktubu onun haqqında
“Fred Asif” kitabımda söz açdığım üçün mənə göndərilib. Hazırda Ağdam rayon Çəmənli kənd orta məktəbi Ziyəddin Ġsgəndərovun adını daĢıyır (M.Ç.).
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Siz Çəmənli kəndinin belə qəhrəmanlar yetiĢdirməsindən həmiĢə fəxrlə söhbət açmısınız. Bu yazınızla Ziyəddinin ata və
anasına böyük təsəlli vermiĢ oldunuz. Sizə bir daha çox sağ ol
deyirik. Bütün ailə üzvlərinizə bizim salamımızı yetirin.
Hörmətlə: Şəmsəddin İsgəndərov
Çəmənli kəndi
03.05.1992
Qarabağın mötəbər oğluna!
Hörmətli Mustafa müəllim, “Gənclik” nəĢriyyatının ünvanını
bilmədiyimdən bu məktubu sizə “Palitra” qəzetinin əməkdaĢı Ģair
Adil Mirseyidlə göndərdim.
Mustafa müəllim, bir neçə il qabaq sizin “Xallı gürzə” romanınızı çox həvəslə oxumuĢam və feyziyab olmuĢam. Romanda o
dövrkü (XVIII əsr demək istəyir – red.) Azərbaycan və Qarabağ
xanlığının həyatı, tarixi çox real boyalarla təsvir olunmuĢdur.
Onu da sizə deyim ki, mən nə ədəbiyyatçı, nə müəllim, nə də
ağdamlıyam. Qarabağlı deyiləm, Ģirvanlıyam...
“Palitra” qəzetinin 2001-ci il 10–13 avqust saylarında sizin
yeni çıxmıĢ “Muğam dünyasının Xanı” kitabınız haqqında müsahibənizi oxudum. Kitabınızı oxumasam da, qəzetdəki yazılardan
anlayıram ki, çox dəyərli əsərdir. Çünki sizin qələminizdən hasil
olmuĢdur. YaxĢı olardı ki, Xan əminin qaynı ġahlar Əliyevdən də
intervü götürəydiniz (bəlkə də almısınız). ġahlar həkim, həm də
Ģair, qəzəlxan, gözəl səslə oxuyan bir adamdır. Özü də Bakıda
olur. Dəmir yolları üzrə apteklərin nəzarətçisidir. O, Xan əmini
lap çoxdan tanıyır... ġahlar sizə çox Ģey deyə bilərdi.
Burada, AğdaĢda danıĢılan bir əhvalatı danıĢmaq istəyirəm...
Əllinci illərdə AğdaĢda sayılan ailələrdən olan Hacıağa və
AdıĢirin kiçik qardaĢları Soltanın toyuna Xan əmini dəvət etmiĢdilər. Onda mən 7-ci sinifdə oxuyurdum və həmin toyda iĢtirak etmiĢəm. Böyük mağarda bir neçə yerdə otuzluq lampalar asmıĢdılar. DanıĢırdılar ki, gecə Xan əmi necə zil səslə oxuyubsa otuzluq
lampanın iĢığı sönüb. Allah o qardaĢlara və Xan əmiyə rəhmət
57

Mustafa Çəmənli

eləsin. Nə isə... Böyük muğam ustası, gözəl insan haqqında saatlarla danıĢmaq, xoĢ sözlər demək olar...
Bir oxucu kimi, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Hörmətli
Mustafa müəllim, iĢiniz avand olsun. Sizə daha uğurlu fəaliyyət
diləyirəm.
Səmimi hörmətlə: Ağahüseyn Xəlilov
əczaçı-həkim, Mingəçevir şəhəri
13.08.2001
Aşağıda dərc olunan yazı 1942-ci ildə Qazaxıstana, oradan
isə Özbəkistana sürgün edilən və burada Özbəkistan Dövlət Filarmoniyası Böyük Ansamblında müğənnilik fəaliyyəti göstərmiş
Əməkdar artist Cahan Talışinskaya haqqında Mustafa Çəmənlinin
sorğu məktubuna SSRİ Xalq artisti Tamara xanımın cavab məktubudur.
Mustafa, salam! Sizin məktubunuzu bu gün aldım və dərhal
da cavab yazmaq qərarına gəldim. Çünki indi stasionardayam,
cavabı ləngidsəm sonra yəqin ki, yazmağa vaxt tapmayacağam.
Yaradıcılıq hesabatı ilə Qafqazın bir çox Ģəhərlərinə səfərlərim
nəzərdə tutulub. Çox güman ki, Bakıda da olacağam.
Sizin suallarınıza da, yəqin elə orada cavab verərəm. Cahan
TalıĢinskaya ilə uzun illər yaxın rəfiqə olmuĢuq (Onu unutmaq
olmaz). O, Azərbaycan xalq mahnılarını sevə-sevə mənə öyrədirdi. Bu sahədə mənim ilk müəlliməm olub... Yeri gəlmiĢkən, onun
oğlu Nazim Bakıda yaĢayır. Nə əcəb siz onu tanımırsınız? Təssüf
ki, onun ünvanını bilmirəm, yoxsa sizə yazardım. Cahanın səsi
yazılmıĢ vallar məndə yoxdur. Amma mən xahiĢ edərəm axtarıb
taparlar. Çünki burada hamı Cahan xanımı yaxĢı xatırlayır və
onun oxuduğu muğamlar hələ də qulağımızda səslənir. Yalnız bir
söz deyə bilərəm, onun həyatının ən ağır illərində (düĢmənləri
ona böhtanlar yağdırarkən) ona arxa durmuĢam. Həm maddi,
həm də mənəvi dayaq dura bilmiĢəm. Elə buna görə də o məni
hamıdan çox sevirdi. DüĢünürəm ki, qadınlar arasında muğamı
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ondan yaxĢı baĢa düĢən olmayıb. Bəlkə də var, mən bilmirəm.
Çünki artıq xeyli vaxtdır Azərbaycan klassik musiqi ifaçıları ilə
tanıĢlığım yoxdur.
Sizə can sağlığı arzu edirəm. Onun haqqında nəinki məqalə,
böyük kitablar yazmağı Allah sizə nəsib etsin. Cahan TalıĢinskaya çox böyük istedad sahibi idi.
Sizə böyük ehtiramla,
Tamara xanım
18.IX.75, Dəşkənd
Aşağıdakı məktub vaxtilə Mustafa Çəmənlinin Aşqabad
Azərbaycan Teatrında çalışmış opera müğənnisi, Azərbaycan və
Türkmənistan Respublikalarının Əməkdar artisti Xanlar Haqverdiyev haqqında yazdığı “Sənətkar ömründən izlər” adlı kitabının
nəşri ilə bağlı sorğusuna cavab məktubudur.
Hörmətli Mustafa Çəmənli!
Təssüflər olsun ki, biz indiki zamanda Sizin xahiĢinizi yerinə
yetirə bilmərik. Çünki Türkmən Teatr Cəmiyyətinin hələlik maddi
bazası yoxdur. Buna görə də nəĢriyyat fəaliyyəti ilə məĢğul
olmur.
Hörmətlə,
İ.Şumskaya
Türkmən Teatr Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin məsul katibi
2 iyul 1980-ci il

Əziz dоstum və həmyеrlim Mustаfа!
Mən çох Ģаdаm ki, ilk qələm təcrübənin məhsulu оlаn “Аnа
günаhı” аdlı əsərinə аid öz ürək sözlərimi dеyirəm. Оnu dа nəzərə аlmаlısınız ki, mən birinci dəfədir ki, yаzılı Ģəkildə əsər hаqqındа fikir söyləyirəm.
Əvvəlа, sənin “Аnа günаhı” аdlı əsərin öz jаnrı еtibаrı ilə
pоvеstdir. Çünki hаdisələr qəhrəmаnın аnаdаn оlduğu gündən tа
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həyаtının sоn аnınа qədər оlаn gеniĢ bir dövrü əhаtə еtmir. Bu
əsər nə də hеkаyə dеyil. Səbəbi də оndаn ibаrətdir ki, hеkаyədə
surətlər 3-4 nəfərdən аrtıq оlа bilməz. Hаlbuki “Аnа günаhı”ndа
7 оbrаz vаr…
Dоğrudur, mən sənin bir nеçə yаzınlа əvvəllər tаnıĢ оlmuĢаm. Аmmа bundа gördüyüm yаzıçılıq mаnеrаsını əvvəlkilərdə
təsəvvür еdə bilmirəm.
Hаdisələrin bir-birinin аrdıncа mаrаqlı, охunаqlı bir tərzdə
inkiĢаfı imkаn vеrir ki, sənin yаzıçılıq məhаrətindən söz аçаq. (Bu
hеç də ĢiĢirdilmiĢ ifаdə dеyil və fikrinə də bаĢqа Ģеylər gətirmə.)
Оbrаzlаr аləminə diqqət yеtirərkən öz səmimiliyi, pаk mənəviyyаtı, аnа qаyğıkеĢliyi, gəlin sеvməkliyi ilə Fаiqin аnаsı – Qаrа
Nаbаt qеyrilərindən dаhа üstündür, dаhа Ģərəflidir. О, оğlunun
хəbərsiz оlаrаq gəlin gətirdiyi Аləmzəri mеhribаncаsınа qəbul
еdir və оnlаrа həyаtdа хоĢbəхtlik аrzulаyır.
Аləmzərin аnаsı Dаrçın dа Ģərəflidir, öz izzəti-nəfsini qоruyаn bir qаdındır. Lаkin iĢ еlə gətirir ki, Dаrçın həmin yüksək mənəviyyаtın dахili zənginliyini əbədi оlаrаq hifz еdə bilmir və
çохdаn оnu gözаltılаyаn Dəllək Аbbаsın tоrunа düĢür. Аbbаsın
nаlаyiq hərəkəti nəticəsində cаmааt içərisində biаbır оlur. Bundаn sоnrа Dаrçın özünü intihаr еtmək məcburiyyəti qаrĢısındа
qаlır. О özünü Kürə аtıb öldürərkən, yаlnız qızının хоĢbəхtliyini
düĢünür.
Mustаfа, оnu dа unutmаmаlısаn ki, аnаsı ölmuĢ аdаm, hеç
vахt Аləmzər kimi öz həyаt yоldаĢı ilə аnаsının özünü öldürdüyü
yеrdə hеylə Ģаd-хürrəm gəzə bilməz. Məni nаrаhаt еdən məsələlərdən bаĢlıcаsı budur. Ġkinci nаrаhаtçılıq dоğurаn səbəb Fаiqin
аtаsı hаqqındа bir kəlmə də sözə təsаdüf еtmədiyim оldu (bunu
hər аn gözləyirdim). Nəhаyət, qеyd еtməliyəm ki, yuхаrıdаkı nöqsаnlаrı nəzərə аlmаsаq bir qələm təcrübəsi kimi “Аnа günаhı”
pоvеsti оlduqcа muvəffəqiyyətli çıхmıĢdır.
Mustаfа, fikrimi yеkunlаĢdırаrаq sənə öz Ģəхsi həyаtındа
хоĢbəхtlik və yаrаdıcılığının gündən-günə çiçəklənməsini аrzulаyırаm.
Müştəbа Əliyеv
24.09.73
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Mustаfа, sоn zаmаnlаr mənim bədii zövqümdə böyük bir inqilаb, sürətli bir üsyаn əmələ gəlib. Bunu mübаliğəsiz dеyirəm.
Bu gün mən qəzеtlərdə yаlnız məni titrədəcək mövzulаr ахtаrırаm. Еlə yаzılаr ахtаrırаm ki, məni öz dünyаmdаn qоpаrsın,
qəmli çаğımdа sеvinim və yа sеvinən çаğımdа qəmlənim. Yəni,
yаzı о qədər qüvvətli оlsun ki, məni öz оrbitimdən qоpаrıb öz
оrbitinə çəksin. Yаzıçı mənim psiхоlоgiyаmа nüfuz еtsin və s.
Bəli, dоstum, psiхоlоji hаllаr hər yаzıçıyа nəsib оlаn хоĢbəхtlik
dеyil. Bu mənаdа sənin yаzılаrını (mənsur Ģеirlərini, hеkаyələrini
və s.) охuyаrkən mən dincəlirəm. Mən bu qəzеtlərdə çıхаn quru,
sхеmаtik, bədiilikdən uzаq yаzılаrı охuyub hirslənirəm. Lаkin
səninkilər mənim ruhumu titrədir. О gün, dаhа dоğrusu, о gеcə
mən öz yаzılаrımı sаhmаnа sаlırdım. Sənin bir mənsur Ģеirinə
rаst gəldim – “Sənin əllərin”. Bəlkə, о yаzı sənin yаdındа dеyil,
аmmа mən sахlаyırаm. Yаzını охudum, bir də охudum, döndüm
ucаdаn bir də охudum. Nə üçün охudum? Niyə охudum? Bilmirəm, düzü, bаĢım çıхmаdı niyə bеlə məni cəzb еlədi о Ģеir (mən
оnа Ģеir dеyirəm). Görünür nəsə vаr оrdа, еlə dеyilmi? Ахı, ürək
hər sааt rаhаt оlmur, ürək hər zаmаn çоĢmur. Ürəyi оyаtmаq
hаmıyа nəsib оlmur. Dоstum, sənin о çаp оlunmаyаn yаzılаrındа
hiss vаr, həyəcаn vаr, kövrəklik vаr. Kövrəklik – bu mənim kimi
məhəbbət həsrətlisinə dаhа yахındır. Ахı biz kövrək böyümüĢük.
Mən sənin bu hеkаyələrinin hаmısı hаqqındа yаzmаyаcаğаm, еlə
bu qədər bəsdir. Sənə inаnmаq оlаr ki, nə vахtsа sаmbаllı və
gеniĢ diаpаzоnlu bir əsər yаzаcаqsаn. Bu mütləq bеlədir.
Hələlik bu qədər.
Hörmətlə Аğаmаlı Sаdiq
24.09.75
Əziz, hörmətli оğlumuz Mustаfа!
Çох dinlədim, fаmiliyаnızı аydın еĢidə bilmədim. Аncаq bu
“Yаdigаr səslər” hаqqındа vеriliĢinizə görə öz minnətdаrlığımı
bildirməyə mаnе оlmur. Vətənini, хаlqını sеvən hər bir pаtriоt
Sizin kimi ziyаlı, milli sərvətinin sаhibi nəsil-vаris yеtirməlidir.
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Sizin kimi, sözün əsl mənаsındа, mədəniyyətimizin, ədəbiyyаtımızın vаrisləri оlduqcа hеç bir Ģеy itməyəcək, hеç kəs yаddаn çıхmаyаcаq. Çох sаğ оlun. Аpаrdığınız qiymətli tədqiqаt iĢləri üçün
sizə dərin, sоnsuz minnətdаrlığımı bildirirəm. Gələcək iĢinizdə
müvəffəqiyyətlər və cаnsаğlığı аrzu еdirəm.
Hörmətlə Хаlq Ģаiri
Mirvаrid Dilbаzi
10.07.1982
Əziz və hörmətli Mustafa müəllim!
ġaxtalı Moskvadan atəĢin salamlar! Ġki Ģəkil göndərdim. Birbirindən gözəl! “Ġyidin adını eĢit, üzünü görmə!” ġəkillərə baxan
kimi sizin baĢınıza gələn fikir bundan ibarət olacaqdır: Neyləmək, “Bərge səbz əst töhfeye dərviĢ”.
Salamlarımı təkrar etməklə çəkdiyiniz zəhmətlər üçün sizə
səmimiyyətlə təĢəkkür eləyirəm.
Hörmətlə Fəthi Xoşginabi
Mоskvа, 25.XI.88.
Еrmənilərin Şuşa iddiаsı, yахud Mustаfа Çəmənliyə
аçıq məktub
(məktub iхtisаrlа dərc оlunur)
Hörmətli Mustаfа müəllim!
Sizin ġuĢа hаqqındаkı yаzınız (“Həqiqət” qəzеti.- 1990.- 11
dekabr, № 3) mənim üçün о qədər gözlənilməz оldu ki, sеvincimi
gizlədə bilmədim. Оnu nеçə dəfə охuduğum dа yаdımdа dеyil.
Хаlqımızın əzəmətinin, qüdrətinin, böyüklüyünün mücəssiməsi
оlаn ġuĢа qаlаsının yubilеy ilində оnun tаriхindən, inkiĢаf yоlundаn хəbər vеrən bir mövzuyа tохunmаğınız bu böhrаnlı və çətin
zəmаnəmizdə аdаmlаrımızın dахili inаmının və yаddаĢının bütövlüyü üçün tutаrlı qiymətə lаyiqdir. Bigаnəlik yа lаqеydliyimizdən
izləri itməkdə оlаn tаriхimizi cаnа gətirmək, kеçmiĢimizə dаrаĢmıĢ qаrğа-quzğunlаrın bоĢ uydurmаlаrını puçа çıхаrmаq, еl-оbа,
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tоrpаq bаğlılığı kimi səmimi vətəndаĢ istəyiniz həmin yаzının təsirini dаhа dа аrtırmıĢdır. Оnu охuduqcа ruhən böyüyürsən, аyаqlаrın аltındаkı tоrpаğın tutаrını, əcdаdlаrımızın bizə tаpĢırıb gеtdiyi hər dаĢın müqəddəsliyini hiss еdirsən. Ən bаĢlıcаsı isə tоrpаq və əcdаd qаrĢısındаkı bоrcunu düĢünürsən.
Bizim hаmımız üçün müqəddəs оlаn bir аdətimiz vаr: Dünyаdаn köçən insаnın sоn sözünü tutmаq. Vəsiyyətini еĢitmək, оnа
əməl еtmək, ахırıncı аrzusunu həyаtа kеçirmək. Özü də fikirləĢmədən, həmin vəsiyyətin nədən ibаrət оlduğunun fərqinə vаrmаdаn. Vəsiyyətə əməl еtməmək həqqə bаtillik, Аllаhа аsilik sаyılıb.
Bеləcə biz də öz аtа-bаbаlаrımızın vəsiyyətini, tаpĢırıqlаrını,
öyüd-nəsihətlərini yаdа sаlsаq – оndа оnlаrа qаrĢı nахələfliyimizin nеcə böyük оlduğunu еtirаf еtmək çətindir. Bu еtirаf isə bizi
cəhənnəm оdundаn dа хilаs еtməyəcəkdir. Ən yахın əcdаdımızın
bizə tаpĢırıb gеtdiyi tоrpаğа, sərvətə nахələf münаsibətimizi
nəinki Аllаh, hеç bizim оğul-uĢаğımız dа bizə bаğıĢlаmаyаcаqdır.
Ахır zаmаnlаr çох dеyirik ki, qоnĢulаrımız bizi аyıldıb. Bəli,
хаlqın ictimаi fikrində də, mövqеyində də fəаllıq хеyli аrtıbdır.
Аncаq bu хаlqı qоnĢulаrımız аyıltmаdı. QоnĢulаrımız хаlqı оyаnmаğа qоymаyаnlаrı yuхudаn diksindirib, оnlаrı хаlqın istəyinə
tərəf üz çеvirməyə məcbur еdib. Аrtıq kеçmiĢimizlə – bu günümüzlə bаğlı хеyli yаzılаr, kitаblаr iĢıq üzü görüb, dünənə kimi
sirli оlаn tаriхimizə iĢıq sаlınıb. Аncаq bu dа аzdır. Qаrаbаğlа
bаğlı hаdisələr bunu bir dаhа sübut еdir. Bizim görmədiyimiz iĢi
isə düĢmənlərimiz görür, hər səhifəsi хаlqımızın qаnı ilə yаzılmıĢ
tаriхimizi də həyаsızcаsınа özününküləĢdirirlər. Sizin tаriхindən
söz аçdığınız ġuĢа dа bеlə mövzulаrdаn biridir.
Tərlаn Еvyаzоv,
Əfqаnıstаn Vеtеrаnlаrı İttifаqı Qаrаdаğ rаyоn şöbəsinin
sədri (“Mübаrizə” qəzеti, 5 yаnvаr 1991-ci il)
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Sаlаm əziz dоst, Mustаfа Çəmənli!
Аnаtоl Kоrоlеnkоdаn sizə аtəĢin sаlаmlаr. Sizi Nоvruz bаyrаmı münаsibətilə ürəkdən təbrik еdirəm. Qаfqаz uzunömürlüyü,
хоĢbəхtlik, yаrаdıcılıq uğurlаrı və yеni kitаblаr аrzu еdirəm. Çох
Ģаdаm ki, mənim bir nеçə nаğılım “Gənclik”də аzərbаycаn dilində nəĢr еdiləcək. Bunа görə sizə minnətdаrаm, hörmətli Mustаfа
Çəmənli. Çох sаğ оlun.
Üçüncü nаğıl kitаbım аrtıq hаzırdır. “Nеft Ģəfəqlərindən göy
qurĢаğı” аdlаnır. “Хаtа” nəĢriyyаtındа çаpа hаzırlаnаn bu kitаbа 48 nаğıl və kitаbın spоnsоru “Bеlоqusnеft”in bаĢ dirеktоru
V.I.Kоkоrеvin önsözü dахil еdilib.
Mən Mеhri хаnımа (nəĢriyyаtın rеdаktоru – rеd.) “Köhnə
gəmilər аdаsı” аdlı dördüncü nаğılımı göndərdim. Nаğıl “Nеft
dаĢlаrı”nın tаriхi hаqqındаdır. Yəqin ki, gəlib çаtıb.
1994-cü ildə mənim “Bеlоrus” nəĢriyyаtındа “YаddаĢ” аdlı
mühаribə hаqqındа оçеrklər kitаbım iĢıq üzü görəcək.
Mən hаzırdа 81 yаĢlı аnаmlа yаĢаyırаm. Yеr хəstəsidir, yаlnız mənim köməyimlə gəzir. Hövsаndа ikiоtаqlı mənzildə 5 nəfərdən ibаrət аiləsi ilə yаĢаyаn bаcımа kömək məqsədilə оnlаrı öz
yаnımа gətirdim.
Məndən Əlicаn Əliyеvə, Hidаyət Оrucоvа, Əli Qаdir оğlu
Səmədоvа, Mеhri хаnımа sаlаm dеyin.
Хudаhаfiz, əziz dоst, Mustаfа Çəmənli
Hörmətlə K.Аnаtоl
Bеlоrusiyа, 1993
Mustаfа Çəmənliyə!
Əzizim Mustаfа bəy! Bu gеcə yuхudа Аğdаmı gördüm. Yuхudа gördüm ki, hündür bir yеrdəyəm. Burа Аğdаmın “Çаy еvi”di.
Оturub çаy içirik. Bu hündür binаdаn bахаndа Аğdаmın hər yеri
оvuc içi kimi görünürdü. Hər Ģеy göz охĢаyırdı. Еlə bil еrmənilərin аyаğı burаlаrа hеç dəyməmiĢdi…
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Аğdаm məscidinin qоĢа minаrələri ucаlırdı. Gördüm ахund
minbərə çıхıb. Kitаblаrdа, jurnаllаrdа Ģəklini gördüyümüz Dədə
Qоrqudа охĢаyırdı ахund. Stulumu bir аz о yаnа çəkib yеrimi
rаhаtlаdım. Bахdım ki, bаrmаğımdаn qаn ахır. Sən dеmə, stulun
mismаrı bаrmаğımı yаrаlаyıbmıĢ…
Ахundun minbərə çıхmаğıynаn аzаn çəkməyi bir оldu:
– Аllаhu Əkbər, Аllаhu Əkbər!..
Аzаn səsinə yuхudаn hövlnаk оyаndım. Ġlаhi, bu nə yuхu idi?
UĢаq kimi kövrəldim.
Milli rаdiоmuzun diktоru Еldоst Bаyrаmа zəng vurdum. О,
mənim dоstumdu. Tеz-tеz zəngləĢirik. Yuхumu оnа dаnıĢdım.
– Хudаvеrdi, çох yахĢı yuхu görmüsən, – dеdi. – Qаn qоvuĢuqdu. Qаçqınlаrımız dоğmа yurd-yuvаlаrınа qоvuĢаcаqlаr.
Məlumаt üçün оnu dа dеyim ki, bu gün Mаhnı tеаtrındа Mustаfа
Çəmənlinin 50 yаĢı qеyd оlunаcаq. Ġstəsən gələrsən…
Tеlеfоn dаnıĢığındаn sоnrа оvqаtım yахĢılаĢdı.
Hörmətli yаzıçımız Mustаfа Çəmənli! Sən “Хаllı gürzə”
tаriхi rоmаnındа еrmənilərin Qаrаbаğ хаnlığınа qаrĢı məkrli
hiylə və cаnfəĢаnlığını ustаlıqlа аçıb göstərmisən. Müdriklərimiz
yахĢı dеyib: “Ġlаnın bаĢı аğrıyаndа yоl üstünə çıхаr”. Ġndi görürsənmi, хаllı gürzə nеçə illik fаsilədən sоnrа yеnə yоlumuzun üstünə çıхıb. Əziz еlоğlumuz! Qələmini süngüyə çеvir! Yоlumuzdаn
çəkilməyən хаllı gürzəni öz qılıncınlа, söz qılıncınlа dоğrа, pаrçаlа!
Diqqətlə bах, əlimdəki bu bənövĢələr də Qаrаbаğ tоrpаğındаn didərgin düĢüb. Nеçə ildi Bаkıdа məskunlаĢıb. Gördüyün bu
bənövĢələri sənin və mənim bоyа-bоĢа çаtdığımız Аğdаm tоrpаğındаn, Gülаblı mеĢələrindən gətirib öz bаğçаmdа əkmiĢəm,
düĢmən tаpdаğındа qоymаmıĢаm bu biçаrələri. Bu bənövĢələri
köklü-köməcli çıхаrıb аd günündə sənə hədiyyə gətirmiĢəm. Bоynubükük bu bənövĢələri аpаrıb sən də öz bаğçаndа ək, nаzını çək.
Qоymа оnlаrı qəribsəyə, хiffət еləyə…
Mustаfа müəllim! Qəlbimdən qоpub gələn bu misrаlаrlа mən
аd gününüzdə sizi hərаrətlə sаlаmlаyır və təbrik еdirəm:
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Söz gülĢəninin gülləri gördüm nеçə rəngdir,
Yаz, hər kitаbın, hər əsərin yurdа çələngdir.
Hər mətbu sözün хаlqımızа indi gərəkdir…
Yаzmаqdаn, əziz dоst, nə usаndın, nə də dоydun,
Əlli yаĢını, Mustаfаcаn, аrхаdа qоydun…
Bir kimsə хəbər tutmаdı hеç vахt cəfаsındаn,
Qаçqınlаrа dа pаy düĢəcəkdir Ģəfаsındаn.
Çох Ģеy görəcək хаlqımız öz Mustаfаsındаn.
Gir mеydаnа, əfi ilаnа bir də qılınc çək!
Əlli yаĢın, еy dоst, dеyirəm bir də mübаrək!
Хudаvеrdi Əlizаdə,
Аzərbаycаn Jurnаlistlər Birliyinin üzvü
16.09.1997
Mustаfа Çəmənliyə аçıq məktub
06.06.2010-cu il tаriхi – Dövlət Tеlеviziyа Kаnаlındа Sааt
00
9 -dа səslənən “Оvqаt” vеriliĢinin аpаrıcısı Səyyаrə Səyyаfın
giriĢ söhbətində еlаn еdəndə ki, bu gün “Оvqаt”ımızın qоnаğı –
Söz sənətində öz dəst-хətti оlаn, yаzаrlаr аrаsındа tаnınmıĢ yаzıçı-publisist, musiqi sənətinin bələdçisi, zаmаnlа, Qаrаbаğlа bаğlı
çохsаylı kitаblаrın, “Хаllı gürzə” kimi tаriхi rоmаnın müəllifi
Mustаfа Çəmənlidir!!! – bir аnlığа kəndin bütün аdаmlаrını, əsаsən də ziyаlılаrını muĢtuluqlаmаq istədim ki, qаlхın, dаnıĢаn
Mustаfа Çəmənlidir! Аpаrıcı Səyyаrə Səyyаf, хаnəndə Sərdаr
Əvəzоğlu, оnu müĢаyət еdən аnsаmbl “Оvqаt” vеriliĢinin yахĢı
kеçəcəyindən хəbər vеrirdi… Həmin gün Ģəхsən özümün оvqаtım
оlmаyаn həddə kökləndi… Оdur ki, fikirləĢdim – qоy səbəbkаrа,
Mustаfа Çəmənliyə ürəkdən bir sаğ оl dеyim! Vаr оl dеyim!
Hörmətli, Mustаfа müəllim, sənin Məhəmməd bаbаnlа sаlаm-məlöyküm еdərdim… Hərdən yеri düĢəndə оnunlа söhbət
еdərdik… О, mənim аtаm Əvəzlə dоst оlduqlаrını söyləyərdi.
Dеyirdi ki, müəllim, hər ikimiz furqоnçu iĢləyirdik. Bir gün Аğdаmа tахıl hаzırlığı аpаrırdıq. Еlçi düzündəki “Çinаr” аğаcınа çа66
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tаr-çаtmаz üç nəfər аdаmın tələsik gəldiklərini gördük. Аtаn Əvəz
оnlаrdаn hаrа gеtdiklərini, nə pеĢənin sаhibi оlduqlаrını sоruĢdu. Оnlаr “Pəhləvаn” оlduqlаrını və Çəmənliyə gеdəcəklərini
bildirdilər. Əvəz dеdi ki, hаnsınız dаhа güclüdürsə gəlsin mənimlə güləĢək! Əgər məni yıхsа, Çəmənliyə gеdin, yох, yıхılsа, еlə
burdаn gеri qаyıdın. Nə isə, pəhləvаnlаrdаn biri Əvəzlə güləĢəsi
оldu. Аtаn оnu аyağının ucundа nə təhər tullаdı və bir аndа sinəsinə nеcə çökdüsə, еlə mən özüm də məəttəl qаldım! Pəhləvаnlаr
gеri qаyıdаsı оldulаr…
Məhəmməd əmi mənə kеçmiĢdə kənd tоylаrının nеcə kеçirildiyindən də dаnıĢırdı. Dеyirdi ki, məhlədə Ġbаd kiĢi dеyilən аdаmın tоyundа yаrı qаrаnlıq ахĢаm məclisində qаb-qаcаq çаtıĢmаmаzlığındаn iki аdаmа bir qаbdа yеmək (аz miqdаrda) vеrirdilər.
Əvəzlə mənə bir qаbdа “yеmək” gəldi. Əvəz qulаğımа pıçıldаdı
ki, Məhəmməd, əvvəlcə biĢmiĢin suyunu yеyək, sоnrа ətin yеyərik.
Mən də inаndım – biĢmiĢin suyunа çörək tikələrimi bаtırıb yеyirdim. Sən dеməynən Əvəz biĢmiĢin ətini yеyirmiĢ!!! – Bunun хаtırlаnmаsı dа bir оvqаtdır!!! Аllаh ruhlаrın Ģаd еləsin…
YахĢı yаdımdаdı, sən lаp bаlаcа оlаndа аtаnı itirmiĢdin.
Rəhmətlik bаbаn Məhəmməd sənə аtа əvəzi оlmuĢdu. О, səni hər
cür bəlаlаrdаn, sıхıntılаrdаn qоruyаrdı. Sən çох tərbiyəli bir
uĢаq idin. Cаmааtımız sənin əsgərlikdə dünyаsını dəyiĢmiĢ аtаn
ġurаnın аdını çох əziz tutаrdı. Sən ilk əlifbаnı Çəmənli məktəbində öyrəndin, еlmlərin əsаslаrını аnlаmаğа bаĢlаdın, ədəbiyyаtа,
tаriхə хüsusi fikir yеtirirdin. Sоnrа özünə yоl sеçib, yоlunu qоcаmаn təhsil оcаğınа – Bаkı Dövlət Univеrsitеtinə sаldın, аli təhsil
аldın. YеtkinləĢmiĢ, fоrmаlаĢmıĢ Mustаfа ġurа оğlu Mustаfаyеv
hеç kimin аğlınа gəlməyən bir yükü dаĢımаqdаn dа çəkinmədi…
Mustаfа Çəmənli!!! Məhz sən dоğulduğun kəndin аdını dаĢımаğı
özünə Ģərəf sаydın… Ġndi Çəmənli аdı yüksək ədəbi məclislərdə
səslənir, bu аdın sаnbаllı pоvеst və rоmаnlаrın, bədii-publisistik
kitаblаrın üstünə yаzılmаsı isə, bir sоyаd kimi biz fikirləĢdiyimizdən də yüksək düĢüncələrin nəticəsidir…
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Mustаfа müəllim, еkrаndа fikrim səndə idi. Хаnəndə Sərdаr
Əvəzоğlunа yаmаn bахırdın. Musiqi yаrаdаnlаr – Ü.Hаcıbəyli,
muğаmın хаnı – Хаn əmi, ustаd охuyаnlаr – Ə.Əliyеv, ġ.Ələkbərоv, Y.Məmmədоv, S.Məmmədоv və bir çохlаrı hаqqındа hеç kim
tərəfindən dеyilməmiĢ sözlər dеyən Mustаfа Çəmənli Sərdаrа dа
çох məhəbbətlə qulаq аsırdı…
Kənd öz ахаrı ilə yаĢаyır. Kimi bu il sоğаnın bоl, mеyvələrin
qıt оlаcаğının qiymətə təsirindən dаnıĢır, kimi də tахılın bоl
оlаcаğını prоqnоzlаĢdırmаqlа ümüdlə yаĢаyırlаr…
Qəlbimdə böyük hörmət bəslədiyim Mustаfа Çəmənli – sənə
хоĢ niyyətli, gül çələngli kənd sаlаmlаrımı yеtirməyi özümə Ģərəf
sаyırаm! Sаğ оl dеyirəm, cаn sаğlığı аrzulаyırаm.
Hörmətlə Хоsrоv Quliyеv
kimya müəllimi, Çəmənli kəndi, 6.06.2010
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zildən oxuyanda qorxurduq; Təbiətin bir parçası; İndi sənət onsuz
qalıb; Onun səsi adamın xəyalını uzaqlara aparırdı; O, öz yolunu
qoyub getdi; Muğamat qanda olmalıdı; Onun adı əbədidir; Şayiələr bir gün həqiqət oldu; Ömür vəfa etmədi; Səxavət Allahın vergisi idi; Muğamlarımızın şəhidi; Arzular həmişə çin olmur; İstəyirdim o, tanınsın; Güllə yağışının altında; Qalan şəklimiz olacaq;
Cabbarımız dirilib; Səxavəti yamsılamaq olar, amma özü olmaz;
Ürəyimdə sözüm çoxdu; Ondan ayrılmaq istəmirdik; Onun
muğam dünyası; Hər kəs öz ölümünü çağırır; Onun yuxusu çin
çıxdı; Ondan yaxşı qardaş yoxdu; Mənim atam bütöv Azərbaycanın oğluydu; Həmkəndlilərinin xatirə yarpaqları. Səndən sonra:
Bilirsənmi... (M.Çəmənli); Bir müsahibənin izi ilə; Atüstü söhbət;
Bir mahnının tarixçəsi; Mətbuatdan fraqmentlər; Səsin vəsfi; Son söz.
2005
12. Mən olmayanda dostum ol! /Mustafa Çəmənli; red.
E.Fərruxzadə.- Bakı: Gənclik, 2005.- 357, [3] s., [8] v. fotoşək.
Kitab Rusiyada yaşayan iş adamı, xeyriyyəçi Oqtay Orucovun ömür yolundan, taleyindən bəhs edir.
Kitabın içindəkilər: Müəllifdən; Kədərin rəngi; Əsgərlikdə;
Vətəndən uzaqlarda; Vətənə qayıdış; Qəm şələsi; Moskvada;
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Şəkillər önündə düşüncələr. Səni eldən soruĢdum: Mənəviyyat
adamı; Uzaqdan görünür o yurd yerləri; Oqtay bizim fəxrimizdir;
O, insanlığı sevir; Oqtay bizim əzizimizdir; O, insanları sevdiyi
üçün sevilir; Könülləri şad edən insan; Sayılıb seçilən qardaş; Hər
an anılan insan; O, kənddən qurulu evini qoyub çıxdı; Bizim
Oqtay müəllim; Gün o gün olsun ki; O bizim fəxrimizdir; Adamlıq pulla ölçülmür; Böyük qabiliyyət sahibi; Dar günün dostu; Ölməyə Vətən yaxşı; Fədakar insan; Allahın payı; Qəlbimiz, ruhumuz vətəndədir; Xeyirxahlığın işığı; İnsanlığın Məcnunu; Yurd
həsrətində; O, dünyaya xeyirxahlıq üçün gəlib; Uzaqgörən insan;
Azərbaycan bayrağı altında; Yaxşıların yaxşısı; Hər adam Oqtay
ola bilməz; Millətinin xəstəsi; Sədaqətli dost; Həssas insan; Ürək
dostu; Onun yeri ürəklərdədir; Onun sadəliyinin vurğunuyam; O,
hörməti insanlığı ilə qazanıb; Vətəni vətən edən onun oğullarıdır;
Təmənnasız insan; Dostluq pulla ölçülmür; Biz bir yerdə böyümüşük; Həssas adam; Kaş o günlər olaydı; Mənə elə gəlir ki;
Qardaşınla da dost olmalısan; Yaxşılıq, mərdlik onun qanındadır;
Onu yadlar da sevir; El-obamız onu yaxşı tanıyır; O, olmasaydı;
Unudulmaz anlar; Mən onunla fəxr edirəm; Torpağa bağlı ürək;
Müdriklik; O zərrəcə dəyişməyib; Bənzərsiz adam; O. Həyat
məktəbini bitirib; Ehtiram; Onun zəhməti unudulmazdır; Elin
oğlu; Bizim arzumuz; Heç kəsə bənzəməyən; Şirindil qardaş; Son söz.
13. Oxu, gözəl... /Mustafa Çəmənli; red. E.Fərruxzadə; rəyçi
T.Quliyev.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 226 s.
Kitab xalqımızın sevimli sənətkarı, görkəmli vokal ustası,
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın
sənətinə, şəxsiyyətinə, böyük səhnə və ifaçılıq mədəniyyətinə
həsr olunmuşdur. Kitaba vaxtilə müğənni ilə yaradıcılıq ünsiyyətində olmuş musiqiçilərin, ona doğma olan insanların xatirələri də
daxil edilmişdir.
Kitabın içindəkilər: Müəllifdən; Yaddaşımda qalan səs; Nəğməli ev; O illərin nəğmələri; Ötən günlər, ötən çağlar; Qastrollar... Qastrollar; Qəzet səhifələrindən kiçik fraqmentlər; Səsin sir74
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ri, səsin sehri; Bələdçi taleli mahnılar; Səsin vəsfi; Müəllim; Ana;
Son söz. ġövkət Ələkbərova xatirələrdə: Ölməz nəğməkar; Xuraman Qasımovanın dedikləri; O mənim ikinci anam olub; Sonuncu
söz kimi; Onun səsi atlını atdan salardı; Biz ondan doymadıq;
Böyüklük; Unudulmaz müğənni; Şövkət xanım deyirdi ki; Musiqimizin şan-şöhrəti; Dünya durduqca; Sənətinin professoru;
Mənim həyat məktəbim; Dövri mətbuatdan yarpaqlar; Son söz
əvəzi.
2006
14. Xallı gürzə: (tarixi roman) /Mustafa Çəmənli; red.:
Gülər Ələkbərqızı, Elmira Fərruxzadə.- III nəşr.- Bakı: Vektor,
2006.- 360 s.
15. Sənətkar ömrünün izləri /Mustafa Çəmənli; red. Gülər
Ələkbərqızı.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 128 s.
Kitabda tanınmış opera müğənnisi, Azərbaycan və Türkmənistan Respublikalarının Əməkdar artisti Xanlar Haqverdiyevin
keçdiyi həyat yolundan, səhnə fəaliyyətindən bəhs olunur.
Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz; O nəğmə səslənəndə;
Aşqabad Azərbaycan Teatrı səhnəsində; Güllələrin işığında oxunan nəğmələr; Nəğmələrə qovuşmuş ömür.
2007
16. Nəğməli xatirələr /Mustafa Çəmənli; red: Gülər Ələkbərqızı.- Bakı: [ E.L], 2007.- 184 s.
Müəllif kitabda respublikanın Xalq artisti, ustad xanəndə
Əbülfət Əliyevin sənət və ömür yoluna çıraq tutub. Təbii ki,
kitabda Ə.Əliyevin sənət dostları da unudulmayıb.
Kitabın içindəkilər: Müəllifdən; Şuşanın dağları; Ağdamda
keçən günlər; Toylu-büsatlı Qarabağ; Müharibə illərində; Olimpiada qalibi; Filarmoniya səhnəsində; Muğam onun həyatıydı; Qəzetlərdən fraqmentlər; Poeziya aşiqi; Məcnunun məcnunu; Müğənni də bir səyyahdı; Pərdə arxasında qalan həyat; Son görüş;
Sənsiz.
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17. Ruhların üsyanı: povestlər: hekayələr: esselər: deyimlər: müsahibələr /Mustafa Çəmənli; red. G.Ələkbərqızı; rəssam.
N.Ağayev.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 320 s.
Kitabın içindəkilər: Ucalığa doğru (F.Xəlilzadə). Povestlər:
Yaddaş; Ruhların üsyanı; Halallıq. Hekayələr: Ləpirlər; Nişanə;
Tütək; Meşə yeri; Səs qərib olmur; Şəkil Süleymanın fotoaparatı;
Toy; Baş tutmadı; Dəhliz; Əks-səda; İstək; Bir yaz səhərində;
Qəbir; Qatırçı Muradın nağılı; İtirilmiş səs; Borc; Yarpız. Esselər,
deyimlər: Şələ; Aldanmış çiçəklər; Bahar kimi...; Deyimlər.
Müsahibələr: “Mən ağlayan kişilərdən deyiləm...”; “Nədənsə 60
rəqəmindən qorxuram”. Dostların ürək sözü: Yaddaş nəsri
(V.Yusifli); Tarix yazanlar tarixdə qalacaq (X.İsmayılova); Ədəbiyyat və musiqi arasında bölünən sevgi (N.Qəhrəmanlı); Əllidən
sonra keçən on ildə (Ə.Əmirli).
2008
18. Çahargah /[Mustafa Çəmənli; ideya müəl. Q.Qarayev;
layih. rəhb. Qaraqoyunlu; rəssamlar: İ.Mehdiyev, L.Vəliyeva;
dizaynerlər: P.Hüseynov, A.Abdullayev; layih. məsl.-si Elçin].[Bakı]: [Beşik], [2008].- 34, [1] s.- Mən və mənim dünyam. Milli
musiqimiz.
19. Arif Babayev − 70 /tərt. ed. B.Axundov; mətn müəl.
Mustafa Çəmənli; tərc. B.Hacıyev.- Bakı: [Təhsil], 2008.- 88 s.
20. Arif Babayev − 70: [Elektron resurs] /Heydər Əliyev
Fondu; [mətnləri haz. M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev; tərt. ed.
B.Axundov; rəssam. A.Ələkbərov] CD.- Bakı: “Nurlu Sabah”
MMC, 2008.
21. “Leyli və Məcnun” – 100 il səhnədə /Mustafa Çəmənli;
elmi red. R.Zöhrabov; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 2008.- 429, [3] s.
Kitabın içindəkilər: Ümummilli lider Heydər Əliyevin yubiley mərasimində nitqindən; Yüz il səhnədə (M.Çəmənli); Üzeyir
bəy Hacıbəyov; Ceyhun bəy Hacıbəyli; İlk Azərbaycan operası
necə yaradıldı (C.Hacıbəyli); Əli Terequlov; Qori Müəllimlər
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Seminariyasında (Ə.Terequlov); Ağəli Qasımov; Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirələrim (A.Qasımov); Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev; Hüseyn Ərəblinski; Hüseynqulu Sarabski; Süleyman
Rüstəm; Hüseynqulu Sarabski (S.Rüstəm); Əbdürrəhman Fərəcov; Mirzə Muxtar; İmran Qasımov; Mirmahmud Kazımovski;
Qurban Pirimov; Şirin Axundov; Əlabbas Rzayev; Qubad Qasımov; “Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşası (Q.Qasımov);
Əhməd bəy Ağdamski; Müslüm Maqomayev; Zülfüqar Hacıbəyov; Hənəfi Terequlov; Bədəl bəy Bədəlbəyov; Cəlil bəy Gəraybəyli; Məşədi Cəmil Əmirov; Məşədi Zeynal; Zabul Qasım;
Malıbəyli Həmid; Şükür Aruşanov; Yunis Nərimanov; Hüseynağa Hacıbababəyov; Sidqi Ruhulla; Əsgər Qurbanov; Məmmədtağı Bağırov; Əli Zülalov; Abbasmirzə Şərifzadə; Sona Hacıyeva;
Ələkbər Hüseynzadə; Bülbül; Möhsün Sənani; Seyid Şuşinski;
Sürəyya Qacar; Həqiqət Rzayeva; Məhəmmədhəsən Atamalıbəyov; Zülfüqar Sarıyev; Məhbubə Paşayeva; Yakob Qrossman;
Xanlar Haqverdiyev; Əfrasiyab Bədəlbəyli; Həmişəyaşar, həmişəcavan (Ə.Bədəlbəyli); Əlövsət Sadıqov; İsmayıl Eloğlu;
Əhməd Anatollu; Qəmər Almaszadə; Qulam İsgəndərov; Rüstəm
Mustafayev; Məryəm Babayeva; Hüseyn Rzayev; Camal Paşayev; Soltan Dadaşov; Əşrəf Həsənov; Münəvvər Kələntərli;
Rəşid Tahirov; Əzim Əzimzadə; Bəhram Mansurov; Ənvər
Almaszadə; Hacıbala Hüseynov; Şirzad Hüseynov; Əhəd İsrafilzadə; Yavər Kələntərli; Ağababa Bünyadzadə; Rəhimə Bağırova;
Zeynəb Rzayeva; Qəmbər Zülalov; İzzət Seyidova; Gülxar Həsənova; Cahan Talışinskaya; Ağasəf Bakıxanov; Bədurə Əfqanlı;
İbrahim Azəri (Atakişiyev); Sima Haşımlı; Gülağa Məmmədov;
Leyla Vəkilova; Kamal İsgəndərov; Kazım Məmmədov; Kamal
Abdullayev; Kamil Hüseynov; Əminə Dilbazi; Faiq Mustafayev;
Mais Salmanov; Simuzər Hətəmova; Rübabə Muradova; Cavanşir Qafarov; Nazim Əliverdibəyov; Həmişə tazə, təravətli (N.Əliverdibəyov); Sara Qədimova; Əbülfət Əliyev; Niyazi; Məhəbbət
dastanı (Niyazi); Qulu Əsgərov; Mürsəl Bədirov; Bakir Haşımov;
Kazım Kazımzadə; Nicat Məlikov; Firidun Mehdiyev; Əlikram
77

Mustafa Çəmənli

Hüseynov; Şahmalı Kürdoğlu; Mehdi Məmmədov; “Leyli və
Məcnun” yeni quruluşda (M.Məmmədovla müsahibə); Anar;
“Leyli və Məcnun”la yeni görüş (Anar); Mustafa Topçiyev;
Kazım Əliverdibəyov; Zeynəb Xanlarova; Hüsnü Qubadov; Rəsmiyyə Sadıqova; Əli Mehdiyev; Arif Babayev; Flora Kərimova;
Səfurə Əzimi; Qara Qarayev; Şərqdə ilk opera (Q.Qarayev);
Nəzakət Məmmədova; Baba Mahmudoğlu; Əli Haqverdiyev;
Sabir Əliyev; İsmayıl Ələkbərov; Mikayıl Abdullayev; Gülbala
Məmmədov; Tamara Eyvazova; Canəli Əkbərov; Şahlar Quliyev;
Sahibə Abbasova; Nizami Bağırov; Elxan Mansurov; Raziyə Şirinova; Firudin Səfərov; Səkinə İsmayılova; Qəndab Quliyeva;
Rafiq Əliyev; Hafiz Quliyev; Mənsum İbrahimov; Alim Qasımov; Yeni əsərlər sorağında (F.Əliyeva); Rafiq Abbasov; Elxan
Əhədzadə; Gülyaz Məmmədova; Cavanşir Cəfərov; Səfa Qəhrəmanov; Məlahət İsmayılova; Nəzakət Teymurova; Gülüstan
Əliyeva; Səbuhi İbayev; Aygün Bayramova; Sevil Hacıyeva;
Mütəllim Dəmirov; Nəzər Bəylərov; Təyyar Bayramov; Elçin
Həşimov; Elnur Əhmədov. “Leyli və Məcnun” əyalət teatrlarında: Səməd Mövləvi; Zəroş Həmzəyeva; Firuzə Əlixanova;
Heydər Şəmsizadə; Bəylər Nəcəfov; Məhəmməd Əmirov; Narınc
Məlikova; Mürşid Haşımlı; Ağabala Abdullayev; Yunis Qarabağlı; Kamil Nəcəfov; İbrahim Qaradağlı. “Leyli və Məcnun” Tiflis
Azərbaycan teatrında: Göyərçin (Gövhər) xanım; İbrahim İsfahanlı; Əhməd Salahlı; Mirseyfəddin Kirmanşahlı; Nadir İbrahimov. “Leyli və Məcnun” AĢqabad Azərbaycan teatrında: Cəvahir
Şuşinskaya. “Leyli və Məcnun” Təbriz teatrında; “Leyli və Məcnun” Ġrəvan teatrında; Son söz (M.Çəmənli); “Leyli və Məcnun”
(librettosu); Ədəbiyyat.
22. Habil Əliyev - 80 /Heydər Əliyev Fondu; tərt. ed.
B.Axundov; mətnlərin müəl. M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev; rəssam: A.Ələkbərov, N.Zeynalov.- [Bakı]: [Heydər Əliyev Fondu],
[2008].- 94, [2] s.
23. Əlibala Məmmədov - 80 /tərt. ed. B.Axundov; mətn
müəl. M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev.- [Təhsil], 2008.- 88 s.
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2009
24. Şəmsəddin Eldəniz /[Mustafa Çəmənli; ideya müəl.
Q.Qarayev; layih. rəhb. Qaraqoyunlu; rəssamlar: A.Mehdiyev,
L.Vəliyeva; dizayner R.Hüseynov]; layihənin məsl-si Elçin.[Bakı]: [Beşik], [2009].- 34, [1] s.- Mən və mənim dünyam.
2010
25. Ağaxan Abdullayev – 60 /tərt. ed. B.Axundov; mətn müəl. M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev.- Bakı: [Təhsil], 2010.- 102, [2] s.
26. Fred Asif: sənədli roman /Mustafa Çəmənli; red.
G.Ələkbərqızı; rəssam G.Ağayev.- Təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr.Bakı: Təhsil, 2010.- 214, [2] s.
Kitab Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, “General Məhəmməd
Əsədov mükafatı” laureatı Fred Asifin (Asif Məhərrəmov) həyatından bəhs edir.
27. Canəli Əkbərov - 70 = Janali Akbarov-70: [Elektron
resurs] /Heydər Əliyev Fondu; [tərt. ed. B. Axundov; mətnin
müəl. M.Çəmənli; red. G.Mehdiyeva; tərc. B.Hacıyev] CD;
DVD.- Bakı [Heydər Əliyev Fondu]: [Təhsil NPM], 2010.- 4 CD:
12 sm., 8 sm. + Qoşma kitab (104 s., şəkilli; 26 x 24 sm.)
28. Canəli Əkbərov − 70 /tərt. ed. B.Axundov; mətn. müəl.
M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev.- Bakı: [Təhsil], 2010.- 104 s.
29. Məcnunun Məcnunu /Mustafa Çəmənli.- Bakı: Təhsil,
2010.- 237, [16] s.
Kitabda Xalq artisti, səhnəmizin əvəzsiz Məcnunlarından biri
olan Mənsum İbrahimovun həyat və yaradıcılıq yolu araşdırılmışdır. Bədii publisistik dildə yazılmış bu kitabda müəllif ömrünün
əllinci baharını yaşayan görkəmli xanəndənin muğam, mahnı ifaçılığında, səhnə və pedaqoji fəaliyyətində, el-obasına, xalqına
münasibətində bir Məcnunluq, sonsuz məhəbbət görür.
Kitabın içindəkilər: Yol ayrıcında; İlk uğur; Məcnunun Məcnunu; Səhnəmizin Leylilərinin ürək sözləri; Onun muğam dünyası; Azərbaycan muğamı dünyanı fəth edir; Onu belə tanıyır, belə
görürlər; Səsin vəsfi; Mahnılar... Mahnılar; Pedaqoq; Ustad dər79
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sindən reportaj; Tələbələrin dedikləri; Qastrol səfərləri; Ailə; Son
söz; Müsahibələr; Həyatın unudulmaz anları.
30. Mübariz: povest /Mustafa Çəmənli.- Bakı: Təhsil,
2010.- 79, [1] s.
Kitab Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qarabağ cəbhəsində
misilsiz şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək həlak olmuş Mübariz
Ağakərim oğlu İbrahimovun həyat yolundan və qəhrəmanlığından bəhs edir.
2012
31. Bülbül /Mustafa Çəmənli; red. M.Əvəzqızı; rəssam
G.Ağayev.- Bakı: Çağdaş As, 2012.- 11, [1] s.
32. Ölüm mələyi: tarixi roman /Mustafa Çəmənli; red.
S.Nuruqızı.- Bakı: MHS-poliqraf, 2012.- 295, [1] s.
Romanın süjet xətti tarixi romanlara xas ənənəvi döyüş səhnələri ilə deyil, saraydaxili ziddiyyətlər, insan münasibətləri, hakimiyyəti əldə etmək və onu qorumaq uğrunda mübarizə yolları
ilə səciyyəvidir.
Səfəvilər xanədanının böyük bir dövrünü əhatə edən bu romanda I Şah Təhmasib, II Şah İsmayıl, Pərixan bəyim, Gövhər
bəyim, İbrahim Mirzə, Hüseynqulu Xüləfa; İsgəndər bəy Münşi
və başqa tarixi şəxsiyyətlərin dolğun bədii obrazları yaradılmışdır.
33. Yaddaşlarda yaşamaq haqqı: sənədli povest və xatirələr /Mustafa Çəmənli.- Bakı: Təhsil, 2012.- 207, [1] s.
Kitabda ləyaqətli qanun keşikçisi, tanınmış maarif xadimi,
İkinci Dünya müharibəsi iştirakçısı, el ağsaqqalı Surxay Qurbanovun ömür yolundan bəhs edən “Yaddaşlarda yaşamaq haqqı”
adlı sənədli povestlə yanaşı, həmkarlarının, dostlarının, yaxınlarının onunla bağlı xatirə və məqalələri də toplanmışdır.
Kitabın içindəkilər: Müəllifdən; Çətin yollarla; Birinci Ukrayna cəbhəsində; Dördüncü Ukrayna cəbhəsində; Dinc həyata
qayıdış. Surxay Qurbanov xatirələrdə: Onu qardaşım bilirdim;
Əqidə yolçusu; Unudulmaz Surxay müəllim; Dizi bərk kişi; Dünyanın içində bir dünya idi; El ağsaqqalı; Azərbaycanın Makaren80
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kosu; Örnək olan insan; Təəssüf və göz yaşı; Surxay müəllimin
məktəbi; Qayğıkeş müəllim; Kahin simalı pedaqoq; Mənim
xeyirxahım; Unudulmaz müəllim; Böyük insan, müdrik ağsaqqal;
Maarif fədaisi; Onun gözləri; Könlüm keçir Qarabağdan; De,
yuxuma gəlsin!; Surxay müəllimin dərsləri; 100 yaşın mübarək
Surxay müəllim; Ata məhəbbəti; Surxay Qurbanovun övladları.
2014
34. Burdan bir atlı keçdi... /Mustafa Çəmənli; red. G.Ələkbərqızı; rəssam E.Cəlilov.- İkinci nəşri.- Bakı: Zərdabi LTD
MMC, 2014.- 244, [4] s.
35. Sənət hekayələri /Mustafa Çəmənli; red. və ön söz
müəl. Z.Əliyev; Azərb. Resp. Məd. və Turizm Nazirliyi.- Bakı:
Aspoliqraf, 2014.- 567, [1] s.
Kitabda yazıçı-publisist Mustafa Çəmənlinin son otuz beş
ildə yazdığı sənədli hekayələri, portret-oçerkləri, esseləri, xatirələri toplanmışdır. Nəsr əsəri səviyyəsində qələmə alınmış ensiklopedik xarakterkli bu kitabda Azərbaycan mədəniyyətinin ən parlaq şəxsiyyətlərin həyat yolundan söhbət açılır.
Kitabın içindəkilər: Səsləri əbədiləşdirmək istedadı (Ziyadxan Əliyev); YaddaĢlardan yaddaĢlara: Yaddaş; Ürəyimdə qalan
sözlər; Xalq ruhunun Bülbülü; Müslüm Maqomayevi xatırlayarkən; İlk Azərbaycan Rəqs Ansamblı; Keşməkeşli bir ömür; Xalq
musiqisində müharibə ovqatı; Muğamlarımızda “Bayat” gizlinləri; O illərin nəğmələri; Aşqabad Azərbaycan teatrı; Bir məktubun
ovqatı; Yadigar səslər; Cəfər Cabbarlı və musiqi; Ömrün sarı simi; Onun musiqi ömrü; Sarəng ürəyinin səsi; Bir şair-bəstəkarın
taleyi; İşıqlı şəxsiyyət; Həkim-bəstəkar; Üç tale, üç bəstəkar; Bu
işıqlı dünyada. Sənət hekayələri: Səs qərib olmur; Borc; “Şur”
dərsi; Nəğməli xatirələr; Oxu, gözəl; Son görüş; “Mənsuriyyə”
harayı; “Rast”da yaşanan ömür; Azad bir quşdum... Portret-esselər: Məcnunların Məcnunu; Elə bir oğul ki...; Əli Zülalov; Bir
adın ünvanı ilə; İsmayıl Eloğlu; Hanı o günlərim; Məcnundan
Koroğluya; Xatirələrdə yaşayır; Hacıbala Hüseynov; Nəğməkar;
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Adil Gəray; Şəlalə kimi çağlayan səs; Oxuyan barmaqlar; Simuzər; Gülağa Məmmədov; Habil Kaman; Bəstəkar xanəndə; Elman
Bədəlov; Mürşüd Məmmədov; Unudulmaz “unudulmuş”; Bir
mahnının izi ilə; “Segah” nəfəsli...; Yurd həsrətli nəğməkar;
Qədir Rüstəmova açıq məktub; Muğam onun həyatıdır; Sənətin
sehri; Səs üstə köklənmiş ömür; Zirvəyə ucalan səs; Könüllər
fatehi.
2015
36. Əlibaba Məmmədov: Ürək deyir, yaşa hələ... /Heydər
Əliyev Fondu; mətnin müəl. M.Çəmənli; red. A.Əliyeva.- Bakı:
[Heydər Əliyev Fondu], 2015.- 52, [2] s.
2016
37. Mübariz: sənədli povest /Mustafa Çəmənli; naşir B.Axundov; [red. M.Əvəzqızı].- II nəşr.- Bakı: Təhsil, 2016.- 95, [1] s.
Kitab Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Qarabağ cəbhəsində
misilsiz şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək həlak olmuş Mübariz
Ağakərim oğlu İbrahimovun həyat yolundan və qəhrəmanlığından bəhs edir.
38. Xallı gürzə: tarixi roman /M.Çəmənli; red. G.Ələkbərqızı; ön söz V.Yusifli; [ill. müəl.: A.Hacıyev, Y.Əsədov].- IV
nəşr.- Bakı: Kitab klubu, 2016.- 391, [1] s.
39. Üçyaşlı əsir: povest və hekayələr /Mustafa Çəmənli; red.
G.Ələkbərqızı.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 239, [1] s.
Kitabın içindəkilər: Povest: Üçyaşlı əsir. Həyat hekayələri:
Qapı döyüləndə; Sənin əllərin; Gözəl; Barmağımın tuşuyla gəl;
Ruhsuz bədən; Göz yaddaşı; Unudulmuş; Sənə oxşayan; Şələ;
Ağlayan göz; Açardım sandığı; Miri qələt eləyib; Gəranay;
Maska; Hava; Təəssüf; Hikkə; Çax-çux ştatı; Məhinin toyu; İtmiş
ad; Tənbəlliyin son həddi; Milli çaqqal; Pomidor almısan?; Söyüd
ağacı əkəydi; Qaragilə; İtburnu; Aran-dağ məsələsi; Hardan
biləydim; Ölü daşıyan; Dialoq; Rəşid saxladı; Kitab; Pəncərədən
baxan qadın. YaddaĢımın çiçəkləri. UĢaq hekayələri: Şəmsəddin
82

Biblioqrafiya

Eldəniz; Xaqani Şirvani; Ayaqları yerə dəyməyən uşaq; Çahargah; Qurban bayramı; Paslı qılınc; Dəcəl Rəşad; Bülbül; Yoldaş,
səni kim apardı?; Fatma nənənin xalçası. Maraqlı əhvalatlar: Keçəçi oğlu Məhəmməd; Abbasqulu ağa; Xan Şuşinski; İldırım
Həsənov; Əbülfət Əliyev; Şahmalı Kürdoğlu; Arif Babayev.
Sənətkar etirafları: Seyid Əzim Şirvani; Əfrasiyab Bədəlbəyli;
Mirzə Muxtar; Cabbar Qaryağdıoğlu; Seyid Şuşinski; Cəlil bəy
Bağdatbəyov; Qurban Pirimov; Səməd Vurğun; Camo Cəbrayılbəyli; Bülbül; Xan Şuşinski; Yavər Kələntərli; Fikrət Əmirov;
Əziz Şərif.
2017
40. Əbülfət Əliyev /Mustafa Çəmənli; red. R.Həsənova.Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 160 s.
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, görkəmli
xanəndə Əbülfət Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edilir.
41. Əhməd Ağdamski /Mustafa Çəmənli; red. N.Cabbarlı.Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 168 s.
Kitabda XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafı və təbliği sahəsində əvəzsiz rolu olan Azərbaycan opera
müğənnisi, Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi Əhməd
Ağdamskinin həyat və fəaliyyətindən bəhs edilir.
42. Xan Şuşinski /Mustafa Çəmənli; red. N.Cabbarlı.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2017.- 168 s.
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, görkəmli
xanəndə Xan Şuşinskinin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir.
43. Mütəllim Mütəllimov /Mustafa Çəmənli; red. N.Cabbarlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 160 s.
Kitabda Azərbaycan muğam və təsniflərinin, xalq mahnılarının mahir ifaçısı, xanəndə Mütəllim Mütəllimovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edillir.
44. Səhnəmizin ağ çiçəyi /Mustafa Çəmənli; red. G.Ələkbərqızı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 2017.- 192 s.
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Kitabda ömrünün altmış ilini Azərbaycan xalq rəqslərinin
inkişafına, təbliğinə, dünyada tanınıb-sevilməsinə sərf etmiş Xalq
artisti, Prezident təqaüdçüsü Roza Cəlilovanın həyat və səhnə
fəaliyyətindən bəhs olunur.
Kitabın içindəkilər: Bir neçə söz; Ömürdən fraqmentlər;
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblında; Berlin səfəri;
Albaniya səfəri; Ailə; Üçaylıq səfər; Mahnı və Rəqs Ansamblı
Çin Xalq Respublikasında; Moskvada keçirilən incəsənət və ədəbiyyat ongünlüyündə; Rəqslərə qovuşmuş tale; Misirdə; Rəqsə
ürək qoymaq lazımdır; Elmi-metodik mərkəzdə; Son söz; Rəylər;
İstifadə olunan mənbələr.
45. Şövkət Ələkbərova /Mustafa Çəmənli; red. R.Həsənova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 160 s.
Kitabda Azərbaycan musiqisinin inkişafında mühüm xidmətləri olan, görkəmli müğənni, Xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın
həyat və fəaliyyətindən bəhs olunur.
46. Ürəyimdən kimlər keçdi: Xatirələr /Mustafa Çəmənli;
red. G.Ələkbərqızı.- Bakı: Xan, 2017.- 280 s. “Xatirə ədəbiyyatı”
silsiləsindən 37-ci kitab.
Kitabın içindəkilər: Xatirələr: Nəşriyyatlarda keçən ömrüm.
Ürəyimdən kimlər keçdi: Atabəy Şəmsəddin Eldəgiz və Mömünə
xatun; Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan və İnanc xatun; Qarabağın tacı Şuşa; Ağabəyim; Xan qızı Natəvan; Bir məktubun ovqatı (M.Dilbazi haqqında); Şahmar heyy... (şair Şahmar Əkbərzadə haqqında elegiya); Adın yaddaşlardan silinməyəcək (Xalq şairi
Zəlimxan Yaqubun vəfatı ilə bağlı); Ürək yanmasa (şair Ağamalı
Sadiq haqqında); Vəfa borcu (jurnalist, tərcüməçi Tehran Vəliyev
haqqında); Unudulmaz naşir (Bəhruz Axundov haqqında).
46a.Yaqub Məmmədov /Mustafa Çəmənli; red. N.Cabbarlı.Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 160 s.
Kitabda Azərbaycan muğam və təsniflərinin, xalq mahnılarının mahir ifaçısı, xanəndə Yaqub Məmməovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edillir.
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Tərtib etdiyi kitablar
1993
47. Söz həmişə diridir: Sənət adamlarının sözü və əməli
/tərt. ed. Mustafa Çəmənli; red. F.Rzabəyova.- Bakı: Yazıçı,
1993.- 176 s.
1996
48. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası /E.Abbasova, M.Çəmənli və b.; rəssam: Z.Əliyev, S.Pirayeşi.- Bakı: Azərbaycan,
1996.- 304 s.
2007
49. Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası /müəlliflər M.Çəmənli və b.; red. heyəti. E.Abbasova və b.; Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 264 s.+ [16]:
portr., ill.
2008
50. Əlibaba Məmmədov /Heydər Əliyev Fondu; tərt. ed.
B.Axundov; mətnlərin müəl. M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev; rəssamlar: A.Ələkbərov, N.Zeynalova.- Bakı: [Heydər Əliyev Fondu], 2008.- 86, [2] s.
51. Habil Əliyev – 80 /Heydər Əliyev Fondu; tərt. ed.
B.Axundov; mətnlərin müəl. M.Çəmənli; tərc. B.Hacıyev; rəssam: A.Ələkbərov, N.Zeynalov.- [Bakı]: [Heydər Əliyev Fondu],
[2008].- 94, [2] s.
52. Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası /E.Abbasova, M.Çəmənli [və b.]; red. hey. E.Abbasova [və b.]; red.: S.Ağababayeva,
T.Dadaşova; burax. məs. Ə.Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- Bakı: [Şərq-Qərb],
2008.- 239, [1] s. Üzeyir dünyası.
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2009
53. Cənub həsrəti: [şeirlər toplusu] /tərt. ed. və red. M.Çəmənli.- Bakı: Təhsil, 2009.- 87, [1] s.- Məktəb kitabxanası.
54. El bilir ki, sən mənimsən...: [şeirlər] /tərt. ed. və red.
M.Çəmənli.- Bakı: Təhsil, 2009.- 70, [2] s
55. Məmmədquluzadə, C. Hekayələr /Cəlil Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev; tərt. ed. və red. M.Çəmənli; rəssam G.Ağayev.- Bakı: Təhsil, 2009.- 51, [1] s.- Məktəb kitabxanası.
56. Talvar: povest və hekayələr /tərt. ed. və red. M.Çəmənli; [rəssam G.Ağayev].- Bakı: Təhsil, 2009.- 110, [2] s.
Kitaba Mirzə İbrahimovun, İsmayıl Şıxlının, Elçinin, Maqsud İbrahimbəyovun, Sabir Əhmədlinin, Fərman Kərimzadənin
və Əli Səmədlinin povest və hekayələrindən nümunələr toplanmışdır. İçindəkilər: Bütün yaxşılıqlara ölüm (povest); Qızıl saat
(“Güləbətin” povestindən parça) Qurumuş meşənin mahnısı
(hekayə); Məleykə xala (hekayə); Şah İsmayılın uşaqlıq hekayələri (“Xudafərin körpüsü” romanından parçalar); Durna qatarından düşən lələk (hekayə); Səma dənizinin balıqları (hekayə).
2010
57. Мамедкулизаде, Дж. Рассказы /Джалил Мамедкулизаде, А.Ахвердов; сост. М.Чеменли; [пер. рассказ. Т.Калякиной, А.Шарифа; худож. Г.Агаев].- Баку: Təhsil, 2010.- 50,
[2] с. Школьная библиотека
Содержание: Барашек; Бородатый ребенок; Рассказ привратника.
2012
58. Cavid, H. Dram əsərləri /Hüseyn Cavid; tərt. ed.
Mustafa Çəmənli; izah Ə.Cəfər.- Bakı: Təhsil, 2012.- 496 s.
59. Natəvan X. Neçin gəlməz: [toplu] /Хurşudbanu Natəvan; tərt. ed. M.Çəmənli; elmi red. və ön söz müəl. P.Əlioğlu;
Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil,
2012.- 159, [1] s.
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Kitabın içindəkilər: Tərtibçidən (Mustafa Çəmənli); Xurşidbanu Natəvanın irsi (Paşa Əlioğlu); Əkbər xan Naxçıvanskinin
Xurşidbanu Natəvan haqqında xatirələri. Əsərləri: Şuri-eşqin
başıma axırı sövda gətirir; Hicran ilə kim, dəməni-qəm dəstrəsimdir; Olmuşam dəhri-bəla içrə bu gün divanə mən; Dilbəra, dərdidilimdən belə ünvan etdim; Müşküldür, mən kənarə düşəm kuyiyardən; O müjgani-siyəhnovkin xədəngi-yarə bənzətdim; Könül
qanın gözümdən navüki-qəmzən rəvan eylər; Rəqib töhməti etdi
məni cüda, ey dust!; Xocastə bülbüli-xoşnitq, xoşzəban, getmə!;
Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm; Yıxıb bu
könlüm evin, eyləyib viran, getmə!; Əgərçi xoşdu mənə ətri, həm
səfası gülün; Firiştətələtü məhruyi-xoşliqa, getmə!; Nədir murad,
fələk etməz imtahan tərkin?; Nə yaxşı munis idi, heyf, nagəhan
getdi; Fəda olum sənə, ey yari-məhliqa, getmə; Nə güldür kim,
qəmində ömrdən bizardır bülbül?; Nə oldu bülbülə kim, qıldı
gülsitan tərkin?; Zəmanə saldı əcəb möhnətü məlalə məni; Hicran
edibdi könlümü bərbad, ağlaram; Səninlə, ey büti-məhruy, mehriban mən idim; Yanar canım, oğul, daim sənin nari-fərağında;
Fəraq ilə işimi ahü zar edən sən idin; Səhərgəh nagəhan gördüm,
dili-zarın nəhan ağlar; Nədəndir səndə əylənməz güli-dövran,
xudahafız; Bahar əyyamıdır, açıldı güllər, ey cavan sənsiz; Gəcrəvişdir bu asiman, əfsus!; Mənə bədtərdi düzəxdən, əzizim, gülsitan sənsiz!; Ey əhli-dil, Fənanı qoyun barı ağlasın!; Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı!; Ey güli-süsən, səni bir natəvan
çəkmiş məgər?; Səni kimdir sevən bica, qərənfil?; Fələk rənginə
bənzər bu bənövşə; Özün eşq atəşinə vurmağa dilşad pərvanə;
Qoyubdur intizarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz?; Bilən bu
dərdimi yoxdur bu halətdə, bu halətdə; Varımdı sinədə dərdü
qəmi-nəhan, ölürəm; Hamı çirağləri rövşən qılarlar axşamlar;
Bilin yaran, bu dünyadə hərə bir kar ilən oynar!; Salıb məni qəmü
eşqin bir özgə hala, balam; Keçibdi mövsümi-gül, getdi növbahar, əfsus!; Nə ev xəyalı, nə də fikri-aşiyanə mənə; Ey dust, yararmı böylə iqrar? (məsnəvi); Əya, Nəvvab, valayi-süxəndan;
Nuri-dideyi əzizim!. “Məclisi-Üns” xatirələrdə: “Məclisi-üns”
barədə xatirə (Mirzə Rəhim Fəna); “Məclisi-üns” haqqında (Mir
Həsən Mir Haşım oğlu Ağamirov); Beytləşmə; Xurşidbanu Natə87
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vanın “Gül dəftəri”. Natəvan irsinin sorağında: Şəhadət (Qeyd.
Zülfüqar Hacıbəyov); Bir hədiyyənin tarixçəsi (Hüseyn Şərif);
Xan qızının xatirə əşyaları (Novruz İbrahimoğlu); Ömürdən anlar. Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş şeirlər: Xurşidbanu
(Q.B.Zakir); Xurşidbanu (Q.B.Zakir); Başımdan sayeyi-sərvi
onun... (M.H.Yüzbaşov); Sən, ağa, bizlər üçün... (M.H.Yüzbaşov); Natəvan (S.Vurğun); Natəvan (M.Rahim); Qalmayıb
(H.Arif); Natəvan (Ə.Kürçaylı); Natəvan (H.Billuri); Natəvanın
heykəli qarşısında (Ə.Məftun); Xurşidbanu Natəvanın obrazı
təsviri sənətdə; Lüğət.
60. Nizami, G. Lirika: [qəzəllər, rübailər, Gəncəvinin musiqi dünyasından seçmələr] /Nizami Gəncəvi; tərt. ed., ön söz.
müəl. və red. M.Çəmənli; [tərc. ed. C.Xəndan və b.]; Azərb.
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