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Biblioqrafik göstərici
S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın “Sumqayıtın görkəmli
şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi biblioqrafik göstərici istedadlı
şair-yazıçı, publisist Süleyman Hüseynovun anadan olmasının 70
illik yubileyinə həsr edilmişdir. Vəsaitdə müəllifin həyat və
fəaliyyətinin əsas tarixləri, əsərləri, həyat və yaradıcılığı haqqında
yazılmış məqalələr, görkəmli şəxslərin onun haqqında söylədiyi
fikirlər öz əksini tapmışdır.
Vəsaitin hazırlanmasında kitabxananın fondundan və ədibin
şəxsi arxivindən istifadə edilmişdir. Nəşrlərin təsviri əlifba sırası ilə
qruplaşdırılmışdır. Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə
sonda sərlövhələrin əlifba göstəricisi də verilmişdir.
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Tərtibçidən

Süleyman Hüseynovun həyat və yaradıcılığı

S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın tərtib etdiyi “Poetik
istedadlı şair-yazıçı” adlı tövsiyə ədəbiyyat siyahısı Azərbaycan
Yazıçılar birliyinin üzvü, istedadlı şair – yazıçı, publisist, Prezident
təqaüdçüsü Süleyman Hüseynova həsr edilmişdir.
Tövsiyə ədəbiyyat siyahısında müəllifin 1971-ci ildən 2019cu ilə qədər olan bir dövrdə fəaliyyəti əks olunmuşdur. Həmçinin
şairin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, dostlarının onun
haqqında söylədiyi fikirlər öz əksini tapmışdır.
Tövsiyə ədəbiyyat siyahısında materiallar xronoloji qaydada,
daxildə isə əlifba ardıcıllığı ilə qruplaşdırılmışdır.
Tövsiyə ədəbiyyat siyahısı geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.

Hüseynov Süleyman Məsi oğlu -1949-cu il sentyabrın 19-da
Azərbaycanda Lənkəran rayonunun Boladi kəndində kolxozçu
ailəsində anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi bitirdikdən sonra
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun axşam şöbəsində təhsilini
davam etdirmişdir (1966-1972). Əmək fəaliyyətinə 1966-cı ildə
Sumqayıt Superfosfat zavodunda elektrik çilingəri kimi başlamışdır.
Sonra burada aparatçı, usta, mühəndis olmuşdur (1966-1971).
“Kimya-sənaye” idarə birliyində laboratoriya rəisi, sex rəisi, kadrlar
üzrə direktor köməkçisi, baş direktorun müavini (1981-1988),
Sumqayıt xalq istehsalı malları və lak-boya materialları
kombinatının direktoru (1988-1994), “Şans” assosiasiyasının
prezidenti (1994-cü ildən), “PP-firma” Qapalı Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri (2000-2004)
olmuşdur. AYB Sumqayıt şəhər bölməsinin Məsləhət Şurasının
üzvüdür (2006-cı ildən). Sumqayıt şəhər sovetinin deputatı
seçilmişdir (1990-1995). “PP-firma” Qapalı Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri
olmuşdur.(2000-2004).
İlk mətbu şeiri “Bakıda bir məzar var” 1971-ci ildə “KimyaçıXimik” çoxtirajlı qəzetində dərc olunmuşdur. Dövri mətbuatda
vaxtaşırı çıxış edir. 70-dən çox şeirinə musiqi bəstələnmişdir. 1999cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. “And” povestinə
görə “Avropa nəşr və Mətbuat Evi”nin “Ən vətənpərvər yazıçısı”
diplomu (2004), “Qılınc və qələm” Beynəlxalq ədəbi mükafatı (2005)
ilə təltif edilmişdir. 2006-cı ildən AYB Sumqayıt şəhər bölməsinin
Məsləhət Şurasının üzvüdür. Süleyman Hüseynov “Bir həzin
nəğmə”, “Öz yolumla gedirəm”, “Qəlb harayım”, “Taleyim mənim”,
”Qəriblik nəğmələri” şeirlər kitablarının, “Ana baxışları”, “Qisas” və
“And” adlı povest və romanların müəllifidir.
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Süleyman Hüseynovun həyat və yaradıcılığının
tarixi xronologiyası
1949-cu il

Hüseynov Süleyman Məsi oğlu sentyabrın 19-da
Lənkəran rayonunun Boladi kəndində doğulmuşdur.

1966

Sumqayıt şəhərində yaşayır.

1966

Superfosfat zavodunda elektrik cilingəri kimi əmək
fəaliyyətinə başlamışdır

1966-1971

Superfosfat zavodunda aparatçı, usta, mühəndis
işləmişdir.

1966-1972

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun axşam
şöbəsində təhsil almışdır.

1971

İlk mətbu şeiri-“Bakıda bir məzar var” “KimyaçıXimik” çoxtirajlı qəzetdə dərc olunmuşdur

1981-1988

“Kimya-sənaye” idarə birliyində laboratoriya rəisi,
sex rəisi, kadrlar üzrə direktor köməkçisi, baş
direktorun müavini olmuşdur.

1988-1994

Sumqayıt xalq istehsalı malları və lak-boya
materialları kombinatının direktoru olmuşdur.

1990-1995

Sumqayıt şəhər sovetinin deputatı seçilmişdir.

1993

“Bir həzin nəğmə” adlı şeirlər kitabı nəşr olunub.

1993

Rus dilində “Пожить бы так” adlı kitabı işıq üzü
görüb.

1994

“Şans” assosiasiyasının prezidenti olmuşdur.

1999

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

1999

“Ana baxışları” adlı povesti nəşr olunub.

1999

“Если я не вернусъ” kitabı çap edilib.

2001

“Qəlb harayım” adlı şeirlər kitabı çap edilib.

2002

“Öz yolumla gedirəm” şeirlər kitabı çap olunub.
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2000-2004

“PP-firma” Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin
Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri olmuşdur.

2004

“And” povestinə görə “Avropa nəşr və Mətbuat
Evi”nin “Ən vətənpərvər yazıçısı” diplomu ilə təltif
edilmişdir.

2005

“Qılınc və qələm” Beynəlxalq ədəbi mükafatı ilə təltif
edilmişdir.

2006

AYB Sumqayıt şəhər bölməsinin Məsləhət
Şurasının üzvüdür

2009

“Taleyim mənim” adlı şeirlər kitabı nəşr olunub.

2019

“Tərəqqi” medalına layiq görülüb.
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Görkəmli şəxslər Süleyman Hüseynov haqqında.
Süleyman mövzu, problem novatorluğunun dalınca qaçmır,
gündəlik həyatda hər gün gördüyümüz, tez-tez eşitdiyimiz
mətləblərə üstünlük verir.
Arif Əmrahoğlu,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi
Süleyman Hüseynovun bu povesti oxucular tərəfindən böyük
maraqla qarşılanacaq. Çünki bu əsərdə həyat həqiqətləri əks
olunub.
Vaqif Yusifli,
filologiya elmləri doktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi
Süleyman Hüseynovun söz dünyası olduqca zəngin və
rəngarəngdir. Onun şeirlərində torpaga məhəbbət, vətənə, övlada
olan bəşəri hisslər öz əksini tapır.
Elmira Mahalqızı,
şairə
Süleyman xalq ruhunda yazdığı şeirlərdə, bayatılarda da xalq
yaradıcılığından bəhrələnmiş gözəl şeir nümunələri yaratmışdır.
Ramiz Heydər,
şair, Əməkdar incəsənət xadimi
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Sumqayıtı özünə doğma yurd, ilham mənbəyi bilən şairlə
Lənkəranda görüş
General Həzi Aslanov alman faşizminə qarşı vuruşdu,
həmyerlisi Süleyman Hüseynov isə bu gün erməni faşizminə qarşı
ideoloji mübarizədə ön cəbhədədir.
Lənkəran rayonunun şəhid N. Axundov adına 1 saylı Boladi
kənd orta məktəbində şair-yazıçı, 10-dan artıq kitabın, millivətənpərvərlik ruhunda yazılmış "AND" romanının müəllifi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 2019-cu ilin Prezident
mükafatçısı Süleyman Hüseynovla görüş keçirilmişdrir.
Təhsil ocağının rəhbəri Elman Rzayev hörmətli qonağı respublikada istedadlı şair-yazıçı kimi tanınan keçmiş məzunu kənd
sakinləri və məktəb kollektivi adından salamlayaraq, onun həyat və
yaradıcılığı haqqında tədbir iştirakçılarına qısa məlumat vermişdir.
Bildirilmişdir ki, Boladi kəndində böyüyüb boya-başa çatmış,
53 il əvvəl - 1966-cı ildə doğma kənddə orta məktəbi əla qiymətlərlə
başa vurmuş gənc Süleyman ali təhsil almaq arzusu ilə Sumqayıta
gələrək, sonralar ölkənin neft-kimya sənayesinin inkişafında böyük
rolu olmuş əmisi Zamin Hüseynovun məsləhəti ilə sənədlərini
Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutuna vermiş və uğurla
imtahan verərək həmin nüfuzlu ali məktəbə qəbul edilmişdir. Hələ
orta məktəbdə oxuyarkən ara-sıra şeirlər yazsa da, şair olacağını
xəyalına belə gətirmədən neft-kimya mühəndisi olmaq istəyi ilə
səylə çalışmış, istehsalatdan ayrılmadan ali təhsil almışdır.
İftixar doğurur ki, əmək fəaliyyətinə 1966-ci ildə Sumqayıt
superfosfat zavodunda elektrik çilingəri kimi başlamış Süleyman
Hüseynov kimyaçı-mühəndis kimi pillə-pillə ucalaraq, sonralar
Sumqayıt Kompressorlar zavodunda, “Kimyasənaye” İB-də, hətta
Moskva müəssisələrində yüksək vəzifələrdə çalışmış, vaxtilə fəhlə
kimi işə qəbul edildiyi Superfosfat zavodunun və digər Sumqayıt
müəssisələrinin direktoru olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, peşəkarlığı,
yüksək təşkilatçılıq xüsusiyyətləri, çalışdığı kollektivlərdə qazandığı
hörmət və nüfuzu, səmimiyyəti və qayğıkeşliyi sayəsində
sumqayıtlıların rəğbətinə nail olan Süleyman Hüseynov həm də 5 il
Sumqayıt şəhər Sovetinin deputatı olmuşdur.
Ancaq o, bir mühəndis kimi hər zaman uğurlar qazansa da,
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hətta Rusiyanın Xalq Təsərrüfatı Akademiyasını fərqlənmə diplomu
ilə bitirsə də, poeziyanın cazibəsindən çıxa bilməyərək, daim ədəbi
yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Hələ tələbə ikən - 1971-ci ildə
Sumqayıtda çıxan çoxtirajlı “Kimyaçı” qəzetində iki dəfə Sovet
İttifaqı qəhrəmanı general-mayor Həzi Aslanova həsr etdiyi “Bakıda
bir məzar var” şeirilə dövri mətbuatda çıxış etməyə başlamışdı.
Şairin son 25 ildə "Bir həzin nəğmə", "Öz yolumla gedirəm", "Qəlb
harayım", "Taleyim mənim", "Qəriblik nəğmələri" adlı şeirlər
kitabları, "Ana baxışları", "Qisas" və "And" adlı povest və romanları
nəşr edilib. Həmvətənimiz Nadejda Painanın tərcüməsi ilə Bakıda
və Moskvada şairin rus dilində "Прожил бы так", "Если я не
вернусь", "Меч правосудия" şeirlər kitabları da oxucular tərəfindən
maraqla qarşılanıb.
Süleyman Hüseynovun istedad və yaradıcılığının daha bir
nümunəsi olan, gənclərimizə vətənpərvərlik ruhu aşılayan "And"
romanı müəllifin növbəti ədəbi uğurudur. Təsadüfi deyil ki, həm
Azərbaycan, həm də rus dilində nəşr olunmuş bu dəyərli
əsərin ictimai-siyasi əhəmiyyətini nəzərə alan Azərbaycan
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi və maliyyə dəstəyi ilə əsər
paytaxtın "Qələm" nəşriyyatı tərəfindən təkrarən çap edilib. Əsəri
rus dilinə xalqımıza, onun ədəbiyyat və mədəniyyətinə böyük
məhəbbət bəsləyən, ölkəmizin yaxın və sevimli dostu, özbəkistanlı
şair-tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü Şaxlo
Kasımova tərcümə etmişdir.
Diqqətəlayiqdir ki, poetik istedadı və məhsuldar yaradıcılığı
ilə diqqəti cəlb edən Süleyman Hüseynov 1999-cu ildə Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilib. Onun şeirlərinə mahnılar bəstələnıb,
iki audio-diski buraxılıb. Maraqlı həyat və yaradıcılıq yolu olan şair
haqqında “Söz karvanının sarvanı” sənədli televiziya filmi də çəkilib.
Onun əsərləri rus və özbək dillərinə tərcumə olunmuş, Daşkənddə
çapdan çıxmış “Müasir Azərbaycan poeziyası antologiyası"na daxil
edilmişdir. O, həm də 2005-ci ildə "Qılınc və Qələm" Beynəlxalq
ədəbi mükafatına layiq görülüb.
Məktəbin keçmiş məzunu Süleyman Hüseynovun həyat və
yaradıcılığı haqqında söylənilənlər tədbir iştirakçıları olan pedaqoji
heyət, şagirdlər və kənd sakinləri tərəfindən rəğbətlə, alqışlarla
qarşılanmışdır.

Məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Yalçın Heydərli, AYB-nin üzvü,
yazıçı-rejissor Hafiz Nəzərli, veteran maarif işçiləri Musa
Xanbabazadə və Ramazan Quliyey, AYB Lənkəran bölməsinin sədr
müavini Ağamir Cavad, Lənkəran rayon İcra Hakimiyyətinin Boladi
kənd nümayəndəsi Nizami Hüseynov, şair Salman Məmmədoğlu,
keçmiş sinif yoldaşı Fəxrəddin Əliyev və digərləri Süleyman
Hüseynovun poeziyası və nəsr əsərləri barədə fikirlərini söyləyərək,
ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulamışlar.
Sonra şagirdlərin ifasında şairin şerləri, sözlərinə yazılmış
mahnılar səsləndirilmişdir. Süleyman Hüseynov yaradıcılığına
göstərilən diqqətə görə doğma məktəbin kollektivinə və şagirdlərinə
dərin təşəkkürünü, minnətdarlığını bildirmiş, yeni şeirlərin oxumuş,
tədbir iştirakçıları ilə birgə xatirə şəkilləri çəkdirmişdir.
Rəhman Orxan,
jurnalist
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Bir həzin nəğmə
Poeziyasına və şəxsiyyətinə ürəkdən bağlandığım gözəl,
təvazökar insan, mühəndis dostum, qardaşım Süleyman Hüseynov
bəlkə də təvazökarlıq edib özünü şeir aləmində həvəskar sayır. Bu
neçə illər ərzində onun şeirləri, şəxsi aləmi ilə tanışlığım nəticəsində
mən əmin olmuşam ki, o, həm gözəl, alicənab bir insan, həm də
sözün həqiqi mənasında professional şairdir.
Süleyman indiyə qədər 3 kitab çap etdirmişdir. Mən onun rus
dilində də nəşr olunan kitabını böyük maraqla oxumuşam.
Ümumiyyətlə, bu kitablarda şair dostumun necə incə, kövrək ürəyə,
səxavətli, mehriban, geniş təbiətə malik olduğunun şahidi olmuşam.
Bu şeirlərdə Süleyman təbiət vurğunudur, hər şeydən də çox yurd,
vətən, doğma od-ocaq vurğunudur.
S.Hüseynovun şeirləri bəlkə də mənə bir qədər də ona görə
yaxın və əzizdir ki, mən də onun doğulduğu, boya-başa çatdığı
Lənkəran-Astara bölgəsində uşaqlıq illərimi keçirmiş, o, yerlərin
havası ilə nəfəs almış, orada yaşayan nəcib insanların məhəbbətini,
səxavətini, sevgisini hiss edib duymuşam.
Mən də Süleyman kimi səfalı, uca Talış dağlarına heyranlıqla
baxmış, Dəmirağac meşəsinin sehriylə ovsunlanmışam. İstisudan,
Pensərçaydan, Xəzərdən zövq, ilham alıb şairləşmişəm...
Həqiqətən biz bir yerin, mahalın havası ilə nəfəs alıb, çörəyi ilə
böyümüşük. O yerlərin gözəlliyi, füsunkarlığı bizi şair edibdir.
“Bir həzin nəğmə” kitabına daxil olan şeirlər şairin həyat,
dünya, bəşəriyyət, insan, sevgi, ölüm haqqında düşüncələri, poetik
fikirlərdir..
Burada biz anaya, ataya, sevgiliyə, bacıya, qardaşa – bütün
yaxınlara, dostlara şairin səxavətli ürəyinin məhəbbətini, hərarətini
duyuruq, hiss edirik.
Müəllif bu qoca dünyanı ürəkdən sevməklə bərabər bu dünyaya
olan umu-küsüsünü də gizlətmir, açıqca belə ifadə edir :
Əyilib səndəki tərəzi gözü,
Dağ yükü çəkirsən bir gilə dünya.
Sayılmır ağsaqqal, ağbirçək sözü,
Dağıl bele dünya, yan belə dünya...
Müəllif xalqın, millətin ağrı-acılarına, münasibətlərinə biganə
yanaşa bilmir, yağıların vurduqları göynərtini duymağa, haray
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qoparmağa çağırır :
Bu necə oyundur düşmüşük, allah,
Aldana, aldana aldanırıq biz.
Daha göynətməyir nə nalə, nə an,
Elə bil daşlaşıb ürəklərimiz.
Biz kitabda şairin uşaqlıq, məktəb illərindən bəhs edən
şeirlərdəki kövrək, incə hissləri duyuruq, bunlardan təsirlənirik :
Gözlərim dörd olub gəzir hər yanı,
Arayır qoynunda doğma izləri.
Adımı cızdığım o parta hanı,
Hanı cırnadığım o kənd qızlarıMüqəddəs ocağım, doğma məktəbim?..
Şairin sevgi şeirlərində onun ürəyinin necə dəruni hisslər,
duyğularla çırpındığının şahidi oluruq :
Necə ovsundu gözün,
Şirin-şəkərdir sözün,
Qaşların ay parası,
Üzündə gün qarası,
Ay mənim ayım, günüm,
Gözəl-göyçək sevgilim.
Şairin sevgilisi ilə sevgisi Leyli-Məcnun sevgisidir, desək
yanılmarıq :
Ürək sənin, can sənin,
Şair Süleyman sənin,
Həm ağıllın, həm dəlin
Mənəm, mən...
yaxud :
Gözlərin sönməz ocaq,
Baxışın od-alovdur.
Ruhumu odlayacaq,
Barı onu ovundur...
Süleyman Hüseynovun kitabına daxil edilmiş iki şeiri də
xüsusi qeyd etməliyik : “Şuşa” və Azərbaycan Prezidentinə həsr
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olunmuş “Heydər babaya açıq məktub” şeirlərini.
“Şuşa şeirində müəllif erməni işğalçıları tərəfindən işğal
olunmuş Şuşasızlığına dözə bilmir, xalqı doğma yurdu xilas etmək
üçün ayağa qalxmağa çağırır:

Süleyman xalq ruhunda yazdığı şeirlərdə, bayatılarda da xalq
yaradıcılığından bəhrələnmiş gözəl şeir nümunələri yaratmışdır :

Oyanın, oyadın yatan milləti,
Oyanın, oyadın yatan qeyrəti.
Anaların ahı səsləyir sizi,
Tələsin, dardadır o gözəl Şuşa,
Azadlıq gözləyir o qızıl Şuşa!...
Prezidentə həsr olunmuş şeirdə isə şair Prezidentimizə öz
böyük minnətdarlığını bildirir, eyni zamanda onu “millətin pənahı”
adlandıraraq yazır :
Pənahı səndədir neçə insanın,
Minlərlə yetimin, şəhid ananın
Ümidi sənədir Azərbaycanın!..
“Ürəyim” şeirində şair vətən, xalq qarşısında öz oğulluq
borcunu vermədən dünyanı tərk etməyəcəyini belə poetik tərzdə
bildirir :
Odur ki, ürəyim, nigaranam mən,
Qorxu yox, borc hissi yandırır məni.
Özün de, dünyada borcu vermədən,
Necə tərk edərəm mən bu aləmi?..

Əzizinəm, gülərsən,
Danışarsan, gülərsən,
Mən dünyadan köçəndə,
Qədrimi sən bilərsən...
Biz kimyaçı-şair dostumuz Süleymanın qədir-qiymətini elə bu
dünyada da bilir, onu aşağıdakı duyğuları keçirdiyi üçün
qiymətləndiririk :
Süleymanın ömür yolu-qəm yolu,
Qəlbi dolu, gözlərində nəm dolu,
Adını, izini pozmaz qar, dolu,
O ömür ki, qalmaz izi, neylərəm?..
Süleyman Hüseynovun yeni kitabı bir daha sübut edir ki,
şairin həyat yolu, həmişə olduğu kimi, olduqca zəngin və mənalıdır
və o, bu dünyada xalqımızın ürəyində gözəl, incə ruhlu, koloritli
şeirləri, rübabı ilə dərin, pozulmaz iz qoyacaqdır.

Ramiz Heydər
Şair, sənətşünaslıq namizədi.
Aşkarlıq. - 1999. - 1 avqust. - S.6.

Təbii və inandırıcı cəhət burasıdır ki, şair öləndə də qürbətdə
deyil, Vətəndə ölməyi üstün tutur :
Zalım əcəl, dayan görək ,aman ver,
Aləm bilir, cahan bilir, göy bilir.
Can vermərəm mən dönməsəm Vətənə...
Şeirlərindən birində şair haqlı olaraq öz azərbaycanlığı ilə
fəxr edir, televiziyanın “Səhər” proqramının aparıcısına “Türk deyib
günaha niyə batırsan?” söyləyir.
Kitabdakı şeirlərdə belə qanadlı misralara, kəlamlara az rast
gəlmirik :
Bilmədim fələyin hədəfi düzmüş,
Taleyim qurbanlıq payına düşmüş...
12
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Kitablar
1999
1. Ana baxışları: hekayələr / Süleyman Hüseynov; red. T.
Həbliyeva.- Sumqayıt. 1999.- 56 s.
Bu kitabda şairin müxtəlif mövzulu hekayələri dərc olunmuşdur.
Kitabın içindəkilər : Şairin ilk nəsr kitabı / Tahirə Həbliyeva;
Təzə müdir gəlir; Tədbir görüldü; Kələk; Pişik asqırdı; Zümrüd
xanım; Telefon; Təklif; Ana baxışları; Başdaşı; Sağlıq; Beşulduz.
2002
2. Öz yolumla gedirəm: şeirlər / Süleyman Hüseynov; ön söz.
müəl. A. Əmrahoğlu; red. İ. İlyaslı .- Bakı: “Sumqayıt”, 2002.- 94 s.
Şair bu kitaba daxil etdiyi şeirlərində poeziyada tutduğu yola və
öz dəst-xəttinə sadiq qalaraq oxucunu düşündürən və narahat edən
mövzularda hiss və duyğularını qələmə almışdır.
Kitabın içindəkilər: Günahımı çəkə-çəkə gedirəm (Arif
Əmrahoğlu). I. Dünya bir bazardır; Anasız kəndimə gedə
bilmirəm; Ay atalar; Unutmayaq; Ağlasın məni; İnam; Dünya bir
bazardır; Laçın dəhlizi; Məni qısqanmayın; Nə haqla gileyli olmusuz
məndən; Falıma bax; Gedirəm; Necə güllər; Tanımadınmı; A qağa;
Sağlıq; Niyə; Anamın ölümünə; Ata; Atamın ölümünə; Nəvələrim; II.
Mən səni sevdim ki... Niyə sevdirdin; Getsən yaxşıdır; Bilsəydim;
Mən səni sevdim ki...; Deyiləm; Sənin bir qayğın var; Neylədin;
Yandıran səni; Heç nə istəmirəm daha səndən; İstədim; Niyə
bezmirsən; Axtaracaqsan; “Yaşın nə fərqi var”; Olardı; Qadın qadın
olsa; Nə deyim; A dağlı qızı; Sənin ola bilmərəm; Tapdığım əcələ
bax; Çəkmir əl; Dünya sənə bağlımı?; III.Tərcümələr. Türk
döyüşçünün məzarı önündə; Nizami və Xan.
2004
3. And : povest / Süleyman Hüseynov; red. İ. Orxan; ön söz
müəl. V. Yusifli; rəs. Q. Tağıyev.- Bakı: “Adiloğlu”, 2004.- 168 s.
“And” povesti bir neçə şeir kitablarının müəllifi kimi tanıdığımız
Süleyman Hüseynovun iri həcmli ilk nəsr əsəridir. Bu
14

Süleyman Hüseynov

povest son 10-15 ildə xalqımızın başına gələn fəlakətlərin,
müsibətlərin əks-sədasıdır. Əsərdə obraz, xarakter, üz-üzə gələn
qüvvələr hissi emosional şəkildə əks etdirilir, təsvir olunan hadisələr
bədii sözün işıgında canlandırılır. İnanırıq ki, povest geniş oxucu
kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanacaqdır.
2009
4. Taleyim mənim: şeirlər / Süleyman Hüseynov; red. Z. Qafarlı.Sumqayıt : “Dərələyəz-M”, 2009.- 160 s.
Bu kitabdakı şeirlər müəllifin son illərin müşahidələrinin məhsulu
olub, yaşadıgı həyatın bir parçasıdır. Müəllif müşahidələrini,
sevgisini, hiss və duyğularını düşündüyü şəkildə ağ kağıza
köçürmüşdür. Çoxlarının həyatda qarşılaşdığı haqsızlıqları poetik
formada deməyə çalışmışdır.
Kitabın içindəkilər: Hardasan; Göz yaşım yazıb; Naşükür
olma; Nəvə dağı; Ağlama; Səndən istədiyim; Vaxt öldürürəm; Bir
bax; Halımı soruşan; Şirin uşaqlığım; Var; Alınmaz; Rəhm edin; El
ağsaqqalı; Qar yağır; Bəs eylər; Niyə taleyim yazıldı belə; Elmar
yaşar; Mən oğul dilədim; Qurd; Dünya nədir; Ürəyim ney; Əllini
aşırdım; İltifat saleh; Boladi; Dövlətyarlım; Başçılar; Sevirəm;
Gözəldir; Ana; Fikirlərim; Qıfılbənd; Qıfılbəndin açması; İbrahim
İlyaslıya; Yaşayıram yana-yana; Ay Nəbi; Qul; Şirin arzu əkdim;
Çiçək; İt və insan; Çəkişək, qardaş; Halaldır sənə; Deyirsən bu
dünya; Bir şair “dostuma”; Nəvə həsrəti; Duman; Dünya bir
cəbhədir; Xalçaçı qız; Təbiətin hökmünə bax; Qatarda; Ürəyimin
arzusu; Ceyran; Necə yaşayım; İtirməkdən qorxuram; Günahım
böyükdür; Mən ölsəm; Xətt çəkə bilsəm; Gözəlliyin başıma bəla;
Mən varam; Bu da son; Bir günah etmişəm; Sevən könüllərin incə
teliylə; Düşdü; Yox imiş; Xəyanət; Qaytar o alovu; Fələkdən gəldi;
Günay; Öpüşən dodaqlar; Ayrılaq insan kimi; Yoxdur; Xoşbəxt olun;
Sevmə; Bax; Qoy olsun; Bir çiçəksən; Sevgi dolu ürəyim; Öldürəcək
bu sevgi məni; Ayırdılar; Sözdən savayı; İnsaf et; Taleyin son
oyunu; Allah bəlası; Oxudum şeirini; Əlimdən tutan; Kimə deyim;
Süleyman.
2013
5. And: povest. II kitab / Süleyman Hüseynov; red. R.Oday.Sumqayıt : “Zərdabi nəşriyyat-poliqrafiya” , 2013. – 104 s.
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Süleyman Hüseynovun “And” povestinin davamı – II hissəsi
olan “Qisas” povesti də, intizarla gözləyən oxucular tərəfindən
rəğbətlə qarşılanacaqdır.
6. Bir həzin nəğmə: şeirlər / Süleyman Hüseynov; red. Z.
Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1993.- 134 s.
Kitabın içindəkilər: And: Cənub həsrəti; Gördüm; 40 yaşım;
Novruz bayramı; Təzə il; Gəl, gəl ay bahar; Bilə-bilə neçə yol;
Kəndim ; Günah mənim özümdəmi; Küsdün ya küsmədin; Mərd
olaq ; Bir-bir ömür istərəm ; Bakıda bir məzar var; And; Səkinə
qızıma; Oğluma; Heyranam ; Ürəklə söhbət; Böyüklük sən demə
deyilmiş asan; Hyat nə qəribədir; Dəyməyin ; Bir ümidim var;
Yolunu ürəklə gözləyirik; Nə dərdim; Ay bacı; Nağıl de, nənə;
Qocalmışam; Necə dəyməyim; Bu dünyada; Yanası gərək;
Nekroloq əvəzi; Vüqar; Keçmiş dostuma; Dinlə nəğməsini Gəray
Fəzlinin; Faciə qalıb; Uğur olsun; Sumqayıt; Şairə cavab; Görəsən;
Uşaqlıq-qocalıq; Əzrayıla; Vaqif yaşar; Ata; Emilim; Bağışlamaz
məni; Anam var mənim; Paris düşüncələri; Vicdan; İnanma; Həsrətə
dözməz ürək; Çatmayır bircə gülləsi; Əmim Zaminə; Adam var; Toy;
Sərxoşun monoloqu; “Yoldaş” baş katib. Deyirsən ki, unut məni :
Sənsiz necə yaşayım; Etiraf; Olarmı; Nəyə lazım; Dəfn etdim o
dönük məhəbbətini; Həsrət çəkirəm; Bəlkə; Sorursan; Nişanlı qız;
Sən bağışladın; Bilmədim; hanı; Deyirsən ki; Nə deyəsən; Bir görüş
eşqinə; Qubalı qız; İstərəm ; Neylədin; Yet dada; Gül indi; Həsrətin
qapıma gələndən bəri; Sənin həsrətin; yanar dağ; Gülnar;
darıxmışam; Ya yaşat, ya öldür; Rəvamı; Nə ola; Təki sən istə;
Eh...; Vəfasıza; Qaytar gəncliyimi; Günahkaram; Tatar gözəli;
Mehriban; Olaydım; Dözüm ver; Nədən; Yanarsan; Ararıq;
Bayatılar; Ay həkim; Yenə o dağ olaydı; Kaş ki; Əlvida; Gəl, ay
Bahar.
2014
7. And: roman / Süleyman Hüseynov; red. İ. İlyaslı.- Bakı: Qələm,
2014.- 208 s.
Əsərin əsas qəhrəmanı Seymur əslən Qərbi Azərbaydandır.
Moskva Aviasiya İnstitunu bitirdikdən sonra Bakıya qayıdaraq,
ixtisası üzrə işləyir. Lakin SSRİ-nin dağılması dİgər müəssisələr
kimi Seymurun çalışdığı zavodun da bağlanmasına səbəb olur.
İxtisasına uyğun iş tapa bilməyən Seymur yenidən Moskvaya
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qayıdır, alverlə məşğul olur. Moskvada bir təsadüf nəticəsində
bitirdiyi institun tələbəsi Aidə adlı qızla tanış olur. Bu tanışlıq
sonradan böyük məhəbbətə çevrilir. Aidənin təkidi və köməyilə
Seymur Kosmonavtların Hazırlıq mərkəzinə qəbul olunur.
2015
8. Qəriblik nəğmələri: şeirlər / Süleyman Hüseynov; red. Z.
Qafarlı.-Sumqayıt, 2015.- 84 s.
Şair bu kitaba daxil etdiyi şeirlərində oxucunu düşündürən və
narahat edən mövzularda hiss və duyğularını qələmə almışdır.
Kitabın içindəkilər: Nəğmələr yazaq; İllər ötür; Canımda can
var; Özgəyəm; Dərd yüküm; Daş saldılar; 20 Yanvar; Niyə yarandıq
belə; Ölmək istəyirəm; Həqiqəti axtarmıram; Kasansay; Ata
vəsiyyəti; Qələbə günü; Təki rəis olum mən; Mən sənə nə deyim;
Yoxdur təmannam; Sən unut məni; Ehtiyacım vardı; Mənim eşqim;
Mən varam; Ayrılıq yolu; Necə yaşayım; Ayrılıq; Bu dərd; Sevgidən
nifrətə; Vaqif müəllimə məktub; Ay Akif müəllim; Şirin arzular;
Məhəbbət gətir; Qardaş arzusu; Ay Lazar; Mixail; İltifat Saleh;
Qarşıda ömür var, ömür var hələ; E. Seyidcahanın şeirlərinə
parodiyalar : Zad qalmışam; Göbələk; Novruz xonçası:
2017
9. And: roman / Süleyman Hüseynov; red. İ. İlyaslı; rəy.
V.Ə.Yusifli;- Bakı: “Qələm”, 2017.- 208 s.
"And" romanı şair, publisist Süleyman Hüseynovun ilk iri
həcmli nəsr əsəridir. Əsərin əsas mövzusu vətənpərvərlik, Qarabağ
problemi, erməni məkrinin obrazlı təhlili olsa da, əsərdə digər
məsələlər də geniş işıqlandırılmışdır. Xüsusən, ülvi məhəbbət,
beynəlmiləlçilik, millətlərarası münasibətlər, SSRİ dağıldıqdan sonra
baş verən proseslər kifayət qədər geniş və real bir şəkildə
işıqlandırılıb. Əsərin əsas qəhrəmanları əslən qərbi Azərbaycandan
olan Seymur və Moskva Aviasiya İnstitutunun tələbəsi Aidədir. İki
ayrı millətdən olan bu iki gənc arasında yaranan saf məhəbbət
həyatın çətin sınağından keçir. Aidə Qarabağda şəhid olan
Seymurun qisasını almağa and içir. Moskva həyatına əlvida
deyərək Qarabağ savaşına qatılır. Özü məhv olsa da, qisas almağa
nail olur. Orduda kök salmış xəyanətin üstünü açmağa müvəffəq
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olur. Bu məsələdə ölkə rəhbərliyinin qətiyyətli müdaxiləsi, Aidəyə
hərtərəfli dəstəyi uğurla nəticələnir. Seymur və Aidə şəhid olsalar
da qalib çıxırlar. Onların döyüş yolunu oğulları Murad davam etdirir.

Süleyman Hüseynov

Məcmuələrdə dərc edilmiş əsərləri
2001
10. Şuşa; Laçın dəhlizi: şeirlər / Süleyman Hüseynov. Bu yurdun
aşılmaz dağları qala: Ədəbi almanax.- Bakı: “Yurd”, 2001.- S.105 –
110.
2018
11. Mənim taleyimi göz yaşım yazıb; Xəbərsiz get; Haqqın
qılıncı; Qürbət həyatım; Nə deyim: şeirlər / Süleyman Hüseynov.
Bizdən sizə qalan sözdür: Ədəbi almanax 5.- Sumqayıt: “Azəri”,
2018.- S. 68 - 72.
Dövri mətbuatda dərc
olunmuş şeirləri
1983
12. Arzu teleqramları / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1983.- 30
dekabr.- S.3.
1984
13. Gəl, ay bahar / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1984.- 21 mart
- S.4.
1985
14. Anam var mənim / Süleyman Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.1985.- 19 oktyabr.
15. Bakıda bir məzar vardır: Həyat yoldaşıma; Vicdan; Tatar
gözəli / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1985.- 24 aprel.- S.4.
16. Bir məzar var... / Süleyman Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı. 1985. - 9 may. - S.3.
17. Dinlə nəğməsini Gəray Fəzlinin / Süleyman Hüseynov //
Kimyaçı.- 1985.- 11 dekabr.- S.4.
18. Mənim anam / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1985.- 24 iyul.S.4.
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1986

1991

19. Bakıda bir məzar var / Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, generalmayor Həzi Aslanova ithaf olunur / SüleymanHüseynov // Kimyaçı.1986.- 7 may.- S.3.

32. Qırx yaşım; Bəlkə; Sən bağışladın / Süleyman Hüseynov //
Sumqayıt.- 1991.- 6 aprel.- S.4

20. Dinlə nəğməsini / Süleyman Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.1986.- 25 yanvar.- S.6.
21. Təzə il / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1986.- 31 dekabr.S.3.
22. Toy / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1986.- 8 yanvar.- S.4.

1992
33. Küsdün ya küsmədin; Etiraf; Görüm / Süleyman Hüseynov //
Sumqayıt.- 1992.- 18 fevral.- S.4
34. Mərd olaq / Süleyman Hüseynov // Sumqayıt.- 1992.- 4 aprel.
1993

1987

35. Bilsəm ki...; Gecikmiş məhəbbət; Tələsməyin / Süleyman
Hüseynov // Sumqayıt.- 1993.- 4 dekabr.- S.4.

23. Uğur olsun / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1987.- 18 fevral.S.4.

1994

24. Ürəklə gözləyirik yolunu / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.1987.- 11 noyabr.- S.4.
25. Yenidənqurma / Süleyman Hüseynov // Kimyaçı.- 1987.- 8
iyul.- S.4.
1988
26. Bir ömür istərəm; Heyranam; Nə deyəsən həyat yoldasıma /
Süleyman Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.- 1988.- 16 yanvar.
27. Emilim / Süleyman Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.- 1988.- 1
oktyabr.- S.4.
1989

36. Dağıl belə dünya / Süleyman Hüseynov // 168 saat.- 1994.- 1017 noyabr.
1995
37. Gülüm; Vətən / Süleyman Hüseynov // 168 saat.- 1995.- 12-19
oktyabr.- S.3.
1996
38. Olmayan; Neynirəm; Pul “qardaş” / Süleyman Hüseynov //
Sumqayıt.- 1996.- 10 fevral.- S.4.
1997

28. Ata; Həsrətin qapıma gələndən bəri; Neylədin: / Süleyman
Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.- 1989.- 24 iyun.

39. Mənə məndən sonra qiymət verməyin; Şeirimi göstər;
Gözəllikdə təksən / Süleyman Hüseynov // Aşkarlıq.- 1999.- 3-15
oktyabr.- S.8.

29. Bahar bayramı / Süleyman Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.1989.- 18 mart.- S.4

40. Oldu; Dilənçi deyiləm / Süleyman Hüseynov // Məslək.- 1997.6 noyabr.- S.3.

30. Təzə il / S.Hüseynov // Sosialist Sumqayıtı.- 1989.- 30 dekabr.S. 3.
1990

2001
41. Laçın dəhlizi / Süleyman Hüseynov // 168 saat.- 2001.- S.12.
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Предисловие
Лирика Сулеймана Гусейнова – это мечта вольной души.
Стихи
настолько
образны,
что
под
впечатлением
воспринимаемого, зримого, как будто сам заходишь в цветущий
сад любви, ощущаешь полный радости миг, где мир в таинстве
притих, где любовь на двоих… А рефрен: «Я не буду спешить,
и ты не спеши» усиливает, возвышает чувство восприятия.
Звезда любви, играя над судьбою постоянства, исчезает
в пределах бесконечного пространства. Каждое лирическое
стихотворение – это песня восторженных строк классической
восточной поэзии. «Явь или сон? Или сказка мудреца?». И всё
та же мечта вольной души: «пламенеть в поцелуях горячих
твоих и в объятьях усладу делить на двоих».
Если б знал, не любил бы тебя я до слёз,
Иль сгорел бы в огне, иль застыл бы в мороз.
Но как только язык мой «люблю» произнёс,
Жизнь мою он к мучениям адским вознёс.
«Возьми мою душу, раз ты разлюбила, - говорит автор, Зачем мне душа без любви, если сердце любимой уже не
вернётся».
Поэт не вступает в спор с возлюбленной, которая ему
изрекает: «Кроме слов, что ещё ты можешь мне дать?». «Ты
права, - отвечает он, - в слова вложил я много сил, торжество
любви и чувства мои в них».
Торжеством любви пронизаны все стихи С.Гусейнова. «У
Сулеймана нет золотых монет, но когда он говорит, то других
слов нет кроме слов ослепительной правды». Характерно для
поэзии автора то, что он ни в чём никого не винит. Но везде
прослеживается социальная проблема : только от одной
любимой поэт ждал любви, а она, закрыв глаза на его чувства,
сказала: « Любишь, богатым надо быть».
Денег заработать хотел сразу же,
Оказалось руки-ноги связаны.
В философском раздумье стихотворения
говорится:
Этот мир противоречив, как всегда,
Когда ждёт радость, свирепеет беда.
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В завершении то же противоречивое обстоятельство:
С лаской цветок к бездушному камню льнет.
Он на ровном месте порой не растёт,
А на глыбе камня с улыбкой цветет.
Автор ведёт читателя вдоль жизненных дорог:
Спокойствия всю жизнь не знал ни дня,
Как ни вертись, никто не вспоминал меня,
Ни недругу, ни другу не молвил я:
-Дорогой слёз начертана судьба моя.
Поэт говорит не только о своей судьбе, но и о судьбе
своего народа (двадцать процентов территории Азербайджана
занята оккупантами):
На морозе замерзал, на солнцепёке сгорал,
В каменной степи выращивал сад, изгоем стал,
Без хлеба остался, а поле потом поливал.
Чуткой душой сельского поэта написано стихотворение
«Болади». Путь к совершенству, к познаниям из сельских
объятий, где он счастлив был хлебом, водой. Полёту фантазии
способствовала роскошная природа: гомон птиц, плоды в саду
мечты:
Видя чайные зелёные кусты,
Восторгаясь чудом дивной красоты,
Жить сто лет дыханием поможешь ты –
Долголетия залог, мой Болади.
В транскрипции азербайджанского языка: Болад (ы).
Здесь рифмуется каждая строчка, усиливая эффект
впечатления. И рефрен первой строфы читается так: Ты –
дающий всем плоды, мой Болад(ы).
Общечеловеческие идеалы высказывает автор в «Опоре
семьи»:
Детским гомоном очаг наполнит мать,
Тёплым дыханием будет согревать,
Будет весело всем и легко дышать,
Здесь, как малое дитя, жена и мать.
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Рефрен, изменяющийся в строках: опера для мужчины –
его жена; жар-птицей кружится над мужем жена. Но порой горы
бед приносит жена.
А вот строки – как эпиграф всей поэзии автора, которые я
бы вынесла на обложку его книги:
Я не прежний влюбленный, чтоб слёзы лить,
Я – язык, чтобы песнь разлуки трелью излить.
Вряд ли буду любить и любимым быть,
Приходящее Завтра не должен сгубить.
Стихотворение «Беда Аллаха» завершается верой в
торжество правосудия, что когда-нибудь оно всё же сбудется.
Спросят: - В чем была суть обвинения? –
В том беда Аллаха: целясь в гения,
Обрекла поэта на гонение.
Или эти строки, обнажившие бездну бед «внутри поэта»:
Имя – быть пророком предназначено,
Отчего же судьба неудачная?
И завершается весь сюжет такими словами:
Эх, мой дед, зачем мне дал имя это?
И… пустил по ветру жизнь поэта.
«Меч правосудия» - кульминация событий, о которых
повествует автор:
«Коран оказался в руках гяура; суперзвездой наречён
самозванец – поэт; языки сладко болтают, ложь плетут все дни.
Весь этот мир кровавый в грехах».
С последнею надеждой мчусь впопыхах:
- Где же ты, где же, правосудия меч?
Типичные
эпохальные
события
стихотворении «Этот мир – базар»:
Продавцы должностей над всеми стоят,
Ждут покупателей, зовут всех подряд.
Цены завышает весь торговый ряд,
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Рефрен: Торгаш без совести, клиент без стыда.
И далее: Здесь младенцы в биржевом ажиотаже,
Голос избирателя в торге так же.
Вместо дуба продают ветви ивы,
Продают замок на язык правдивый.
Больно читать строки о трагической гибели главного
редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова. Кровью
сердца написана каждая строка, отчеканенная белым стихом,
отзовётся эта боль в каждом сердце.
Над смыслом жизни поэт призывает задуматься:
Что такое мир и жизнь? В короткий век,
Успел ли познать хоть один человек?
Эй, человек! Почему из века в век,
Не познаёшь, а воюешь, хаос создаёшь?
В «Большой трагедии маленького Сеймура» отражена
жизненная ситуация. Сулейман Гусейнов просит прощения у
внука, трагически погибшего:
Как же в тот последний миг,
Не дошёл до нас твой крик,
Я в тот миг к тебе б приник.
Аллах разума лишил,
Как же я не поспешил?
Мой Сеймур, ай, мой Сеймур!
Поэт рассказывает о том, как стал он мишенью
дуновенья ветерка, посрамлён, принижен, разорён, все разнёс
аукцион: для детей заработка добыть нельзя, кусок чёрного
хлеба не достанешь, руку отрубит тот, кому ты руку протянешь.
Ты ведь знал меня таким: я горою был,
Стойкую ту гору век наш размельчил.
Прости, мой Сеймур, прости, сынок,
Опозорил меня беспощадный рок.
Своеобразный приём нашёл автор, обращаясь к гадалке
в одноимённом стихотворении:
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Про Карабах мне расскажи –
Боль и кровь моей души.
Оккупанты в тех краях…
Освободится ль Карабах?
Ждать нет сил. В глазах темно –
без просвета уж давно.
Солнце там во власти тьмы,
И во мраке тонет мир.
Эй, гадалка, погадай,
Посочувствуй, сострадай.
Хоть надежду подари,
В каком я виде, посмотри!..
В белом стихе «Снег идёт» затронута та проблема:
Беженец в палатке, Взглянув в дыру на палатке,
«беда Аллаха», - скажет снегу.
На троих детей
одну пару сапог
имеющий отец,
Хлеб из магазина в долг
взявший отец,
Глубоко вздохнёт,
С пристыженными глазами,
Отпустит взор.
Базар рабов
встретит этот снег,
как больной
встречает новую болезнь.
В стихотворении «Вопреки всему» автор раскрывает
противоречивость чувств любви:
В одном лице ты ангел, другом – палач,
Чужая, неродная, а мне – хоть плач.
И спрашивает:
Если жизнь мою погрузила во тьму,
И спустив с небес на землю, ко всему,
Ты затмила свет к очагу моему,
Вопреки всему люблю я, почему?
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Оригинально построено стихотворение «Нет нужды».
Золотой короной сердца ты была,
Хаджем, Меккой и Мединой в даль вела,
Вдохновенною любовью ты зажгла.
Убила ту любовь, и в ней нет нужды.
Я руками к тебе потянулся,
Сердцем в выси завис, как очнулся,
И в тот миг мой язык укоротился,
А престол той любви развалился,
И теперь в такой мне жизни нет нужды.

Süleyman Hüseynov

прошли те времена, когда воедино сливалась культура
народов через слово и музыку, преодолевая барьер
непонимания?!!
Я уверена, что новая книга С. Гусейнова будет интересна
для широкого круга читателей. И хочется ему пожелать новых
творческих успехов.
Надежда Паина,
Поэт-переводчик.

Та же тема раскрывается в обращении к самому себе:
Сердце! Ты же к смерти приговорено,
В тебе нет нужды, ты же в мире ином.
Не судьба с любимой быть в мире земном,
Так почему не перестаёшь любить?
В стихотворении «Виноват» самокритичный поэт пишет:
Очиститься от всех грехов был бы рад,
Но их не смыть дождевыми потоками.
Эй, судия, не оставь безутешным,
Вынеси мне приговор: жизнь или смерть.
Книга интересна и тем, что в ней множество других тем:
«Ворона-композитор», «Червяк», «Собака и человек». Но одно
из благороднейших побуждений поэта проявляется в
посвящении сыновьям двух народов на его жизненном пути:
«Неуёмное Лазаря сердце», «Михаил».
Среднеазиатские мотивы слышатся в песенном
посвящении «Касансай, ай, Касансай!».
Стихи С. Гусейнова как будто сами по себе вливаются в
размеренный, гармоничный, высокий слог, создавая канву
новизны поэтического звучания. Более семидесяти его
стихотворений переложено на музыку разными композиторами
и исполняются в Азербайджанской республике.
Нам подумалось: вот бы найти такого исполнителя и
композитора в Росси, чтобы песни Сулеймана Гусейнова
звучали и на азербайджанском, и на русском языке. Неужто,
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Произведения Сулеймана Гусейнова
Книги

Последний звонок; Не пытай меня так долго; Спасибо, друзья!;
Адрес моего Огня; Почему не пишу; Что за игра?; Не цените
после смерти вы меня; Денежный братан; Родина; Прости
меня, сердце!; Зачем это мне?; Част II. Родина красавиц –
наш родимый кров; Горы обошёл луга…; Ай, красавица, не
дай каяться!..; Уловок пустословных жизнь не любит; Наземное
потрясенье; Сострадая, как ребенок, я рыдал; Родина красавиц
– наш родимый кров; С потерянной душой; Аэропорт Баку; Я не
нищий; Для тебя любовь – игрушка; Если сможешь…;
Говоришь, не люби…; Как мне песню не сложит?; Благодарю!
Ты меня воспламенила; Ах, зачем тебе я душу раскрывал?..;
Это я; Та любовь обречена…; Говоришь ты: - Ложь!; Скажи, что
выбрать, милая? ...; Если кто-то в жизни обманул тебя…;
Опять; Ты жила в моей мечте; Част III. Поверьте мне…;
Свадьба; Поверьте мне…; Как прожить мне без тебя?;
Постарел; Признание; В аллее любви; Хочешь, стану я слезою;
Новруз Байрамы; Дай Бог; Сорок лет; Убей иль сохрани; Жизнь
кипит вовсю; Между детством и старостью; Расскажи мне
сказку; Горящая гора; Что сказать такой любимой?; На банкете;
почему, скажи, сестра?!; Прожить бы так…; Будет жив Вагиф;
Участь старшего.

1993
91. Прожить бы так …: стихи / С.Гусейнов; Пер. с азерб. Н.
Паина // Шур.- Баку.- 1993. 88 c.
Стихи, написанные в форме традиционного герайлы,
захватывают своей искренностью, оригинальным построением
– внутренней ритмикой, авторским замыслом – жизненной
ситуацией.
Внутри книги: Медина; Свадьба; Поверьте мне; В этом
мире; Прожить бы как; Расскажи мне сказку; Между детством и
старостью; Участь старшего; Сорок лет; Осталось трагедией;
Почему, скажи, сестра?! Земля Гарекенда; Част I. Что это за
полет?; Часть II. Клятва; Будет жив Вагиф; Восхищен;Расти,
Вусал!; Парижские воспоминания; Отец; Новруз байрамы; Твой
первый день; Постарел; Эмиль мой; Без горя; Удивительный
мир; Не трогайте; Виноват ли я ? Совесть; Монолог алкоголика;
Не в обиду; Разговор с сердцем; Ответ поэту; Ждем
снисхождения; Как же не затронуть 3; Бывшему другу; Будем
храбрыми; Ангелу смерти; Не простит меня; Новый год; В
аллее любви: Спутнице жизни; Хочешь, стану я слезою…;
Горящая гора; Признание; Убей иль сохрани; Дай бог; Честно
ль?; Как джейран, свой взгляд бросаешь…; Верни молодость; В
алее любви; Радуйся; Тоска Тар мелодию найдет; Беречь, как
зеницу ока; Подскажи, как жить!..; Если бы не ты; Но где же ?
Не верь!; Милая, что ты наделала? Грешен; Неверной; О
тюльпаны щек твоих; Говоришь ты…; Где ты, нежная ?; Ты –
мираж; Без тебя; Размолвка; На банкете.
1999
92. Если я не вернусь…: стихи / С.Гусейнов; Пер. с азерб. Н.
Паина // - Баку. - 1999. 88 c.
Внутри книги: Част I. Адрес малого Огня: Поэтическое
приветствие; Если я не вернусь…; Эй, мир!; Именем святой
Зохры; Так хочу я иногда ребёнком стать; Не спешите; Девочка
из окна; Отец; Строгий взгляд; Пальма первенства;
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2011
93. Меч правосудия: стихи / С.Гусейнов; Пер. с азерб. Н.
Паина // Меч правосудия - ООО «ВДВ» «ПАК», 2001.- Сергиев
Посад.- 2011. 124 c.
Внутри книги: Предисловие; Экспромт; Вдоль жизненных
дорог; Нет дороги мне в деревню; Меч правосудия; Дорога
слез; Этого от тебя хочу ВСЕВЫШНИЙ; Цветок; Не плачь!;
Скажи, как улыбаться?; Большая трагедия маленького
Сеймура: I Мой Сеймур; II Боль внука; III Приходи, цветок мой,
приходи весной; I V Прости, Сеймур, прости, сынок!; Чему
удивляться? Эльмар вечно будет жить; Этот мир – базар; Что
такое мир?; Хватит; Гадалка; Собака и человек; Снег идёт; Иду;
Время истекает; Имя – быть пророком; Болади; Опора семьи;
Жертвой камню родному; Боюсь; Червяк; Актуальная драма;
Неуёмное Лазаря сердце; Михаил; Касансай, ай, Касансай;
Знать не мог; Ворона-композитор; Я для этого мира чужой;
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Мечта вольной души: Мечта вольной души; Чарующая сила;
звезда любви; Виноват; Я не прежний влюблённый; Да, счастье
я знал; Кроме слов; джейран; Красавица, погоди! Ты ушла; С
судьбы моей скрытый Аллахом секрет; Боюсь потерять; Беда
Аллаха; Разлад; В море сомнений; Если бы у милой; Я куплю
тебе платок; Измена; У тебя одна забота; Почему не
перестаёшь; В ту ночь; чтобы довела до мечты; Красавица
Татарии; От любви до ненависти; Нет нужды; Убьёт меня эта
любовь; Будешь искать; Вопреки всему; Мастерство перевода.

Произведения Сулеймана Гусейнова
опубликованные в сборниках
2016
94. Взгляд матери; Эссе; Надгробие: pассказ / C.Гусейнов;
Пер. с азерб. Ш. Касимовой // Душа.- Сумгайыт, «Zərdabi
nəşriyyat poliqrafiya”. - 2016.- S. 45-53.
95. Сам не знаю, как же мне назвать тебя: cтихотворение /
С.Гусейнов; Пер. с азерб. Ш. Касимовой // Душа.- Сумгайыт,
«Zərdabi nəşriyyat poliqrafiya», 2016.- C.14-15.
2017
96. Надгробие: рассказ / С.Гусейнов; Пер. с азерб. С. Касимов
// Звезда Востока.- 2017.- №4.- Апрель.- С.114-116
В периодической печати
1986
97. Без тебя: cтихотворение / С.Гусейнов; Пер. с азерб. А.
Ходыко // Коммунист Сумгаита.- 1986.- 16 ноября.- С.4.
98. Матери: cтихотворение / С. Гусейнов; Пер. с азерб. А.
Ходыко // Кimyaçı.- 1986.- 13 avqust.- S.4.
1987
99. Размолвка: cтихотворение / С.Гусейнов; Пер. с азерб. А.
Ходыко // Химик.- 1987.- 25 февраля.- С.4.
100. Размолвка: cтихотворение / С. Гусейнов; Пер. с азерб. А.
Ходыко // Коммунист Сумгаита.- 1987.- 15 марта.- С.3.
1990
101. Матери: cтихотворение / С.Гусейнов; Пер. с азерб. А.
Ходыко // Вышка. - 1990.- 11 ноября.- С.7.
1991
102. Запоздалая любовь: cтихотворение / С.Гусейнов // Эхо
Сумгаита.- 1991.- 12 марта.- С.3.
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103. Любовь без лести: cтихотворение / С. Гусейнов; Пер. с
азерб. А. Ходыко // Эхо Сумгаита.- 1991.- 9 Февраля.- С.3
1992
104. Расскажи мне сказку; Совесть; Виноват; С путнице
жизни; Виноват ли я ?: cтихи / С.Гусейнов; Пер. с азерб. Н.
Паина // Эхо Сумгаита.- 1992.- 26 июня.- С.4.
1993
105. Признание; Неверной; Горяшая гора: стихи / С
Гусейнов; Пер. с азерб. Н. Паина // Эхо Сумгаита.- 1993.- 3
Февраля.- С.4.
2009
106. Участь старшего; Но где же, где?..; Новруз байрам:
стихи / С.Гусейнов; Пер. с азерб. Н. Паина // Азербайджанский
Конгресс.- 2009.- 24 июля.- С. 9.
2017
107. Надгробие ; рассказ / С.Гусейнов; Пер. с азерб. Ш.
Касимовой // Звезда Востока. - 2017. - № 4. - Апрель. - С. 114116.
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Очерки
1983
108. Присвоен знак качества: О выполнение плана и за
высшее качество продукта и присвоении знака качества
карабоксимеетилцеллюлозе, выпускаемой в 14-т цехе
“Химпрома» / С.Гусейнов // Kimyacı.- 1983.- 29 июля.- С. 1.
109. Преимущества бригадного подряда: об опыте работы
карбоксиметилцеллюлозного цеха и его коллектива /
С.Гусейнов // Химик.- 1983.- 21 сентября.- С.3.
1984
110. Такой у нас характер: о городе Сумгаите и его жителях /
С. Гусейнов // Коммунист Сумгаита.- 1984.- 21 ноября.- С.3.
1985
111. Коллектив салютует фестивалю:
Коммунист Сумгаита.- 1985.- 26 июля.- С.1.

/ С.Гусейнов //

112. Они опережают время: о работе тружеников цеха
кароксиметилцеллюлозы
производственного
объединения
«Химпром»а / С. Гусейнов // Коммунист Сумгаита.- 1985.- 23
января.- С.1.
113. Слово сдержали: О досрочном выполнение плана
коллектива
цеха
карабоксиметилцеллюлозы
производственного объединения “Химпрома» / С.Гусейнов //
Kimyacı.- 1985.- 1 феврал.- С. 1.
114. С наивысшей производительности : о выполнении
плана цеха карроксиметилцеллюлозы производственного
объединения «Химпром»а / С.Гусейнов // Коммунист Сумгаита.
- 1985. - 3 марта. - С.1.
115. Когда рядом герои: Об успехах и работе коллектива цеха
карабоксиметилцеллюлозы
объединения
“Химпром»
/
С.Гусейнов // Коммунист Сумгаита.- 1985.- 6 марта.- С.1.
1987
116. C опорой на массы / С.Гусейнов // Коммунист Сумгаита.1987. - 1 февраль.
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2010

О нем в периодической печати

117. Я обязан этому народу: Беседа с директором
Объединения «Скоропусковский синтез» Лазарь Петровичем
Авластимовым / Бес. Вел. С.Гусеинов // Азербайджанский
конгресс.- 2010.- 29 октября.- С. 10-11.

1971

2018
118. Его творчество укрепляет дружбу между народами: О
поэте переводчике Ибрагиме Ильяслы / С.Гусейнов // Вышка.2018.- 12 января.- С.9.

119. Победитель конкурса: О творчестве С.Гусейнова
победителя конкурса многотиражной газеты // Кимjачы.- 1971.6 маj.- С.4
1990
120. До выбора осталось 32 дня: О кандидата в депутаты
местного Совета Сулеймана Гусейнова // Коммунист Сумгаита.1990.- 29 августа.- С. 4
1991
121. «Штрихи» к портрету современника: / О поэте
Сулеймане Гусейнове // Эхо Сумгаита.- 1991.- 10 августа.- С.2.
2017
122. Дарагулия, С. Шаг в бессмертие: Диалог талантливого
азербайджанского поэта и прозаика С. Гусейнова о романах
“Клятва” и “Месть” / Cлуко Дарагулия // Мир литературы.- 2017.сентябрь.- С.10
123. Рахман, О. Клятва-книга об истинной любви и
патриотизме : О книге С.Гусейнова “Клятва» / Орхан Рахман //
Вышка.- 2017.- 1 сентября.- С.11.
124. « Клятва» - Книга об истинной любви и патриотизме: / О
книге С. Гусейнова « Клятва»// Dodo.- 2017.- Sentyabr.-S.1
2019
125. Рахман, О. Верность «клятве». Российское турне
сумгайитских литераторов / В России с творческим визитом
побывали члени Союза писателей Азербайджана поэт переводчик Ибрагим Ильяслы и поет, писатель Сулейман
Гусейнов / Орхан Рахман // Каспий.- 2019.- 23 апреля.- С.12.
126. Рахман, О. Российское турне Сумгаитских поэтов: Об
участие в многочисленных литературных встречах в Москве и
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Калуге поэта - переводчика Ибрагима Ильяслы и поэта,
писателя Сулеймана Гусейнова // Вышка.- 2019.- 26 апреля.- С.
8.

Digər xarici dillərdə

127. Шилина, С. Страницы романа “Клятва” зримо раскрывают
суть драматических моментов истории Азербайджана : О
романе С. Гусейнова “Клятва” / С. Шилина // Вышка.- 2019.- 1
февраля.- С. 11.

128. Husainov, S: Qaydasan; Qandoq yashun; Sheriyat /
Shahlo Qasimova tarjimasi // Zamonoviy Ozarbayjon.- Toshkent.“Exstremum - Press”.- 2016.- B.306-309.

Özbək dilində

129. Косимова, Ш. Ижодий алоҝалар јоксалмоҝда: Шоир
Сулейман Хусаинов муаллимни Сухбат /Шахло Косимова //
Олтин ҝалам.- 2016.- март.- В. 2.
Talış dilində
130. Cəlilov, R. Süleyman Hüseynovi “And”: Şair Süleyman
Hüseynovun “And” əsəri haqqında / R. Cəlilov // Tolişon Sədo.2017.- 6 dekabr.- S. 2.
131. Hüseynov Süleyman: Həyatı haqqında qısa məlumat //
Dodo.- 2017.- 3 sentyabr.- S. 1.
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KÖMƏKÇİ GÖSTƏRİCİLƏR

Süleyman Hüseynov internet səhifələrində

Süleyman Hüseynovun əsərlərinin əlifba göstəricisi

Söz Karvanının Sarvanı-şair Süleyman Hüseynov
https://www.youtube.com/watch?v=Qp49q77YW7U

Kitabların əlifba göstəricisi
A

Sumqayıtı özünə doğma yurd, ilham mənbəyi bilən şairlə
Lənkəranda görüş
https://modern.az/az/news/203371

Ana baxışları ..... 1
And ..... 3, 5, 7, 9
B
Bir həzin nəğmə ..... 6

"İki dəfə and içmişəm, ikisində də andıma naxələf çıxmışam..." Süleyman Hüseynov -MÜSAHİBƏ
http://manevr.az/karusel/49897-ki-df-and-icmim-ikisind-d-andmanaxlf-cxmam-suleyman-huseynov.html

Q
Qəriblik nəğmələri ..... 8

Suleyman Huseynov 70 il Yubiley
https://www.youtube.com/watch?v=jWCDFBIC1ow

T
Taleyim mənim ..... 4

Suleyman Huseynov - And romani DTV Bu sabah
https://www.youtube.com/watch?v=wkqaxwDu2C0
Sumqayıtın yaşıdı, Sovet kosmonavtının, Rusiya baş nazirinin
dostu, kimyaçı-mühəndis, yazıçı-şair Süleyman Hüseynov
http://eyruzunsesi.az/sumqayit-yazarlarinin-meqaleleri/102sumqayitin-yasidi-sovet-kosmonavtinin-rusiya-bas-nazirinin-dostukimyaci-muhendis-yazici-sair-suleyman-huseynov.html
Sumqayıtda yazışı Süleyman Hüseynovun 70 illik yubuleyi keçirilib
https://turkustan.info/2019/10/01/sumqayitda-yazisi-suleymanhuseynovun-70-illik-yubuleyi-kecirilib/
Süleyman Hüseynov
http://boladim.narod.ru/index/0-16

Ö
Öz yolumla gedirəm ..... 2

Süleyman Hüseynovun məcmuələrdə dərc edilmiş
əsərlərin əlifba göstəricisi

H
Haqqın qılıncı ..... 11
X
Xəbərsiz get ..... 11
Q
Qürbət həyatım ..... 11
Qayıt gəl ..... 45
L
Laçın dəhlizi ..... 10
M
Mənim taleyimi göz yaşım yazıb ..... 11
N
Nə deyim ..... 11
Ş
Şuşa ..... 10

47

50

Süleyman Hüseynov
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