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Sumqayıt şəhər Ə.Vahid adına kitabxana filialı tərəfindən
Azərbaycanın xalq yazıçısı, ssenarist, əməkdar incəsənət xadimi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Hüseyn Abbaszadənin anadan
olmasının
100 illik yubileyi münasibətilə biblioqrafik vəsait
hazırlanmışdır. Biblioqrafiyada şairin kitabları, dövri mətbuatda,
məcmuələrdə dərc olunmuş əsərləri, eləcə də ədibin həyat və
yaradıcılığı haqqında materiallar toplanmışdır.
Vəsait kitabxanaçı-biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
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Tərtibçidən
Bu il çağdaş ədəbiyyatımızın inkişafında xüsusi xidmətləri olan
görkəmli yazıçımız, ssenarist, əməkdar incəsənət xadimi Hüseyn
Abbaszadənin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd olunur. Bu
yubiley münasibətilə Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sisteminin Ə.Vahid adına kitabxana filialı “Hüseyn Abbaszadə” adlı
biblioqrafik göstərici tərtib etmişdir.
Göstəricidə Hüseyn Abbaszadənin əsərləri, elmi, ədəbi - tənqidi və
publisistik məqalələri, tərcümələri, tərtibçisi, redaktoru olduğu, rəy
verdiyi və ön söz yazdiği kitablar verilmişdir. Eyni zamanda vəsaitə
Hüseyn Abbaszadənin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, onun
haqqında tanınmış ziyalıların fikirləri də daxil edilmişdir.
1958-2021-ci illəri əhatə edən göstəricidə materiallar bölmələr və
yarımbölmələrdə xronoloji qaydada, daxildə isə əlifba sırasına uyğun
olaraq qruplaşdırılmışdır.
Biblioqrafik vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə sonda
müəlliflərin və sərlövhələrin əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir.
Biblioqrafik vəsait geniş oxucu kütlələri – şagirdlər, tələbələr,
müəllimlər, kitabxanaçılar, tədqiqatçı alimlər, bütün ədəbiyyat
həvəskarları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

RESPUBLİKANIN ƏDƏBİYYAT XADİMLƏRİNƏ
AZƏRBAYCAN SSR FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ
HAQQINDA
AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN
FƏRMANI
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük хidmətlərinə görə
aşağıdakılara fəxri adlar verilsin
Azərbaycan SSR Əməkdar İncəsənət Xadimi
Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
sədri Q.Xəlilov
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
katibi G.Əbilova
Bakı şəhəri, 30 iyul 1979-cu il
H. A. Abbaszadə yoldaşa “Azərbaycan Respublikasının xalq
yazıçısı” fəxri adının verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Azərbaycan sovet ədəbiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə Hüseyn
Abbas oğlu Abbaszadə yoldaşa “Azərbaycan Respublikasının xalq
yazıçısı” fəxri adı verilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
A. MÜTƏLLİBOV.
Bakı şəhəri, 3 iyun 1991-ci il
№ 260.
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Hüseyn Abbaszadənin həyat və yaradıcılığının
əsas tarixləri

H.A.Abbaszadənin "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafindakı xidmətlərinə görə Hüseyn
Abbas oğlu Abbaszadə "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər ƏLİVEV

Hüseyn Abbaszadə 1922-ci il noyabrın 22-də Bakı şəhərində
fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.
1945-1950 - Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun
teatrşünaslıq fakültəsində ali təhsil almışdır.
1941-1945 - Şimali Qafqaz, Leninqrad, birinci və dördüncü
Ukrayna cəbhələrində şərəfli döyüş yolu keçmişdir.
1945

Bakı şəhəri, 22 novabr 1997-ci il N 642

1948-1958
1949
1950

“Pioner” jurnalı redaksiyasında şöbə müdiri,
məsul katib vəzifələrində çalışmışdır.
İlk şeir kitabı – “Sınaq illəri” nəşr edilir.
M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət
İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsinə qəbul olunub.

1958-1964

- “Göyərçin” jurnalında məsul katib işləmişdir.

1962

- “General” kitabı nəşr olunmuşdur.

1964-1966

- “Göyərçin” jurnalında baş redaktor işləmişdir.

1965
1966-1971
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- Sovet İKP üzvlüyünə qəbul edilmişdir.

- “Ləpədöyəndə” romanı nəşr olunmuşdur.
-“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində baş redaktor
vəzifəsində çalışmışdır.

1967

- “Onu tanımadılar” povesti nəşr olunmuşdur.

1972-1975

- “Göyərçin” jurnalında yenidən baş redaktor
vəzifəsində çalışıb.
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1979
1973

“Burulğanlar” romanı çapdan çıxmışdır.
“Dənizə çıxmaq qorxuludur” hekayəsinin motivləri

əsasında eyniadlı film çəkilimşdir.
1975

“Dörd bazar günü” povesti əsasında eyniadlı film
çəkilmişdir.

1979

“Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür.

1982

“Çəmbərəkənd balladası” romanı çapdan
çıxmışdır.

1982

Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni ilə təltif olunmuşdur.

1982

“Vicdan susanda” kitabı çapdan çıxmışdır.

1985

“İnsaf nənə” kitabı çapdan çıxmışdır.

1985

I dərəcəli “Böyük Vətən Müharibəsi” ordeni ilə
təltif edilmişdir.

1991

“Azərbaycan Respublikasının xalq
Yazıçısı” fəxri adına layiq görülmüşdür.

1997

- “Şöhrət” ordeni almışdır.

2000

-“Dünyadan gör necə insanlar gedib” kitabı
çapdan çıxmışdır.

2003

- “Qayıdanlardan biri” kitabı çapdan
çıxmışdır.

2003

-“Ömürlük əzab” kitabı çapdan olunmuşdur.

2007

- Dekabrın 12-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Altmış beş il ədəbi aləmdə
Hüseyn Abbaszadə- 90
Keçən noyabr ayında xalq yazıçısı, Azərbaycanın Dövlət
mükafatı laureatı Hüseyn Abbaszadənin anadan olmasının 90 ili tamam
oldu. Yəqin ki, gec də olsa, bu yubiley qeyd olunacaq. Çünki Hüseyn
Abbaszadə sağlığında həm Azərbaycanda, həm də keçmiş SSRİ
məkanında tanınmış bir yazıçı idi. Onun sağlığında doğma dilimizdə
otuzdan çox kitabı çap olunmuşdu, Moskva nəşriyyatlarında da
H.Abbaszadənin nəsr əsərləri dəfələrlə işıq üzü görmüşdü. Yazıçının
məşhur «General» romanı Moskva və Sankt-Peterburq nəşriyyatlarında
əlli min, yüz min tirajla çap olunmuşdu, Moskvanın «Drujba narodov»
kitabxanası seriyasından çapdan çıxan «Qapını döyürlər» povestlər və
hekayələr kitabının tirajı isə yüz yetmiş idi. «Pravda», «İzvestiya»
qəzetlərində, «Drujba narodov», «Oqonyok», «Smena» jurnallarında ən
çox dərc olunan Azərbaycan yazıçılarından biri də Hüseyn Abbaszadə
idi. Bir faktı da qeyd etməyə dəyər ki, o, bir neçə dəfə «İlin ən yaxşı
əsəri» Ümumittifaq müsabiqəsinin qalibi olmuş, mərkəzi qəzet və
jurnalların mükafatına layiq görülmüşdü. Bütün bu faktları nəzərə
çarpdırmaqda məqsədim odur ki, deyim: Hüseyn Abbaszadə son altmış
ilin Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri, mövqeyi olan bir
yazıçı olmuşdur və elə bu səbəbdən onu unutmaq olmaz…
Azərbaycan oxucularına Hüseyn Abbaszadə imzası, bu imzadan sıyrılan
neçə-neçə roman, povest, hekayə yaxşı tanışdır. Neçə nəsil bu əsərləri
sevə-sevə oxumuş, onların qəhrəmanlarına oxşamağa çalışmış, sözün
əsl mənasında o əsərlərin aşıladığı nəcib hisslərlə yaşamışdır. O illərdə
Hüseyn Abbaszadənin «General» romanı oxucuların ən çox mütaliə
elədiyi əsərlərdən idi. Roman böyük sərkərdə, Azərbaycan xalqının
qəhrəman oğlu, tank qoşunları general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Həzi Aslanova həsr olunmuşdu. Və mən deyirəm ki, bu
romanı məktəbli ikən oxuyandan sonra yazıçıya məhəbbətim artdı.
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Sonralar da Hüseyn Abbaszadənin bir sıra hekayə və
povestlərini oxudum və Hüseyn Abbaszadə mənim sevimli
yazıçılarımdan birinə çevrildi. Bu sevgini doğuran yazıçının nəsr
əsərlərindəki həyatilik, sadəlik, təbiilik və inandırıcılıq, dil səlisliyi,
oxucunu ələ almaq bacarığı, ən başlıcası isə müasirlik duyğusu idi.
Deyim ki, Hüseyn Abbaszadə öz əsərlərində müsbət, xeyirxah, nəcib
insanları təsvir edir, onları nümunə göstərirdi. Halallığı təqdir edirdi.
Olsun ki, onun nəsr əsərlərində sovet ideologiyasının təsiri özünü
göstərirdi (xüsusilə, kommunist obrazlarında), amma H.Abbaszadə
həmişə diqqətini təsvir etdiyi obrazın mənəvi saflığına yönəldirdi.
İllər keçdi. Elə bir zaman gəldi ki, mən ədəbi mühitə düşdüm.
Əməkdaşı olduğum «Azərbaycan» jurnalı bu ədəbi mühitin ən qaynar
nöqtələrindən biri idi.
Hüseyn müəllimlə şəxsi tanışlığım da elə o illərdən - 70-ci
illərin axırlarından başlandı. «Azərbaycan» jurnalı redaksiyası indiki
kimi, o zaman da Yazıçılar Birliyinin binasında yerləşirdi (arada bizim
redaksiyanı Kommunist küçəsində yerləşən bir binanın beşinci
mərtəbəsinə köçürdülər). Günlərin bir günü tanış olduq və bunun
səbəbkarı da Hüseyn müəllim oldu. Yuxarıya-redaksiyaya qalxanda
hündür boylu, qədd-qamətli, təmkinli bir insan - Hüseyn Abbaszadə
mənə yaxınlaşdı: «Azərbaycan» jurnalına işə götürülən Vaqif
sənsənmi?» -deyə soruşdu. Bu tanışlığa çox sevindim. Hüseyn
müəllimin sadəliyi çox xoşuma gəldi və hər dəfə onunla rastlaşanda bu
səmimiyyəti hiss edirdim.
İlk tanışlığımız zamanı o, mənə təzəcə nəşr olunan
«Burulğanlar» romanını avtoqrafla hədiyyə verdi. Sonrakı illərdə də bu
səmimi münasibət davam etdi. Sevinirdim ki, Hüseyn müəllim mənim
mətbuatda çap olunan bəzi yazılarımı oxuyur, bəzən rəy də bildirirdi.
Cavan bir qələm sahibi üçün tanınmış bir yazıçının rəy söyləməsi xoş
idi... Bir tənqidçi kimi mən də Hüseyn Abbaszadənin yaradıcılığına
biganə qalmadım. Onun 60 illiyi ilə əlaqədar «Ulduz» jurnalında
«Həyat həqiqətləri və yazıçı duyumu» adlı bir məqalə çap etdirdim.
«Bakı» qəzetində «Çəmbərəkənd balladası» kitabı haqqında resenziyam
çıxdı.
8

Biblioqrafiya
Nəsr haqqında icmal məqalələrimdə Hüseyn Abbaszadənin
romanlarından da söz açdım.Hüseyn Abbaszadə maraqlı şəxsiyyət idi.
Mənim fikrimcə, hər hansı sənət adamının əsərlərindən onun şəxsiyyəti
də boylanır. Şəxsiyyəti bu və ya digər dərəcədə naqis olan yazıçı
məncə, böyük sənət əsərləri yarada bilməz. Hüseyn müəllim də təmiz
adam idi, çalışırdı ki, həmişə kiməsə yaxşılıq eləsin, kömək və qayğı
göstərsin, mən bunu illər boyu müşahidə etmişəm.
Bakıda fəhlə ailəsində dünyaya göz açan (1922) Hüseyn
Abbaszadə Böyük Vətən müharibəsi başlananda orta təhsili başa
vurmuşdu, könüllü olaraq cəbhəyə yollandı.Şimali Qafqazda, Leninqrad
və Ukrayna cəbhələrində kəşfiyyatçı-radist, topçu zabit kimi
şərəfli döyüş yolu seçdi, ağır yaralanandan sonra tərxis olunub Bakıya
qayıtdı. Beş il çəliklə gəzdi . Mirzağa Əliyev adına Teatr İnstitutunun
teatrşünaslıq fakültəsini bitirəndən sonra bütün həyatını yazıbyaratmağa, mətbuata həsr etdi. Uzun illər «Pioner» və «Göyərçin»
jurnallarında, «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində baş redaktor işlədi.
Və bu illər ərzində Hüseyn müəllim o qədər xeyirxah işlər görüb ki,
bunları sayıb-sadalamağa heç bir ehtiyac görmürəm. Həm də Hüseyn
müəllim huşyar redaktor olub, heç bir intriqaya qoşulmayıb, mübahisəli
məqamlarda isə haqq tərəfində durub. Cavan yazıçılar bu
keyfiyyətlərinə görə onu çox sevirdilər. Gözüylə odlar-alovlar görən,
müharibə ağrılarını yaşayan bir insan qeyri-təbii, süni və saxta ola
bilməzdi!
H.Abbaszadə yaradıcılığa şeirlə başlayıb, ilk şeirləri müharibə
illərində cəbhə qəzetlərində dərc edilib. «Sınaq illəri» (1949), «Yaşıl
küçə» (1951), «Silah yoldaşları» (1954), «İlqar» (1955), «Yasəmən»
(1956), «Ağarır yelkənimiz», «Bacı və qardaş», «Sən nə yaxşı nənəsən»
(1960), «Yun corab» (1961) …bu kitablarda toplanan şeirlərin və kiçik
hekayələrin əksəriyyəti uşaqlar üçün qələmə alınıb. Ümumiyyətlə,
H.Abbaszadə bir şair kimi yüksələ bilməyib.
Altmışıncı illərin əvvəllərində H.Abbaszadə «Azərbaycan»
jurnalında «General» romanını çap etdirdi və tezliklə bir yazıçı kimi
məşhurlaşmağa başladı. Romanın oxucular arasında uğur qazanmasının
bir neçə səbəbi var idi.
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Birincisi ilk dəfə idi ki, Azərbaycanın igid oğlu Həzi Aslanov
haqqında, onun keçdiyi döyüş yolu barədə iri həcmli roman yazılırdı.
Həzi Aslanov bu romanda geniş və əhatəli planda təsvir
olunurdu. Müharibədə iştirak etdiyi üçün romanda müharibə ilə bağlı
səhnələrin təbiiliyi və inandırıcılığı diqqəti cəlb edirdi. O zaman
görkəmli tənqidçi Məmməd Cəfər «General» romanı ilə bağlı bir
məqalə çap etdirmiş, romanın uğurlu cəhətləri ilə yanaşı, qüsurlarını da
qeyd etmişdi. Başlıca qüsur bundan ibarət idi ki, romanda təsvir olunan
obrazlar (xüsusilə döyüşçülər, zabitlər) vuruşur, mərdlik göstərir, amma
düşünmürlər. Yəni romanda bu obrazların mənəvi dünyası
işıqlandırılmır. Bu qüsurları yazıçı romanın ikinci nəsrində aradan
qaldırır… «General» romanından sonra Hüseyn Abbaszadə tamamilə
nəsrə keçdi və bir sıra maraqlı hekayələr, povestlər, romanlar yazdı.
O, bir nasir kimi özünəməxsus idi. Eyni mövzuya başqa həmkarları
kimi, o da müraciət edir, lakin onlardan seçilirdi. Çünki öz fərdi dəstxətti, üslubu vardı. O, bir yazıçı kimi həmişə onu düşündürən, cəlb edən
mövzulara sadiq idi. Bakıda doğulduğundan neftçilərin həyatından daha
çox yazırdı. Müharibə mövzusu da təkcə «General»la bitmədi, başqa
əsərlər də meydana gəldi.
Xatırlayıram onun «Qaradağ əhvalatı» povestini. Povestin
fabulası belə bir hadisə üzərində qurulmuşdu: beş nəfər neftçi qasırğada
motoru xarab olmuş qayıqla dənizdə köməksiz qalıb təbiətin amansız
qüvvəsinə qarşı dəyanətlə mübarizə aparır. Lakin altıncısı - Nadir
yoldaşlarını qoyub qaçır. Nadirin nişanlısı Vəsilə bu əhvalatı öyrənir
və nişan üzüyünü qaytarır. Əlbəttə, burada qeyri-adi heç nə
yoxdur. Yəni iş yoldaşlarını qoyub qaçması Vəsiləni həyəcanlandırır, bu
qərarı qəbul edənə qədər o, xeyli iztirab keçirir. O istəmir ki, onu
yoldaşlarını qoyub qaçan bir qorxağın həyat yoldaşı kimi tanısınlar.
Povest Nadirin ərizə verib işdən çıxması və başqa iş yerinə yollanması
ilə bitir.Gözlənilən sonluqdur. H.Abbaszadə bu həyat həqiqətini maraqlı
lövhələrlə təqdim edib.
Başqa bir povestini - «Qapını döyürlər»i də xatırlayıram. Burda
da ibrətli bir həyat hadisəsi qələmə alınmışdır. Respublika Ali
Məhkəməsinin üzvü olan Fikrət bir cinayət işi ilə əlaqədar rayona
gəlir. Məlum olur ki, müəyyən səbəblər üzündən bir nəfər öz arvadını
uşaqlarının gözləri qarşısında güllələmişdir.

Əlbəttə, povestdə bu hadisənin səbəbləri ilə bağlı xalis məhkəmə
söhbətləri və danışıqlar da diqqəti cəlb edir, lakin məqsəd həmin
cinayətin səbəblərini araşdırmaqdır.
Fikrət burada hakimdən çox, insan taleyi haqqında düşünən
filosof kimi nəzərə çarpır. Onun daxili düşüncələri, ürəyindəki
mərhəmət hissi, müttəhimin və onun uşaqlarının taleyinə acıması, - bir
sözlə, insan kimi götür-qoy etməsi psixoloji təhlillərdə meydana çıxır.
H.Abbaszadənin qəhrəmanlarını talecə bir-birinə yaxınlaşdıran
oxşar cəhətləri də müşahidə etmək mümkündür. Zahirən onun bir çox
qəhrəmanları həyatda bəxti gətirməyən insanlardır; «Burulğan»
romanında Həmid, «Mansur» povestində Mansur, «Evə kölgə düşür»də
Cövdət, Doğrudanmı belədir? Əslində, yox… Məsələn, Cövdət elmitədqiqat institutunda çalışır, savadına və bacarığına görə bir çox elmlər
namizədindən irəlidir. Lakin «həyat adamı» deyildir; dissertasiyasını
tezcə müdafiə edib doktorluqdan yapışmır, arvadının «tələbləri»
qarşısında güzəştə getməyi sevmir, zəif dissertasiyalara qarşı üzgörənlik
eləmir və s. Cövdət başa düşür ki, elmlər namizədi adını qazanmasa da
olar, lakin öz elmi axtarışlarını davam etdirməlidir. Başqaları üçün
zahiri maskaya, vəzifəyə yol açan cığırlardan Cövdət keçmək
istəmir. İstəmədiyi üçün də həm işdə, həm də evdə mənəvi
məhrumiyyətlərə düçar olur. Təmizlik, saflıq, mənəvi yetkinlik Hüseyn
Abbaszadənin qəhrəmanlarına xas olan tipik keyfiyyətlərdir. Və
araşdırmalı olsaq, keçən əsrin 70-80-ci illərində yazılan əsərlərin bir
çoxunda məhz bu tipli qəhrəman obrazları ilə qarşılaşırdıq.
«Mansur» povestinə diqqət yetirək. Mansur elm aləmində
məşhur adamdır - tibb elmləri doktorudur, əsərləri neçə-neçə xarici
ölkələrdə çap olunur, tez-tez xarici səfərlərdə olur, lakin ailə həyatı ona
xoşbəxtlik gətirməmişdir. Vəzifə, şöhrət, elm pillələri onun üçün adi
pillələrdir, çünki burada yüksəlməyə, qalxmağa, ucalmağa mənəvi
qadağan işarələri yoxdur. Lakin ailə həyatı başqadır. Burada
xasiyyətlər, xarakterlər toqquşur, sadəlik, təvazökarlıq, ailəcanlılıq kimi
nəcib keyfiyyətlər mənəvi harınlıqla, zahiri təmtərağa meyllə, süniliklə
üz-üzə gəlir. O zaman yaşamaq əzaba çevrilir.
Hüseyn Abbaszadənin yaradıcılığında müasirlik hissi qüvvətli
idi. Biz bunu «Dörd bazar günü» povestində daha aydın hiss
etdik. Əsərdə yaddaqalan xarakterlər yaradılmışdı.
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Dörd il eyni cəbhədə döyüşən müharibə dostları indi soraqlaşıb
bir-birini axtarırlar. Müəllif vaxtilə oddan-alovdan keçən, eyni amal
uğrunda vuruşan bu adamların indi çoxlu qayğıları olduğunu və buna
görə də aralarında mənəvi yadlaşmanın başlandığını nəzərə çarpdırır.
Müharibə illərinin ağır günlərində yaranan o hərarət indi
soyuyub və soyuduğu üçün də hərə özünə qapılıb, öz işiylə
məşğuldur. Məsələn, cəbhədə şücaətlə döyüşən Nicat indi həbsxanada
yatır. Pul
onu
yoldan
çıxarmış,
məişətdə
əxlaqsızlığa
yuvarlanmışdır. Görünür, qəlbindəki vətəndaşlıq heysiyyəti, qürur və
ləyaqət hissi bitib-tükənmiş və bu da onu bataqlığa yuvarlamışdır.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, H.Abbaszadənin nəsrindən
vətənpərvərlik bir xətt kimi keçir. Bunu onun «Şokolad paylayan qız»,
«Hardansınız, müsyö Abel», «Uzaqdan gələn qonaq» povestləri də
sübut edir. «Şokolad paylayan qız» povestinin qəhrəmanı Bəhruz
müharibəni şərəflə başa çatdırır, amma onun döyüşdüyü hissə hələ
Berlindədir. «Döyüş yatsa da, qulaqlarımızdan topların gurultusu,
bombaların dəhşətli partlayışlarının səsi getməmişdi». Bu əhval-ruhiyyə
Bəhruzun sayıqlığını, hadisələrə fəal münasibətini artırır. Müəllif ayrıayrı dillərdə danışan, amma qəlbən bir-birini başa düşən insanları
qarşılaşdırır, onların baş verən bəşəri fəlakətə ümumi nifrətini ön plana
çəkir. Xalqların təkcə ruh, mənəviyyat yaxınlığını deyil, mədəniyyət
doğmalığını da nəzərə çarpdırır. «Bayatı-İsfahan» muğamı ilə Baxın
«Tokkada»sı arasında oxşarlıq da bu mənada orijinal detaldır.
Hüseyn Abbaszadənin «Burulğanlar», «Əlibalanın ağır səfəri»,
«Qayıdanlardan biri» adlı romanları da var. «Burulğanlar»a görə yazıçı
Respublika Dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. Ayrı-ayrı mövzularda
qələmə alınsa da, bu romanlar qəhrəmanlarının taleyi ilə bir-birinə çox
oxşayır. Belə ki, hər üç romanın qəhrəmanları - Həmid Xələfov, Əlibala
və Xanəli mənən təmiz insanlardır, bunlar o dövrün «müsbət
qəhrəman»ları sırasında layiqli yer tutan obrazlardır.
Hüseyn Abbaszadə həm də gözəl hekayə ustası idi. Povestlərinə
və romanlarına xas olan həyatilik, bədii ümumiləşdirmə yazıçının
«Zəmanət», «Xeybər əminin gülləri», «Ana və oğul», «Axşam
şöbəsinin tələbəsi», «Çəmbərəkənd əhvalatı», «Vəzifə», «Operasiya və
hədiyyə əhvalatı», «Körpüdə bir qadın dayanmışdı», «Əminə»,
«Çəhrayı mürəkkəbqabı və yaşıl «Jiquli», «Köhnə məhəllədə»,

«Toy, od, teleqram», «Qısa məzuniyyət» və s. hekayələrində də bariz
nəzərə çarpır. Yazıçı bu hekayələrdə müasirlərinin həyatından tipik
lövhələr seçir, yaddaqalan, bədii təsir gücünə malik obrazlar yaradırdı.
Oxucu abşeronlu bir bağbanın - Xeybər əminin nəcib əməllərinə
heyran qalır, hətta ölümündən sonra da bu qocanı unutmur («Xeybər
əminin gülləri»). Əri fırtınalı dənizdə həlak olmuş Zeynəbin hiss və
həyəcanları da təbii və inandırıcıdır. O, bir vaxt sevimli ərini Məmmədi Neft daşlarına yola salmışdı, lakin o qayıtmadı. İndi isə Tibb
institutunu bitirən Məmməd Neft daşlarına işləməyə gedir («Körpüdə
bir qadın dayanmışdı»). Vaxtilə Cəbi sinif yoldaşı Həsənin çəhrayı
mürəkkəbqabısını oğurlardı, indi, aradan 30-35 il keçəndən sonra Cəbi
tüfeyli həyat keçirir, amma «Jiquli»si də var, pulu da («Çəhrayı
mürəkkəbqabı və yaşıl «Jiquli»).
Bir hekayə barədə ayrıca söz açmaq istəyirəm. Çəmbərəkənd
deyəndə gözlərimiz önünə Bakının hələ inqilabdan əvvəl tikilən köhnə,
balaca, yöndəmsiz evlərdən ibarət bir məhəlləsi gəlir. İndi belə
məhəllələrin yerində uca, yaraşıqlı binalar tikilmişdir. Lakin belə
məhəllələrin, o cümlədən Çəmbərəkəndin istisini, soyuğunu,
özünəməxsus dünyasını yaşadanlar hələ də durur.
Çəmbərəkənd deyəndə bir də adamın yadına köhnə kişilər
düşür. İndi şəhərimizin küçələrində, daha çox Dənizkənarı parkda belə
kişilər demək olar ki, gözə dəymir. Onlar H.Abbaszadənin
hekayələrində qalmışlar. Çünki yazıçı bu qocalardan məhəbbətlə söz
açırdı. Saç-saqqalı ağarana qədər bu məhəllədə yaşayan
Zeynalabdin kişi doğulduğu, boya-başa çatdığı, oğul-uşaq sahibi olduğu
məhəlləni heç cür tərk eləmək istəmir. Köhnə məhəllə ona çox şeyləri
xatırladır. Yadına düşür ki, babası Abutalıb köhnə evlərində qızıl
gizlədib. Amma bu xəbər nə dərəcədə doğrudur, bilmir. Lakin qızıl
tapılmır ki, tapılmır.
Bunun əvəzində yazıçı sadə fəhlə, ekskovatorçu Xəlilin qızıl
ürəyini kəşf edir. Xüsusi mülkiyyətçilik hissi ilə yaşayan
Zeynalabdin kişi «ayaqlarını
dalınca sürütləyə-sürütləyə
dönüb
Çəmbərəkəndə baxmadan» buradan uzaqlaşır. Göründüyü kimi, maraqlı
hekayədir və sovet dövrü insanları təsvir edilsə də, hadisə real və
inandırıcıdır.
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Hüseyn Abbaszadə xoşbəxt yazıçı idi. Ona görə yox ki, titulları,
fəxri adları vardı.
Dövlət
mükafatına
layiq
görülmüşdü,
xalq
yazıçısıydı,yetmiş yaşına qədər həmişə vəzifə başında olmuşdu. Yaşı
səksəni də, səksən beşi də keçdi (son illəri ağır xəstə olsa da). O, XX
əsrin yetirməsiydi, sovet dövrünün, sovet ədəbiyyatının yetirməsiydi,
lakin əsl milli yazıçı idi, çünki əsərlərində azərbaycanlı obrazları
yaradırdı, onların həyatını qələmə alırdı, mənəvi-əxlaqi problemlərdən
söz açırdı, milli-mənəvi dəyərləri təbliğ edirdi, təsvirlərində yalana
varmırdı, həqiqəti yazırdı.
Bax, buna görə də biz gərək Hüseyn Abbaszadə adlı yazıçını
unutmayaq!
Vaqif Yusifli,
Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 21 dekabr. – S.5.

14

Biblioqrafiya
Nəsrimizə “General” bəxş etmiş ədib
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında xidmətləri olan
müəlliflərdən biri də Xalq yazıçısı, Dövlət mükafatı laureatı Hüseyn
Abbaszadədir. Yazıçının dövrün bədii mənzərəsini canlandıran və insan
mənəviyyatını təsvir edən hekayələri, povest və romanları oxucular
tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Hüseyn Abbas oğlu Abbaszadə 22 noyabr 1922-ci ildə Bakıda
dünyaya göz açıb. Gənclik illəri odlu-alovlu illərə təsadüf edib. Böyük
Vətən müharibəsində (1941-45) Şimali Qafqazda, Leninqrad və
Ukrayna cəbhələrində döyüşlərin iştirakçısı olur. Qanlı döyüşlərin
birində ağır yaralanır və ordudan tərxis edilir. Sağlamlığı bərpa olandan
sonra Mirzağa Əliyev adına Teatr İnstitutuna qəbul olunur.
Teatrşünaslıq ixtisasına yiyələnsə də, həyatını mətbuata həsr edir. Uzun
illər “Pioner” və “Göyərçin” jurnallarında, “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetində baş redaktor vəzifələrində çalışır.
Yaradıcılığa şeirlə başlayan H.Abbaszadənin ilk bədii
nümunələri müharibə illərində mətbuatda dərc olunur. Sonralar “Sınaq
illəri”, “Yaşıl küçə”, “Silah yoldaşları”, “Yasəmən”, “Sən nə yaxşı
nənəsən”, “Yun corab” və s. kitabları işıq üzü görür. Bu kitablarda
toplanan şeirlər və kiçik hekayələr əsasən uşaqlara həsr olunub.
H.Abbaszadə ədəbiyyatımızda daha çox nəsr əsərləri ilə tanınır.
60-cı illərin əvvəllərində onun “Azərbaycan” jurnalında “General”
romanı dərc edilir və müəllifə şöhrət qazandırır. Müharibənin odalovundan keçən yazıçı əsərdə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, general Həzi
Aslanovun keçdiyi döyüş yollarını qələmə alır. Roman müharibə
illərində Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlığını bütün dolğunluğu ilə
əks etdirən parlaq nəsr nümunəsidir.
Sonralar yazıçı “Qaradağ əhvalatı”, “Qapını döyürlər”,
“Mansur”, “Şokolad paylayan qız”, “Hardansınız, müsyö Abel?”,
“Uzaqdan gələn qonaq” povestlərini qələmə alır. Bu əsərlərdə
vətənpərvərlik hisləri daha qabarıqdır. Yazıçının qəhrəmanları tale
sarıdan bir-birinə oxşardır. Buna yazıçının “Burulğanlar” romanında
Həmid, “Mansur” povestidə Mansur, “Evə kölgə düşür”də Cövdəti
misal göstərmək olar. Cövdət elmi tədqiqat institutunda işləyir. Ağlına,
savadına görə bir çoxlarından fərqlənir. Ancaq zamanın nəbzini tuta
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bilmir, mənəvi əzablara düçar olur. Onu da qeyd edək ki, H.Abbaszadə
“Burulğanlar” romanına görə 1984-cü ildə Dövlət mükafatına layiq
görülüb.“Şokolad paylayan qız” povestində göstərilir ki, almanlar
müharibədə məğlub olub. Berlin şəhərində döyüşlər başa çatıb. Ancaq
əsərin qəhrəmanı Bəhruzun döyüşdüyü hissə hələ Berlindədir. Döyüş
olmasa da, topların gurultusu, bombaların dəhşətli partlayışları
qulaqlarda eşidilir. Yazıçı bir cəbhədə döyüşən, mənən bir-birinə yaxın
olan ayrı-ayrı xalqların nümayəndələrini qarşılaşdırır, düşmənə nifrətini
ümumiləşdirir.
Yazıçının “Əlibalanın ağır səfəri”, “Qayıdanlardan biri”
romanları da mövzu-mündəricəsi ilə maraqlıdır. Ədib həm də maraqlı
hekayələr müəllifi kimi tanınıb. “Zəmanət”, “Xeybər əminin gülləri”,
“Ana və oğul”, “Axşam şöbəsinin tələbəsi”, “Çəmbərəkənd əhvalatı” və
s. adlı hekayələri güclü bədii ümumiləşdirmə ilə seçilir. Əsərlərdə milli
dəyərlər uca tutulur, qəhrəmanların mənəvi-psixoloji aləminin
təqdimində milli keyfiyyətlər önə çəkilir.
H.Abbaszadə qələminin məhsulu olan memuarlarda və
publisistik məqalələrdə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və
mədəniyyətinin görkəmli simalarının işıqlı obrazları öz əksini tapıb.
Onun Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi kimi uzun illər müasir
ədəbi prosesin təşkili sahəsində təqdirəlayiq əməyi olub.
Görkəmli yazıçı 1979-cu ildə Əməkdar incəsənət xadimi, 1991ci ildə Xalq yazıçısı fəxri adlarına, 1997-ci ildə “Şöhrət” ordeninə layiq
görülüb, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olub.
12 dekabr 2007-ci ildə vəfat edib.
Savalan Fərəcov,
Mədəniyyət. – 2018. – 7 dekabr. – S.6.
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Görkəmli şəxslərin xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadə haqqında
söylədikləri
Hüseyn Abbaszadə Azərbaycan ədəbiyyatına, nəsrimizə öz
mövzusu, öz qəhrəmanları ilə bir yerdə gəlib. Bu mövzular, bu
qəhrəmanlar göydən, buluddan alınmayıb, elə yazıçının həyatda
gördüyü, rastlaşdığı adamlardır.
Süleyman Rəhimov,
Xalq yazıçısı
Şeirdən başlanan yaradıcılıq nəsrdə təkcə şeiriyyət və
yığcamlığın təminatçısı olmur, həm də sərrastlıq və məntiqi vurğu
qazanır. Bu keyfiyyət H.Abbaszadənin nəsrində mühüm poetik
göstəricidir.
Tofiq Hacıyev,
akademik, dilçi alim
Nasir Hüseyn Abbaszadə yeni mövzu və problemlər orbitinə
çıxmışdır. O, otuz yeddinci il repressiyası, Qarabağ savaşı, elm, ailəməişət, digər mövzulara müraciıt etmiş və onların bədii-fəlsəfi
təhlilində böyük uğur qazanmışdır.
Seyfulla Əsədullayev,
Filologiya elmləri doktoru, professor
Hüseyn Abbaszadə həyatımızı bir hərbiçi gözü ilə görür, ən
sevimli qəhrəmanlarını “həyatın dibindən” seçib götürür. Yazıçı onları
xüsusən kamilliyə doğru yüksəlişin çətin sınağından burulğanda təsvir
etməyi sevir.
Yaşar Qarayev,
Tənqidçi, ədəbiyyatçünas
H.Abbaszadə qələminin məhsulu olan memuarlarda və
publisistik məqalələrdə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və
mədəniyyətinin görkəmli simalarının işıqlı obrazları öz əksini tapıb.
Savalan Fərəcov,
Jurnalist, tərcüməçi
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Hüseyn Abbaszadə maraqlı şəxsiyyət idi. Mənim fikrimcə, hər
hansı sənət adamının əsərlərindən onun şəxsiyyəti də boylanır.
Şəxsiyyəti bu və ya digər dərəcədə naqis olan yazıçı məncə, böyük
sənət əsərləri yarada bilməz. Hüseyn müəllim də təmiz adam idi,
çalışırdı ki, həmişə kiməsə yaxşılıq eləsin, kömək və qayğı göstərsin,
mən bunu illər boyu müşahidə etmişəm.
Vaqif Yusifli,
Filologiya elmləri doktoru
Hüseyn Abbaszadə bədii yaradıcılığına xas və xatirələrini də
canlı edən sadə, axıcı təhkiyə üslübü var. Bu, mənim ədəbi mühitə
doğmalığımdan qaynaqlanan subyektiv təəssürat da ola bilər. Ancaq
Hüseyn Abbaszadənin yazıya çevrilən, əbədiləşən, dost və işgüzar
təmaslarının dairəsi yetərincə böyükdür, mədəniyyətimizin bütün
sahələrini əhatə edir və əminəm ki, bu təəssüratımı paylaşacaq oxucu
kütləsinin də dairəsi geniş olacaq.
Nəriman Qasımoğlu,
Şair, tərcüməçi

Hüseyn Abbaszadənin ədəbi düşüncələri və yazıçı dostları haqqında
fikirləri
Mikayıl müəllimlə teatrşünaslıq fakültəsinin tələbələri arasında
dostluq, yoldaşlıq yaxınlığı yaranmışdı. Buna səbəb professorun
yapışıqlı, qılıqlı olması idi. Adam onunla təmasda olanda, dediklərinə
qulaq asanda, mənəvi cəhətdən zənginləşirdi. Mikayıl müəllimin şirin,
ehtiraslı danışıq manerası vardı. O ilk sözündən həmsöhbətini, mühazirə
oxuyanda isə fikirlərinin ardıcıllığı, məntiqi ilə dinləyiciləri ələ almağı
bacarırdı. Sanki professor böyük, mötəbər məclislərdə, yığıncaqlarda,
odlu-alovlu nitqləri eləmək üçün yaranmışdı. Xalq arasında belə bir
deyim vardı, deyərlər ki, filankəs adam qabağına cıxarılmalı adamdır.
Bu sözlər elə bil əvvəlcədən Mikayıl Rəfili haqqında deyilmişdi.
***
Böyük alim, qeyrətli vətəndaş, professor Mirəli Seyidov
Azərbaycan filologiya elmində yüzilliklərin silə bilməyəcəyi iz qoyub
gedib. Mirəlinin ədəbiyyatımızın, elmimizin qızıl fonduna daxil olan
əsərləri kitabxanalarımızın bəzəyidir. Onun qələmindən çıxan əsərlərin
hamısının adını çəkmək istəmirəm. Ancaq “Azərbaycanın mifik
təfəkkürünün qaynaqları” heç bir mübaliğəyə yol vermədən demək olar
ki, filologiya elmimizin klassik nümunəsidir. Mirəli Seyidovun
eramızdan əvvəlki və bizim eranın ilk yüzilliklərini əhatə edən inadlı
araşdırmaları Azərbaycanın qədim tarixini öyrənmək işində tarixçilər və
dilimizin yaranması ilə məşğul olan dilçilərimiz üçün yeni üfüqlər açır.
Bu onun elmi fəaliyyətinin ən önəmli cəhətidir.
***
Doğma ədəbiyyatımızda Cəfər Cabbarlı dramaturgiya, Məmməd Səid
Ordubadi nəsr, Səməd Vurğun şeir sahəsində nə qədər böyük iş
görmüşdüsə, Məmməd Arifin də ədəbi tənqid sahəsində xidməti eyni
dərəcədə böyükdür. Onun qələmindən çıxan əsərlər tənqidimizin klassik
nümunələridir.
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***

***
Hamlet Xanızadə yüksək mədəni səviyyəli artistlərimizdən biri
idi. Rəssamlıq, musiqi, memarlıq sənəti haqqında geniş məlumatı vardı.
1988-ci ilin fevralında Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına
sərgi salonunda rəngkar Hafiz Zeynalovun fərdi yaradıcılıq sərgisi
açılmışdı. Sərgiyə getmişdim, Hamletlə orda görüşdük. Şair Çingiz
Əlioğlu televiziya verlişi üçün sərgiyə gələnlərdən intervyu alırdı.
Hamletdən və məndən xahiş elədi ki, sərgidəki əsərlər haqqında
fikrimizi söyləyək. Mən onda gördüm ki, Hamlet Hafiz Zeynalovun
ayrı-ayrı tablolarından necə səriştə ilə danışdı, onları necə profesisional
sənətşünas kimi təhlil elədi.

Söz ustadlarının yaradıcılığı bir-birindən fərqləndiyi kimi,
onların böyük sənətin zirvələrinə ucalmaları da müxtəlifdir. Ilyas
Əfəndiyev ikinci qəbildən olan qüdrətli söz ustadlarındandır. Mənim
əziz dostum İlyasın sənət aləmindəki yüksəlişini sevinclə izləmiş və
yeri gəldikcə onun bu uğurları barədə mətbuatda, ədəbi məclislərdə,
yeni pyeslərinin, tamaşalarının ictimai baxışlarında öz fikrimi demişəm.
***
Ədəbi fəaliyyətinin son illərinəcən çoxları bilmirdi ki, Məmməd
Cəfər həm də nasir olub. Yaradıcılığa otuzuncu illərin axırlarında
tənqidçi kimi başlayan Məmməd Cəfər müəllim ikinci dünya
müharibəsi dövründə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə əvvəlcə şöbə müdiri, kiçik
fasilədən sonra isə baş redaktor işləyəndə bu qəzetin səhifələrində gizli
imza ilə bir sıra satirik miniatürlər çap etdirirdi. O vaxt redaksiyanın
əməkdaşlarından savayı, heç kəs, hətta yazıçıların çoxu bilmirdi ki,
vacib məişət, siyasi məsələlərə toxunan bu məzəli yazıların müəllifi
Məmməd Cəfər idi.
***
Son əlli ildə Azərbaycan rejissorluq sənətindən söz düşəndə
Adil İsgəndərovun, Mehdi Məmmədovun və Tofiq Kazımovun adını
birincilər sırasında çəkirlər. Bu üç sənətkarın hərəsinin öz yaradıcılıq
yolu, üslubu və rejissor sənətinə öz baxışı vardı. Onların eyni teatrın
səhnəsində, eyni yaradıcı heyətin iştirakı ilə hazırladığı tamaşalar birbirindən seçilirdi.
***
Həsənbəy Zərdabi doğma Azərbaycanın mədəni inkişafı,
tərəqqisi üçün elə böyük işlər eləmişdi ki, buna görə həmişə xalqımız
ona minnətdar olacaqdır. Bu işlər o qədər əhəmiyyətlidir ki, əgər
Həsənbəy Zərdabi onların hamısını yox, yalnız bircəsini eləsəydi belə,
yenə də xalqımızın tarixində şərəfli yerlərdən birini tutacaqdı.

***
Əliağa Kürçaylı ədəbiyyatımızın orta nəslinə mənsub istedadlı
şairlərdən biri idi. O, yaşa dolduqca əsərdən-əsərə püxtələşir, söz
sənətinin sirlərinə daha da dərindən yiyələnirdi. Əliağanın poeziya,
dramaturgiya və publisistika sahəsində uğurları dostları, oxucuları
sevindirirdi. Lakin bu uğurlar onu yaradıcılıq axtarışlarından saxlamır,
əksinə, gələcək əsərlərinə daha tələbkar olmağa sövq edirdi. Heç vədə
də öyünməyi xoşlamırdı. Bunu da xoşlamırdı ki, qələm yoldaşlarından
kimsə gəlib onun yanında özünü tərifləsin. Belə hallarda dözməyib
deyirdi: “Biz hamımız bir-birimizə bələdik, bilirik kimin qabında nə
var. Siz Allah, gəlin özümüzü mədh eləməyək”.
***
Nəğmə onun həyatı idi. Təbiət ona məlahətli səs verməsə də,
nəğmə dolu ürək vermişdi. Musiqini ömrünü həsr elədiyi poeziya qədər
sevirdi. Azərbaycan xalq mahnılarını, muğamlarını əsl musiqişünas
kimi bilirdi. Peşəkar ifaçı olmasa da pianoda, tarda çətin havaları sərişt
ə ilə çalırdı. Zeynal Cabbarzadə Azərbaycan xalqının sevimli
nəğməkar şairlərindən biri idi. O, bununla haqlı olaraq fəxr edirdi.
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Hüseyn Abbaszadənin əsərləri

1961

Kitabları

10.Yun corab: hekayə / Hüseyn Abbaszadə; red. N.Həsənzadə. – Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1961. – 8 s.

1949
1.Sınaq illəri: povestlər / Hüseyn Abbaszadə; red. O.Sarıvəlli. – Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1949. – 54 s.
1951
2. Yaşıl küçə: şeirlər / Hüseyn Abbaszadə; red. O.Sarıvəlli. – Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1951. – 36 s.
1954
3.Silah yoldaşları: Poemalar / Hüseyn Abbaszadə; red. İ.Soltan. –
Bakı: Azərnəşr, 1954. – 65 s.
Kitabın içindəkilər:Silah yoldaşları; Həcər
1955

1962
11.General: roman / Hüseyn Abbaszadə; red. C.Bağırov. – Bakı:
Azərnəşr, 1962. – 453 s.
1964
12.Ləpədöyəndə: povestlər / Hüseyn Abbaszadə; red. Ə.Mehdiyev. –
Bakı: Azərnəşr, 1964. – 226 s.
1966
13. Qızıl gül: roman / Hüseyn Abbaszadə; red. A.Babayev. – Bakı:
Azərnəşr, 1966. – 94 s.
1967

4. İlqar: hekayə / Hüseyn Abbaszadə; red. O.Sarıvəlli. – Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1955. –15 s.
1956

14.Onu tanımadılar: povestlər / Hüseyn Abbaszadə; red. İ.Qarayev. –
Bakı: Gənclik, 1967. – 215 s.

5. Ağarır yelkənimiz: povest və hekayələr / Hüseyn Abbaszadə. – red.
A.Babayev. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956. – 72 s.

15.General: roman / Hüseyn Abbaszadə; M.Muştaq. – Bakı: Azərnəşr,
1969. – 440 s
1970

6. Yasəmən: povest / Hüseyn Abbaszadə; red. İ.Soltan. – Bakı:
Azərnəşr, 1956. – 66 s.
1957
7. Bacı və qardaş: hekayə / Hüseyn Abbaszadə; red. Ə.Abbasov. –
Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957. – 16 s.
1959
8. Şəlalə: povestlər / Hüseyn Abbaszadə; red. İ.Tapdıq. – Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1959. – 36 s.
1960
9. Sən nə yaxşı nənəsən: məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün /
Hüseyn Abbaszadə ; rəss. R. Əmirov ; red. N. Həsənzadə.- Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1960. – 20 s.
22

1969

16.Qapını döyürlər: povestlər və hekayələr / Hüseyn Abbaszadə; red.
G.Həsənzadə. – Bakı: Gənclik, 1970. – 283 s.
1972
17.Haradansınız, Müsyö Abel?: povest, nağıllar / Hüseyn Abbaszadə;
red. E.Mahmudov; S.Məmmədova. – Bakı: Gənclik, 1972. – 293 s.
1974
18.Uzaqdan gələn qonaq: Povest, hekayələr / Hüseyn Abbaszadə;
red. B.Həsənova. – Bakı: Gənclik, 1974. – 251 s.
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Yazıçı Hüseyn Abbaszadənin “Uzaqdan gələn qonaq” kitabına eyni
adlı povesti, hekayələri və “Portret cizgiləri” silsiləsindən yeni fəsillər
daxil edilmişdir.
Kitabın içindəkilər: Povest: Uzaqdan gələn qonaq; Hekayələr:
Onun adı; Meynə; Gecə yarı gəldilər; Ovçunun son gülləsi; Otaq
qonşusu; Dağ dağa rast gəlməz; Zəhra xanım; Zəmanət; Operasiya və
hədiyyə əhvalatı; Divarda yazı; Ocaqçı; Doktor Əminə; “Portret
cizgiləri” silsiləsindən: Beş görüş; Bülbül oxudu; Kazım Ziya; Bir qutu
“Kazbek”; Qatarda tanışlıq; Stansiya yaxınlığında; O olan yerdə qəm
olmazdı; Təzə müəllim, təzə tələbə.
19.Uzaqdan gələn qonaq: povest və hekayələr / Hüseyn Abbaszadə;
red. B.Həsənov. – Bakı: Gənclik, 1974. – 250 s.
1976
20. Seçilmiş əsərləri: İki cilddə / Hüseyn Abbaszadə; red.
Ə.Mehdiyev. – Bakı: Azərnəşr, 1976.- Cild 1. – 390 s.
Kitabın içindəkilər: Povestlər: Qapını döyürlər; Qaradağ əhvalatı; Evə
kölgə düşür; Mənsur.
1982
21. Çəmbərəkənd balladası: hekayələr və oçerklər / Hüseyn
Abbaszadə; red.M.Ələkbərli. – Bakı: Gənclik, 1982. – 333 s.
Kitabın içindəkilər: Povest; Xahiş; Ləpədöyəndə; Dələ.
1983
22. Seçilmiş əsərləri: Üç cilddə / Hüseyn Abbaszadə; red. E.Həsənov.
– Bakı: Azərnəşr, 1983. – Cild 1. – 366 s.
Hüseyn Abbaszadənin seçilmiş əsərlərinin birinci cildinə iki
povesti-“Xahiş”, “Ləpədöyəndə” və müxtəlif illərdə yazılmış
hekayələrinin bir qismi daxil edilmişdir.
Kitabın içindəkilər: Hekayələr: “Qapını döyürlər” kitabından: O
məni tanımadı; Şəkil; Təlaş; Uçurumdan keçən yol; “Hardasınız,
24

müsyö Abel” kitabından: Təsəlli; Bir kupedə; Feyzi müəllim; Rəisin
sınağı; Qoruqçu; Qız qalasında bir oğlan gördüm; Minalanmış sahədə
iki nəfər; Təzə direktor; Sonrakı peşmançılıq; “Uzaqdan gələn qonaq”
kitabından:Onun adı; Meynə; Ovçunun son gülləsi; Otaq qonşusu; Dağ
dağa rast gəlməz; Zəmanət; Divarda yazı; Ocaqçı; Doktor Əminə;
“Çəmbərəkənd balladası” kitabından: Çəmbərəkənd balladası;
Köhnə sandıq; Bir şaftalı pöhrəsi nədir ki...; Ata və oğul; Büllur
mürəkkəbqabı və bənövşəyi “Jiquli”; Balkonda bir xalça sərilmişdi;
Gəmi fiti; Taqqılbab; Ağcaqanad; Körpüdə bir qadın dayanmışdı;
Trikotaj kostyum; Etibarnamə; Povestlər:Ləpədöyəndə; Xahiş.
1984
23. Seçilmiş əsərləri: Üç cilddə/ Hüseyn Abbaszadə; red.
A.Hüseynova. – Bakı: Azərnəşr, 1984. – Cild 2.- 380 s.
İkinci cildə yazıçının məşhur “Burulğanlar” romanı daxil
edilmişdir. Bu əsərdə yoxsul ailədən çıxmış fiziki cəhətdən çox güclü
olan bir sadə insanın yarım əsrlik ömür yolu, onun qarşısına çıxan
çətinliklər və acınacaqlı taleyi təsvir olunur.
24. Seçilmiş əsərləri: Üç cilddə / Hüseyn Abbaszadə;
red.A.Hüseynova. – Bakı: Azərnəşr, 1984. – Cild 3. – 339 s.
Bu cildə Hüseyn Abbaszadənin geniş oxucu kütləsinə məlum olan
“General” romanı daxil edilmişdir. Roman xalqımızın igid oğlu, iki dəfə
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzi
Aslanovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edir.
1985
25. Əlibalanın ağır səfəri : roman / Hüseyn Abbaszadə; red. M. Süleymanova. Bakı: Gənclik, 1985. – 355 s.
1986
26. Nərgizlə Nigarın nağılları / Hüseyn Abbaszadə; red. R.Şıxəmirova.
– Bakı: Gənclik, 1986. – 129 s.
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Kitabın içindəkilər: Əkizlər; Nərgiz və Nərgiz gülü; Nigar mənəm;
Bəs mənim bacım hanı?; Ayı balası; Sənək; Nənə xəstələnmişdi; İlan;
Babaya hədiyyə; Yaxşısı budur ki...; Suiti balası; Yeriyən yarpaqlar;
Volan və yalan; Baba uşaq olanda; Bura neçənci mərtəbədir?; Qumru
quşunun balaları; Qara döşlü qağayı; Ağaclar yanır; Gülməli şəkil; Bir
parça çörək; Nanə uşaq olanda; Əl ağacı; Meşədə.
1988
27. Dünyadan gör necə insanlar gedib... xatirələr / Hüseyn
Abbaszadə; red. Z.Cavanşir. – Bakı: Gənclik, 1988. – 365 s.
Kitabda Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun, Qara Qarayev, Səttar
Bəhlulzadə, Rəsul Rza və başqa böyük sənətkarlar haqqında xatirələr
toplanmışdır.
1991
28. Burulğanlar: roman / Hüseyn Abbaszadə; red. N.Bayramova. –
Bakı: Yazıçı, 1991. – 352 s.
Ədəbiyyatımızın son illərdə yaranan samballı əsərlərindən
olan “Burulğanlar” romanı Azərbaycan xalqının keçdiyi yarıməsrlik
böyük bir dövrü əhatə edir. Romanın mərkəzində çətin,
özünəməxsus həyat yolu keçmiş, dövrün burulğanında bir insan və
vətəndaş kimi yetişmiş Həmid Xələfovun obrazı durur.
1997
29. Balaca Mehribanın nağılları: Hekayələr: /H. Abbaszadə; red.
A.Mansurzadə; Rəssam: İ. Mehdiyev.- Sumqayıt: Mütərcim, 1997.-84s.
Kitabın icindəkilər:Hardasınız, balalarım?..; Maşın və kirpi; Mən də
Şahzadə olmaq istəyirəm; Balıqçı; Qırmızı köbəli həsir şlyapa; Xallı;
Parabizən, get, anama xəbər apar!; Sahildə gəzən ayıbalası
2003

Biblioqrafiya
işıq üzü görən əsərləri daxil edilmişdir. Onların hamısı ilk dəfədir ki,
kitab halında çap olunur.
Kitabın içindəkilər: Povestlər: Məhkum edilmiş; İçərişəhərli
Nisəxanım; “Zinger” əhvalatı; Hekayələr:Görüşə gedirəm;
İcazə almağa gəlmişəm; Mazut tökülmüş skamya; Kənd evində
söhbət; Zəvvar; Ağlar gedər; Şahvələdin dərdindən olmazdı;
İnciklik; Təbrik teleqramı; Qaraçuxa yatanda; Gedənlər
qayıtmadılar; Qatil; Axı, mən neynəyim, baba?!; Əmanət kitabçası
və köhnə xalça; Arvadına demədi; Sağlıq; Bu gününü görmək
istəyirdim; Ayaqqabı; Təyyarədə yellənən beşik; Yovşansatan
2006
31. Seçilmiş əsərlər: İki cilddə / Hüseyn Abbaszadə; buraxılışa
məsul.Ə.Güləliyev. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – Cild 1. – 320 s.
Hüseyn Abbaszadənin “Seçilmiş əsərləri”nin bu cildinə
müxtəlif illərdə yazılmış hekayələrinin bir qismi və üç
povesti-“Şokolad paylayan qız”, “Uzaqdan gələn qonaq”
“Xahiş” daxil edilmişdir.
Kitabın içindəkilər: Hekayələr: Uçurumdan keçən yol;
Təsəlli; Meynə; Dağ dağa rast gəlməz; Ocaqçı;
Çəmbərəkənd balladası; Köhnə sandıq; Büllur mürəkkəbqabı və
bənövşəyi “Jiquli”; Taqqılqab; Siz kimsiniz?; Yovşansatan;
Povestlər:Şokolad paylayan qız; Uzaqdan gələn qonaq; Xahiş.
32. Seçilmiş əsərlər: İki cilddə / Hüseyn Abbaszadə; buraxılışa
məsul.Ə.Güləliyev. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – Cild 2. – 392 s.
Hüseyn Abbaszadənin “Seçilmiş əsərləri” nin ikinci cildinə
onun “Burulğanlar” romanı daxil edilmişdir. Romanda yoxsul
ailədən çıxmış, fiziki cəhətdən çox güclü olan bir sadə insanın
yarıməsrlik ömür yolu, onun qarşısına çıxan çətinliklər və
acınacaqlı taleyi təsvir olunur. Bu məhrumiyyətlər onun insanlıq
ləyaqətinə, mənəviyyatına, həyat eşqinə mane ola bilmir.

30. Qayıdanlardan biri: Roman, poevestlər, hekayələr/ Hüseyn
Abbaszadə; red.A.Arifqızı. – Bakı: 2003, Nurlan. – 601 s.
Hüseyn Abbaszadənin bu kitabına son illərdə dövri mətbuatda
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2008

35. Nərgizlə Nigarın nağılları:hekayələr toplusu / Hüseyn Abbaszadə;
red. B.Abbasov. – Bakı: Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi, 2021. –
189 s.
Kitab yazıçının sevimli nəvələri - Nərgiz və Nigar haqqında qələmə
aldığı hekayələr toplusudur. Bu hekayələrin timsalında ədib Azərbaycan
uşaqlarının obrazını yaratmaqla, ədəbiyyatımıza maraqlı uşaq
ədəbiyyatı nümunələri bəxş etməyə nail olub.

33. Nurdan yoğrulmuşlar / Hüseyn Abbaszadə; toplayanı və tərt. ed. İ.
Hüseynqızı; red. U. Rəhimoğlu. – Bakı: Avrasiya Pres, 2008. – 549 s.
Müəllifin bu kitabına xalqımızın görkəmli ədəbiyyat və incəsənət
xadimlərinin bir qismi haqqında xatirələri daxil edilmişdir.
Kitabın içindəkilər: İlk payızda; Arxada qalan günlər; Ömrünün
sonuna kimi; Stansiya yaxınlığında; Kazım Ziya; Qızılgüllər; Bir qutu
“kazbek”; Şeyxülislam qonşumuz idi; Beş görüş; Bülbül oxudu; İşıqlı
təfəkkür; Onun gülüşü; Tofiq; Bir yerdə; Səmimilik; Kökə bağlılıq; Heç
kəsə bənzəmirdi; Adamı yolda yaxşı tanımaq olur; Redaksiyada;
Məmməd Cəfər; Nigar xanım; Nurdan yoğrulmuş; Avaz eldən gəlir;
Fədakarlıq; Şeir dolu qəlb; Onun haqqında çox eşitmişəm; O, bir məşəl
idi; Rahimin də öz cəlalı var; Sadəlik insanın yaraşığıdır; Ağabacı;
Qatarda tanışlıq; Qartal yüksəkliklərə uçur; Dərinlik; Xalq adamı;
Səttarın dünyası; Əbədiyyət təranələri; Təmiz vicdanla; Ot kökü üstə
bitər; Novruz bayramı yasaq olanda; Dəmirçi oğlu; Nəğmə onun həyatı
idi; Təzə müəllim, təzə tələbə; Barıt qoxulu məktublarımın ünvanı;
Sənətkar təmkini; Muğamın qanadlarında ucaldı; İzi qaldı; Ömrə
yazılan üç saat; Bizim Mehdi; Turan Cavid; Kara gəlmək; O, əsl insan
idi; Onu belə tanıyırdım; Şerə mirvari ilə varid olan şair; O olan yerdə
qəm olmazdı; Əliağa Kürçaylı; Təbrizin torpağı, Təbrizin suyu; Canlara
dəyən oğlan; Salam belə idi; O, hələ bizi çox sevindirə bilərdi.
2021
34. Haradansınız, müsyö Abel? : roman /Hüseyn Abbaszadə ;
transliterasiya: F. Namazlı, N. Kazımov ; red. və naşir S. Şahmursoy.Bakı: Xan, 2021. – 70 s.
Bu kitabda İkinci Dünya Müharibəsində almanlara əsir düşən, amma
möcüzə nəticəsində sağ qalan və anlaşılmazlıq üzündən vətənə qayıda
bilməyib, Fransada qalmağa məcbur olan Əbil Xeybərovun acınacaqlı
hekayəsindən bəhs edilir. "Haradansınız, müsyö Abel?" romanı 2018-ci
ildə Fransada fransızca nəşr olunub və tezliklə ən çox oxunanlar
siyahısında yer alıb.
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