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S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın “Sumqayıtın görkəmli
şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi biblioqrafiyada tanınmış
yazıçı-publisist Feyzi Mustafayevin əsərləri, həyat və yaradıcılığı
haqqında yazılmış məqalələr, həmçinin, kəlamları, həyat və
fəaliyyətinin əsas tarixləri, görkəmli şəxslərin onun haqqında
söylədiyi fikirlər öz əksini tapmışdır.

Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana müasir
Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi üslubu ilə seçilən tanınmış
yazıçı-publisist Feyzi Mustafayevin həyat və yaradıcılığını tam
şəkildə əks etdirən biblioqrafik göstərici işləyib hazırlamışdır.
Feyzi Mustafayev haqqında ilk dəfə nəşr edilən biblioqrafik
vəsaitdə yazıçının Azərbaycan dilində işıq üzü görən əsərləri,
publisistik məqalələri toplanmışdır. Vəsaitdə həmçinin yazıçının
həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, dostlarının onun haqqında
söylədiyi fikirlər öz əksini tapmışdır.
Göstəricidə materiallar, bölmələr və yarımbölmələrdə xronoloji
qaydada,
daxildə
isə
əlifba
sırasına
uyğun
olaraq
qruplaşdırılmışdır.
Biblioqrafik vəsaitdə istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə
sonda köməkçi göstəricilər rtərtib edilmişdir. Vəsait geniş oxucu
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Feyzi Mustafayev

Feyzi Mustafayevin həyatı
Gözəl sənətkarsan, ülvi məramsan,
Arzusan, vüsalsan, mehri-inamsan,
Ləyaqət yoluna nur saçan şamsan,
Günəşdi fitrətin, a Feyzi qardaş!
Pənah Mikayılov
Şair

İnsan ömrü yazılmış bir kitabdır deyirlər. Bu kitabda insan
ömrünün acılı, şirinli anları həkk olunur. Əslində bu ömür kitabını
insan özü yazır, özü də öz əlləriylə ömür kitabının vərəqlərini
saatbasaat, dəqiqəbədəqiqə, anbaan qatlayır. Feyzi müəllim də
zəhmətkeş qələm tutan əlləriylə ömür kitabını yazıb və layiq olduğu
mərtəbəyə ucaldıb. Feyzi Mustafayev 1938-ci il dekabrın 20-də
Yardımlı rayonunun Ostayır kəndində anadan olmuşdur. Uşaqlığı
müharibə dövrünə təsadüf etdiyindən həmin illəri elə də yadda
qalan olmamışdır.
Əlinə çanta alıb ilk dəfə yazıb- oxumağa da doğma kəndində
başlamışdır. Müəllimlərin sevimlisi, dostlarının əzizi olub, şagird
dostları bilmədiklərini ondan öyrənməyə çalışmışdılar. Beləcə başa
vurmuşdu orta məktəbi, yaxşı bir məzun, yaxşı bir şagird, yaxşı bir
insan kimi... 1958-ci ildən taleyini Sumqayıtla bağlamışdır. Əmək
fəaliyyətinə Sintezkauçuk zavodunda başlamış, o vaxtlar yenicə
istifadəyə verilmiş Sumqayıt Sintez Kauçuk zavodunun “D-11”
sexində işləmişdir.
Zavodda nəşr olunan çoxtirajlı “Kauçuk” qəzetində müxbir
işləməyə başlamışdır. 1965-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan
Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə qəbul
olunmuş, 1971-ci ildə bitirmişdir. “Kauçuk” qəzetində işləyən Feyzi
Mustafayev “Sosialist Sumqayıtı” qəzetində də müxbir işləmişdir.
1986-cı ildə “Kimyaçı” qəzetinə redaktor təyin edilmişdir. 1994-cü
ildən “Azərkimya” Dövlət Şirkətinin “Azərbaycan kimyaçısı” qəzetinin
redaktoru təyin edilmişdir. Ömrünün son gününə kimi bu vəzifədə
çalışmışdır.
Feyzi Mustafayev Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin və Azərbaycan
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Yazıçılar Birliyinin üzvi kimi fəaliyyət göstərmiş, publisistik yazıları,
bədii əsərləri ilə şəhər və rayon mətbuatında çıxış etmişdir. O,
“Dinmə ey kədər”, “Ölənlər evə qayıdırlar”, “Ürəyinə borclu adam”,
“Mən bu qəlbin sahibiyəm”, “Fikrin yükü”, “İki dostun bir ürəyi”,
“Kədərinə bənzəyən insan” və başqa kitabların müəllifidir.
Feyzi Mustafayev qələm adamıydı, qələm əhliydi. Onun
müqəddəsliyi də, aliliyi də qələmində və qələmindən çıxdığı
sözlərdə olub.
Feyzi müəllimin ömür kitabının səhifəsi qızıl hərflərlə yazılıb.
Çünki o, bütün həyatını ağ vərəqlər kimi təmiz yaşayıb, imkan
verməyib ki, o vərəqlərə kiçicik bir ləkə düşsün. Hətta o, bu
vərəqlərə göz yaşlarının belə tökülməsinə imkan verməyib.
Ağlayanda göz yaşlarını içinə axıdıb. Güləndə isə ürəkdən gülüb,
ürəklə gülə bilib. Heç kimdən qorxmadan, çəkinmədən. Kimsənin
qarşısında başını əymədən gülə bilib. O, bütün ömrünü beləcə
yaşadı və bir gün də...
Yazıçı-jurnalist, “Azərbaycan kimyaçısı” qəzetinin redaktoru
Feyzi Əzizalı oğlu Mustafayev martın 27-də vəfat etmişdir. Feyzi
Əzizalı oğlu Mustafayevin xatirəsi qələm dostlarınin, onu
taniyanların xatirəsində əbədi yaşayacaqdır.
Bəli, bu həyatdır və bu həyatda da Feyzi müəllimin yeri əbədidir,
sonsuzdur. O, bu gün əsərlərilə bizim aramizdadır, bizimlə birgə
addımlayır, bizimlə birgə yaşayır və yaşayacaqdır :
Gözündə yaş yuva quran,
Saçında qış yuva quran,
Köksümdə quş yuva quran,
Bir daşım- Feyzi Mustafa.
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Feyzi Mustafayevin həyat və yaradıcılığının
əsas tarixləri

Feyzi Mustafayev

1994-2002

“Azərbaycan kimyaçısı” qəzetinin redaktoru
olmuşdur.

1998

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilmişdir.

1998

“Fikrin yükü” kitabı nəşr olunub.

2000

“İki dostun bir ürəyi”adlı kitabı nəşr edilib.

2002

Sumqayıt şəhərinə gəlmiş və taleyini bu şəhərlə
Bağlamışdır

Martın 24-də vəfat etmişdir. Yardımlı rayonunun
Ostayır kəndində dəfn olunmuşdur.

2003

“Mən bu qəlbin sahibiyəm” kitabı nəşr olunub.

1957-1959

Sumqayıt şəhərində “ SK” zavodunda işləmişdir.

2005

1959

Dövrü mətbuatda, almanaxlarda publisist
məqalələr və oçerklərlə çıxış etmişdir.

1959-1962

Ordu sıralarında xidmət etmişdir.

Tahirə İsaqızının yazıçı-publisist Feyzi
Mustafayevin həyat və yaradıcılığından bəhs
edən “Sənin kimi yaşamaq istəyirəm” adlı kitabı
nəşr olunub.

1963-1970

Ordudan tərxis olunub yenidən “SK” zavodunda
aparatçı, maşinist işləmişdir.

1965

Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika
fakültəsinə daxil olub

1965-1971

Azərbaycan Dövlət Universitetində təhsil alıb

1971

ADU-nun jurnalistika fakültəsini bitirib

1974-1981

“Kauçuk”qəzeti redaksiyasında müxbir işləmişdir

1981-1986

“Sosialist Sumqayıtı” qəzetində müxbir olmuşdur

1938

1958

Dekabr ayının 20-də Feyzi Əzizalı oğlu Mustafayev
Yardımlı rayonunun Ostayır kəndində anadan
olmuşdur. Burada yeddiillik məktəbi, Yardımlı
qəsəbəsində orta məktəbi bitirmişdir. Bir müddət
doğma kəndində kolxozda işləmişdir

1986

Publisist məqalələrindən ibarət “Dinmə ey kədər”
adlı kitabı nəşr olunmuşdur.

1986-1994

“Kimyaçı” qəzetinin redaktoru olmuşdur

1991

“Ölənlər evə qayıdırlar” adlı kitabı çap edilmişdir
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Feyzi Mustafayevin düşüncə karvanı
Dost haqqında danışmamaq, dost haqqında
yazmamaq-dosta xəyanət deməkdir.
***
Mən oxucuların fikrini özumə yox, qəhrəmanıma yönəldirəm.
***
Dost odur ki, sən öləndən sonra da səni yaşadır
Dost odur ölümündən sonra da sənin üçün yaşayır.
***
Sən mənim ən acı sevincim, ən şirin kədərimsən!
Sevincini yüz il bundan sonra hiss edə bilərdilər,
Kədərli anlardan isə mütləq mən indi danışmalıydım.
Mütləq mən indi yazmalıydım.
***
Dünyada dostu çox olan o adamdır ki, onlar yaxşı dost “tapmaq”
haqqında yox, yaxşı dost olmaq haqqında düşünürlər.
***
Xatirə yazanda cəngavər əsəbi lazımmış. Adam çox yerdə qələmi
yerə qoyub kədərə təslim olur. Agam çox yerdə öz-özünə deyir:
“Yox, bacarmıram, danışa bilmirəm, yaza bilmirəm”

Feyzi Mustafayev

Feyzi Mustafayev haqqinda yazan ədiblər
Feyzi Mustafayev unudulmayan sənətkar, yeri görünən
şəxsiyyətdir.
Zakir Fərəcov
Sumqayıt şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçı
“Dinmə, ey kədər”, “Ölənlər evə qayıdırlar”, “Ürəyinə borclu
adam”, “Mən bu qəlbin sahibiyəm” kimi neçə-neçə kitabın müəllifi
Feyzi Mustafayevi deyirəm. Memuar janrında özünəməxsus
yaradıcılıq dəstxətti, orjinal üslubu olan yazıçı-publisist Feyzi
Mustafayevi.... Onu çalxalanan dənizdə üzüb-üzüb uzaqlaşan bir
ağ gəmiyə bənzədirəm. Ləkəsiz bir ağ gəmiyə!
Əli Nəcəfxanlı
Jurnalist
Feyzi ədəbiyyatda öz dəsti xəttiylə, bədii təfəkkürrüylə,
mədəni zehniylə çıxış etdi. Neçə-neçə povestlər, ədəbi-bədii
kitabların müəllifi kimi tanındı.
Hacı Cəfər Quliyev
Cərrah
Feyzi geniş məlumatlı, intellektual qələm sahibiydi. Sözə
qiymət verməyi, sözün məsuliyyətini dərk etməsi elə yazılarından
da bəlliydi.
Təbrik Quliyev
Kimya elmləri doktoru

***
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Əsərləri
Kitablar

1. Bir əli ürəyinin üstündədir...: Şair Əşrəf Veysəlliyə həsr
olunub // Veysəlli Ə. Bu dünya belə qalmaz.- Bakı.- 2000.-S.
3-14.
2. Dinmə ey kədər: Povest: Əli Kərim haqqında. –
Bakı:”Yazıçı”,1986.
Kitabın içindəkilər : Bir şairin ömrünə tutulan güzgü. Dinmə
Ey Kədər : Hər kəsin öz Əli Kərimi, Səsini eşidirəm, Əli, “Qayıt,
sahmana sal bu kainatı...”, “Gedərəm, dönərəm yenə də geri...”,
Demə ki, dərdimi çəkən yoxdur, Kədərin ömrünü uzadırlar, Döyün
ürək, döyün. Elə Bir Dost İstərəm : Dost var ki..., Motsartları
Salyerilərdən qoruyaq, Dost sənünçün nələr etməz, Dostlarımız
vəzifə başında, Dostluq etməyi bacarırsanmı?, İki bədəndə bir
ürək, yoxsa..., Dostlarımız.... dostlarımız...
3. Dinmə ey kədər: Xatirə-povest.-Bakı: “Adiloğlu”, 2007.-140 s.
Kitabın içindəkilər : Bir şair ömrünə tutulan güzgü, Hər
kəsin öz Əli Kərimi, Səsini eşidirəm, Əli, “Qayıt sahmana sal bu
kainatı”, “Gedirəm... dönərəm yenə də geri...”, “Demə ki, dərdimi
çəkən yoxumdur...”
4. Fikrin yükü : Bu kitab tanınmış alim, kimya elmləri doktoru,
pörofessor, Mustafa Salahovun çoxsahəli fəaliyyətindən bəhs
olunur //Mustafayev F.. – Fikrin yükü. – Bakı : “Sumqayıt “, 2001. –
297 s.
Kitabın içindəkilər : Fikrin yükü, Vətəndaşlıq qeyrəti, Sual
qoyub getməkdənsə, Elm ləngiməyi sevmir, Mustafa Salahov
Türkiyədə, Sabahımızı düşünən alim, Mustafa salahov kimdir?,
Diktofona yazılmış sözlər, Təhsildə dinamiki fəza təfəkkürü (rəylər,
təkliflər), Bir cümlədə deyilənlər, Qoşa qanad, yoxsa “kölgədə”
qalan tərəf, Uzaqdan gələn səslər, Mustafa Salahov və
terminologiya məsələləri, Son söz əvəzi, Məndə sığar iki cahan
(Mustafa Salahovun şeirləri)
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5. İki dostun bir ürəyi.- Sumqayıt.- 2001.- 132s.
Kitabın içindəkilər : Atamin Çariğini Öpdüyüm Günlər :
Atamın çarığını öpdüyüm günlər, Qarabağ qan ağlayır... Dost,
gözümə görünmə!, “Mən onları səadətim bilmişəm”, Son söz əvəzi.
I. Dünyanin Sonuncu Məcnunu Mənəm : Bu dərd dünya boyda
Türkün dərdidir, Uşaq umuduna qoyma bu dərdi, Ehtiyac, Qalxıram
“Dədəgünəş”ə, Bir az bu dəniz də mənə bənzəyər, Həqiqət
ulduzları, Yoxsulluğun sonu, Feyzi Mustafa, “İrəvanda xal qalmadı”,
Birləşə bilmir, Ağalayan söyüdlər, Bənna dostuma məktublar,
Yollar, Siqaret, Şair, Dünya və söz. II Yandığımdan zarafata
keçmişəm, Keçmişəm, Bir şairlər-qəlbimizin fəhləsi, Başlayar, Kişilər
özünü doğrultmadılar, Vaxtıdır, Əvəz Mahmud olan yerdə, Özündən
başqa heç kəsi bəyənməyən, Əl-qol ata-ata şeir deyən bir şairə,
Başa düşə bilmədim, Gör kimi bənzətmişəm mən də Mirzə Cəlilə,
Allah Şükürün. III Dünyanın sonuncu Məcnunu mənəm, Küsübdü
məndən, Çiçəklədi, Bu gözəl, Heykəl, Düşəcək, Könül ver, Bir
mənəm, bir də şükut ,Niyə gəlməz, Üstünə, Yetir, Eşqi günah
saymaq – özü günühdır. IV. Məzar daşlarında döyünən ürəklər,
Atamın baş daşında, kamran Veysəllinin anası Şərqiyə Xanımın
baş daşında, Eloğlum Zahidin qəbir daşında, Ağlama, Sənsiz. V.
Yarali Göyərçin.
6. Mən bu qəlbin sahibiyəm : Bu kitab yazıçı yazıçı-publisist
Hacı Ağəddin Mansurzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edir
//Mustafayev F. – Bakı : “Hərbi nəşriyyat”, 2000. – 320 s.
Kitabın içindəkilər : Bu Ağəddin Mansurzadədir, Bu yol
Qodmana gedir, bu yol Qodmandan gəlir, Nəslin ağsaqqalı ilə
görüş, Dost oğulların dost ataları, Zəruri sözardı, Demokrat Hacı
Ağəddin həm də “diktatordur”, Ağəddin Mansurzadə :
Tanıdığımız adamların taleyi, Evlərinə qayıtmadılar..., Ürəyini
hamıya açmasa da..., Cənnətdə hamıya yer tapılacaqmı?, Zəruri
sözardı, Dərdi özündən, özü dərdindən böyük qardaş, Köhnə
dostumla yeni görüş, Hacı Ağəddin mansurzadə :
11

Biblioqrafiya

olduğu kimi, İlk kitabların sevinci, ilk kitabların qəhrəmanları,
“Növbə mənimdir, Səmənd atın qisası, Kərbəlayının ibrət dərsləri,
“Mən bu qəlbin sahibiyəm”, Şeyxülislamın elçisi, Yana-yana
yazıram, Küsüb-barışan dostlar, Küsülü dostlar, Hacı, Baxışları
məndən soruşur, Etibarını görüb etibarsızlığımdan utanıram,
Hind aforizmi. Məşhurlarin Yazdiqlarindan Sətirlər : “Aktual
mövzular, canlı obrazlar”, Fəhləlikdən yazıçılığa gedən yol”
məqaləsindən, Nümunələr, Nyu-Yorkdan məktub, Hacıdan
lətifələr söyləyirlər, Ürəyi üzüzndən oxunan şair, Zəruri sözardı,
Qəbrimizin üstünə kim gələcək, hacı, Allah adamı, Bu da Ağəddin
Mansurzadədir!, teleqram, Bir hekayə oxudum..., Son söz əvəzi.

Feyzi Mustafayev

Axırıncı gümün yeri, Məktəbdə görüş, Hamıya məhrəm adam, Öz
direktorunu tapan zavod, Məsləhətinə ehtiyacımız var, Xatirələr
həmişə yaşayacaq, Özümüzə qardaş tapdıq, Onu tanımaq üçün
“biz” olmalısan, Nərçə Ağayev kimin “ayağına gedib?”, Gözdən uzaq
olsa da..., Qayğı haqqında üç məktub, Bədii əsərin qəhrəmanı, Bizi
yaşadan təsəllidir, Ürək dostu, Onunla dost kimi ayrılacağam, Bunlar
lətifələr deyil, Cavan olmam bir də mən?!, İki dostun haqqında bir
yazı (Hacı Ağəddin Mansurzadə)
10. Veysəlli Ə. İki dostun bir ürəyi.- Sumqayıt.-2001.-S.3-75.

7. Musiqimizə maraq tükənməyəcək: Oçerk. //Bizdən sizə qalan
sözdü.-Bakı: “Adiloğlu”, 2007.- S. 312-317
8. Ölənlər evə qayıdırlar: Xatirə-fraqmentlər.- Bakı: “Yazıçı”,
1991.-176 s.
Kitabın içindəkilər : Dostum haqqında monoloq. Cavanliq
Köçdü Getdi... : Ürək sənünçün boylanır, Cavanlıq köçdü getdi....
Yarimçiq Qalmiş Dostluq : Rəsul Rza qayğısı, Bəxtiyar Vahabzadə
ilə keçən anlar, Yarımçıq qalmış dostluq, Unudulmaz səbəbkar,
Hüzr yerində portret. Kədəri Bölmək Olmur : Ölənlər evə
qayıdırlar, Vaqifin çiçək ömrü, “Adımın aydınlığı içindəyəm, Etiraf
etmək ağırdır, “O öləndək işləyərdi...”
Səni Kim Yaşadacaq : Dostlarını qorumağı bacarırdı, Buna ölüm
deməzlər!, Vaqifin çap olunmayan yazıları, Sənsiz Şəkiyə
gedirəm, Vaqif!, Yadigar sözlər, yadigar fikirlər, Epiloq əvəzi .
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