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Sumqayıt şəhər S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana
tərəfindən tərtib olunmuş vəsait şair, yazıçı, dramaturq,
publisist, tərcüməçi Əyyub Qiyasın 50 illiyinə həsr
olunmuşdur. Biblioqrafiyada şairin əsərləri, həyat və
yaradıcılığı, haqqında yazılmış məqalələr, həmçinin, həyat
və fəaliyyətinin əsas tarixləri, görkəmli şəxslərin onun
haqqında söylədiyi fikirlər və onun haqqında yazılmış
məqalələr öz əksini tapmışdır. Nəşrlərin təsviri əlifba sırası
ilə qruplaşdırılmışdır. Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq
məqsədi ilə sonda sərlövhələrin əlifba göstəricisi də
verilmişdir.

Əyyub Qiyas

Biblioqrafiya

Həyatın tragizmi və ya başlanğıca qayıdış
Tərtibçidən
2018-ci ilin son ayında müasir Azərbaycan ədəbiyyatında
xüsusi üslubu ilə seçilən tanınmış şair, yazıçı, publisist, tərcüməçi,
dramaturq Əyyub Qiyasın 50 yaşı tamam oldu. Sumqayıt şəhər
S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana məhsuldar yazarın yubileyi
münasibətilə onun yaradıcılığını əks etdirən biblioqrafik göstərici
işləyib hazırlamışdır.
Əyyub Qiyas haqqında ilk dəfə nəşr edilən biblioqrafik
vəsaitdə onun Azərbaycan və xarici dillərdə işıq üzü görən əsərləri
– şeirləri, romanları, povest və hekayələri, publisistik yazıları,
habelə əsərləri haqqında dərc edilmiş materiallar, verdiyi
müsahibələri, kitablarda və dövri mətbuatda çap olunan məqalələri
toplanmışdır.
Vəsaitə eyni zamanda Əyyub Qiyasın həyat və
yaradıcılığının əsas tarixləri, onun haqqında görkəmli şəxslərin
fikirləri, həmçinin qələm dostları və görkəmli sənətkarlar haqqında
onun şəxsi düşüncələri, şairin dövri mətbuatda çap olunmuş
şeirləri daxil edilmişdir.
Göstəricidə materiallar bölmələr və yarımbölmələrdə
xronoloji qaydada, daxildə isə əlifba sırasına uyğun olaraq
qruplaşdırılmışdır.
Vəsaitdə müəllifin arxiv materiallarından da geniş istifadə
olunmuşdur.
Biblioqrafik vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə
sonda şairin əsərlərinin, onun haqqında yazılmış məqalələrin
əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir.
Biblioqrafik vəsait geniş oxucu kütlələri – şagirdlər, tələbələr,
müəllimlər, kitabxanaçılar, tədqiqatçı alimlər, bütün ədəbiyyat
həvəskarları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Əyyub Qiyasla çoxdan tanışam, şeirlərini oxumuşam,
Sumqayıtda pyesinin tamaşasına baxmışam. İndisə “Qara işıq”
romanının mütaliəsini başa çatdırmışam. Ədəbi növdən-növə,
janrdan janra keçid bəlkə də kiməsə müəllifin özünütəsdiqin
optimal variantının axtarışı təsiri bağışlaya bilər. Amma...
Əslində müxtəlif ədəbi növ və janrlarda qələmlərini işlədən həqiqi
istedad sahiblərinin hamısı – şair də, yazıçı da, dramaturq da,
tərcüməçi də, tənqidçi də yaradıcı şəxsiyyət tipinə mənsubdu.
Sadəcə olaraq ilhamın, daxili narahatlığın və ya konkret bir
mətləbin problemin hər dəfə eyni növdə, bəzən də başqa
növlərdə ifadəsi fərdi seçimdi. Fərdi seçim yaradıcının ədəbi
növdə özünüifadə və özünütəsdiq potensialının dərəcəsinə
uyğun aparılmalıdır. Seçimin normativ meyarları yoxdu, yeganə
istinad mənbəyi mətndir. Buna görə də dünya ədəbiyyatının
zəngin tarixi də sübut edir ki, ən vacibi sözün əsl mənasında
yaradıcı şəxsiyyətin və mətnin olmasıdı. Bu baxımdan Əyyubun
müxtəlif ədəbi növlərdə qələm çalmasını onun öz potensialına
adekvat janr axtarışı kimi qiymətləndirmirəm: Əyyub yaradıcı
şəxsiyyətdi və ortaya mətn qoymağı bacarır. Fikrimcə Əyyubun
“Qara işıq” romanı məhz dediyim mənada mətndi.
Həyat bütün hallarda tragizmdi. Düşünərək yaşayanda da,
olanlar və olacaqlar haqqında fikirləşməyib tanrının verdiyi
müddəti başa vuranda da. Tragizmiylə, doyumsuzluğuyla,
aniliyiylə, qəddarlığı və amansızlığıyla, dünyaya gələn hər bir
bəndə ilə qazandığı təkrarsızlığıyla həyat insan ömrünü arzu və
istəklərlə bəxtinə düşən tale arasında çözülməz qarşıdurma
mənbəyinə çevirir : kimsə alim olmaq istəyir, amma nəsibi
pinəçilik olur, kimi gündəlik qarındolu çörək tapanda, kimi də
minlərlə belə insanın qarnını doyuzdura biləcək qədər ərzaq
qiymətinə maşın alanda sevinir, kimi varlı olmaq istəyir, kimi də
varını verib kasıb, amma sağlam olmaq istəyir... yeniyetmə tez
böyümək, ahıl isə qabaqdakı əbədi yoxluqdanda uşaq olmaq
istəyir. Həyat elə budu – uzunmüddətli istəklərin arzuların
nəşəsinin yaşanan andan sonrakı puçluğu.
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Əyyub romanında həyatı məhz bu aspektdən işıqlandırmışdır.
Tragizm əsərin personajlarının əməllərindən daha çox,
normativdən kənara çıxaraq davranışları tənzimləyən şüuraltı
qatdakı
çatışmazlıq
kompleksinin
təsir
göstərdiyi
düşüncələrdəndi. Onun romanında surətlərin bəziləri qeyri-adi
addım atırlar. Əslində bu qeyri adilik məhz gizli ömrün
qanunauyğun, məntiqi nəticəsidir.
“Qara işıq” çoxsaylı cavabsız suallar doğuran ,
düşünməyə vadar edən əsərdi. Romanda həkim, müəllim, yazıçı,
molla... yoxdu , müxtəlif insan tipləri var. Onların zahiri həyatları
qaçmaq istədikləri, amma qaça bimədikləri, etirafa, tövbəyə
gəlməyən içlərini gizlətmək cəhdidir. Onlar içlərini gizlətməyi
bacacırlar, lakin içlərini öldürə bilmirlər və onların yaşadıqları
ömürlə yaşamadıqları, fəqət yaşamaq istəmədikləri ömür
arasındakı səngiməyən qaçılmaz qarşıdurma aqibət deyilən ana
çevrilir : son başlanğıca qovuşur. Həyat elə sən demə başlanğıca
qayıdışmış.
Təbii ki bu proses mahiyyəti baxımından eyni olsa da,
yanaşma tərzi baxımından fərdidir. Tükəz öz ömrünü stixiyalı
yaşayır, yaxşı-pisliyini ictimai-milli dəyərlər, mənəvi-əxlaqi
meyarlarla qiymətləndirmir. Onun üçün həyatın nəşəsi yaşanan
andır. Hadisələrin baş verdiyi kənd – şəhər bəlanın yaranma
məkanı deyil, onun ünvanı harda yaşamasından asılı olmayaraq
insandı, həyat tərzidi, içi ilə çölünün ziddiyəti, harmoniyasızlığı,
özü ola bilməməsidi. Bəla elə insanın özüdü, əbədidi. Ölənlər nə
ən yaxşılardı, nə də ən pislərdi. Qalanlar da onlardan
fərqlənmirlər. Yeni gələnlər də onların tayıdı. Tükəz kimi bir bəla
dünyaya təzəcə gəlmiş uşaq haqqında deyir : “Tifil demə ona!
Cin de! Şeytan de! Bəla de!”. Bu bəlanın adı Rüfətdi,
doğulandan gülən, Tükəzi, nənəsini gülüşüylə qorxuya salan
Rüfət. O, böyüyür , yazıçı olur. Onun bədbəxtliyi də elə burdan
başlayır. Romandakı əksər obrazlardan fərqli olaraq o, həyatın
absurdluğunu dərk edir, illüziyalara qapılmır, özünü aldatmağı
bacarır amma həmişə buna çalışmır.

Yaradıcılığın da nəşəsinin və mahiyyətinin sevgi kimi, istək kimi
illüziya, aldanış olduğunu dərk edən Rüfət yeknəsəklikdən bezir,
amma həmişə bundan qaça bilmir. Leylanı istəmədən, anasının
təkidi ilə alır, sevgisiz, amma təminatla ( başqasının həsəd
apardığı) həyat qazanan Rüfət əvəzində anasını oğul sevgisi və
ehtiramından məhrum edir: onu qocalar evinə yerləşdirir.
Könüllə, Kəmalə ilə əylənir, amma bunlar da onun həyatına
məna verə bilmir. Tükəz Göyçək Əsgərin gülüşündə onun
gülüşünü görmüşdü. Rüfət də Göyçək Əsgər kimi Könülü təzətər
ikən sevir. Tükəzdən fərqli olaraq Könül inertik şəkildə istəyini
nəşəyə qurban vermir. Onun intiharı əslində içi ilə çölünü
birləşdirməyə çalışan bir insanın faciəsidir. Rüfət Leylanı ata
bilmir ( Leyla vəzifədi, imkanlı atadı, ailədi) . Könülü isə
sevmədiyinə özünü inandırmağa çalışır. Rüfətin narahat içi
Könülün intiharından sonra çölünü faciəyə çevirir. Leylanı Könül
kimi əzizləyir ,qəbiristanlıqda atası ilə ondan danışır. Göyçək
Əsgər Tükəzi əbədiliyə aparır, Könül havalı Rüfət isə qəzaya
düşərək ölümdən qayıdır. Könüldən sonra qarşısına çıxan
Kəmalə iç boşluğunu doldura bilmir. Elitar cəmiyyətdə özünə yer
tapmayan Rüfət həyatın dibinə (aşağı) düşür. Aşağı ilə yuxarının
yerini dəyişməsi obrazın yeknəsək həyatını dəyşdirmir. Yuxarı aşağı özünüifadə və təsdiq baxımından fərqlənir: hər ikisində
insandı, onun tragizmidi. Birində Hasan Kərimoviç, digərində
“alkaşlar” hökm sahibidirlər. Fərq formal tərəflərdədi – geyimdə,
yeməkdə, danışıqda, istəyin icrası və icraçısındadı. “Yuxarıda”
Hasan Kərimoviçin hikkəsini başqaları yerinə yetirir, “aşağıda” isə
istək sahibləri həm də icraçılardı.
Yuxarı ilə aşağının eyniliyini görən Rüfət gücü çatan işi
görür : kəndə gedir, köhnə qaraüzlü dəftəri cırır, evə neft töküb
yandırır. Molla Gülalının Tükəzin, Süleymanın, Cəbrayılın
fəryadına baxmayaraq yurduna od vurur. Yurd da yanır, içində
Rüfət də.
Nikbin sonluq üçün maraqlı və simvolik sonluqdu : Rüfət
özü bəla olan Tükəzin bəla adlandırdığı insanı – özünü yandırır.
Rüfət özünü yandıran qadının fəryadı, nifrəti, lənəti hopmuş
yurdu yandırmaqla bəlaların kökünü kəsməyə çalışır.

4

5

Əyyub Qiyas

Biblioqrafiya

Amma bu əbədi əzəli bir problemin sadəlöhvcəsinə və sərt
şəkildə həlli olardı. Əslində intiharla Rüfət süürlü şəkildə dərk
etdiyi acizliyini etiraf edir. O, başa düşür ki, yurdu yandırması
hələ dünyanın yanması deyil, Rüfətin ölümü digər bəla
mənbələrinin tükənməsi deyil.
“Qara işıq“ əsərinin süjeti sadədi. Yazıçı mətləbi zaman
baxımından daha geniş konteksdə mənalandırmışdır. Hadisənin
içində - hadisənin verilməsi müxtəlif taleləri işıqlandırmağa deyil,
ilk növbədə problemin insanlıq və bütün zamanlar üçün
səciyyəviliyini göstərməyə xidmət edir. Əsərdə mətləb var, ideya
var, konsepsiya yoxdu. Məsələnin etik, fəlsəfi aspektdən bədii
təhlilini qarşısına məqsəd qoymadığından müəllif mifoloji
materiala, ayrı-ayrı fəlsəfi təlimlərə (xüsusən də freydizmə)
istinad etsə də, özünün subyektivliyini gizlətməyi bacarmışdır,
fantastikaya, emosional romantik məqamlara bəzən ifrat
marağına baxmayaraq Ə.Qiyas göstərə bilmişdir ki, həyat elə
budur, biz də dediyimiz kimi yox, demədiyimiz kimiyik.
Görən işıq hansı rəngdədi?
Bəs ölüm?!
Arif Əmrahoğlu,
filologiya elmləri namizədi
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Əziz oxucu
Sən “Mən bir sapand daşıyam ki” şeir kitabını vərəqlədikcə
o dəqiqə özün üçün maraqlı həmsöhbət tapacaq, arzu etdiyin yol
yoldaşı kəşf edəcəksən.
Mən bir sapand daşıyam ki,
Atılmışam yer üzünə
Gərək min il yaşayam ki,
Bələd olam hər üzünə
deyən şairin həyat kredosu bütün kitab boyu bu həqiqətin
təsdiqinə yönələcəkdir.
Bu şeirlərin mövzusu, ideyası, onların ifadə forması çox
aydın və başadüşülən olmasına baxmayaraq, ona təkrar-təkrar
müraciət etməli olacaqsan
Çünki kitabda toplanmış şeirlər həyatı özünəməxsus
şəkildə dərk edən, ona öz fəal vətəndaşlıq müdaxiləsini bildirən,
müstəqil, demokratik, sağlam düşüncənin məhsuludur. Elə ilk
misralardan duyursan ki, Əyyub Qiyas adlı cavan şair poeziya
qatarına təsadüfi minməmişdir.
Kitabdakı şeirlərin əksəriyyəti dövrlərin ən böyük predmeti
İnsan haqqında, onun istək və arzuları, sevgi və mübarizəsi,
uğurları və xüsusilə uğursuzluqları haqqında hər cür siyasəıtdən
uzaq, heç bir partiyanın mövqeyinə əsaslanmayan, sadəcə şairlik
ideyası ilə yaşayan və dünyanı vətəndaş prizmasından görən
gənc, lakin istedadlı qələm sahibinin narahat yaşantılarının,
müqəddəs duyğularının bədii ifadəsidir.
Məlum həqiqətdir ki, insan öz insanlığını dərk edəndə o,
insandır, əks halda kütlədir, istismar alətidir, kiminsə iradəsini
yerinə yetirən vasitədir, digər canlılardan ancaq danışa bilmək
qabiliyyətinə görə fərqlənir.
Əyyub Qiyasın lirik qəhrəmanı dünyanı duyan, onun ağrıacılarını ürəyindən keçirən, həyatdakı fəaliyyətini sərf-nəzər
edən, bir sözlə insanlığını dərk edən qəhrəmandır
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Yollar iki haçalanıb Haqq deyən Sibirdən keçib.
Çox sərrast ifadədir. Haqq deyənlərin Sibirdə çürümələri
insan mənəviyyatının korroziyasıdır.
Şair çox lakonik, lakin kədər və təəsüflə işlədir bu ifadəni.
Burada elə cəmiyyətin ağrı-acısını “dəryada dalğaya qocaman
dağ kimi sinə gərən” Sabirin faciəsi də, qəbrinin yolunu,
başdaşını qədirbilən xalqına özü göstərən taleyikəm Hadinin də
faciəsi, onların nümunəsində Füzulinin, Nəsiminin, Müşfiqin və
başqalarının taleyi ümumiləşdirilmişdir.
Burada Əyyub Qiyas şair və zaman, sənət və sənətkar, ictimai
mühit və sənət problemlərinə fəal müdaxilə edib.
Şair “İblisi” oxumaq üçün “od dili” öyrənmək istəyir ki, bununla
da poeziyanın möcüzə yaratmaq imkanlarını ön plana çəkir.
Ə.Qiyas oxucularına uzun-uzadı nəsihət vermir, onun
misralarının sayı ilə mənanın həcmi tərsmütənasibdir. Yəni şeir
yığcamdır, məna dərindir. Burada o zaman etibarilə Əyyuba sələf
olası M.Arazla, M.İsmayılla və daha çox Ramiz Rövşənlə
birləşir.
Ataların ölümü qaçılmazdır. Gec-tez atalar dünyasını
dəyişməlidir. Lakin bu itkiyə oğulun münasibəti haray-həşirsiz,
yersiz emosiyalardan uzaq şəkildə çox təbiidir.

Ə.Qiyasın xalq deyimlərindən bacarıqla istifadə etməsidir. Şair
Azərbaycan dilinin leksik xüsusiyyətlərini bilir və ondan məharətlə
istifadə edir. O Xalqdan alır və onu özünəməxsus şəkildə işlədir
və xalqa qaytarır.”Lələ köçüb, yurdu qalıb”, “Məhəbbət yaşa
baxmır” , “Çörəyi çıxarıb daşdan” “Ayrılıq da ölümdür” və s. kimi
deyimlər fikrimizə sübutdur. Kitabın bütün məziyyətləri haqqında
danışmaq mümkün deyil. Şeirləri oxuyandan sonra gəldiyin
qənaət budur ki, çağdaş poeziyamızda çoxəsrlik Azərbaycan
poeziyasının ənənələri ilə bəhrələnən yeni, maraqlı bir şair də var
; Əyyub Qiyas. Bu ad, bu imza çox-çox şeirsevərlərin qəlbini
ovsunlayacaqdır.

Ofelya Babayeva,
şair, müəllim
03.07.1996

Kədərimin hamısıdır,
Məndən ata alan torpaq.
Yaxud
Məni ona et baş daşı,
Məndən ata alan torpaq.
Ə.Qiyasın şeirlərində çox mətləblərə toxunulur: dünya və
onun vəfasızlığı haqqında, vətənə sədaqət və sevgi, hər şey var.
Bütün mövzularda bu səpkidən yanaşmaq, hamısını eyni
vəcdlə işləmək ən azı şairdən istedad tələb edir.
Kitabda toplanmış şeirlərin hamısı bədii cəhətdən yüksək
ilhamla işlənmiş nümunələrdir. Bu şeirləri daha oxunaqlı edən isə
8
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Dərd adamı şair elər
Hər çeşmə ulu bir dağın qoynundan çağlayıb çıxır. Onun
həyatverici hər damlasında o ulu dağın bütün xisləti özünü
göstərir. Zərrədə kainat yaşadığı kimi. Xalqımız bu inancı necə
böyük dünyagörüşlə ümumiləşdirə bilib: “Hər ot öz kökü üstə
bitər”.
Şair də bir çeşmədir. Sinəsindən çağlayan lirik
duyğulaşmalar onu pərvazlandıran yurdun, onu ərsəyə gətirən
nəslin, ocağın mənəvi bəhrəsidir.
Demək istəyirəm ki, Əyyub Qiyasın poetik nəfəsinə ətraflı
bələdəm. Misralarına hardan nə hopub, şeirləri hansı ovqatdan
yaranıb, saçını hansı külək darayıb, könlü nədən açılıb, dodağı
nədən qımışıb...Bu hissiyatlar şairin olduğu qədər şeirin də
keyfiyyət göstəriciləridir.
Əyyubun taleyində bir QİYAS-ın üçləşməsi var. Birinci üç
Qiyasın kökü-köməci, Lənkəranın Aşağı Nüvədi kəndində bir
nəslin tapınağı, şairin dünyasının maya tutduğu yer. Üç gündən
bir, beş gündən bir pərvanə kimi başına dönüb qanadlarını
yandırdığı şam. Ömrün otuzu haqlayan yaşında belə bir körpə kimi
için-için ağladığı bu müqəddəs təpəcik onun gözündə zirvəli
dağlardan daha ucada dayanıb. Bəlkə təkrarlanan bu ziyarətlərdən
belə kövrək qalıb. Boz bir kəlmədən bir anda dünyası tarmar olar;
gözlərinə qaranlıq çökər. Dünyada nə qədər atasızlar var hamısı
onun qardaşıdır... Atasını ondan alan torpaqdan səngiməz bir
təmənnası olub: onu bu müqəddəs qəbrə baş daşı eləsin!
Başdaşı nişangahdır. Əslində hər oğul atanın nişangahı, onun
urvatı, onun başdaşıdır! Bir tikə uşaqlığından böyük bir nəsil onu
ocağın ağsaqqalı sayıb. Kəndə qayıtdıqca ululuğa gedən bir dağın
əl-ətəyində öz ağsaqqallıq mərtəbəsinə doğru onu daha da
yüksələn təkmilləşən, kökləşən görürlər.
Üçləşən Qiyasın ikincisi adının keyfiyyət təyinedicisinə
çevrilib. Onu milyon-milyon Əyyubdan fərqləndirib – Əyyub QİYAS
edib. Ata Qiyas yeganə oğluna əvvəlcə dərdlərini verib dünyaya
əlvida etmişdi. Bu dərdlər oğlunu şair elədi. Kefdən şair olan
görünməyib. Adamı dərd şair eləyir.
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Deyənin sözü uzanıb,
Deməyən lənət qazanıb.
Vallah, işi çox yazanın
Rəhmətlik Sabirdən keçib.
Əyyub Qiyas işi Sabirdən keçən şairlərdəndir. Şeirlərinə
sinmiş olan dərd milli taleyimizə çökən dərdlərdir:
Yorulduq işdən-əməldən,
Qəbir qazmaqdan yorulduq
Yatıb yuxular görməkdən,
Durub yozmaqdan yorulduq.
Biz də düşdük haya-küyə,
Heç bilmədik nədən niyə?...
Gözümüzü döyə-döyə
Baxıb dözməkdən yorulduq.
Qatdıq gecəni-gündüzə,
Baxdılar, güldülər bizə.
Özümüz öz dərdimizə
Şeir yazmaqdan yorulduq.
Üç Qiyasdan qaldı birisi. O da oğul Qiyas. Orxana qardaş
Qiyas. Əyyub Qiyasın cüt qanadı.
Cüt qanadla pərvazlanan Əyyub Qiyas gah poeziya mühitinə
dalır, duyğularına ifadə biçimi arayır; gah nəsr genişliyinə çıxıb
çağımızın ab-havasına ayna tutur. Həm şeirlərinə, həm nəsr
əsərlərinə məsuliyyətlə can yandırır. Amma sənin doğma
övladların olan əsərlərinə ögey-doğmalıq qoymadan hər iki yöndən
zəhmət çəkməyin ayrı şeydir, bir yaradıcı kimi sənin nəyə
asanlıqla köklənməyin ayrı şey. Bu yerdə kiçik bir gəzişməyə çıxıb
fikrimi davam etdirmək istəyirəm.
Şairin ata yurdunda onunla məktəblilərin görüşü keçirilirdi.
Nüvədi birdən-birə son dərəcə kövrək bir ürəyə çevrilmişdi.
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Görüşün adı məktəblilərlə görüş idi. əslində bütün kənd
məktəbə cəm olmuşdu. Sevinən kim, kövrələn kim. Rəhmətlik
Qiyas kişi yeganə övladını çox körpə və imkansız qoyub dünyasını
dəyişmişdi. Tabsız-tavansız ailədə körpə necə böyüyəcəkdi? Axırı
hara gedib çıxacaqdı?!
Kənddə hər kəs bunu beləcə də
düşünürdü. İndi o körpə içində olan qüdrəti dünyaya sübut eləmiş,
doğmalarının görüşünə bir şair kim i gəlmişdi. Şair adı bu gün öz
şöhrətindən çox əlvan boya itirmiş olsa belə insanların nəzərində
ucalığını mühafizə etməkdədir. Kəndə kəndin yetirdiyi şair gəlib.
Əlbəttə, sənətkarı, xüsusilə söz sənətkarını kənddən, məkdəbdən,
dərnəklərdən daha çox özü yetirir, özü yetkinləşdirir. Məktəbin
ədəbiyyat müəllimi Züleyxa xanım bu görüşə necə hazırlaşmışdı,
Allah! Sanki o klassik şairlərin tədrisində hərəsindən bir epiteti, bir
işıqlı vəsfi demədən yığıb saxlamış, indi hamısını ürəklə Əyyub
Qiyasın başına endirirdi. Özü də çox xatircəmliklə, çox arınarxayın. Yazmamışdı, əzbərləməmişdi, yaşadığı insaf ölçülərini,
şairin boyuna münasib bildiyi tərifli sözləri əlvan bir çələngdə
gülləndirirdi.
Züleyxa xanımdan sonra kim nə tapıb deyəcəkdi? Elə mənim
özüm: mən nədən danışacaqdım?!
Amma deyiləsi bir qənaətimi demədən keçinmədim: indi iki
masa üzərində əlyazmaları getdikcə artan Əyyub Qiyas günlərin
birində (həm də bu günlərin bir günü çox uzaqda deyil) bu doğma
kəndin görüşünə qüdrətli bir nasir kimi gələcəkdir. Mən onun
cövhərindəki epik lövhələri rəsm etmək bacarığının böyüklüyünə
inanmışam. Bu qənaətə məni “Qarışqa” povesti gətirib.
Bu qənaətimi xatircəmliklə dediyim üçün,
bilsəydiniz,
Züleyxa müəllimə necə qanlı-qanlı baxırdı mənə. Bilə bilmədim
bəlkə müəllifin özü də Züleyxa xanımın tərəfində idi. Arı bal çəkər;
amma çəkdiyinin nə olduğunu özü bilməz ki! Allah etsin ki,
yaradıcılıq qanadlarının ikisi də axıracan taraz qalsın, mən
zənnimdə aldanmış olum...
O görüşdən xəyalımda silinməyəcək bir nöqtəyə də
toxunmadan keçə bilməyəcəm. Deyəcəyi sözün nə təsir
bağışlayacağını əvvəlcədən götür-qoy etməyənin birisi atasızlıq
məhrumiyyətindən Əyyubun şair olduğuna şükranlığını bildirirdi.
Hamının gözü qarşısında cavan şair göyüm-göyüm göynəyib nə
12
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- Heç bir bəşər oğlu istəməz ki, atadan yetim qalsın, çəkdiyi
müsibətlərdən o da şair olsun! Ata yoxsulluğunu milyon-milyon şeir
unutdura bilməz!
Bəlkə bu məyusluğu dağıdaraq xəyalı ilə görüşdən sonra
təbiətin qoynuna üz tutduq. Birbaşa Lerik şəlaləsinə! Martın ikisi
olduğuna baxmayaraq Talış meşələrinin qoynunda, uçurumda bu
şəlalələr şahzadəsi necə də füsunkar görünürdü. Əyyub Qiyasın
üzündə olmazın bir sevinc rəqs etməyində idi. Qəlbinə saplanan
tənə sözü, deyəsən unutmuşdu. Elə bu zaman yuxarıdan şəlaləyə
doğru qolazlanan əlləmə daşlardan birisi çiynindən onu tutaraq
cığırın altına atdı. Yuxarıdan isə daş yağmuru davam eləyirdi.
Uşaqlığını yada salan yazıçı dostumuz bizi büsbütün unudub ayrı
bir hava içində öz kefində idi.
Yazıçı dostumuz atdığı daşdan sarsılaraq şairdən daha artıq
üzülmüşdü. Əyyub onun boynuna sarıldı:
- Sağ olsun Əzrayil, bu dəfə də mərhəmətli çıxdı: məni
uşaqlarımın yanında xəcalətli olmaqdan qurtardı! - dedi.
Bu dalğınlığı aradan götürmək üçün şəlalədən bir qədər
yuxarıda yolun altındakı bənövşəli talada gözlənilməz bir şeir saatı
düzənləndi. Şair dostları İbrahim İlyaslı, Sabir Yusifoğlu və
Müqəddəslə
misradan-misraya,
şeirdən-şeirə
keçirdilər.
Dinləyiciləri dünyagörmüş qocaman ağaclar olan bu maraqlı
şeirləşmənin ən şirin yerində diqqətlər gövdəsi neçə yerindən fır
bağlamış palıda tərəf yönəldi. Əyyubun sürücü dostu Asif məclisi o
ağacın dibindən izləyirdi.
Asif palıdın fırından gözyaşı kimi damcı-damcı tökülən suyu
göstərdi və ömründə ilk dəfə dodağına qonan misraları faş etdi :
Ağlama dərdli palıd,
Bəxtin üzü dönükdür.
Qoy insanlar ağlasın:
Günahları böyükdü...
Hər kəs heyrətlə susdu. Şeirləşmə məclisinin gözlənilməz
qalibini təbrik ədasıyla ağacların yarpaq dilləri də susqunlaşdı.
Təkcə şəlaləyə sevinc seli daşıyan dağ çayı susmaq bilmirdi.
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Geri qayıtdığımız zaman əsl nağıl möcüzəsi yaşanırdı.
Əyyubun anasından daha cavan qalan Zümrüd nənəsi bir qoç
qurban kəsdirib bizi gözləyirdi. Mürgü döydüyü zaman nəvəsinin
başına gələn qaraqorxunu və onun uzaqlaşmasını görmüş, hər
müşkülün ötüşməsində etdiyi kimi Rəbbimizə qurban kəsdirmişdi.
Di gəl insanın möcüzəsinə inanma...
***
Cavan şair Əyyub Qiyas haqqında qənaətlərimin bəzilərini
mən dilə gətirdim. Şair özü görəsən nə düşünür özü haqqında?
Misralar balığa bənzəyir,
Mən – balıqçıya
Şeir yazdığım gün.
Tutmaq istəyir balıq misraları. Amma balıq da asanlıqla
quyruq ələ verməz: şairin gözlərinin torundan çox vaxt üzüb
keçirlər. Bu çarpışmada qələbə çaldığı zamanlar təzədən doğulur.
Bir anda yüz dəfə ölüb dirilmək hesabına şeirlər diri qalır.
Yaşadığımız başqa dövrdür. Hər addımbaşına qabağımızı
kəsdirən divlərin sayı bir deyil, beş deyil...
Dəmiri əridib mum eləyirlər,
Dağları üyüdüb qum eləyirlər,
Bizi balıqlara yem eləyirlər,
Bizsə özümüzü yeyirik hələ.
Dilimiz kəsikdir, qolumuz qırıq,
Hələ özümüzü qırıb çatırıq.
Birləşə bilmirik, bir olammırıq,
Boş-boş sözümüzü deyirik hələ.
Məmməd Aslan,
şair

Əyyub Qiyasın ədəbi qeydlərı və qələm dostları
haqqında düşüncələri
Bu gün Elçin Hüseynbəylinin ortalığa qoyduğu əsərlər
təkcə ədəbiyyat nümunələri, yazılmaq üçün yazılan romanlar deyil,
həm də ciddi ədəbiyyat nümunələri, ədəbi hadisələrdir... Elçin
peşəkar yazar olmaqla bərabər həm də peşəkar jurnalistdir,
dramaturqdur. Onun publisistik yazıları da, qələmə aldığı pyeslər
də sadəcə orijinal üslubu, özünəməxsus yazı tərzi, maraqlı ifadə
forması ilə deyil, həm də sırf onun özünəməxsus sarkazm və
oyunçuluqla seçilir.

***
Mən Elxan Qaraxanlının şeirlərinin ovqatını sevdim. Elxanı
istənilən ovqatda oxumaq mümkündür. Elxan oxucunu öz ovqatına
yükləyə bilən şairdir. Çünki onu oxuduqca bu ovqatın içinə
düşməmək mümkün deyil. Elxanın üsyanı da sevgi ovqatında
yazılır, nifrəti də sevgili və seviləndi. Qorxusu da...

***
Əli Nəcəfxanlı bu dünyanın üstüylə yeriyə bilən və sevgi adlı
hissi ruhun əlçatmazlığında tapan, göylə əlləşən, mələklərlə
pıçıldaşan, küləklərlə danışan, yağış damlaları ilə dərdləşən hər
kəsin şairidi.

***
Şeir nədir? Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən bildiyimiz anlam
şeirin filoloji mənasından başqa heç bir məziyyətini ifadə etmir.
Əslində isə şeir möcüzədir! Tanrının insan ağlı, insan əli ilə
yaratdığı möcüzələrdən biri. Şeir bəndənin öz tanrısına dualarıdır.
Şeir tanrı ilə pıçıltılardır, söhbətləşmələrdir. Hər kəs öz tanrısı ilə
danışır, hər an, hər gün...danışır. Öz-özümüzlə danışdığımız
vaxtlarda da Tanrı səsimizi eşidir. Yəqin ona görə idi ki, ulu Nəsimi
“Həqq mənəm, həqq məndədir” deyirdi. Şeir hər birimizin içindəki
“həqq”ə deyilən sözlərimizdir.

***
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İntiqam Soltanın esseləri və felyetonları öz daxili yumoru,
sarkazmı ilə nə qədər gülüş doğursa da, o yazıların hər birinin
arxasında İntiqamın keçirdiyi hisslər, yaşadığı sarsıntılar, əsəb,
duyğu məqamları cəmlənib.

***
Əşrəf Veysəlli ömrünü Sumqayıta bağlayan və Sumqayıtda
həm yaşlı nəslin, həm də gənc nəslin arasında böyük hörməti olan
bi qələm sahibidir... Mən Əşrəf müəllimin şeirə, poeziyaya
yanaşmasında bir özəllik duymuşam. Bu özəllik ondan ibarətdir ki,
şair yazdığı hər misranın üstündə əsir. Bu da ondan irəli gəlir ki,
ədəbiyyata təzə gələn bir müəllifin yazdıqlarında irad tutmaq heç
də onu ədəbiyyatdan silmək deyil. Əşrəf müəllim yaşda təcrübəli
bir söz ustasında poetik qüsur tapmaq gözlənilməz olar və bunu
hamıdan qabaq duyan da elə Əşrəf müəllim özüdür. Ona görə də
qüsursuz yazır Əşrəf müəllim.

***
Ofeliya Babayeva gənclər arasında böyük hörmətə malik bir
qələm sahibidir. Onun vətənpərvərlik, doğma yurdu tərənnüm
edən, onun insanlarına sevgi və məhəbbət əks etdirən şeirləri
çoxlu sayda oxucunun qəlbinə yol tapmışdır. Ofeliya xanım
Babayevanın içindəki Xızı dağlarına məxsus vüqar, Müşfiqin,
C.Cabbarlının taleyindən keçən acılar da şeirlərindən kənarda
qalmayıb.

***
Böyük Azərbaycan klassik rəssamlıq məktəbinin dəyərli
nümayəndələrindən biri olan Mirzə Qədim İrəvani qədim xalq
sənətini dərindən bilən,əsərlərində bu böyük və zəngin sərvətin
gözəl ənənələrindən geniş şəkildə və ustalıqla istifadə edən mahir
ornamentçi rəssam olmuşdur.

***
Gülnarə Cəmaləddin ədəbiyyata 90-cı illərdə gələn,
yaradıcılığa ciddi yanaşan, seçdiyi mövzu ətrafında düşünən bir
qələm sahibidir. Onun qələmə aldığı hər bir şeirdə oxucu üçün və
eyni zamanda şeirə, poeziyaya münasibət bildirən hər kəs üçün
maraqlı anlar var.
16

Biblioqrafiya

Onun şeirləri ilə tanış olduqda o andaca Gülnarə xanımın
yetərincə mütaliəli olduğu, çağdaş ədəbi aləmdə baş verən
proseslərdən xəbərdar olduğu nəzərə çarpır.

***
Dahilər ölmür! Əsrlər keçəcək, illər ötəcək və yeni-yeni
nəsillər bu mənəvi və mədəni irsə yeni prizmalardan yanaşacaqlar.
Amma hər dövrün özünün Məşədi İbadları, Rüstəm bəyləri, Qoçu
Əsgərləri və təbii ki Sərvərləri və Gülnazları olacaq. Kim bilir, bəlkə
də Üzeyir Hacıbəyov təxəyyülünün bəhrəsi olan neçə-neçə əsərə
dördüncü, beşinci, bəlkə də onuncu ekran həyatı veriləcək, amma,
hər bir ekran əsərində Üzeyir dühası, Üzeyir ruhu yaşayacaq!

***
Xalq yazıçısı Anarın Azərbaycan kinosunda özünəməxsus
dəst-xətti və üslub forması var. Anar kinoya gələndə artıq nəsrdə
ozünü təsdiq edən, dramaturgiyada sınaqdan çıxan peşəkar bir
yazıçı idi və “Molla Nəsrəddin 66” kimi uğurlu bir əsərin müəllifi
idi... Anar ssenariləri ilə bir şeylə fərqlənir ki, istər tarixi, istərsə də
müasirliyi əks etdirən hər bir əsərində o, bir müəllif kimi hadisələri
öz prizmasından keçirir və şəxsi ideyasını ortaya qoyur, məqsədini
açmağa çalışır.

***
Ağasadıq Gəraybəyli improvizator idi, o istənilən
vəziyyətdən çıxmağı bacaran geniş diapazonlu sənətkarlardandır.
Onunçün xarakter, vəziyyət və tapşırığa uyğun yaratmaq adi bir
şey idi... Gəraybəyli özünü təkrarlamaqdan qaçırdı və dəqiq bilirdi
ki, onun obrazlarının uğurlu alınması üçün hər dəfə kamera
qarşısında dəyişməli və başqalaşmalıdır.

***
Dahi Cəfər Cabbarlı ilk milli kinossenarist kimi kino tariximiz
üçün əvəzolunmaz şəxsiyyətdir. Onun yazdığı “Hacı Qara”,
“Almaz” və “Sevil” ssenariləri son dərəcə dəyərli işlərdəndir... O
cəhalət və nadanlıq içində qalan və bu ağır qəflət yuxusundan
oyanmaq istəməyən xalqı üçün əlindən gələni etməyə hazır idi ki,
onun mədəniyyətini dünyaya tanıtsın.
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Böyük aktyorlar nəinki yaratdıqları müsbət qəhrəman
obrazları ilə öz ifa tərzlərini sadələşdirirlər, əksinə hər bir obraza
daxili enerji və yaradıcılıq prinsipləri ilə yanaşır, obrazın iç
dünyasına nüfuz edir və onsuz da kölgədə qalan digər obrazların
gözə çarpması üçün maraqlı kadrlar qurmağa çalışırlar. Həsən
Məmmədov məhz belə nəhənglərdən idi... Yaşadığı dünyanı
yaratdığı dünyanın içindən keçirib yaşayırdı və sanki tale bu insanı
milli kinomuzdakı xarakterik kişi obrazları üçün Azərbaycan
mədəniyyətinə tanrı payı kimi göndərmişdi.... O kinonu sevən hər
kəsin sevimli aktyoru idi.
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ƏYYUB QİYASIN FİKİR PALİTRASI
O büt ki, millətin simvolu ola bilər, ona tapınmaq lazımdır.

***
Yaza bilən adam qəbirdən başqa, hər yerdə yaza bilər.

***
Bizim özümüzdən başqa heç kəsimiz olmadığı üçün
birimizi sevə bilsək, gözəldir!

***
Münəvvər Kələntərli Azərbaycan aktyor sənəti tarixində elə
şəxsiyyətlərdəndir ki, hər bir nəsil onun yaradıcılığına bağlana,
onu sevə və onun yaratdığı obrazlara dönə-dönə baxa bilər.

***
Rasim Ocaqov işlədiyi filmlərdə gerçəkliyi, dəqiqliyi, təbiiliyi
özünəməxsus təmkinlə göstərirdi. O daima kino sənətinin
incəliklərini, onun sirrlərini daha dərindən öyrənməyə çalışırdı.
Onun hər bir yeni filmi sənətkar qəlbinin əks-sədasi idi.

***
Kino rəssamlığı işi son dərəcə çətin, mürəkkəb və maraqlı
işdir. Bu işlə məşğul olmaq peşəkarlıqdan başqa həm də yaradıcı
insandan istedad və zəhmət tələb edir. Nadir Zeynalov o kino
rəssamlardandır ki, özü üçün konkret yol seçmişdi və bu yol son
dərəcədə məsuliyyətli bir yol idi.

***
Ədil İsgəndərov Azərbaycan kinosu və teatrı tarixində
özünün məktəbi olan tək-tək sənətkarlardan biridir. İstər Akademik
Milli Dram Teatrında, istərsə də C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında işlədiyi müddətdə Ədil müəllim bütün istedadını
və bacarığını həm sənət, həm də təşkilatçılıq baxımından ortaya
qoymuşdu. Həm milli teatrın, həm də milli kinonun ən dəyərli
nümunələri, mədəniyyət tarixinə düşən sənət inciləri də məhz Ədil
İsgəndərovun adı ilə bağlıdır
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bir-

***
Azadlıq yoldur! Ən böyük və real azadlıq şairidir.

***
Azərbaycan ədəbi mühiti rəssam palitrasına bənzəyir.
Rənglər ayrı-ayrılıqda nə qədər gözəl olsalar belə, palitra
lövhəsinin üzərində bir-birinə qarışdığından ilk baxışdan
gözəlliyini itirir. Amma peşəkar rəssam həmin rənglərin
qarışığında möcüzələr yaradır.

***
Ölüm ömür adlı karvanın son dayanış nöqtəsidir.

***
İncəsənət insanlara zövq və mənəvi qida verir, insan
ruhunun azadlığına zəmin yaradır

***
İnsan daşdan bərk, dəmirdən möhkəm olurmuş.

***
İnsan dünyanın və zamanın sonuna gəldiyi nöqtədən də geri
qayıtmağı bacarırmış.

***
Ölüm son olsaydı, Tanrı ölümü verməzdi.
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Ən gözəl əsərləri Allah yazıb və Onun yaratdıqları müqabilində
mən nəsə yazıram demək, çətindir.

***
Muzeylər hər bir xalqın tarixini yaşadan və onu əks etdirən, maddimənəvi sərvət nümunələrini birləşdirən qiymətli xəzinədir.

***
Kino hər bir xalqın dünyaya çıxışı və tanınmasının , adətənənəsinin və həyat tərzinin, keçmişinə və gələcəyinə
münasibətinin göstəricisidir.
Kino tarixin və gələcəyin salnaməsidir. Hər bir xalq yaratdığı
filmləri ilə dünya mədəniyyətinə nüfuz edir. Bir xalqın
mədəniyyətini, adətlərini, həyata baxışlarını öyrənmək üçün bircə
filmə baxmaq kifayətdir ki, rəy formalaşsın.

***
Əsl sənətkarlar ifa etdikləri rola onun ölçüsünə görə
yanaşmırlar, əsas məsələ obrazın daxili aləminə nüfuz etmək və
onun xarakterini açmaqdır. O ifa uzunömürlülük vəsiqəsi qazanıb
xalqın qəlbində yaşayır ki, onu ifa edən sənətçi tamaşaçıya yeni
nəsə göstərir, tamaşaçı onun ifasında yeni nəsə kəşf edir. Yalnız o
zaman sənətkar tamaşaçı qəlbində öz yerini tapır.
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ƏYYUB QİYAS HAQQINDA
GÖRKƏMLİ ŞƏXSLƏRİN FİKİRLƏRİ
“Qara işıq” çoxsaylı cavabsız suallar doğuran, düşünməyə
vadar edən əsərdir. Romanda həkim, müəllim, yazıçı, molla…
yoxdu, müxtəlif insan tipləri var. Onların zahiri həyatları qaçmaq
istədikləri, amma qaça bilmədikləri, etirafa, tövbəyə gəlməyən
içlərini gizlətmək cəhdidi.
Arif Əmrahoğlu,
ədəbiyyatşünas, tənqidçi
İmzasını tanımadığım bir müəllifin əsərini sona qədər
oxuyacağıma inanmırdım, ancaq inamla deyirəm ki, əsər alman
dilində də çox maraqla oxunur. “Qara işıq” çoxqatlı romandır, əsəri
oxuduqca bəzən müəllfin psixi durumuna şübhə edirdim. İnana
bilmirəm ki, Rüfət olmadan Rüfəti yaratmaq mümkündür. İçimdə
bir hiss vardı ki, müəllifi alman klinikalarının birində ağıldan
müalicə etdirmək lazımdır. Lakin əsərin dinamikası, hadisələrin
peşəkar təsviri, təqdim olunan insan obrazları mənə bu müəllifin
böyük gələcəyindən xəbər verir. Hiss olunur ki, müəllif insan
psixologiyasına dərindən bələddir, Z. Freyidin mühazirələrini yaxşı
mənimsəyib.
Marsel Rayx-Raniski,
alman tənqidçisi
Tam səmimi deyirəm ki, “Qara işıq” romanı son illər mistikrealist üslubda yazılan ən dəyərli əsərlərdəndir. Əyyubun
qəhrəmanlarının gözündə şahmat taxtası kimi (qəbiristanlıq
səhnəsi) ağ-qara dünyada bir rəng və onun çalarları var. Əsəri
oxuyarkən mən oradakı personajların heç birinin yerində olmaq
istəmədim, yəqin bu da ondan irəli gəlir ki, Əyyub öz istəyinə
çatmışıdı və məni həyatın Rüfətin gözündə olan bir rəngdə
olmasına inandıra bilmişdi.
Elçin Hüseynbəyli,
yazıçı, dramaturq
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Əyyub Qiyas əsl peşəkardır, bir hekayədə bir insanın bütöv
ömrünü dinamik və mükəmməl təsvir edə bilir. Onun “Yarıçmçıq”
hekayəsi bütövlükdə ədəbiyyatın uğurudur.

Əyyub Qiyas son dövr Azərbaycan ədəbiyyatında kifayət
qədər tanınıb seçilən, yaradıcılığı maraqla izlənən istedadlı qələm
sahiblərindəndir.

Quram Odişariya,
gürcü yazıçısı

Rəhman Orxan,
əməkdar jurnalist

Əyyub Qiyas süni hüdudları, çərçivələri qəbul etməyən, hər
cür məhdudiyyətdən uzaq şair – vətəndaşdır.
Əmirxan Xəlilov,
professor
Zənnimcə sizin mətniniz azərbaycan yazıçıları və oxucuları
arasında böyük uğur qazanacaq. Bir daha təkrar edirəm, mən
çoxdan idi ki, belə möhtəşəm bir əsərlə qarşılaşmamış və belə bir
əsər tərcümə etməmişdim”.
Seroq Tsursumiya,
gürcü yazıçıçısı, tərcüməçi

Əyyub Qiyasın poeziyaya münasibəti çox ciddi mövzuları ilə
özünə məhrəm, yaxın, yaşadığı və sarsıntılarını canından keçirdiyi
mövzulardır.
Nadir Əhməd,
jurnalist
Əyyub Qiyasın lirik şeirləri rəngarəng poetik formaları əhatə
edir. O, yazdığı qoşmalarda ənənəvi rədif-qafiyələrdən qaçır, daha
çox orijinal olmağa çalışır.
Ə.Xəlilov,
professor

Daim axtarışda olan, rahatlıq bilməyən Əyyubun
kinossenarilərinin, telelayihələrinin də çox tezliklə onun növbəti
yaradıcılıq uğurlarına çevriləcəyi şəksizdir.
Əli Nəcəfxanlı,
jurnalist
Əyyub Qiyas şair və zaman, sənət və sənətkar problemlərinə
fəal müdaxilə edir və bu müdaxilə hər cür sünilikdən, hayküyçülükdən uzaq şair-vətəndaşın mövqeyini əks etdirir.
A.Ağbaba,
filologiya elmlər doktoru
Əyyub Qiyasın lirik qəhrəmanı dünyanı duyan, onun ağrıacılarını ürəyindən keçirən, həyatdakı fəaliyyətini sərf-nəzər edən,
bir sözlə insanlığını dərk edən qəhrəmandır.
Ofelya Babayeva,
şair, müəllim
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ƏYYUB QİYASIN HƏYAT VƏ YARADICILIĞININ
ƏSAS TARİXLƏRİ
1968, 14 dekabr Azərbaycanda , Lənkəran şəhərində anadan
olub.
1978

“Gəlincik” adlı ilk şeiri “Göyərçin”
dərgisində dərc olunub

1986

Ailəlikcə Sumqayıt şəhərinə köçdükdən
sonra orta təhsilini burda başa vurub.

1986-1990

M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq
fakultəsində təhsilini davam etdirib.
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1996

“Mən bir sapand daşıyam ki...” adlı ilk
şeirlər kitabı işıq üzü görüb.

1996

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv seçilib.

1996

“Qarışqa” adlı kitabı “Sumqayıt” nəşriyyatı
tərəfindən çap olunub.

1997

İlk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində
dərc olunmağa başlayıb.

1997

Səudiyyə Ərəbistanında Məkkədə Həcc
ziyarətində olub.

1997-2012

Sumqayıtdakı "İnter-Press" Mətbuat ticarət
şirkətinin təsisçisi və icraçı direktoru olub

1998

“Qarışqa yuvası” pyesi H. Ərəblinski adına
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında tamaşaya
qoyulub.

1988

Tələbə aktyor kimi “Cansıxıcı əhvalat” və
“Murat-Sad” filmlərində əsl aktyorluq istedadı
nümayiş etdirərək, baş rollar olan Elçin və
Murad obrazlarını yaradıb.

1988-1990

Azərbaycan EA Memarlıq və incəsənət
institutunun qiyabi aspiranturasında təhsilini
davam etdirmiş, “Azərbaycan televiziya
tamaşaçıları” mövzusunda tədqiqat üzərində
çalışmışdır.

2001

“Dərdin yaşı bilinməz” adlı kitabı nəşr edilib.

2002

Dünya TV-in istehsalı olan “Kəpənək
qanadları” filminin ssenari müəllifi və
quruluşçu rejissoru olub.

“Cığırdaş” Gənclik mərkəzi yaradıcı gənclərin
teatr birliyinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

2003

“Qara işıq” romanı işıq üzü görüb.

2004

Moskva Ümumittifaq kinematoqrafiya institutu
nəzdində ali ssenari kursunda qiyabi təhsil
alıb.

“Sahilsiz dəniz” dərgisinin təsisçisi və baş
redaktoru olub.

2004

“Qarışqa yuvası” pyesi Dövlət Gənclər
Teatrında tamaşaya qoyulub.

1991-1992

“168 saat” qəzetinin baş redaktorunun
müavini olub.

2004

“Cəhənnəm ekspresi” pyesi Sumqayıt Dram
Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

1992-1993

“Xəzər” jurnalının redaktoru vəzifəsində işləyib.

2004-2014

"Ulduz"jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

1992(3)-1997(8)

“Ziya” mətbuat yayımı agentliyinin direktoru
olub.

2004-2014

AYB gənclər şurasının üzvü;

1990-1991
1990-1993

24

25

Əyyub Qiyas

2011-2012

"Ulu çinar" dərgisinin redaksiya heyətinin
üzvü olub.

2007

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyində Mətnşünaslıq üzrə EMMin kino bölməsinin müdiri və “Müasir
mədəniyyətşünaslıq” dərgisinin redaktoru;

2008

Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin istehsalı olan
“Oyunçu” teleserialın redaktoru;

2009

"Dünya" Müstəqil Televiziya Şirkətinin istehsalı
olan “Şəkilli kitab” filminin ssenari müəllifi və
quruluşçu rejissoru olub.

2009

Xəzər TV-in istehsalı olan “Susmuş vicdan”
filminin ssenari müəllifi olub.

2009-2010

Prezident təqaüdçüsü olub.

2013

Space Tv-in “Tək olanda qorxma...”
teleserialının ssenari müəllifi;

2013

Xəzər TV-in “Sevginin göz yaşları” filminin
ssenari müəllifi;

2013

Azad Azərbaycan TV-in istehsalı olan
“Sonuncu fəsil” teleserialının ssenari müəllifi;

2013

"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının istehsalı
olan “Nabat” filminin redaktoru olub.

2014 -

"Qobustan" dərgisinin redaksiya heyətinin
üzvüdür.

2015

"Yarımdünya" filminin Azərbaycan mətninin
müəllifi və redaktoru olub.

2016

“Əli bəy Hüseynzadə mükafatı”na layiq
görülüb.
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2017

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin “Qızıl Kəlmə” mükafatına
layiq görülüb
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Kitablar
1996
1. Qarışqa: Povest, hekayə, tərcümələr/ Ə.Qiyas .- “Sumqayıt”
nəşriyyatı, 1996.-108 s.
Kitabın içindəkilər : Povest və hekayələr : Qarışqa(povest) ;
Ölüm (hekayə) ; Zırrama (hekayə). Tərcümələr : İlk məhəbbət
(Samuel Bekket) ; Divar (Jan-Pol Sartr)
2. Mən bir sapand daşıyam ki... : şeirlər /Ə.Qiyas . – “Sumqayıt
nəşriyyatı”, 1996. – 100 s.
Kitabın içindəkilər : Ön söz (Ofelya Babayeva). Hər şey
günahdan başlayıb : Hanı; Dərd; Mən bir sapand daşıyam ki...;
Nə söyləyim...; Bu dünyanı; Biri vardı, biri yox; Gedəcək; Elə
bildim; Görən; Təklik; Hər şey günahdan başlanıb; Çığırır; Betər;
Aşıq Ədalətə; Keçib; Məktəb partası; Dünya; Payız yağışları;
Ağlayır; Hüseyn Cavidə; Məndən başqa kim çəkərdi; Yay yağışı;
Apar məni; Məndən ata alan torpaq; Bulud; Qarışqa; Toy həsrətilə;
Rauf Qaraişığa; Laylay deyəndə; Bəyaz gecə; Ana; Analar
qızlarını köçürən zaman; Ağlama; Öz başımın ağasıydım; Xocalıqəm dəftərim; Oxu bülbülüm; Mənim dəli olmaq gəlmir əlimdən;
Ağlama bacım; Vladimir Vsotskiyə; Qismətdirmi bu həyat ; Bu
gecə çatmadı; Yuxu dərmanı; Bir vətən istəyirəm. Mən günəşin
gözüylə məhəbbətə baxıram: Səndən o tərəfdə; Susdu
məktublarım; Bilirsənmi; Qısqanclıq; On dördüncü mərtəbə; Sənlə
danışmayanda; Axtar; Qəzəl; Gəraylı; Mənimçün sevginin bircə
adı var; Ayrılıq; Üzər səni; Təcnis; Tənhalıq. Gəlincik : Elgünün
kuklası; Gəlincik; Anar; Vüqar; Qış yuxusu; Barmaq, Qələm və
vərəq; Qarğa və göyərçin. Tərcümələri : O davadan dönmədi /
Vladimir Vsotski/ ; İndisə uzağam səndən /Lyudmila Nikolayeva/ ;
Bircə damla səadət /Lyudmila Nikolayeva/; Unudulmayanlar
/Lyudmila Nikolayeva/; Mənim şahzadəm /Lyudmila Nikolayeva/;
Səndən ayrıla bilmirəm /Lyudmila Nikolayeva/. Son söz əvəzi :
Mənim tanıdığım Əyyub Qiyas (Hacı Ağəddin Mansurzadə)
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1998
3. Dərdin yaşı bilinməz : Poeziya, nəsr, publisistika/Ə.Qiyas:
“Sumqayıt nəşriyyatı”, 1998. – 232 s.
Kitabın içindəkilər : Dərd adamı şair edər (Məmməd
Aslan) ; Ruhunu axtaran ölü kimiyəm : Vətən; Hanı; Dərd;
Qismətdirmi bu həyat; Ruhunu axtaran ölü kimiyəm; Asın
ümidimi dar ağacından; Aparır; Bir ömürdü yaşayırıq; On yeddi
yaşımda; Hələ; Şairlər; Səttar Bəhlulzadə; Burnunda dəmir
qoxusu; Qərib; Qaçmaq istəyirəm; Durnalar; Dünya düzələnə
oxşamır, əmi; Məktəbilləri; Ağlamaq olar; Daha bu günlərə
qayıtmaq olmaz; Etibarsız; Ay uşaq; Şair Məmməd Aslana
xitabən; Payız; Duyğu; Sumqayıt; Səbr; Misralar balığa bənzəyir;
Hələ; Yol; Məktəbli şərqisi; Vallah bu dünyaya gülməyim gəlir; Bu
nəğmə də qurtaracaq; Müəllim; Bu gecə; Əvvəl sevincimi
basdırdım; Ana; Salam otuz yaşım; Həqiqət ;Təmizlər. Dar ağacı
: Səhərləri, axşamları; Ölümü axtara axtara ; Saat; Canavar;
Saxladım; Çətini ölənəcəndi; Özünə yazığın gəlsin; Neyləyirsən;
Qaldır məni; Damcı-damcı yağan yağış; Sabir Yusifoğluna;
İbrahim İlyaslıya; Ağrı; Şəhidlərə; Dünya məni ovsunlayıb ;Dönüb
;Bəlkə də göz yaşım idin; Qalmaz ; Bəlkə bi balıq ömrü ; Sözünü
de gəl; Qovuşur ;Hanı; Ürəyimi odun kimi ; Filmin sonu; Göz
dəyməsin ;Bu dünya: Adam; Ömür də yaman uzandı; Ölümün də
sevgisinə; Mən bir sapand daşıyam ki; Məndən ata alan torpaq;
Keçib; Hər şey günahdan başlanıb; Açacaq; Ürəyim; Qərq oldu;
Dünyadır ;Yorulduq; Kim çəkərdi; Toruma bir sey çıxmadı; Üzünə
baxdığım qapılar ;Gedəcək; Bu dünyanı ; Əllərim də yumulacaq;
;Ay inadımın yiyəsi; Azadlığa; Dar ağacı; Dostlara. Yada sal
məni : Günəş hardan doğdu ; Telefonda ; Yada sal məni; Mən ki
, görüşünə gəlmədim sənin; Sevgidir ; Bir qızın ; Gözləmə ;
Gəlmisən ; Bu qızın ala gözləri; Elədim ; Hardasa bir gözəl tanıyır
məni ; Bu səhər ; Dedin. Dedim ; Mən oldum ; Görüş ; Niyə
soldun ; Əllərim buz bağlayıb ; Ayrılıq bəhanəymiş; Sevgi;
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həbs etdilər” ; “Gözlərim zindan pəncərəsindən” ; “Salam! Sənə
məktub yazıram...” ; Biri yoxdu, biri vardı” ; “Qalmısan yağışın
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qorxusu; “Nə ola bir dəniz ola” ; “Mən səni ilin bütün fəsillərində
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səhnədə Mirzə Cəlildir

Biblioqrafiya

Romanda hadisələr Azərbaycanda, Moskvada və Havay
adalarının Hilo şəhərində cərəyan edir. Əsərdə keçmiş SSRİ
lideri Leonid Brejnevin müəmmalı dəfninin sirləri və
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Hökumətdə böyük nüfuz sahibi olan məmurun ölümü o
qədər gözlənilməz və müəmmalı olur ki, çoxlarında suiqəsdə dair şübhələr yaranır.
152. Pasternak, Boris Leonidoviç. Doktor Jivaqo : roman / B.
L. Pasternak ; rus dilindən tərc. Ə. Qiyaslı. - Bakı : TEAS Press,
2017. - 628 s.
Zamanında böyük qalmaqala səbəb olmuş bu tarixi-siyasi
roman 1945-1955-ci illərdə qələmə alınıb. Romanda XX
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